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1. CONTROL FORMAL DE COMPTES ANUALS 

1.1 Objectius i abast del control 

La present fiscalització té com a primer objectiu promoure que la Universitat l’Alacant, 
(d’ara endavant UA o la Universitat) retra els seus comptes d’acord amb el que preveu 
la normativa aplicable. 

En relació amb aquest objectiu, s’han dut a terme els procediments d’auditoria que 
s’han considerat necessaris per a comprovar que: 

a) Els comptes anuals de l’exercici de 2005 han sigut formulats i aprovats pels 
òrgans competents de la Universitat i en els terminis prevists pels seus estatuts. 

b) Els comptes anuals de l’exercici de 2005 de la UA han sigut retuts, juntament 
amb l’informe d’auditoria en aquesta Sindicatura de Comptes en el termini 
previst en el TRLHPGV. 

c) Els dits comptes anuals estan formats pels documents que considera el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana (PGCPGV). 

A més a més, s’han dut a terme les actuacions següents: 

d) Comprovar que la Universitat ha aprovat i presentat el pressupost de l’exercici 
de 2005 d’acord amb el que preveuen els seus estatuts i la LPGV de 2005. 

e) Analitzar les conclusions de l’informe d’auditoria o de control financer de la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG), que s’adjunta als comptes anuals de 
l’exercici de 2005 de la UA. 

1.2 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de la UA de l’exercici de 2005, s’han retut a la Sindicatura de 
Comptes per mitjà de la IGG el 30 de juny de 2006 i comprenen els documents 
següents: 

a) Balanç 

b) Compte del resultat economicopatrimonial 

c) Estat de liquidació del pressupost 

d) Memòria 

Els citats comptes anuals s’han presentat juntament amb l’informe d’auditoria de la 
IGG, realitzat amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria, que és el resultat del 
control financer previst en l’article 14.5 de la Llei 14/2004, de Pressuposts de la 
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Generalitat Valenciana per a 2005. Aquest informe d’auditoria presenta una opinió amb 
deu paràgrafs de limitacions a l’abast de l’auditoria que afecten l’immobilitzat, les 
existències, els creditors i els ingressos, principalment; i set paràgrafs d’advertiments 
que descriuen els efectes significatius que tindrien determinats ajusts a certs 
components dels comptes anuals. 

Els comptes anuals de la UA van ser informats favorablement pel seu Consell de 
Govern el 29 de març de 2006 i aprovats pel Consell Social l’11 d’abril de 2006, sent 
tramesos a la Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència i a la IGG, el 12 d’abril de 
2006. 

Tant els comptes anuals de la UA de l’exercici de 2005 com l’informe d’auditoria de la 
IGG s’adjunten íntegrament en l’annex del present informe de fiscalització. 

1.3 Balanç 

El balanç de la UA de l’exercici de 2005, juntament amb les xifres de l’exercici anterior 
i el càlcul de les variacions, es mostra en el quadre següent, en euros: 

 
ACTIU 2005 2004 Variació 

IMMOBILITZAT 
Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Inversions financeres 

DESPESES PER DISTRIBUIR EN DIV. EXERCICIS 
ACTIU CIRCULANT 

Deutors 
Inversions financers temporals 
Tresoreria 

180.202.498
115.936 

177.273.286 
2.813.276 
1.580.226

75.809.769
55.862.280 

22 
19.947.467 

183.209.552 
200.564 

180.195.712 
2.813.276 
1.748.204 

50.097.338 
29.320.351 

22 
20.776.965 

(1,6%) 
(42,2%) 
(1,6%) 
0,0% 

(9,6%) 
51,3% 
90,5% 
0,0% 

(4,0%) 
Total actiu 257.592.493 235.055.094 9,6% 

    
PASSIU 2005 2004 Variació 

FONS PROPIS 
Patrimoni 
Resultats de l’exercici 

CREDITORS A LLARG TERMINI 
Emissions d’obligacions i d’altres valors 
D’altres deutes a llarg termini 

CREDITORS A CURT TERMINI 
Creditors 

111.157.998
91.817.419 
19.340.579 

130.400.252
87.806.271 
42.593.981 
16.034.244
16.034.244 

91.817.419 
82.062.675 
9.754.744 

126.392.902 
87.806.271 
38.586.631 
16.844.774 
16.844.774 

21,1% 
1,2% 

98,3% 
3,2% 
0,0% 

10,4% 
(4,8%) 
(4,8%) 

Total passiu 257.592.493 235.055.094 9,6% 

Quadre 1 

El total balanç ha augmentat un 9,6% en 2005 respecte a 2004. 

En l’actiu, l’immobilitzat ha disminuït un 1,6%, mentre que el circulant ha augmentat 
un 51,3%; hi és significatiu l'increment del capítol de deutors, d'un 90,5%. 
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Quant al passiu, els fons propis s'han incrementat en un 21,1%, principalment a causa de 
l’augment del resultat de l’exercici, d'un 98,3%. Els creditors a llarg termini s’han 
incrementat en un 3,2%, mentre que a curt termini disminueixen en un 4,8%. 

