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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 de València 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. 

Igual que en l'exercici anterior 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 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 abans del 30 de juny del 2000. 
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2. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

a) Quant a la rendició dels 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. 

- Els estats comptables presenten, per regla general, la informació conformement 
als principis i les normes que hi són d'aplicació; tret d'allò que es refereix a la 
comptabilitat de determinats fets comentats en els apartats 6.1.2 i 7 d'aquest 
informe. 

b) Quant al pressupost i la seua execució 

- El pressupost per a 1999, el van aprovar després d'haver començat l'exercici en 
què havia d'estar vigent. En aquest sentit, cal tenir en compte que el pressupost 
constitueix un instrument anual de planificació de la gestió economicofinancera, 
sense oblidar l'obligació legal d'aprovar-lo abans de començar l'exercici en què 
hagen d'estar vigents. 

- En el pressupost de despeses, el grau d'execució ha sigut del 82,9% i el de 
compliment, del 90,7%. 

- Quant al pressupost d'ingressos, el grau d'execució va ser del 91,5% i el de 
compliment, del 94,4%. 

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

- La gestió dels expedients de contractació i dels convenis d'investigació, ha sigut 
conforme a la normativa legal; sense perjudici de les observacions contingudes 
en els apartats 4 i 5 d'aquest informe. 
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3. ANÀLISI DE LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES 

3.1 Pressupost inicial i modificacions  

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost de la Universitat, que fou aprovat el 30 de març de 1999 -una vegada 
iniciat l'exercici en què havia d'estar en vigor-, augmentà un 22,7% respecte al de 
l'exercici anterior, puix que va passar de 28.866 milions de pessetes a 35.415 milions de 
pessetes. En el quadre número 1 es reflecteixen, en milions de pessetes, les variacions a 
escala de capítols entre els pressuposts de 1998 i 1999. 

 

 Pressupost inicial Variació pressupost 

 1998 1999 1999/1998 

Taxes i d'altres ingressos 5.486 5.653 167 3,0% 

Transferències corrents 18.023 19.923 1.900 10,5% 

Ingressos patrimonials  100 120 20 20,0% 

Transferències de capital 1.492 1.530 38 2,5% 

Actius financers 0 25 25 - 

Passius financers 3.765 8.164 4.399 116,8% 

Total ingressos 28.866 35.415 6.549 22,7% 

Despeses de personal 18.356 19.246 890 4,8% 

Despeses de funcionament 3.639 3.688 49 1,3% 

Despeses financeres 486 958 472 97,1% 

Transferències corrents 199 330 131 65,8% 

Inversions reals  6.186 11.192 5.006 80,9% 

Transferències de capital 0 0 0 - 

Actius financers 0 1 1 - 

Passius financers 0 0 0 - 

Total despeses 28.866 35.415 6.549 22,7% 

Quadre 1 

 

En el pressupost d'ingressos l'augment està motivat, quasi en la seua totalitat, per un 
increment de 4.399 milions de pessetes en el capítol IX, "Passius financers"; i en menor 
quantia, per l'increment del capítol IV, "Transferències corrents".  

L'increment en el pressupost de despeses es deu fonamentalment al capítol VI, 
"Inversions reals, que augmenta en 5.006 milions de pessetes. 
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3.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu de la Universitat experimentà un creixement del 25,4%, respecte 
al pressupost inicial. El detall de les modificacions pressupostàries, a escala de capítols, 
es reflecteix en el quadre número 2, en milions de pessetes. 

 
 
 

 
Pressupost 

inicial 

 
 

Modificacions 

 
Pressupost 

definitiu 

Increment 
pressupost 

defin./inicial 

Taxes i d'altres ingressos 5.653 531 6.184 9,4% 

Transferències corrents 19.923 1.240 21.163 6,2% 

Ingressos patrimonials  120 3 123 2,5% 

Transferències de capital 1.530 1.548 3.078 101,2% 

Actius financers 25 3.364 3.389 13.456,0% 

Passius financers 8.164 2.319 10.483 28,4% 

Total ingressos  35.415 9.005 44.420 25,4% 

Despeses de personal 19.246 701 19.947 3,6% 

Despeses de funcionament 3.688 860 4.548 23,3% 

Despeses financeres 958 272 1.230 28,4% 

Transferències corrents 330 235 565 71,2% 

Inversions reals  11.192 4.718 15.910 42,2% 

Transferències de capital 0 13 13 - 

Actius financers 1 0 1 0,0% 

Passius financers 0 2.206 2.206 - 

Total despeses 35.415 9.005 44.420 25,4% 

Quadre 2 

 

En l'estat d'ingressos, els increments més rellevants afecten el capítol IX, "Passius 
financers", i el capítol VIII, "Actius financers", per la utilització del romanent de 
tresoreria per a finançar les modificacions de crèdit. 

En l'estat de despeses, les modificacions més rellevants es produeixen fonamentalment 
en el capítol VI, "Inversions reals", i en el capítol IX, "Passius financers", aquest últim 
sense dotació inicial. 

3.2 Execució de l'estat de despeses 

Tal i com es veu en el quadre 3, les obligacions reconegudes s'elevaren a 36.842 milions 
de pessetes; cosa que dóna un grau d'execució del 82,9%. El grau de compliment va 
ascendir al 90,7%. 
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Crèdits 
definitius 

Obligs. 
reconegudes 

Pags. 
líquids  

Obligs. 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
compliment 

Desp. personal 19.947 19.223 18.772 451 96,4% 97,7% 

Desp. funcionament 4.548 4.344 3.577 767 95,5% 82,3% 

Desp. financeres 1.230 1.230 1.210 20 100,0% 98,4% 

Transfs. corrents 565 507 497 10 89,7% 98,0% 

Inversions reals  15.910 9.326 7.157 2.169 58,6% 76,7% 

Transfs. capital 13 5 5 0 38,5% 100,0% 

Actius financers 1 1 1 0 100,0% 100,0% 

Passius financers 2.206 2.206 2.206 0 100,0% 100,0% 

TOTAL 44.420 36.842 33.425 3.417 82,9% 90,7% 

Quadre 3 
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Els capítols més rellevants, quant a obligacions reconegudes, han sigut els de despeses 
de personal i inversions reals, que absorbiren respectivament el 52,2% i el 25,3% del 
total d'obligacions reconegudes en l'exercici. 
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3.2.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes s'hi elevaren a 19.223 milions de pessetes; això significa 
un grau d'execució del 96,4%. El grau de compliment ha sigut del 97,7%. 

La seua composició, en milions de pessetes i comparada amb la de l'exercici anterior, és 
la següent: 

 
 

Concepte 
 

1998 
 

1999 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris  

Cotitzacions socials  

D'altres despeses socials  

16.726 

1.717 

19 

17.489 

1.734 

0 

763 

17 

(19) 

4,6% 

1,0% 

(100,0%) 

TOTAL 18.462 19.223 761 4,1% 

Quadre 4 

 

L'increment de les obligacions reconegudes per despeses de personal, respecte a 
l'exercici anterior, és del 4,1% -tal i com es mostra en el quadre número 4-, i s'explica 
pels motius següents: 

1) Un augment de les retribucions d'un 1,8%. 

2) Els efectes econòmics en 1999 derivats de la consolidació de l'increment de la 
plantilla de l'exercici anterior. 

3) Un increment net de la plantilla, durant 1999, del 0,4%. 

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

 
 

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:      

Funcionaris docents 1.975 2.038 2.150 3,2% 5,5% 

Contractats docents  1.015 986 889 (2,9%) (9,8%) 

Personal d'administració i serveis :      

Funcionaris no docents  813 916 1.307 12,7% 42,7% 

Laborals no docents 701 645 258 (8,0%) (60,0%) 

TOTAL 4.504 4.585 4.604 1,8% 0,4% 

Quadre 5 
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Les remuneracions derivades dels convenis o programes d'investigació s'imputen, 
pressupostàriament, en el capítol VI, "Inversions reals"; i en el subsistema 
economicopatrimonial, a l'epígraf de "Despeses de personal" del compte de resultats. A 
31 de desembre de 1999 aquestes despeses ascendien a 864 milions de pessetes. 

3.2.2 Despeses de funcionament 

Les obligacions reconegudes s'hi elevaren a 4.344 milions de pessetes. Això significa un 
grau d'execució del 95,5%. El grau de compliment hi va ser del 82,3%. 

En el quadre 6 es mostren, per conceptes, les obligacions reconegudes en el capítol II, 
"Despeses de funcionament", en els exercici de 1998 i 1999. 

 

Concepte 1998 1999 

Tributs 4 41 

Arrendament de béns 223 205 

Reparació i conservació de béns 502 479 

Subministraments 854 794 

Transports i comunicacions 329 280 

Treballs realitzats per altres empreses 883 1.029 

Primes d'assegurances 31 31 

Material d'oficina 673 665 

Despeses diverses  679 567 

Dietes, locomoció i trasllats 144 151 

D'altres indemnitzacions 29 102 

TOTAL 4.351 4.344 

Quadre 6 

 

Tal i com es recull en la memòria de la liquidació del pressupost de 1999, les 
obligacions reconegudes en el capítol II van disminuir un 0,2%, en relació a les de 
l'exercici anterior (mentre que en el dit exercici anterior s'hi experimentà un creixement 
del 9,1%). A això han contribuït les mesures de disciplina pressupostària adoptades per 
la Universitat. 