1.4 Compte del resultat economicopatrimonial 

El compte del resultat economicopatrimonial de la UA de l’exercici de 2005, juntament 
amb les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, es mostra en el quadre 
següent, en euros: 
 

DESPESES 2005 2004 Variació 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

Despeses de personal 

Dotacions per a l’amortització d’immobilitzat 

D’altres despeses de gestió 

Despeses financeres i assimilables 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

Transferències corrents 

Transferències de capital 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 

Despeses i pèrdues d’altres exercicis 

151.154.590

96.083.358 

13.105.480 

34.958.745 

7.007.007 

1.731.662

1.249.743 

481.919 

105.070

105.070 

142.611.044 

89.533.004 

11.448.166 

34.996.758 

6.633.116 

1.805.011 

1.294.005 

511.006 

88.338 

88.338 

6,0% 

7,3% 

14,5% 

(0,1%) 

5,6% 

(4,1%)

0,1% 

(5,7%) 

18,9% 

18,9% 

Total despeses 152.991.323 144.504.393 5,9% 

INGRESSOS 2005 2004 Variació 

VENDES I PRESTACIONS DE SERVEIS 

Prestacions de serveis 

INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA 

Ingressos tributaris 

Reintegraments 

D’altres ingressos de gestió 

D’altres interessos i ingressos assimilats 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 

Transferències corrents 

Transferències de capital 

24.011.955

24.011.955 

1.405.186

40.141 

12.636 

1.005.661 

346.748 

146.914.761

121.130.270 

25.784.490 

23.191.715 

23.191.715 

1.395.132 

30.586 

119.398 

979.731 

265.417 

129.672.290 

109.814.780 

19.857.510 

3,5% 

3,5% 

0,7% 

31,2% 

(89,4%) 

2,6% 

30,6% 

13,3% 

10,3% 

29,8% 

Total ingressos 172.331.902 154.259.137 11,7% 

ESTALVI (DESESTALVI) 19.340.579 9.754.744 98,3% 

Quadre 2 
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La UA utilitza el model de compte de resultat economicopatrimonial que el PGCPGV 
preveu  per a ens que realitzen operacions de caràcter industrial o comercial, quan seria 
més adequat emprar el model aplicable a ens administratius. 

En 2005 les despeses han augmentat un 5,9% respecte a les de 2004, mentre que els 
ingressos ho han fet en un 11,7% i, per tant, l’estalvi obtingut ha sigut un 98,3% 
superior en 2005 respecte a 2004. 

En despeses, cal assenyalar l’augment del 6,0% en les despeses de gestió ordinària, 
produït principalment pel capítol de despeses de personal, que s’incrementa en un 7,3%. 
El capítol de transferències i subvencions ha disminuït en un 4,1%. 

Pel que fa als ingressos, la variació més significativa és l’augment del 13,3% en 
l’epígraf de transferències i subvencions. 

1.5 Liquidació del pressupost 

1.5.1 Pressuposts inicials 

En el quadre següent es mostren, en euros, els pressuposts inicials dels exercicis de 
2005 i 2004, i la seua variació: 

 
Capítols Pressupost inicial Variació  

 2005 2004 2005/04 

III Taxes i d’altres ingressos 22.912.806 20.449.406 2.463.400 12,0% 

IV Transferències corrents 114.286.016 104.653.750 9.632.266 9,2% 

V Ingressos patrimonials 635.000 691.164 (56.164) (8,1%) 

VII Transferències de capital 13.400.000 12.568.454 831.546 6,6% 

VIII Actius financers 42.830.040 2.689.641 40.140.399 1.492,4% 

Total ingressos 194.063.862 141.052.415 53.011.447 37,6% 

I Despeses de personal 87.969.050 83.097.443 4.871.607 5,9% 

II Despeses de funcionament 23.749.055 22.272.347 1.476.708 6,6% 

III Despeses financers 7.081.345 6.780.182 301.163 4,4% 

IV Transferències corrents 1.234.000 1.294.005 (60.005) (4,6%) 

VI Inversions reals 73.419.588 27.179.027 46.240.561 170,1% 

VII Transferències de capital 481.919 300.506 181.413 60,4% 

IX Passius financers 128.905 128.905 0 - 

Total despeses 194.063.862 141.052.415 53.011.447 37,6% 

Quadre 3 
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El pressupost de la UA per a l’exercici de 2005 va ser aprovat pel Consell Social el 23 
de maig de 2005, per la qual cosa fins a aquesta data va estar vigent la pròrroga 
automàtica del pressupost de 2004, encara que no consta en cap document formal de 
l’òrgan competent de la Universitat les raons que van motivar la dita pròrroga. De 
l’informe de la Direcció General d’Universitats i Investigació sobre el citat pressupost, 
no es té constatació en l’expedient. El pressupost de 2005 va ser tramés a la Conselleria 
d’Empresa, Universitat i Ciència el 29 de juny de 2005, incomplint el termini previst en 
l’article 14.5 de la LPGV que assenyalava que fos abans del 30 d’abril; tampoc no es va 
publicar en el DOGV, incomplint així l’article 81.2 de la LOU. 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet observar que el pressupost 
per a l’exercici de 2005 es va incrementar en un 37,6% respecte al de l’exercici anterior. 
En l’estat d’ingressos destaquen els augments en els capítols de "Taxes i d’altres 
ingressos" i de "Transferències corrents", que són del 12,0% i 9,2%, respectivament. 
Les provisions del capítol d’actius financers de l’estat d’ingressos comprenen, com en 
exercicis anteriors, el romanent de tresoreria genèric, que no es poden fer constar com a 
previsió en el pressupost d’ingressos, ja que en el supòsit que els dits romanents siguen 
incorporats per una modificació de crèdits, no es reconeixen drets en el pressupost 
d’ingressos per aquests conceptes. En l’estat de despeses destaca l’augment del 170,1% 
en el capítol d’inversions reals, així com els del 5,9% i del 6,6% en els capítols de 
personal i de funcionament, respectivament. 

1.5.2 Modificacions del pressupost 

El quadre següent recull, en euros, les previsions inicials, les modificacions i les 
previsions definitives, tant d’ingressos com de despeses. 