Les incidències detectades en la fiscalització dels contractes, compreses les imputades a 
aquest capítol, figuren en l'apartat 4 d'aquest informe. 
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3.2.3 Despeses financeres 

Les obligacions reconegudes en el capítol III, "Despeses financeres", ascendiren a 1.230 
milions de pessetes. El grau d'execució en va ser del 100,0% i el de compliment, del 
98,4%. 

La composició a 31 de desembre de 1999, en milions de pessetes, n'és la següent: 

 

Concepte Milions ptes. 

Interessos d'obligacions i bons 939 

Interessos de préstecs  147 

Despeses emissió emprèstit (apartat 3.3.5) 113 

D'altres 31 

TOTAL 1.230 

Quadre 7 

 

3.2.4 Transferències corrents 

Les obligacions reconegudes en el capítol IV de despeses, "Transferències corrents", 
ascendiren a 507 milions de pessetes, un 1,4% del total d'obligacions reconegudes en 
l'exercici. El grau d'execució del capítol arribà al 89,7% de la previsió definitiva. El 
grau de compliment de les obligacions va ser del 98,0%. 

3.2.5 Inversions reals 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol ascendiren a 9.326 milions de pessetes; 
això dóna un grau d'execució del 58,6%. El grau de compliment fou del 76,7%. 

En el quadre 8 figura el detall de les obligacions reconegudes en el capítol VI, 
"Inversions reals", en milions de pessetes. 
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Concepte Import %  

Terrenys i béns naturals  929 9,9% 

Edificis i d'altres construccions 101 1,1% 

Maquinària, instal., utillatge i material transp. 51 0,5% 

Mobiliari i estris  765 8,2% 

Equips per a processament d'informació 575 6,2% 

Béns destinats a ús públic  3.727 40,0% 

D'altre immobilitzat material i immaterial 371 4,0% 

Investigació, estudis i projectes en curs 2.807 30,1% 

TOTAL 9.326 100,0% 

Quadre 8 

 

Les obligacions reconegudes en l'exercici anterior ascendiren a 7.784 milions de 
pessetes; la qual cosa significa que en l'exercici de 1999 s'han incrementat en 1.542 
milions de pessetes, és a dir un 19,8%. Això s'ha degut principalment a la incorporació 
d'una anualitat addicional corresponent al II Pla d'Inversions per a l'exercici de 1999. 

El 27 de març de 1995 es va signar l'"Acord entre la Generalitat Valenciana i la 
Universitat de València per al desenvolupament del Pla d'Inversions en el període 1995-
2001". En aquest acord, la Generalitat Valenciana es va comprometre a autoritzar i 
finançar inversions per un valor màxim de 25.000 milions de pessetes al llarg del 
període citat de set anys. En l'apartat 3.3.5.1 es descriu el finançament de les dites 
inversions. 

L'anualitat màxima que havia de finançar la Generalitat Valenciana en l'exercici de 
1999, segons l'Acord citat, era de 2.450 milions de pessetes. Per resolució de 28 de maig 
de 1999, la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació autoritzà la 
reprogramació dels projectes d'inversió de l'anualitat de 1999, corresponent al I Pla de 
Finançament, a 4.909 milions de pessetes. 

El 2 de març de 1999, i mentre es concretava el II Pla de Finançament, el Govern 
Valencià acordà aprovar les inversions en infraestructures i equipament que havia 
d'executar la Universitat de València durant 1999 i 2000, per un import total màxim de 
5.000 milions de pessetes; l'anualitat corresponent a 1999 ascendia a 3.255 milions de 
pessetes. 

El detall de les anualitats corresponents als plans de finançament és el següent, en 
milions de pessetes. 
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Projecte 
I Pla de 

Finançament 
II Pla de 

Finançament 
 

Total 

Campus Avda. Tarongers 1.308 400 1.708 

Rehabilitació i restauració 1.639 - 1.639 

Remodelació Blasco Ibáñez 418 2.289 2.707 

Remodelació Burjassot 191 331 522 

Serveis interfacultatius 759 - 759 

Seguretat i barreres arquitectòniques 8 - 8 

Reforma, ampliació i millora 586 235 821 

TOTAL 4.909 3.255 8.164 

Quadre 9 

 

Les obligacions reconegudes per inversions executades en 1999 dels citats plans 
plurianuals, ascendiren a 4.381 milions de pessetes: 3.283 milions de pessetes 
corresponents al I Pla i 1.098 milions de pessetes corresponents al II Pla. La diferència, 
per 3.783 milions de pessetes, es programarà i executarà en 2000. 

A la data d'aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les 
autoritzacions de disposicions de fons és la següent, en milions de pessetes: 

 

Anualitat  

1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL Inversió 

3.485     3.485 1.734 

 4.112    4.112 4.112 

  6.346   6.346 6.346 

   4.432  4.432 3.906 

    4.909 4.909 3.283 

    3.255 3.255 1.098 

3.485 4.112 6.346 4.432 8.164 26.539 20.479 
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Autorització disposició de pòlisses de crèdit Total 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 autoritzat 

665 1.069     1.734 

 3.166 946    4.112 

  3.531 2.815   6.346 

   2.504 1.402  3.906 

    2.707 576 3.283 

    170 928 1.098 

665 4.235 4.477 5.319 4.279 1.504 20.479 

Quadre 10 

 

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 
4.279 milions de pessetes; d'aquests, se'n van justificar 2.877 milions de pessetes en 
1999 i 1.402 milions de pessetes, en 1998. En 2000 s'han autoritzat disposicions per 
valor de 1.504 milions de pessetes, corresponents a inversions justificades durant 1999. 

D'altra banda, en l'article 68, "Inversions en investigació, estudis i projectes en curs", es 
recullen obligacions reconegudes per un import de 2.807 milions de pessetes. Ací 
s'inclouen tant despeses d'immobilitzat, com de personal i d'altres corrents, destinades a 
contractes, convenis i programes d'investigació. En el subsistema de comptabilitat 
patrimonial, i d'acord amb els principis comptables, la Universitat només incorpora a 
l'immobilitzat béns inventariables i despeses activables, perquè constitueixen actius que 
produiran ingressos certs. 

L'article 61, "Terrenys i béns naturals", recull 929 milions de pessetes d'obligacions 
reconegudes, dels quals corresponen 927 milions de pessetes a obligacions reconegudes 
per expropiacions de terrenys del nou campus universitari. Del dit import, se 
n'autoritzaren i pagaren 101 milions de pessetes en 2000. Al seu torn, durant l'exercici 
s'han pagat 1.077 milions de pessetes (251 milions de pessetes reconeguts en 1998 i 826 
milions de pessetes reconeguts en 1999), pagament que ha sigut finançat amb l'emissió 
de l'emprèstit comentada en l'apartat 3.3.5.1. 

3.2.6 Passius financers  

Les obligacions reconegudes en aquest capítol ascendiren a 2.206 milions de pessetes, 
que representen el 6,0% del total d'obligacions reconegudes. Tant el grau d'execució, 
com el de compliment, han sigut del 100,0%. 
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Les obligacions reconegudes en aquest capítol corresponen a l'amortització del saldo 
disposat de la pòlissa de crèdit associada al compte corrent operatiu de la Universitat, en 
el moment de la recepció dels fons originats per l'emissió d'obligacions. 

3.3 Execució de l'estat d'ingressos 

En el quadre 11 figura, en milions de pessetes, l'execució del pressupost d'ingressos. Els 
drets reconeguts ascendiren a 37.544 milions de pessetes; cosa que dóna un grau 
d'execució del 91,5%, sense prendre-hi en consideració el romanent de tresoreria. El 
grau de compliment se'n situa en un 94,4%. 

 
 

Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids  
Drets 

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

compliment 

Taxes i d'altres ingres. 6.184 6.563 5.513 1.050 106,1% 84,0% 

Transferències corrents 21.163 20.849 20.552 297 98,5% 98,6% 

Ingressos patrimonials  123 79 68 11 64,2% 86,1% 

Transferències capital 3.078 2.997 2.263 734 97,4% 75,5% 

Passius financers 10.483 7.056 7.056 0 67,3% 100,0% 

Exercici corrent 41.031 37.544 35.452 2.092 91,5% 94,4% 

Actius financers 3.389 

TOTAL 44.420 

Quadre 11 
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3.3.1 Taxes i d'altres ingressos 

En aquest capítol, els drets reconeguts ascendiren a 6.563 milions de pessetes, que 
denoten un grau d'execució del 106,1%. El grau de compliment hi va ser del 84,0%. 

En el quadre 12 es mostra, en milions de pessetes, el detall comparatiu per conceptes 
dels drets reconeguts d'aquest capítol, dels exercicis de 1998 i 1999. 

 

Drets reconeguts 1998 1999 Var. 99/98 

Preus acadèmics 3.212 3.087 (3,9%) 

Compensació per beques de l'Estat 1.483 1.306 (11,9%) 

Prestació de serveis  1.589 1.608 1,2% 

D'altres ingressos propis  488 562 15,2% 

TOTAL 6.772 6.563 (3,1%) 

Quadre 12 

 

Des de 1997 la Universitat imputa a "Prestació de serveis" els ingressos per convenis i 
contractes d'investigació; mentre que en exercicis anteriors els recollia en el capítol VII 
d'ingressos. 

a) Preus acadèmics 

L'import de drets reconeguts per aquest concepte és de 3.087 milions de pessetes. 

En el quadre 13 es recull l'evolució del nombre d'alumnes matriculats en la Universitat. 

 

 Alumnes Variació 

Curs 98/99 63.010  

Curs 99/00 61.108 (3,0%) 

Quadre 13 

 

Per aplicació del principi comptable de la meritació, en la comptabilitat 
economicopatrimonial els ingressos per preus públics de matrícules s'eleven a 3.066 
milions de pessetes. 

Així mateix, en aplicació del Pla General de Comptabilitat Pública, aprovat per ordre 
del Ministeri d'Economia i Hisenda de 6 de maig de 1994, en la comptabilitat 
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pressupostària s'inclou com a drets reconeguts de l'exercici de 1999 l'import del segon 
termini de matrícules del curs 1998/1999, cobrat en 1999, i que puja a 858 milions de 
pessetes. L'import del segon termini de matrícules del curs 1999/2000, que figura en el 
balanç de situació dins de l'epígraf de "Deutors no pressupostaris", s'eleva a 842 milions 
de pessetes. 

b) Compensació de beques 

La Universitat comptabilitza els ingressos derivats d'aquesta compensació de beques 
efectuada pel Ministeri d'Educació i Ciència en el capítol III, "Taxes i d'altres 
ingressos"; i dins d'aquest, en l'article 34, "Tributs parafiscals".  

La comptabilitat dels drets reconeguts s'efectua en el moment de notificar a la 
Universitat l'import de compensació de beques aprovat per l'entitat concedent per a cada 
exercici, o en la data de l'ingrés de l'import corresponent en els comptes de la 
Universitat; tal i com figura en el quadre 14, en milions de pessetes. 

 

 Import 

Beques curs 1998/1999 933 

Beques curs 1999/2000 136 

Famílies nombroses 1998/1999 237 

Total compensació beques de l'Administració central 1.306 

Quadre 14 

 

Podem assenyalar, així mateix, que a 31 de desembre de 1999 estava pendent de 
reconeixement -perquè hom no havia rebut notificació de l'ens concedent, ni s'havia fet 
efectiu l'ingrés- la compensació per matrícules de famílies nombroses amb tres fills; 
segons el detall següent, en milions de pessetes: 

 

 Import 

Curs 1997/1998 204 

Curs 1998/1999 (part) 49 

 253 

Quadre 15 

 

El criteri seguit per la Universitat durant l'exercici de 1999 és conforme als principis 
que hi són aplicables. 
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c) Prestació de serveis 

Els drets reconeguts en el concepte "Prestació de serveis" corresponen als procedents 
dels convenis d'investigació, 1.175 milions de pessetes, i als derivats de la venda de 
béns i d'altres ingressos diversos. 

3.3.2 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", ascendiren a 20.849 
milions de pessetes. El grau d'execució d'aquest capítol s'eleva al 98,5% i el de 
compliment, al 98,6%. 

El detall de l'evolució dels drets reconeguts en el capítol IV en els exercicis de 1997, 
1998 i 1999, es mostra en el quadre 16, en milions de pessetes: 

 

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

De la Generalitat Valenciana 16.393 17.335 20.355 5,7% 17,4% 

De l'Administració central 13 92 180 607,7% 95,7% 

D'altres 254 275 314 8,3% 14,2% 

TOTAL 16.660 17.702 20.849 6,3% 17,8% 

Quadre 16 

 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana 
ascendeixen a 20.355 milions de pessetes; el desglossament n'és el següent: 

 

Concepte Milions de pessetes 

Subvenció global 18.628 

D'altres transferències corrents de la G.V. 1.727 

TOTAL 20.355 

Quadre 17 

 

Per acord del Govern Valencià de 15 de juny de 1999, s'aprova el Programa Plurianual 
de Finançament del Sistema Públic Universitari Valencià (PPF) per al període 
1999/2003, amb el qual s'habiliten i generen noves línies de subvenció per a recollir els 
diferents conceptes inclosos en el dit Programa, millorant així els recursos disponibles 
per a despeses corrents. 
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En el quadre 18 es mostra, en milions de pessetes, el desglossament de la subvenció 
global, amb especificació dels nous conceptes sorgits arran de l'acord esmentat. 

 

 Import 

- Segons llei 11/1998, de Pressupost de la Generalitat Valenciana per a 1999 15.512 

- Increment subvenció: Ajust PPF 99 322 

- Subvenció lligada a objectius PPF 99 440 

- Compensació costs derivats normativa estatal PPF 99 542 

- Finançament extraordinari PPF 99 1.600 

- Subvenció despeses fixes PPF 99 212 

TOTAL 18.628 

Quadre 18 

 

El resum comparatiu del calendari real de cobraments de la subvenció global de la 
Generalitat Valenciana per als exercicis de 1997, 1998 i 1999, agrupats per trimestres i 
expressats en milions de pessetes, es mostra en el quadre 19. 

 

 1997 1998 1999 
 

Subvenció global 
 

Import 
% s/total 
subvenció 

 
Import 

% s/total 
subvenció 

 
Import 

% s/total 
subvenció 

Exercici corrents: 

1r. trimestre 

2n. trimestre 

3r. trimestre 

4t. trimestre 

 

1.133 

5.093 

3.736 

4.981 

 

7,3% 

32,8% 

24,1% 

32,1% 

 

3.736 

3.736 

3.736 

3.981 

 

24,1% 

24,1% 

24,1% 

25,6% 

 

3.878 

3.878 

3.878 

6.782 

 

20,8% 

20,8% 

20,8% 

36,4% 

Total exercici corrent 14.943 96,3% 15.189 97,9% 18.416 98,8% 

Exercici següent: 

1r. trimestre 

 

570 

 

3,7% 

 

324 

 

2,1% 

 

0 

 

0,0% 

2n. trimestre 0 0,0% 0 0,0% 212 1,2% 

Total exercici següent 570 3,7% 324 2,1% 212 1,2% 

TOTAL 15.513 100,0% 15.513 100,0% 18.628 100,0% 

Quadre 19 

 

Dins d'"Altres transferències corrents de la Generalitat Valenciana", s'inclouen com a 
més importants els conceptes següents: 



Universitat de València. Exercici de 1999 

- 51 - 

 

Concepte Milions ptes. 

Nòminas PDI- Conselleria Sanitat 640 

Despeses financeres, sistema de finançament 939 

D'altres 148 

TOTAL 1.727 

Quadre 20 

 

3.3.3 Ingressos patrimonials 

Els drets reconeguts en el capítol V, "Ingressos patrimonials", ascendiren a 79 milions 
de pessetes, que donen un grau d'execució del 64,2%. el grau de compliment en va ser 
del 86,1%. 

3.3.4 Transferències de capital 

Els drets reconeguts en el capítol VII, "Transferències de capital", han sigut de 2.997 
milions de pessetes. El grau d'execució ha sigut del 97,4% i el de compliment, del 
75,5%. 

L'evolució de les transferències de capital, respecte de l'exercici anterior, es pot veure en 
el quadre número 21, expressat en milions de pessetes. 

 

Concepte 1998 1999 Variació 99/98 

De la Generalitat Valenciana 975 893 (8,4%) 

De l'Administració de l'Estat 1.375 1.886 37,2% 

D'altres 168 218 29,8% 

TOTAL 2.518 2.997 19,0% 

Quadre 21 

 

La Universitat rep fons per a infraestructura d'investigació procedents del Ministeri 
d'Economia i Hisenda i de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat 
Valenciana. En tots dos casos les inversions estan cofinançades amb aportacions 
procedents de fons estructurals comunitaris, en concret del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER). 

Els drets reconeguts per transferències de capital de la Generalitat Valenciana, es 
detallen tot seguit, en milions de pessetes. 
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Concepte 
Drets 

reconeguts 

Fons FEDER Comunitat Valenciana, anualitat 1999 439 

Diverses convocatòries d'ajudes per a equipament i infraestructures 454 

TOTAL 893 

Quadre 22 

 

Pel que fa als "Fons FEDER-Generalitat Valenciana", el Consell de la Generalitat 
Valenciana acorda, el 20 de maig de 1995, distribuir entre els exercicis de 1995 a 1999 
un import total de 2.625 milions de pessetes. L'anualitat corresponent a l'exercici de 
1999 és de 439 milions de pessetes, import que ha sigut registrat com a dret de l'exercici 
i cobrat íntegrament en l'exercici mateix. 

El concepte "Transferències de capital de l'Administració de l'Estat", amb 1.886 milions 
de pessetes de drets reconeguts, inclou fons per a infraestructura d'investigació. A 31 de 
desembre de 1999 se n'havien recaptat 1.412 milions de pessetes, un 74,9%. 

Els drets reconeguts per transferències de capital de l'Administració de l'Estat, els 
detallem tot seguit, en milions de pessetes. 

 
 

Concepte 
Drets 

reconeguts 

Fons FEDER Estat 474 

Diverses convocatòries d'ajudes per a equipament i infraestructures 1.412 

TOTAL 1.886 

Quadre 23 

 

Quant als "Fons FEDER-Estat", l'import total que se n'ha de rebre del Ministeri 
d'Economia i Hisenda entre els anys 1994 a 1999 és de 1.520 milions de pessetes 
equivalents al 70% de la inversió que s'ha de realitzar, estimada en 2.171 milions de 
pessetes. En reunió efectuada el 17 de novembre de 1999, el Comité de Seguiment del 
Segon Programa Operatiu d'Infraestructura Científica 1994-1999, va ajustar la xifra 
d'inversió i acordà concedir a la Universitat de València un increment de 150 milions de 
pessetes; després d'això -i una vegada actualitzat el valor per la revaloració de l'ECU-, la 
inversió total s'eleva a 2.480 milions de pessetes, el 70% dels quals està finançat amb 
fons FEDER, és a dir 1.736 milions de pessetes. 