 

Capítols 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 
definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 22.912.806 2.609.780 25.522.586 11,4% 
IV Transferències corrents 114.286.016 (186.647) 114.099.369 (0,2%) 
V Ingressos patrimonials 635.000 0 635.000 - 
VII Transferències de capital 13.400.000 12.384.490 25.784.490 92,4% 
VIII Actius financers 42.830.040 0 42.830.040 - 
IX Passius financers 0 911.638 911.638 - 

Total ingressos 194.063.862 15.719.261 209.783.123 8,1% 
I Despeses de personal 87.969.050 0 87.969.050 - 
II Despeses de funcionament 23.749.055 0 23.749.055 - 
III Despeses financeres 7.081.345 (214.647) 6.866.698 (3,0%) 
IV Transferències corrents 1.234.000 0 1.234.000 - 
VI Inversions reals 73.419.588 15.719.261 89.138.849 21,4% 
VII Transferències de capital 481.919 0 481.919 - 
IX Passius financers 128.905 214.647 343.552 166,5% 

Total despeses 15.719.261 209.783.123 8,1% 

Quadre 4 
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El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que pujava a 194.063.862 euros, s’ha 
incrementat durant l’exercici en la xifra de 15.719.261 euros, un 8,1%, cosa que ha 
determinat un pressupost definitiu de 209.783.123 euros. 

1.5.3 Liquidació de l’estat d’ingressos 

Es mostra en el quadre següent, en euros: 

 

INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobram. 

Grau  
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 25.522.586 25.607.513 24.651.467 956.046 100,3% 96,3%

Transferències corrents 114.099.369 121.130.270 79.351.321 41.778.949 106,2% 65,5%

Ingressos patrimonials 635.000 716.521 697.828 18.693 112,8% 97,4%

Transferències de capital 25.784.490 25.784.490 20.062.667 5.721.823 100,0% 77,8%

Actius financers 42.830.040 0 0 0 - -

Passius financers 911.638 4.350.902 4.350.902 0 477,3% 100,0%

TOTAL 209.783.123 177.589.696 129.114.185 48.475.511 84,7% 72,7%

Quadre 5 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2005 puja a 209.783.123 euros, dels 
quals s’han reconegut drets per un import de 177.589.696 euros i s’han realitzat 
cobraments per 129.114.185 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
84,7% i del 72,7%, respectivament. 

1.5.4. Liquidació de l’estat de despeses 

Es mostra en el quadre següent, en euros: 

 
DESPESES Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligac. 
pend. 

pagament 

Grau 
exec. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 

Despeses de funcionament 

Despeses financeres 

Transferències corrents 

Inversions reals 

Transferències de capital 

Passius financers 

87.969.050 

23.749.055 

6.866.698 

1.234.000 

89.138.849 

481.919 

343.552 

85.051.634 

23.064.865 

6.724.486 

1.234.000 

33.154.315 

481.920 

343.552 

84.264.416 

22.660.909 

6.724.486 

1.234.000 

31.889.140 

481.920 

343.552 

787.218 

403.956 

0 

0 

1.265.175 

0 

0 

96,7%

97,1%

97,9%

100,0%

37,2%

100,0%

100,0%

99,1% 

98,2% 

100,0% 

100,0% 

96,2% 

100,0% 

100,0% 

Total 209.783.123 150.054.772 147.598.423 2.456.349 71,5% 98,4% 

Quadre 6 
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El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2005 puja a 209.783.123 euros, dels 
quals s’han reconegut obligacions per un import de 150.054.772 euros i s’han realitzat 
pagaments per 147.598.423 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
71,5% i del 98,4%, respectivament. 

1.5.5 Resultat pressupostari 

En el quadre següent es mostra, en euros, el càlcul del resultat pressupostari de 
l’exercici de 2005, juntament amb les xifres de 2004 i les variacions entre els dos 
exercicis: 

 
CONCEPTES 2005 2004 Variació 

Drets reconeguts operacions no financeres 173.238.795 154.224.711 12,3%
(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 149.711.220 148.254.034 1,0%
(-) Drets reconeguts operacions actius financers - - -
Obligacions reconegudes operacions actius financers - 35 (100,0%)
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 23.527.575 5.970.642 294,1%
VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 4.007.350 7.005.237 (42,8%)
SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 27.534.924 12.975.879 112,2%
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria   
Desviacions de finançament positives   
Desviacions de finançament negatives   
SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  27.534.924 12.975.879 112,2%

Quadre 7 

La Universitat no reflecteix en el seu resultat pressupostari els ajusts pels crèdits gastats 
finançats amb romanent de tresoreria ni les desviacions de finançament, incomplint les 
disposicions al respecte del Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

Les magnituds del resultat pressupostari i del saldo pressupostari han tingut augments 
molt significatius en 2005 respecte a 2004; l’increment dels drets reconeguts per 
operacions no financeres, n’és un factor important. 

1.6 Romanent de tresoreria 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2005, juntament amb les xifres de 
2004 i el càlcul de variacions, es reflecteix tot seguit en euros: 
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CONCEPTES 2005 2004 Variació 

Drets pendents de cobrament 
Obligacions pendents de pagament 
Fons líquids 

55.862.280 
8.609.094 

19.947.467 

29.320.350 
10.241.724 
20.776.965 

90,5% 
(15,9%) 
(4,0%) 

Romanent de tresoreria afectat    
Romanent de tresoreria no afectat    

Romanent de tresoreria TOTAL 67.200.653 39.855.591 68,6% 

Quadre 8 

La Universitat no distingeix entre romanent de tresoreria afectat i no afectat, incomplint 
la disposició al respecte del PGCPGV.  

El romanent de tresoreria ha tingut una evolució positiva en 2005 enfront del 2004, ja 
que s’incrementa un 68,6%; el component més important d’aquest augment són els drets 
pendents de cobrament. L’import de romanent de tresoreria calculat per la UA ha de ser 
avaluat amb cautela, atesa la importància que tenen els drets pendents de cobrament de 
difícil realització, tal com varem indicar en informes anteriors, per als quals la UA no 
calcula la corresponent provisió, incomplint la disposició al respecte del PGCPGV. 
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2. CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ 

2.1 Objectius i abast de la fiscalització 

El segon objectiu de la present fiscalització és revisar si s'ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió relativa als convenis d’investigació. Aquests convenis 
estan prevists en l’article 83 de la LOU, en el qual s'estableix el següent: 

"1. Els grups d’investigació reconeguts per la universitat, els departaments i els 
instituts universitaris d’investigació, i el seu professorat per mitjà d’aquells o dels 
òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la universitat 
dedicats a canalitzar les iniciatives investigadores del professorat, així com a la 
transferència dels resultats de la investigació, podran realitzar contractes amb 
persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de 
caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d’ensenyaments 
d’especialització o activitats específiques de formació. 

2. Els estatuts, en el marc de les normes bàsiques que dicte el Govern, establiran els 
procediments d'autorització dels treballs i de realització dels contractes prevists en 
l'apartat anterior, així com els criteris per a fixar la destinació dels béns i recursos que 
s'hi obtinguen." 

En relació amb aquest objectiu, s'ha fet una revisió limitada d'aquelles àrees de gestió o 
dels components dels comptes anuals relacionats amb els contractes d'investigació; el 
dit examen no suposa una fiscalització completa dels comptes anuals, tal i com es 
considera en els "Principis i normes d'auditoria del sector públic" dels OCEX. 

L'abast de la revisió ha sigut una mostra dels contractes d'investigació -detallada en 
l'apartat 2.6- que, a l'empara de l'article 83 de la LOU, ha formalitzat la UA durant 
l'exercici de 2005; també s'han revisat els sistemes de control intern implantats per la 
Universitat per a gestionar aquest tipus de contactes. 

Els procediments d'auditoria que s'han portat a efecte en l'àmbit d'aquesta revisió 
limitada, han sigut, en resum, els següents: 

- Recopilació i anàlisi de la normativa externa i interna aplicable. 

- Sol·licitud a la Universitat de la informació de gestió i comptable referida als 
contractes d’investigació vigents durant l’exercici. 

- Anàlisi i explotació de la informació obtinguda. Comprovacions amb registres i 
estats comptables. Elaboració de quadres de resum. 

- Avaluació dels procediments de gestió, control i comptabilitat usats per la 
Universitat. Comprovació del control individualitzat que el PGCP requereix per 
a les despeses amb finançament afectat. 
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- Extracció d'una mostra d’onze contractes d'investigació, de l'article 83 de la 
LOU, formalitzats durant l'exercici, amb els criteris que detallem mes avant. 

- Comprovació, per a la mostra de contractes, del compliment de la normativa de 
gestió aplicable, tant l'externa com la interna. 

- Verificació, amb la documentació que suporta els contractes seleccionats, d'una 
mostra de drets, cobraments, obligacions i pagaments comptabilitzats durant 
l'exercici, tot comprovant si el tractament dels fets comptables ha sigut adequat. 

- Anàlisi de les incidències detectades i formulació de recomanacions. 

2.2 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat anterior, no s'han 
posat de manifest fets o circumstàncies relacionats amb els contractes d'investigació que 
afecten de forma significativa l'adequació dels comptes anuals als principis comptables 
que hi són aplicables, ni s'han observat incompliments rellevants de la normativa 
aplicable a la gestió dels dits contractes, si bé hi hem observat determinades 
circumstàncies relacionades amb el compliment de la normativa interna i amb el registre 
comptable dels contractes que es comenten en l’apartat 2.6.3 d'aquest informe. 

2.3 Normativa aplicable 

Les principals normes que resultaven aplicables a la UA durant 2005, en relació amb els 
contractes d'investigació, són les següents: 

a) Per a la formalització i gestió dels contractes: 

- Article 83 de la LOU. 

- Articles 125 a 131 dels Estatuts de la UA, aprovats pel Decret 73/2004 del 
Consell de la Generalitat. 

- Normativa que regula la gestió econòmica i administrativa de l’activitat 
investigadora de la UA, aprovada pel Consell Social el 8 de febrer de 1994, 
modificada el 27 de gener de 1995. 

- Normativa que regula el procediment simplificat de tramitació de prestacions de 
serveis d’assessoria, assistència tècnica i prestacions professionals de caràcter 
esporàdic, aprovada per la Junta de Govern de la UA el 25 de març de 2002. 

- Reial decret 1.930/1984, de 10 d’octubre, pel qual es desenvolupa l’article 45.1 
de la LRU, sobre la compatibilitat de la dedicació dels catedràtics i professors 
d’universitat, amb la realització de projectes científics, tècnics o artístics i amb 
el desenvolupament de cursos d’especialització, modificat pel R.D. 1.450/1989. 
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- Normativa de beques per a doctors a càrrec de projectes d’investigació de 
concurs públic, aprovada per la Junta de Govern el 28 d’abril de 1997. 

- Normativa reguladora de les beques d’investigació de concurs públic i 
d’adjudicació directa a càrrecs de projectes d’investigació aprovada per la Junta 
de Govern el 23 de desembre de 1999. 

- Normativa reguladora de les beques  per a la formació del personal de suport 
tècnic a la investigació, aprovada en l’any 2000. 

- Procediment (intern del servei) per a concedir acomptes a projectes 
d’investigació, en vigor des de l'1 de gener de 2004. 

b) En relació amb el registre comptable dels contractes: 

- Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat per 
ordre de 16 de juliol de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació. 