El detall dels drets reconeguts per la Universitat durant 1999, ha sigut el següent, en 
milions de pessetes: 
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 Import 

Drets reconeguts a 31/12/98 1.262 

Drets pendents de reconéixer abans de l'increment 258 

Increment reconegut en 1999 150 

Revaloració ECU 66 

 474 

Drets reconeguts a 31/12/99 1.736 

Quadre 24 

 

El total de drets reconeguts durant 1999, 474 milions de pessetes, estaven pendents de 
cobrament a 31 de desembre de 1999; en febrer de 2000 se n'han cobrats 190 milions de 
pessetes. 

3.3.5 Passius financers  

Els drets reconeguts en aquest capítol s'eleven a 7.056 milions de pessetes. El grau 
d'execució hi ha sigut del 67,3% i el de compliment, del 100,0%. 

En aquest capítol es reflecteixen els fons obtinguts per l'emissió d'obligacions duta a 
terme per la Universitat en l'exercici de 1999, per al finançament del Pla d'Inversions 
1995-2001 i del II Pla d'Inversions; així com les disposicions del crèdit associat al 
compte operatiu realitzades a l'objecte de finançar les inversions previstes en els plans 
citats. 

Un detall dels drets reconeguts en aquest capítol és el que mostrem tot seguit. 

 

Concepte Milions ptes. 

Emissió d'obligacions 4.850 

Disposicions de pòlissa compte operatiu 2.206 

TOTAL 7.056 

Quadre 25 

 

El concepte "Emissió d'obligacions" recull l'import nominal de l'emissió d'obligacions 
efectuada per la Universitat en l'exercici de 1999 per a finançar els dos primers plans 
d'inversions, per 5.125 milions de pessetes, minorat en 275 milions de pessetes, que 
hom ha comptabilitzat en pressuposts d'exercicis tancats. 

Les característiques principals de l'emissió d'obligacions realitzada, són les següents: 
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- Emissor:   Universitat de València. 

- Garant: MBIA Insurance Corporation, Entidad Aseguradora 
Norteamericana, Delegación General de España. 

- Modalitat:   Obligacions simples a tipus d'interés fix. 

- Nominal:   30,8 milions d'euros, 5.125 milions de pessetes. 

- Data d'emissió:  22 de novembre de 1999. 

- Cotització:   L'emissió cotitza en les borses de València i Madrid. 

- Tipus d'interés nominatiu: 5,39% brut. 

- Cupó:    Anual i vençut. 

- Pagament dels cupons: Els dies 22 de desembre de cada any, des del 22 de novembre 
de 2000, fins al 22 de novembre de 2009. 

- Amortització:   A la par i única al venciment, el 22 de novembre de 2009. 

 

Les despeses de l'emissió realitzada en 1999 han ascendit a 113 milions de pessetes, que 
figuren comptabilitzats en l'article 31, "Emprèstits", de l'estat de despeses (vegeu 
l'apartat 3.2.3). 

Les "Disposicions de pòlissa compte operatiu" corresponen a les realitzades per raó del 
conveni de col·laboració ja esmentat. 

El 30 d'octubre de 1997 es va signar un contracte de finançament entre el Banc Europeu 
d'Inversions (BEI) i la Universitat de València, pel qual aquesta acceptava un crèdit per 
un import màxim equivalent a 8.600 milions de pessetes. El 25 de novembre de 1998, la 
Universitat ingressà en el compte operatiu 3.000 milions de pessetes per aquest 
concepte, encara que durant 1999 no en va efectuar més disposicions. 

3.3.5.1 Finançament de les inversions del Pla Plurianual 1995-2001 

El 18 de juliol de 1998, la Universitat i la Generalitat Valenciana subscrigueren un 
conveni de col·laboració per a finançar les inversions en infraestructures necessàries per 
al període 1995-2001, previstes en l'acord pres el 27 de març de 1995 per al 
desenvolupament del Pla d'Inversions del dit període. Per virtut del conveni esmentat, la 
Generalitat Valenciana s'obligava de manera incondicional a transferir a la Universitat 
les quantitats necessàries perquè aquesta pogués fer front a totes les obligacions de 
pagament assumides per la mateixa Universitat per raó d'un pla financer, que inclou una 
emissió de bons per part de la Universitat, la concertació d'una línia de préstecs del 
Banc Europeu d'Inversions i la realització de distints contractes complementaris 
necessaris per al bon fi del finançament. 

La Universitat efectuà una emissió de bons en 1999 per import de 30,8 milions d'euros, 
equivalents a 5.125 milions de pessetes; en descrivim les característiques en l'apartat 
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3.3.5. El finançament aportat per la dita emissió, després de deduir-ne les despeses 
d'emissió (113 milions de pessetes), ascendí a 5.012 milions de pessetes. Segons la 
Universitat, les inversions cobertes amb el dit finançament són les següents, en milions 
de pessetes: 

 

Concepte Milions ptes. 

Pla d'Inversions 1998, part pendent 275 

Expropiacions nou campus 1998 (part no finançada en 1998) 251 

Expropiacions nou campus 1999 826 

Pla d'Inversions de 1999 3.304 

TOTAL 4.656 

Quadre 26 

 

Una vegada aplicat -en les inversions detallades- el finançament rebut amb la tercera 
emissió d'obligacions, quedaven 356 milions de pessetes per a finançar les inversions de 
l'exercici següent. 

3.3.5.2 II Pla de Finançament 

A fi de cobrir les noves necessitats d'inversió de les universitats públiques valencianes 
sorgides des de la formalització del Programa Plurianual per al Finançament del Sistema 
Públic Universitari Valencià, el Govern Valencià acordà negociar la posada en marxa 
d'un II Pla de Finançament d'Infraestructures de les Universitats. Mentre es concreta 
l'esmentat Pla, el Govern Valencià ha acordat, el 2 de març de 1999, aprovar inversions 
en infraestructura per un import màxim total de 5.000 milions de pessetes per als anys 
1999 i 2000. 

3.4 Pressuposts tancats 

En el quadre 27 es recullen, 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 produïdes o els ajusts efectua ts durant 1999 i els saldos 
pendents a 31 de desembre de 1999. 
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DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Segons comptes Situació en 1998 

de 1998 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

3.868 (227) 3.641 1.838 1.803 
     

OBLIGACIONS PENDENTS  DE PAGAMENT 

Segons comptes Situació en 1998 

de 1998 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

3.292 (24) 3.268 3.242 26 

Quadre 27 

 

Els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 1998 ascendien a 3.868 milions de 
pessetes. Durant l'exercici s'anul·laren drets per un import net de 227 milions de 
pessetes; aquesta darrera quantitat inclou 184 milions de pessetes corresponents a 
l'anul·lació d'una part de la subvenció corrent de 1998, comptabilitzada per duplicat en 
el dit exercici. La resta d'ajusts, per un import de 43 milions de pessetes, correspon a 
diversos conceptes de poca importància. 

Les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 1998 ascendien a 3.292 
milions de pessetes. Durant l'exercici de 1999 s'anul·laren obligacions per import de 24 
milions de pessetes; de manera que hi van quedar unes obligacions pendents d'exercicis 
anteriors de 3.268 milions de pessetes. També durant l'exercici de 1999, es van realitzar 
pagaments per import de 3.242 milions de pessetes, un 99,2% de les obligacions 
pendents netes procedents d'exercicis tancats. 

3.5 Resultat pressupostari i acumulat 

Tal i com es mostra en el quadre número 28, el dèficit pressupostari de l'exercici de 
1999 ha sigut de 4.147 milions de pessetes. Els ajusts d'exercicis tancats han fet pujar el 
dèficit de l'exercici a 4.350 milions de pessetes, i el dèficit acumulat s'eleva a 21.043 
milions de pessetes. 

En el càlcul del resultat pressupostari, la Universitat ha pres en consideració els drets i 
les obligacions reconeguts corresponents als capítols I a VII, tant d'ingressos com de 
despeses. En el càlcul del romanent de tresoreria es considera la totalitat d'ingressos i 
depeses. 
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 Exercici Exercici 

Concepte 1998 1999 

Drets reconeguts de l'exercici, (caps. I a VII) 27.448 30.488 

Obligacions reconegudes de l'exercici, (caps. I a VII) 32.414 34.635 

Superàvit < Dèficit > Pressupost 1999 (sense ajusts) (4.966) (4.147) 

Ajusts d'exercicis tancats:   

 Anul·lació de drets (caps. I a VII) (7.072) (227) 

 Anul·lació d'obligacions, (caps. I a VII) 45 24 

Superàvit < Dèficit > De l'exercici (11.993) (4.350) 

Seperàvit < Dèficit > Acumulat al tancament de l'exercici anterior (4.700) (16.693) 

Superàvit < Dèficit > Acumulat al tancament de l'exercici (16.693) (21.043) 

Quadre 28 

 

En el quadre número 29 es mostra l'estat de romanent de tresoreria calculat per la 
Universitat, on es presenta un romanent total de 3.860 milions de pessetes. 