De la lectura de la normativa citada es desprén que, en termes generals, resulta suficient 
i adequada per a gestionar els contractes d'investigació; encara que es considera 
pertinent efectuar els comentaris següents: 

- Alguns requeriments de la normativa de la UA s'han aplicat d'una forma no 
estricta amb la literalitat de tals requeriments, atés el seu rigor. En les 
conclusions de la revisió efectuada, quan les desviacions d’aquest tipus no 
afectaven assumptes importants de la gestió, les hem considerades 
"incompliments" poc significatius, amb els comentaris pertinents. 

- La Universitat no compta amb cap manual de procediments específic per a la 
gestió integral d’aquests contractes (formalització, execució, comptabilitat i 
control). Un procediment important que caldria establir és el relatiu als controls 
sobre les retribucions del professorat en concepte d'investigació. 

2.4 Control intern 

L'article 220 dels Estatuts de la Universitat disposa que el control intern dels ingressos i 
despeses es realitzarà mitjançant la creació de l’Oficina de Control Pressupostari, que 
actuarà sota la dependència del rector. 

El l’organigrama on es regulen els serveis generals de la Universitat apareix el 
denominat "Servei de control de la gestió", al qual la relació de llocs de treball li assigna 
un total de cinc llocs de treball; dos d’aquests es trobaven vacants en l’exercici de 2005, 
entre els quals el corresponent a la direcció del servei. 

L’article 18 de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici de 2005 disposa que 
el "Servei de control de la gestió" verificarà i controlarà l’execució dels ingressos i 
despeses del pressupost. També s’hi indica que emetrà un informe de cada exercici 
econòmic. 
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Durant 2005 el "Servei de control de la gestió" s’ha concentrat a realitzar un control de 
seguiment de la gestió pressupostària del pressupost de despeses, i no hi ha constatació 
de l’execució d’altres actuacions. En aquest sentit es considera important que la 
Universitat promoga, quan més prompte millor, que el "Servei de control de la gestió" 
realitze adequadament totes les funcions que té assignades, per a la qual cosa caldrà 
proveir els llocs de treball adscrits al citat servei. 

La Universitat ha d’analitzar la concordança de les funcions i la ubicació administrativa 
del "Servei de control de la gestió" en relació amb l’oficina de control pressupostari 
estatutàriament prevista, i realitzar les adaptacions i aprovar les normes internes que es 
consideren necessàries per a potenciar el funcionament del control intern dels serveis. 

2.5 Informació general sobre contractes d'investigació 

La UA comptabilitza els ingressos derivats de projectes d’investigació en diferents 
conceptes dels capítols 3 i 7 del pressupost. Les despeses, al seu torn, són registrades en 
un únic concepte, el 609 "Investigació universitària". 

El pes que l’activitat investigadora que, en conjunt, té la UA, es pot deduir de les dades 
pressupostàries següents referides a l’exercici de 2005, segons es desprén de la 
informació facilitada pel "Servei de gestió econòmica" i dels estats de liquidació del 
pressupost, en euros: 

 
Exercici 2005 Pressupost 

definitiu 
Drets/ 

Obligacions 

Cobraments/ 

Pagaments 

Ingressos investigació 76.240.068 27.210.204 23.807.989 

Despeses investigació 76.240.068 26.196.819 26.052.378 

Total ingressos  209.783.123 177.589.696 129.114.185 

Total despeses  209.783.123 150.054.772 147.598.423 

% s/ total ingressos 36,3% 15,3% 18,4% 

% s/ total despeses 36,3% 17,5% 17,7% 

Quadre 9 

Els ingressos i despeses derivats de projectes d’investigació representen en termes 
generals un 36% del pressupost de la Universitat en l’exercici de 2005. En termes de 
drets i obligacions reconeguts durant l’exercici, els percentatges són menors, ja que 
pugen al 15,3% i al 17,5%, respectivament,  i són conseqüència dels baixos nivells 
d’execució que presenten els dos conceptes. Tanmateix, els nivells de cobraments i de 
pagaments són elevats. 

La informació comptable de la UA no considera una separació entre els ingressos i les 
despeses derivades dels contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU, dels 
corresponents a les altres activitats d’investigació, com ara les realitzades en l’àmbit de 
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les convocatòries públiques d’ajudes que tenen una regulació normativa pròpia i 
diferent. 

Les dades sobre contractes d’investigació formalitzats a l’empara de l’article 83 de la 
LOU, que es mostren en els quadres següents d’aquest apartat, s’han extret dels 
registres facilitats pel "Servei de gestió de la investigació i transferència de tecnologia" 
(SGITT), que abasten qualsevol tipus d’actuacions d’investigació, tot incloent-hi els 
projectes realitzats a l’empara de convocatòries públiques d’ajudes. 

La informació subministrada pel SGITT no ha inclòs, però, la dada relativa a l’import 
dels contractes subscrits, cosa que ha comportat determinades limitacions a l’abast del 
treball previst, principalment en les anàlisis l’enfocament de les quals es basa en aquesta 
dada. 

D’acord amb la informació extreta dels registres citats, durant  l’exercici de 2005, 
estaven vigents 952 contractes de l’article 83 de la LOU, dels quals s’han reconegut 
drets per un import de 8.897.951 euros i obligacions per un import de 9.555.808 euros, 
que representen un 32,7% i un 36,5% del total de drets i obligacions d’investigació de 
l’exercici de 2005, i un 5% i 6,4% del total de les dues magnituds en el dit exercici. 

Agrupant els contractes de l’article 83 vigent durant 2005 pels seus anys d’inici, la seua 
informació es mostra en el quadre següent: 

 

Any inici 
Nombre de

contractes 
% sobre 

total DR OR 

2001 i anteriors 75 7,9% 299.255 486.741 

2002 105 10,9% 452.527 1.070.381 

2003 177 18,7% 2.355.965 2.822.879 

2004 334 35,1% 3.366.541 3.603.475 

2005 261 27,4% 2.423.662 1.572.332 

Totals 952 100,0% 8.897.950 9.555.808 

Quadre 10 

Dels 952 contractes vigents durant 2005, podem observar que 261, un 27,4%, es 
formalitzaren en el dit any, representant els seus drets i obligacions el 27,2% i el 16,5% 
del total. D’altra banda, podem comprovar que hi ha un total de 75 contractes vigents en 
2005, que van ser formalitzats en el 2001 i els anys anteriors, i alguns han arribat a ser 
de l’exercici de 1992, per la qual cosa, vista la seua antiguitat i que en alguns no tenen 
moviment durant 2005, caldria analitzar la seua situació real. 

Els anteriors contractes podem classificar-los pels departaments encarregats de la seua 
gestió. El detall dels 10 més importants en funció dels drets reconeguts en 2005 és el 
següent: 
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Departament 
Nombre de 

contractes 
%  DR OR 

Llenguatges i sistemes informàtics 35 3,7% 1.290.587 1.171.199 

Química inorgànica  51 5,3% 537.074 584.851 

Enginyeria química 38 4,0% 387.530 494.767 

Institut de l’aigua i ciències ambientals 49 5,2% 369.780 285.376 

Ciències del mar i biologia aplicada 19 2,0% 348.833 220.482 

Química física  25 2,6% 339.194 396.600 

Centre Iberoamericà de la biodiversitat 44 4,6% 329.548 313.357 

Química orgànica 20 2,1% 318.823 437.274 

Fonaments d’anàlisi econòmica 21 2,2% 289.337 213.170 

Agroquímica i bioquímica 24 2,5% 277.011 305.602 

Resta de departaments 626 65,8% 4.411.233 5.133.130 

Totals 952 100% 8.897.950 9.555.808 

Quadre 11 

Tal com es desprén del quadre anterior, del total de contractes vigents en 2005, deu 
departaments n’han formalitzat 326, el 34,2% del total, que en termes de drets i 
obligacions reconeguts durant 2005 representen el 50,4% i el 46,3%, respectivament. 

Els contractes vigents durant 2005 no han pogut ser agrupats per estrats atenent els seus 
imports, per la limitació indicada abans. 

2.6 Contractes revisats 

2.6.1 Abast i mostra seleccionada 

La fiscalització realitzada ha englobat una mostra d’onze contractes d’investigació, que 
s’han seleccionat amb els criteris següents:  

- De la base de dades proporcionada per la Universitat, hem obtingut la relació 
dels contractes formalitzats durant l’exercici de 2005, dels quals n’hem 
seleccionats vuit dels de majors ingressos en 2005. 

- A més, hem seleccionat tres contractes formalitzats en exercicis anteriors que 
tenien execució durant 2005. 
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El quadre següent mostra la llista de contractes revisats amb les dades d’execució 
d’ingressos i despeses durant l’exercici de 2005: 

 
 

Nº  
 

TÍT0L  
 

ENTITAT 
 

IMPORT  
 

DR 
 

OR 

120/34500 Redacció del projecte bàsic del 
Centro Comercial Bonalba Grupo Alicante Urbana, S.L. 46.188 46.188 41.990

039/11750 Creació d’una estació biològica 
d’investigació Fundació Terra Natura 48.311 48.311 27.918

045/40200 Anàlisi de la sobreexplotació 
d’aqüífers 

Sanejament d’Aigües 
Residuals G.V. 249.478 124.739 6.486

199/35000 
Optimització dels processos 
d’obtenció i modificació de 
nanofibres de carbono 

Grupo Antolín Ingeniería, 
S.A. 150.000 42.000 5.489

004/36500 
Caracterització de sediments i 
organismes en l’entorn dels 
abocadors dels emissaris 
submarins  

Consomar, S.A. 50.000 49.040 34.394

107/34500 Redacció de projectes tècnics per a 
la piscina municipal. Ajuntament de Santa Pola 47.000 101.448 31.999

033/36500 
Programa de vigilància ambiental 
de l’abocador provisional de la 
dessaladora de sant Pere del 
Pinatar. 

Mancomunitat de Canales del 
Taibilla 153.000 130.050 19.446

077/36100 Organització de un seminari sobre 
migracions internacionals Obres socials CAM 40.506 40.506 33.400

102/40500 
Estudi sobre alternatives 
econòmiques i financeres 
plantejades por l’execució del 
transvasament Xúquer-Vinalopó 

Aigües del Xúquer, S.A. 52.800 26.400 3.524

054/32700 Assessorament científic en matèria 
d’activitats culturals Fundació Jaume II el Just 45.000 27.000 22.517

062/11750 Estudi sobre la conservació de 
l'esparver cendrós  Aeroport de Castelló, S.L. 90.000 38.793 25.854

 Totals  972.283 674.475 253.017

(Nota: els imports dels contractes són sense IVA) 

Quadre 12 

2.6.2 Descripció dels contractes revisats 

Contracte 120/34500 

Contracte de col·laboració de 16 de juny de 2005 entre la UA i Grupo Alicante Urbana, 
S.L. per a la redacció del projecte bàsic en un centre comercial en la urbanització 
Bonalba de Mutxamel. La duració del contracte s’estipula en dos mesos, prorrogable 
per a fases posteriors i el seu import puja a 46.188 euros. 
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L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  46.188   

Drets reconeguts 46.188 100% 100% 

Obligacions reconegudes 41.990 91% 49% 

Quadre 13 

A 31 de desembre de 2005 el contracte s’ha executat pràcticament tot.  