 

Concepte Import 

A) Total drets reconeguts 37.544 

B) Total obligacions reconegudes 36.842 

C) (A - B) Romanent pressupostari 702 

D) Anul·lació obligacions pressuposts tancats  24 

E) Anul·lació drets pressuposts tancats  (227) 

F) (D - E) Romanent per operacions exercicis anteriors (203) 

G) Romanent per anul·lació de saldos creditors i deutors extrapressupostaris  0 

H) (C + F + G) Romanent de tresoreria de l'exercici 499 

I) Romanent de tresoreria anterior 3.361 

J) (H + I) Romanent de tresoreria 3.860 

Quadre 29 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

En el quadre 30 es mostra -segons la informació facilitada- el detall dels expedients de 
contractació tramitats durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte i modalitats 
d'adjudicació. També hi figura l'abast de la revisió realitzada. 

 

 Total Revisats  

Tipus de contractes: Milions ptes. Nombre exps. Milions ptes. Nombre exps.  

Obres Concurs  3.760 85,1% 29 65,9% 3.070 81,6% 5 17,2% 

 Proc. negoc. 656 14,9% 15 34,1% - - - - 

 Total 4.416 100,0% 44 100,0% 3.070 69,5% 5 11,4% 

Subministr. Concurs  673 40,9% 43 34,1% - - - - 

 Proc. negoc. 686 41,7% 67 53,2% 180 26,2% 2 3,0% 

 Pròrroga 178 10,8% 5 4,0% 165 92,7% 1 20,0% 

 Proc. excep. 23 1,4% 3 2,4% - - - - 

 C. centralit. 85 5,2% 8 6,3% - - - - 

 Total 1.645 100,0% 126 100,0% 345 21,0% 3 2,4% 

D'altres Concurs 74 5,1% 14 10,2% - - - - 

contractes Proc. negoc. 569 38,9% 35 25,6% 252 44,3% 2 5,7% 

 Pròrroga 710 48,5% 78 56,9% 55 7,7% 1 1,3% 

 Proc. excep. 110 7,5% 10 7,3% 56 50,9% 2 20,0% 

 Total 1.463 100,0% 137 100,0% 363 24,8% 5 3,6% 

Quadre 30 

 

Quant a l'examen de la comptabilitat de les despeses derivades dels expedients 
seleccionats, cal assenyalar que, per regla general, aquella ha sigut adequada. 

4.1 Contractes d'obres 

En l'exercici de 1999 la Universitat va tramitar contractes d'obres per un import 
d'adjudicació de 4.416 milions de pessetes, dels quals 3.760 milions de pessetes foren 
adjudicats per concurs -el 85,1% de l'adjudicat-, i la resta, per procediment negociat. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de cinc expedients, per import de 3.070 
milions de pessetes; cosa que equival al 69,5% del total adjudicat en l'exercici. Hem 
verificat l'adequada tramitació dels expedients, segons la normativa en vigor. 

Els contractes d'obres examinats han sigut els següents: 
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Núm. exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

2/99 Projecte d'adaptació d'espais en l'antiga Facultat de Dret per a ubicar la 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 

813 

   

7/99 Projecte d'execució de les passarel·les de manteniment en la Facultat de 
Farmàcia al campus de Burjassot 

108 

   

8/99 Projecte bàsic i d'execució per a substituir façanes en l'edifici de la Facultat 
de Filosofia i Ciències de l'Educació 

100 

   

29/99 Substitució de façanes en el vestíbul de la Facultat de Geografia i Història i 
Facultat de Filologia 

61 

   

37/99 Rehabilitació i ampliació de l'edifici de l'antiga Facultat de Ciències per a 
la seu central del rectorat 

1.988 

  3.070 

Quadre 31 

 

La revisió 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 
comentem a continuació. 

4.1.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

- Hi ha certificats d'existència de crèdit, amb l'informe de conformitat de la Unitat 
de Control Intern; llevat de l'expedient 8/99, en el qual l'informe és de 
disconformitat, perquè s'entén que podria haver un fraccionament amb 
l'expedient 28/99. Des de l'òrgan de gestió s'efectuen al·legacions defenent l'ajust 
a la legalitat en la instrucció separada dels dos expedients. 

- Pel que fa a la resta d'actuacions administratives, no s'hi ha detectat cap 
incidència que calga esmentar. 

4.1.2 Òrgan de contractació 

- En els procediments actua el gerent, per delegació del rector degudament 
efectuada i publicada en el D.O.G.V. 

4.1.3 Forma de selecció i adjudicació 

- Tots els expedients d'obres objecte d'informe han sigut adjudicats pel sistema de 
concurs obert. 
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- No s'hi adverteixen deficiències, pel que fa a l'observança del deure de publicitat 
en els butlletins corresponents. 

- En els concursos oberts examinats, actua la mesa de contractació designada pel 
gerent, d'acord amb la composició prevista en el plec de condicions 
administratives. Existeixen informes tècnics que serveixen perquè la mesa hi 
conforme la seua proposta d'adjudicació. 

- Les propostes d'adjudicació i les resolucions posteriors del gerent, dictades 
conformement a aquelles, les elaboren d'acord amb els criteris de baremació 
plasmats en els plecs de condicions; cal destacar que el criteri del preu hi té un 
valor del 60%, llevat de l'expedient 2/99, en què suposa el 50%. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

- Tots figuren plasmats en document administratiu i subscrits pel gerent -per 
delegació del rector de la Universitat- i per un representant del contractista 
degudament acreditat. Consta que s'hi ha aportat la documentació exigida i, en 
tots els casos, la fiança definitiva. També s'han tramés, per a ser publicades en 
els corresponents butlletins, les resolucions d'adjudicació dels contractes, i els 
anuncis, els paguen els adjudicataris. 

4.1.5 Execució dels contractes 

- Quant a la documentació relativa a l'execució dels contractes d'obres no s'hi 
observen irregularitats. 

4.1.6 Modificació dels contractes 

Quant a les modificacions dels contractes, cal destacar les incidències detectades en 
l'expedient 7/99; en concret: 

a) L'oficina de control intern informa negativament sobre la sol·licitud de pròrroga 
del termini d'execució; entre altres raons perquè la citada sol·licitud es realitza 
sense passar pel registre d'entrada i després d'haver vençut el termini per a la 
finalització de l'obra. 

b) No sembla motiu suficient per a accedir a la pròrroga el fet que el contractista la 
sol·licite -una vegada transcorregut el termini d'execució- a causa de problemes 
que havia advertit "des del primer moment". El contracte li fou adjudicat 
bàsicament per les condicions econòmiques oferides, 108.550 milers de pessetes, 
enfront d'altres dues ofertes de 115.096 i 120.745 milers de pessetes (la 
Universitat recaptà ofertes de tretze empresaris i només n'obtingué de tres). 
Potser les altres empreses valoraren més adequadament el termini d'execució i la 
repercussió que podria tenir sobre el preu del contracte i realitzaren les seues 
propostes en consonància amb això. No s'ha valorat que hi pogué haver un 
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incompliment de l'execució per part del contractista i que calia haver aplicat les 
conseqüències previstes per a tal incompliment. 

4.2 Contractes de subministrament 

Els contractes de subministraments tramitats per la Universitat ascendiren a 1.645 
milions de pessetes: d'aquests, en foren adjudicats 673 milions de pessetes per concurs, 
un 40,9% del total adjudicat; 686 milions de pessetes, per procediment negociat, un 
41,7%, i la resta, per altres procediments. 

Podem destacar que, de la revisió de les actes del Consell Social, es desprén que durant 
1999 el dit òrgan va autoritzar l'adquisició de material científic pel procediment 
negociat sense publicitat, per un import aproximat de 477 milions de pessetes. 

L'anàlisi realitzada ha comprés la revisió de tres expedients; això suposa un 21,0% del 
total adjudicat en l'exercici. 

Els expedients analitzats han sigut els següents (imports en milions de pessetes): 

 
Número 
expedient 

 
Detall 

Import 
adjudicat 

9359/99 Subministraments, lliurament i instal·lació d'un equip gràfic per a sistema 
de visualització d'alta qualitat 

80 

   

29972/99 Subministrament, lliurament i instal·lació de l'actualització de l'ordinador 
'origin 2000' per al servei d'informàtica 

100 

   

42751/99 Subministrament i lliurament de publicacions periòdiques estrangeres 
destinades a les biblioteques de la Universitat de València 

* 165 

 * (Anualitat de 1999) 345 

Quadre 32 

 

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 tot seguit. 

4.2.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

- Tots els expedients examinat contenen les actuacions administratives prèvies. 

4.2.2 Òrgan de contractació 

- En els tres casos actua com a tal el gerent, per delegació del rector; cosa que 
resulta procedent d'acord amb les delegacions en vigor. 
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4.2.3 Forma de selecció i adjudicació 

- Llevat de l'expedient 42751/99, que tracta d'una pròrroga, els altres expedients 
són adjudicats pel procediment negociat sense publicitat. 

- Destacar que el 9359/99 es basa en el supòsit relatiu a productes que es 
fabriquen exclusivament per a fins d'experimentació, estudi o desenvolupament, 
i està suportat per un escrit de 22 de març de 1999 del director de l'Institut de 
Robòtica, en el qual s'assenyala que l'empresa ha presentat una oferta i que s'ha 
arribat a la conclusió que el sistema és l'únic que cobreix les prestacions i 
condicions, tot adjuntant un certificat de l'empresa, que es manifesta en aqueix 
sentit. Es considera que el certificat de la mateixa empresa interessada en 
l'adjudicació és insuficient a l'efecte de justificar la utilització del procediment 
negociat sense publicitat. 

4.2.4 Formalització dels contractes 

- Els contractes es formalitzen per mitjà de document administratiu, i forma part 
dels contractes el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques. 

4.2.5 Execució dels contractes 

- En els expedients hi ha certificacions que acrediten el compliment del contracte, 
malgrat que en l'expedient 42751/99, referent a la pròrroga en el 
subministrament de publicacions, que va ser subscrita el 17 de desembre de 1999 
i conté factures anteriors a aquesta data. 

4.3 Contractes de serveis i assistència 

La denominació "D'altres contractes" comprén contractes de serveis, consultoria i 
assistència i treballs específics. 

Els contractes adjudicats i tramitats per aquests conceptes ascendiren a 1.463 milions de 
pessetes, dels quals només 74 milions de pessetes foren adjudicats per concurs i 569 
milions de pessetes, pel procediment negociat, un 5,1% i un 38,9% respectivament del 
total adjudicat. La resta dels dits contractes correspon a pròrrogues i procediments 
excepcionals. 

Els expedients examinats han ascendit a 363 milions de pessetes, un 24,8% del total 
adjudicat; han sigut els següents: 
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Número 
expedient 

 
Detall 

Import 
adjudicat 

40 37681/99 Honoraris de redacció i direcció projectes reformat i complementaris 
dels aularis centrals del nou campus 

51 

   

45/98 135/99 Redacció del projecte de les obres de rehabilitació i ampliació de 
l'antiga Facultat de Ciències per a seu del Rectorat 

120 

   

47/98 6118/99 Redacció i direcció del projecte bàsic i executiu de les obres 
complementàries d'actuacions arqueològiques al carrer de la Nau 

5 

   

39 30847, 30855 Ampliació contracte arrendament amb opció de compra del Col·legi 
Major Rector Peset 

132 

   

60P 53/99 Manteniment i conservació integral dels edificis de departaments, 
central i oriental, i dels aularis centrals del nou campus 

55 

  363 

Quadre 33 

 

La revisió 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 
comentem tot seguit. 

4.3.1 Quant a les actuacions administratives prèvies 

- Els expedients contenen l'ordre d'inici i els informes que justifiquen la necessitat 
de prestar el servei. 

- Cal destacar que en el número 6118/99 (redacció i direcció del projecte bàsic i 
executiu de les obres complementàries d'actuacions arqueològiques en l'edifici 
del carrer de la Nau), en el qual es validen actuacions anteriors omeses, 
s'efectuen determinats advertiments. Per mitjà d'aquest expedient no es tramita 
en realitat un procediment de contractació administrativa, sinó que es validen 
actuacions ja realitzades sense un suport contractual, i se n'ordena el pagament. 

- Es considera que l'acte pot haver incorregut en un supòsit de nul·litat, d'acord 
amb l'article 62.1 de la llei 30/1992, perquè ha sigut dictat prescindint de manera 
total i absoluta del procediment legalment establit. S'hi han obviat actuacions 
prèvies inexcusables, com ara la incoació de l'expedient, l'aprovació dels plecs i 
de la despesa i la submissió a la fiscalització prèvia. A més a més, segons que 
consta en l'expedient 6118/99, les intervencions, calia haver-les realitzades sota 
la supervisió del Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament; i d'altra banda, d'acord 
amb el contracte original de 26 de juliol de 1996, clàusula 2.4, si resultava 
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necessari fer modificacions, aquestes havien de ser comunicades amb la major 
rapidesa als òrgans competents de la Universitat. Algun d'aquests mecanismes 
no va funcionar de la manera prevista i es va consumar l'actuació que després 
fou validada pel rector. 

4.3.2 Òrgan de contractació 

- Normalment actua com a òrgan de contractació el gerent, per delegació del 
rector; malgrat que en els supòsits de validació d'actuacions anul·lables, és 
aquest últim òrgan el qui intervé. 

4.3.3 Forma de selecció i adjudicació 

- Per raó del tipus de contractes de què es tracta, referits a validacions, pròrrogues 
o ampliacions, en tots els casos s'efectua una contractació a favor d'un 
adjudicatari que ja estava predeterminat. No es constitueix cap mesa de 
contractació, no s'efectuen negociacions prèvies amb els adjudicataris i ni tan 
sols podem assegurar que ens trobem pròpiament davant de veritables 
procediments negociats. 

4.3.4 Formalització dels contractes 

- Els contractes estan formalitzats per mitjà de document administratiu, apareixen 
signats per un apoderat i pel gerent i s'hi fa al·lusió als plecs administratius i de 
condicions tècniques. A pesar de tot això, com que s'ha efectuat una validació 
d'actuacions consumades i realitzades amb anterioritat, no existeix formalització 
del contracte en els expedients 4037681/99 i 6118/99. 

4.3.5 Execució dels contractes 

- No hem d'efectuar cap observació a l'execució d'aquests contractes. 

4.3.6 Modificacions i pròrrogues dels contractes 

- Convé fer algunes consideracions sobre el 39 30847, 30855. Per mitjà d'aquest 
expedient es tramita una ampliació del contracte d'arrendament amb opció de 
compra del Col·legi Major Rector Peset (2ª fase), que hom havia signat el 7 de 
novembre de 1996. En la memòria justificativa de l'ampliació d'aquest contracte, 
es diu que tals actuacions no són susceptibles de ser separades del contracte 
principal, atesa l'estreta vinculació tècnica que hi existeix. També s'hi assenyala 
que els imports citats s'han establit de manera contradictòria i que caldria 
satisfer-los d'acord amb el règim pactat en el contracte principal. Després 
d'examinar aquest contracte principal, així com el que l'amplia en 1999, 
s'observa que la Universitat es compromet a abonar a l'arrendador la suma total 
del contracte d'ampliació durant deu anys, però anticipant-ne el 20% el 31 de 
gener del 2000 i abonant-ne el 80% restant per la via de sufragar un crèdit que 
una entitat bancària ha concedit a l'arrendador (de manera que aquest últim no 
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adquireix cap risc en les actuacions que es denominen d'ampliació del contracte). 
A més a més, totes les millores introduïdes queden de la seua propietat. Cal 
afegir que un informe de 12 de juliol de 1999 del cap de la Unitat de Control 
Intern, assenyala que l'al·ludit contracte principal ja va ser objecte al seu dia d'un 
procediment excepcional de validació d'actes anul·lables. 
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5. CONVENIS I CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ 

5.1 Normativa aplicable 

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

L'article 45.1 de la citada llei orgànica determina que la dedicació del professorat 
universitari serà en tot cas compatible amb la realització de projectes científics, tècnics 
o artístics a què al·ludeix el ja esmentat article 11, d'acord amb les normes bàsiques que 
s'hi establisquen reglamentàriament. 

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 el citat article 45.1 de la Llei Orgànica de 
Reforma Universitària. 

Als contractes i convenis d'investigació es refereixen els articles 225 a 228 dels Estatuts 
de la Universitat València. Al seu torn, la Junta de Govern de la Universitat aprovà, el 
19 de febrer de 1987, el "Reglament per a la contractació de treballs de caràcter 
científic, tècnic i artístic o la realització de cursos d'especialització". Això no obstant, a 
la vista dels contractes analitzats -entre els quals n'hi ha de distinta índole-, cal estimar 
aplicables unes altres normes per a aquells contractes o convenis que no estan 
considerats en el referit Reglament de 19 de febrer de 1987. Així, hi podrà resultar 
aplicable -si és el cas- la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
la Llei de Reforma Universitària, la Llei Orgànica del Poder Judicial o el decret 
20/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual es regula el Registre de Convenis 
i s'estableix el règim jurídic i pressupostari dels convenis que subscriga la Generalitat 
Valenciana. 

5.2 Expedients seleccionats 

D'un total de 434 expedients, les despeses dels quals pugen a 2.253 milions de pessetes, 
n'hem seleccionats deu per revisar-los, per un import de 429 milions de pessetes; això 
significa el 19,0% del total de despeses. 
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Núm. 
 

Títol 
Import 

(milions ptes.) 

6109 Metal clusters in catalysis and organic synthesis  27 

6475 Quantum chemistry of the excited state (QUCEX) 27 

6111 Hadronic physics with high energy electromagnetic probes 24 

6174 Organisation, dynamics and reactivity at electrified liquid/liquid interfaces 38 

7223 Physics beyond the standard model 29 

7262 De novo design sysnthesis and structure determination of peptides with 
well defined conformation and function 

44 

7809 Thermal and optical switching of molecular spin states (TOSS). 25 

8546 Dirección técnica de las distintas aulas de la Institución Alfonso el 
Magnánimo  

22 

8217 Estudio analítico de relación de muestras VHC+ con muestra de posible 
origen de contagio 

81 

9708 Identificación de las áreas de especial interés para la conservación de los 
cetáceos en el Mediterráneo español 

112 

  429 

Quadre 34 

 

Entre els expedients analitzats, es constata l'existència de dos tipus de convenis: 

a) Contractes associats, subscrits conjuntament amb entitats públiques 
seleccionades per la Comunitat Europea, per a l'execució de projectes 
d'investigació. 

b) Convenis de col·laboració amb altres entitats públiques, a l'empara del citat reial 
decret 1.930/1984 i del Reglament de 19 de febrer de 1987, i al mateix temps, de 
la normativa general aplicable als convenis de col·laboració. 

5.2.1 Òrgan competent i procediment 

- Tots els convenis examinats han sigut subscrits pel rector; es compleix així el 
que disposa la normativa vigent. 