Contracte 039/11750 

Projectes per a 2005 en el marc del conveni de col·laboració de 16 de març de 2004 
entre la UA i la Fundació Terra Natura per a la creació de l’estació biològica 
d’investigació, amb una duració estimada de 6 mesos. L'import del contracte puja a 
48.311 euros, distribuïts en cinc projectes. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  48.311   

Drets reconeguts 48.311 100% 100% 

Obligacions reconegudes 27.918 58% 14% 

Quadre 14 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut tota l’anualitat d’aquest contracte i s’han 
registrat despeses que representen un 58% de la dita anualitat. 

Contracte 045/40200 

Conveni de col·laboració de 28 de juliol de 2005 entre la UA i l’Entitat Pública de 
Sanejament d’Aigües Residuals per analitzar la sobreexplotació d’aqüífers i 
transcendència territorial de la connexió Xúquer-Vinalopó. La duració del conveni 
s’estipula fins el 31 de març de 2007 i el seu import es fixa en 249.478 euros. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 
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Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  124.739   

Drets reconeguts 124.739 100% 100% 

Obligacions reconegudes 6.486 5% 98% 

Quadre 15 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut tota l’anualitat d’aquest contracte i s’han 
registrat despeses que representen un 5% de la dita anualitat. 

Contracte 199/35000 

Contracte formalitzat el 12 d’abril de 2005 entre la UA i el Grupo Antolín Ingenieria 
S.A. per a realitzar un treball d’investigació sobre "Caracterització de les nanofibres 
produïdes pel Grupo Antolín i d’altres existents en el mercat". La duració del contracte 
s’estipula en dos anys i el seu import, en 150.000 euros. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  79.500   

Drets reconeguts 42.000 53% 100% 

Obligacions reconegudes 5.489 7% 15% 

Quadre 16 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut un 53% de l’anualitat d’aquest contracte i 
s’han registrat despeses que representen un 7% de la dita anualitat. 

Contracte 004/36500 

Addenda de 19 de juliol de 2005 al contracte d’assistència tècnica entre la UA i 
Consomar, S.A, per a efectuar treballs de caracterització de sediments i organismes en 
l’entorn dels abocadors dels emissaris submarins. La duració s’estipula fins al primer de 
juny de 2006 i el seu import en 50.000 euros. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 
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Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  35.000   

Drets reconeguts 49.040 140% 100% 

Obligacions reconegudes 34.394 98% 38% 

Quadre 17 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut tota l’anualitat d’aquest contracte i la part 
pendent del contracte original, i s’han registrat despeses tant del contracte original com 
de la seua addenda, ja que quan es realitza una addenda a un contracte s’empra el 
mateix codi de contracte que l’original, sense distingir en l’execució els drets i les 
despeses corresponents a cada un dels contractes. 

Contracte 107/34500 

Addenda de 21 d’abril de 2005 al contracte d’assistència tècnica entre la UA i 
l’Ajuntament de Santa Pola per a la redacció dels projectes tècnics de la piscina 
municipal. La duració del conveni s’estipula en tres mesos, prorrogables per a fases 
posteriors i el seu import en 47.000 euros. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  47.000   

Drets reconeguts 101.448 216% 100% 

Obligacions reconegudes 31.999 68% 83% 

Quadre 18 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut tota l’anualitat d’aquest contracte i la part 
pendent del contracte original, i s’han registrat despeses tant del contracte original com 
de la seua addenda, ja que quan es realitza una addenda a un contracte s’empra el 
mateix codi de contracte que l’original, sense distingir en l’execució els drets i les 
despeses corresponents a cada un dels contractes. 

Contracte 033/36500 

Conveni de col·laboració de 16 de juny de 2005 entre la UA i la Mancomunitat de 
Canales del Taibilla, l’objecte del qual és l’estudi de la vigilància ambiental per a 
l’abocament provisional de la dessaladora del nou canal de Cartagena. La duració del 
conveni s’estipula en vuit mesos i el seu import es fixa en 153.000 euros. 
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L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  153.000   

Drets reconeguts 130.050 85% 100% 

Obligacions reconegudes 19.446 13% 39% 

Quadre 19 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut un 85% de l’anualitat d’aquest contracte i 
s’han registrat despeses que representen un 13% de la dita anualitat. 

Contracte 077/36100 

Contracte d’assistència tècnica de 21 d’abril de 2005 entre la UA i la Caixa d’Estalvis 
del Mediterrani per organitzar un seminari sobre migracions internacionals. La duració 
s’estipula en tres mesos i el seu import es fixa en 40.506 euros. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  40.506   

Drets reconeguts 40.506 100% 100% 

Obligacions reconegudes 33.400 82% 18% 

Quadre 20 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut tota l’anualitat d’aquest contracte i s’han 
registrat despeses que representen un 82% de la dita anualitat. 

Contracte 102/40500 

Conveni d’assessorament i assistència tècnica de 17 de maig de 2005 entre la UA i 
Aigües del Xúquer, S.A., per a l’estudi de les alternatives econòmiques i financeres 
plantejades per l’execució del transvasament Xúquer-Vinalopó. La duració del conveni 
s’estipula en dotze mesos i el seu import es fixa en 52.800 euros. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 
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Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  26.400   

Drets reconeguts 26.400 100% 100% 

Obligacions reconegudes 26.400   

Quadre 21 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut tota l’anualitat d’aquest contracte i s’han 
registrat despeses que representen un 13% de la dita anualitat. 

Contracte 054/32700 

Conveni de col·laboració de 2 de maig de 2005 entre la UA i la Fundació de la C.V. 
Jaume II el Just, per a l’assessorament científic en matèria d’activitats culturals. La 
duració del conveni s’estipula en dotze mesos i el seu import es fixa en 45.000 euros. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  27.000   

Drets reconeguts 27.000 100% 100% 

Obligacions reconegudes 22.517 83% 57% 

Quadre 22 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut tota l’anualitat d’aquest contracte i s’han 
registrat despeses que representen un 83% de la dita anualitat. 