- En cap de cas no consta l'informe jurídic emés per l'Assessoria Jurídica de la 
Universitat. Malgrat que tals informes no hi serien preceptius -si més no a la 
vista de les funcions que a aqueixa unitat de consulta li atribueix l'article 240 
dels Estatuts-, cal convenir que resultarien necessaris. 

- La documentació examinada no constitueix la totalitat dels expedients, ja que no 
obren documents preparatoris dels contractes ni els relatius a l'execució. En els 
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expedients per analitzar, almenys hauria d'existir documentació bàsica sobre els 
antecedents, propostes, esborranys i activitats realitzades per a complir les 
obligacions establertes. 

- Encara que no vinga impost de manera expressa per l'article 226.1 dels estatuts 
de la universitat, en tenir en compte que la subscripció d'un contracte implica 
drets i obligacions per a la universitat, caldria tenir una adequada constatació que 
en tots els casos es compta amb l'acceptació o compromís previ del departament 
o persones que han de realitzar el treball. En el mateix sentit, seria convenient 
que en tots els expedients es trobés el judici emés per l'òrgan competent sobre 
les repercussions que l'execució del contracte comportarà sobre les activitats de 
les persones participants. 

- S'estima que els contractes subscrits, en virtut d'accions promogudes per la 
Comunitat Europea no s'ajusten a les previsions de l'article 11 de la Llei de 
Reforma Universitària i d'altra normativa que la desenrotllen. Per això seria 
recomanable adaptar l'ordenació de la Universitat de València en matèria de 
convenis d'investigació, a fi que hi restés acollit aquest tipus tan específic de 
contractes. En particular s'estima convenient que hi haja una reglamentació que 
considere les fases de tramitació prèvia a la subscripció. 

5.2.2 Formalització dels contractes 

- Cal destacar el fet que en aquells contractes referits a projectes de la Comunitat 
Europea i en els quals es concerta un contracte auxiliar amb qui és contractista 
principal de la Comunitat, els documents que consten -llevat del relatiu al càlcul 
de distribució, que està escrit en castellà-, apareixen redactats exclusivament en 
d'altres llengües distintes de les oficials a la Comunitat Valenciana. 

- A més a més, en aquests contractes associats les parts pretenen resoldre de 
manera amistosa les seues controvèrsies; però, si no ocorre així, es sotmeten al 
Reglament de Conciliació i Arbitratge de la Cambra Internacional de Comerç de 
París i, en última instància, als tribunals de l'Estat del contractista principal 
(legislació d'Anglaterra i Gales, de Suècia, de França, de Bèlgica i d'Alemanya). 
Fins i tot el subscrit amb el Consell Superior d'Investigacions Científiques es 
sotmet a la legislació belga. Seria convenient comptar amb estudis preliminars, 
no solament sobre la incidència que la realització dels treballs pogués tenir en els 
departaments encarregats de realitzar-los, sinó de la repercussió de la submissió 
a la legislació i als tribunals estrangers. 

- En els convenis 8546, 8217 i 9708, que hom ha subscrit amb entitats o 
organismes públics espanyols, també s'adverteix la falta de documentació prèvia 
preceptiva, amb l'excepció de la publicació requerida per l'article 225.5 dels 
Estatuts de la Universitat. 
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5.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

- De les dades que figuren en els contractes, no es dedueix que hom haja 
sobrepassat els límits quantitatius establits en l'article 5é.1.a) del reial decret 
1.930/1984, de 10 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'article 45.1 de la llei 
orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, en allò que es 
refereix als percentatges de la quantitat contractada percebuts per cada un dels 
professors que hi intervenen. 

- Quant als límits quantitatius establits en l'article 5é.1.b) de la mateixa norma, 
referits a les quantitats que han de percebre anualment els professors 
universitaris per la seua participació en contractacions, hem recaptat dades de la 
Universitat sobre els contractes examinats, i el gerent ha certificat, en data 5 de 
juny de 2000, que en cap cas no s'han sobrepassat els dits límits. 

5.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

Els contractes són objecte de seguiment de la unitat de cost corresponent i són 
fiscalitzats per la "Unitat de control intern". Pel que fa a aquest control, cal prestar 
atenció als extrems següents: 

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

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

f) Liquidació dels contractes 

5.2.5 Liquidació dels contractes 

Com que no comptem amb suficients dades relatives als ingressos i les despeses, no 
podem fer grans indicacions sobre la liquidació. En algun expedient figuren diverses 
certificacions dels responsables sobre certs estudis realitzats i cal incidir en l'existència 
d'una unitat de cost per al contractes. 
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6. TRESORERIA I OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTÀRIES 

6.1 Tresoreria 

La Tresoreria de la Universitat de València, a 31 de desembre de 1999, presenta un 
saldo de 4.279 milions de pessetes. 

6.1.1 Comptes corrents en entitats financeres 

El saldo per comptes corrents s'eleva, a 31 de desembre de 1999, a 5.758 milions de 
pessetes. Està integrat pels saldos dels comptes operatius i dels restringits. 

Hem sol·licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què ha treballat 
la Universitat durant l'exercici de 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. 

La Universitat realitza conciliacions mensuals dels seus saldos amb entitats financeres: 
estan totes signades per la persona que les confecciona i per qui les revisa. 

6.1.2 Comptes de crèdit bancaris 

La resolució de 7 de setembre de 1998 de la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris i Investigació, indica que l'única operació de crèdit que caldrà mantenir 
disponible per a finançar el Pla d'Inversions serà la subscrita amb el Banco Central 
Hispano, associada al compte operatiu, amb un límit de 3.000 milions de pessetes. A 31 
de desembre de 1999 hom no havia disposat del dit import. 

D'altra banda, el 23 de desembre de 1998 el Govern Valencià acorda assumir el 
pagament del principal i els interessos d'una pòlissa de crèdit per un capital de 1.500 
milions de pessetes, per a finançar despeses corrents de l'exercici de 1998. La dita 
pòlissa es subscriu en 1999, en els termes indicats per l'Institut Valencià de Finances, i a 
31 de desembre de 1999 se n'havien disposats 1.479 milions de pessetes. 

El dit import figura en l'actiu del balanç, minorant el saldo de tresoreria de la 
Universitat; però hauria de figurar en el passiu del balanç, dins de l'epígraf de "Deutes 
amb entitats de crèdit".  

6.2 Operacions extrapressupostàries 

En el quadre 35 es mostra 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 

Lliuraments per compte de tercers 

Comptes de caixa fixa  

Deutors per IVA repercutit 

Lliuraments per compte de tercers. Contractació 

Lliuraments per compte de la Conselleria 

Provisió de fons per a justificar 

Lliuraments a centres per a despeses menors 

Hisenda Pública, IVA suportat 

Pagaments pendents d'aplicació 

Bestretes a funcionaris  

59 

58 

45 

27 

21 

10 

5 

3 

2 

1 

TOTAL 231 
 

Creditors 31/12/99 

Renda de las persones físiques  

Centralització taxes. Comptes restringits 

Règim General de la Seguretat Social 

Drets passius 

D'altres comptes restringits 

Ingressos pendents d'aplicació 

Quantitats pendents per a compensar 

Dipòsits de pensions col·legis majors 

MUFACE 

Hisenda Pública, IVA repercutit 

Ingressos CEE 

Assegurança escolar 

Fiances rebudes a curt termini 

Creditors per IVA suportat 

D'altres ingressos - viatge fi de carrera 

Ingressos Servei Educació Física 

Ingressos per compte de tercers 

413 

374 

88 

49 

39 

36 

31 

21 

21 

14 

8 

7 

5 

4 

2 

1 

(11) 

TOTAL 1.102 

Quadre 35 
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a) Deutors  

Els saldos deutors, 231 milions de pessetes, representen pagaments efectuats per la 
Universitat. Els més importants són: 

- "Lliuraments per compte de tercers", amb 59 milions de pessetes, recull 
principalment despeses per subministraments de l'Hospital Clínic, que la 
Universitat avança i que estan pendents de reposició per part de la Conselleria de 
Sanitat. 

- "Comptes de caixa fixa", amb 58 milions de pessetes, recull les despeses per a 
justificar dels comptes de provisió de fons, corresponents a despeses de l'exercici 
de 1999 i no comptabilitzades en el pressupost d'aqueix exercici. 

- "Deutors per IVA repercutit", amb 45 milions de pessetes, recull l'IVA repercutit 
en la facturació de la Universitat per publicacions, arrendaments i convenis 
d'investigació, pendent de cobrament. 

- "Lliuraments per compte de tercers. Contractació", amb 27 milions de pessetes, 
recull els pagaments realitzats per la Universitat per compte de tercers per anuncis 
de licitació i llicències d'obres. 

b) Creditors 

Els saldos creditors, per 1.102 milions de pessetes, representen cobraments o retencions 
efectuats per la Universitat que estan pendents de ser pagats a tercers, o de ser imputats 
definitivament al pressupost d'ingressos. A continuació en comentem els més 
significatius. 

- La partida més important és la de "Renda persones físiques", amb 413 milions de 
pessetes, que correspon a les retencions per l'impost sobre la renda de les 
persones físiques del mes de desembre, que hom ingressà en el Tresor públic en 
gener de 2000. 

- Les partides "Centralització taxes: comptes restringits" i "D'altres comptes 
restringits", per import de 374 i 39 milions de pessetes respectivament, recullen 
els ingressos per taxes de matrícules, taxes de secretaria i d'altres taxes, pendents 
de liquidació per part del centre corresponent. Tots dos imports corresponen a 
ingressos de l'exercici de 1999 no comptabilitzats en pressupost en el dit 
exercici. 

- Els saldos que figuren en els conceptes de "Règim General de la Seguretat 
Social", per 88 milions de pessetes, "Drets passius", per 49 milions de pessetes, i 
"MUFACE", per 21 milions de pessetes, estan constituïts per quotes de 
Seguretat Social, mutualitats i d'altres, que estan pendents de ser ingressades a 
31 de desembre de 1999 en la Seguretat Social i la Hisenda pública. 
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- La partida "Ingressos per compte de tercers" mostra un saldo negatiu d'11 
milions de pessetes. Aquesta partida recull ingressos de contractistes per 
llicències d'obra, que posteriorment la Universitat liquida per compensació a 
l'entitat local corresponent. El saldo és negatiu a la data de l'informe, perquè 
hom ha liquidat a les dites entitats locals un major nombre de llicències d'obra 
que el percebut pels contractistes. 
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7. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

En els quadres 36 i 37 figuren el balanç de situació i el compte de resultats a 31 de 
desembre de 1999, dels quals interessa destacar el següent: 

a) El compte de "Compromisos de finançament per reemborsament d'obligacions" 
recull 23.625 milions de pessetes corresponents a l'import que ha de percebre de 
la Generalitat Valenciana a llarg termini, per a l'amortització -al seu venciment- 
de les tres emissions d'obligacions; així com per al reemborsament de l'import 
disposat del préstec amb el Banc Europeu d'Inversions. 

b) El compte "Ingressos diferits derivats de compromisos de finançament" sorgeix 
com a contrapartida de la comptabilitat anterior, i aniran saldant-lo amb 
abonament a resultats en els exercicis en què es reben les subvencions per a fer 
front a l'amortització d'obligacions i al reemborsament dels préstecs. 

c) El compte "Obligacions i bons", per 20.625 milions de pessetes, recull el valor 
total de les tres emissions d'obligacions realitzades fins a la data per la 
Universitat. 

d) Les despeses relacionades amb les tres emissions d'obligacions figuren 
comptabilitzades dins de l'epígraf de "Despeses per a distribuir en diversos 
exercicis" i les imputen a resultats durant els anys que van fins a la seua 
amortització. A 31 de desembre de 1999 presentava un saldo de 712 milions de 
pessetes, el qual -segons càlculs d'aquesta Sindicatura- estava infravalorat en 29 
milions de pessetes aproximadament, fonamentalment a causa d'un excés 
d'amortització en el primer any de cada una de les tres emissions. 

e) El compte de "Patrimoni" ha passat de tenir un saldo de 43.356 milions de 
pessetes en 1998, a tenir un saldo de 27.759 milions de pessetes en 1999, a causa 
fonamentalment de l'adequat canvi de criteri adoptat per la Universitat, 
relacionat amb la comptabilitat dels imports compromesos per la Generalitat per 
a fer front a l'amortització d'emissions, ja que en comptes de comptabilitzar-los 
com un ingrés de l'exercici, els han registrats com un ingrés per a distribuir en 
diversos exercicis fins a l'any en què efectivament es cobren. 

 El dit canvi de criteri ha implicat l'eliminació, del compte de "Patrimoni", de 
14.805 milions de pessetes, corresponents a les subvencions que s'havien de 
rebre de la Generalitat per a amortitzar -arribat el seu venciment- les dues 
primeres emissions d'obligacions, ja que havien sigut considerades 
inadequadament com a ingressos en 1997 i 1998, respectivament. 

f) La Universitat ha dotat una provisió per a riscs i despeses per 441 milions de 
pessetes; d'aquests, n'hi ha 272 milions de pessetes que es refereixen a diversos 
litigis pendents de resolució, i la resta, 169 milions de pessetes, correspon a 
l'estimació realitzada de les sentències pendents d'emetre per part del Tribunal 
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Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, referides al procés 
d'expropiació dels terrenys del nou campus. La Universitat comptabilitza aquesta 
provisió a càrrec de despeses extraordinàries. En l'exercici en què les sentències 
es fan efectives, se'n registra l'import com a major valor d'adquisició de 
l'immobilitzat material i s'anul·la la provisió dotada en l'exercici anterior amb 
abonament a comptes de resultats. 

g) Els ajusts per imputació al període de meritació corresponen a la imputació dels 
preus acadèmics, d'acord amb el principi de meritació. 

h) Englobat dins de la xifra de "Tresoreria", figura amb signe negatiu el saldo 
disposat, 1.479 milions de pessetes, de la pòlissa de crèdit comentada en l'apartat 
6.1.2. 

 Al seu torn, el compromís que té la Generalitat de cancel·lar la dita pòlissa en 
arribar al seu venciment, fou comptabilitzat com un dret reconegut pendent de 
cobrament a 31 de desembre de 1998, pel límit d'aquesta, 1.500 milions de 
pessetes. A 31 de desembre de 1999, el dit import figura en l'actiu del balanç 
dins de l'epígraf "Deutors pressupostaris", d'exercicis tancats, i la seua 
contrapartida és "Deutes amb entitats de crèdit".  

 Per a un adequat reflex d'aqueixa operació en el balanç, la Universitat hauria de 
reclassificar el saldo disposat de la pòlissa de crèdit -per 1.479 milions de 
pessetes- en el passiu del balanç, dins de l'epígraf "Deutes amb entitats de 
crèdit". I al seu torn, el límit de la pòlissa de crèdit -per 1.500 milions de 
pessetes-, que la Universitat ha recollit en "Deutes amb entitats de crèdit" com a 
contrapartida al compromís de la Generalitat, caldria reclassificar-lo a un compte 
d'ingressos per a distribuir en diversos exercicis. 
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BALANÇ. EXERCICI DE 1999 

(en milions de pessetes) 

ACTIU  PASSIU  

A) Immobilitzat 79.429 A) Fons propis  32.122 

II.- Immobilitzacions immaterials 1.966 I.- Patrimoni 31.760 

- Aplicacions informàtiques 225 - Patrimoni 27.759 

- Drets sobre béns en règim d'arrend. financer 1.869 - Patrimoni rebut en cessió 4.001 

Amortitzacions (128) IV.- Resultats de l'exercici 362 

III.- Immobilitzacions materials 53.831 B) Ingres. diferits derivats de comprom. de finanç. 23.625 

- Terrenys i construccions 55.059   

- Instal·lacions tècniques  1.524 C) Provisió per a riscs i despeses  441 

- Utillatge i mobiliari 5.382   

- D'altre immobilitzat 13.627 D) Creditors a llarg termini 26.712 

- Amortitzacions (21.761)   

  I.- Emissions d'obligs. i d'altres valors negatius 20.625 

V.- Inversions financeres permanents 23.632 - Obligacions i bons 20.625 

Cartera de valors a llarg termini 7   

Compromís financer. Reemborsament obligs. 23.625 II.- D'altres deutes a llarg termini 6.087 

  - Deutes amb entitats de crèdit  4.500 

B) Despeses per a distribuir en diversos exers. 1.003 - D'altres deutes  1.587 

C) Actiu circulant 9.238 E) Creditors a curt termini 6.770 

II.- Deutors 4.959 III.- Creditors 4.859 

- Deutors pressupostaris  3.895 - Creditors pressupostaris  3.443 

- Deutors no pressupostaris  1.068 - Creditors no pressupostaris  215 

- Administracions públiques  3 - Administracions públiques  536 

- D'altres deutors  1 - D'altres creditors  660 

- Provisions (8) - Fiances i dipòsits rebuts a curt termini 5 

IV.- Tresoreria 4.279 IV.- Ajusts por imputació al període 1.911 

- Comptes operatius 4.279   

- Interessos a curt termini de bancs  0   

TOTAL ACTIU 89.670 TOTAL PASSIU 89.670 

Quadre 36 
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COMPTE DEL RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL. EXERCICI DE 1999 

(en milions de pessetes) 

DEURE  HAVER   

A) Despeses   B) Ingressos   

I.- Desp. funcion. serveis i prestacions socials  29.604 I.- Ingressos de gestió ordinària 4.787 

a) Despeses de personal 20.067 a) Ingressos tributaris  4.787 

b) Dotacions amortització d'immobilitzat 2.173 II.- D'altres ingres. de gestió ordinària 933 

c) Variació provisions de tràfic 8 a) Reintegraments  34 

d) D'altres despeses de gestió 6.194 c) D'altres ingressos de gestió 842 

e) Despeses financeres i assimilables  1.162 f) D'altres interessos i ingressos assimilats  57 

II.- Transferències i subvencions  512 III.- Transferències i subvencions  23.847 

a) Transferències corrents  507 a) Transferències corrents  20.355 

b) Transferències de capital 5 b) Subvencions corrents  495 

III.- Pèrdues i despeses extraordinàries  751 b) Subvencions de capital 2.997 

a) Pèrdues procedents d'immobilitzat 82 IV.- Beneficis i ingressos extraordinaris  34 

c) Despeses extraordinàries 441 c) Ingressos extraordinaris  10 

d) Despeses i pèrdues d'altres exercicis  228 d) Ingressos i beneficis d'altres exercicis  24 

  V.- Vendes i prestacions de serveis  1.628 

  a) Vendes  21 

  b) Prestació de serveis  1.607 

ESTALVI 362 ESTALVI NEGATIU 0 

TOTAL 31.229 TOTAL 31.229 

Quadre 37 

 

 