Contracte 062/11750 

Conveni d’investigació de 21 de gener de 2005 entre la UA i l’Aeroport de Castelló, 
S.L. per a la realització d’un estudi de l’esparver cendrós a la Comunitat Valenciana. La 
duració del conveni s’estipula en tres anys i el seu import en 90.000 euros. 

L’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 2005, així com els 
percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura, es mostren en el 
quadre següent: 
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Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  25.862   

Drets reconeguts 38.793 150% 100% 

Obligacions reconegudes 25.854 100% 58% 

Quadre 23 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut tota l’anualitat de 2005 i part de la del 
següent, i s’han registrat despeses que representen el 100% de la dita anualitat. 

2.6.3 Resultats del treball realitzat 

De la revisió realitzada es desprén que, en termes generals, la gestió dels contractes 
d’investigació duta a terme per la Universitat durant l’exercici de 2005 ha sigut 
adequada. 

Cal, però, formular certes observacions, que en termes generals podem expressar així: 

a) Respecte a la gestió dels contractes. Hem observat algunes incidències, que 
comentem més avant, quant al compliment estricte de l’articulat de les normes 
internes, i considerem que haurien de ser revisades i actualitzades. 

b) Pel que fa a la comptabilitat dels contractes. Certes despeses vinculades a 
contractes i convenis d’investigació, com ara les remuneracions del professorat 
responsable, no són imputades al pressupost, amb criteri de prudència, fins que 
s’han cobrat les factures emeses pels contractes, cosa que pot produir-se en 
exercicis diferents. Encara que els imports d’aquestes despeses que queden 
pendents d’imputar a l’exercici de 2005 no són importants -segons les 
estimacions de la Sindicatura-, i no afecten la imatge fidel dels comptes anuals 
presos en conjunt, seria convenient comptabilitzar-les d’acord amb el criteri de 
la meritació considerat en el PGCP. D’altra banda, totes les despeses derivades 
dels contractes d’investigació es comptabilitzen en el capítol 6 del pressupost, 
inversions reals, si bé corresponen principalment a despeses de personal i de 
funcionament (capítols 1 i 2, respectivament). 

Les incidències detectades en la gestió de la mostra de contractes seleccionada són: 

a) En quatre contractes revisats s’ha observat un incompliment de l’article 1.16 de 
la normativa pròpia, ja que no consta en l’expedient l’existència dels informes 
preceptius que s’hi regulen. 

b) En un dels contractes revisats l’informe favorable del Consell del departament 
previst en la normativa pròpia, esta datat dos mesos després de l’aprovació del 
contracte per part de la Comissió de Seguiment, que actua per delegació de la 
Junta de Govern, i després de la signatura del mateix contracte. 
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c) En un dels contractes revisats la seua signatura és anterior a l’aprovació per part 
de la Comissió de Seguiment, a l’informe del Consell de departament i a la 
proposta del director de l’activitat. 

d) En dos dels contractes revisats s’ha observat que la comptabilitat de les despeses 
es produeix amb considerable retard respecte a les dates de realització, arribant a 
registrar-se en l’exercici següent. 

e) No queda constatació dels controls relatius a les limitacions reglamentàries 
sobre la remuneració global anual màxima que els professors i el personal 
investigador ha de percebre en funció de la seua participació en aquests 
contractes. 
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3. RECOMANACIONS 

El tercer objectiu de la fiscalització de l'exercici de 2005, segons el Programa Anual 
d'Actuació de 2006, és de millorar el grau d'acceptació i d'implantació de les 
recomanacions. El podem desglossar en les dues actuacions següents: 

- Fer un seguiment de les recomanacions dels informes anteriors, examinant el seu 
grau d'implantació; en la mesura en què l'abast del treball permeta verificar-lo 
adequadament. 

- Formular les recomanacions necessàries per a solucionar les incidències 
detectades durant la present fiscalització. 

Per escrit del síndic major de comptes de data 25 de gener de 2006, es va trametre al 
rector de la UA l'informe de fiscalització de l'exercici de 2004, i al mateix temps s'hi 
sol·licitava que la Universitat comuniqués a la Sindicatura de Comptes les mesures 
adoptades -o que pensava adoptar en endavant-, en relació amb les incidències 
assenyalades en el dit informe. Responent a aqueixa petició, el rector de la UA ha 
tramés un informe de la Gerència de la Universitat sobre les mesures adoptades pel que 
fa a determinades incidències. 

A partir del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l’exercici de 
2005, podem indicar a continuació quines recomanacions d’exercicis anteriors ja han 
sigut acceptades i implantades per la UA, quines en continuen pendents, així com les 
derivades de la fiscalització present. 

a) Recomanacions acceptades i implantades 

a.1) L’aprovació de la liquidació del pressupost i dels comptes anuals s’ha ajustat en 
2005 als terminis prevists en la legislació vigent. 

a.2) El pressupost de 2006 s’ha publicat en el DOGV. 

b) Recomanacions d’informes anteriors 

Les incloem tot seguit, juntament amb les observacions presentades per la Gerència de 
la UA en el seu escrit de contestació abans esmentat: 

b.1) La memòria, que forma part dels comptes anuals, ha de recollir tota la 
informació exigida pel PGCPGV. 

 Situació en 2005: la Gerència de la UA informa que ha donat les instruccions 
oportunes al respecte. 

b.2) La Universitat ha de promoure la creació de l’oficina de control pressupostari 
prevista en els seus estatuts, així com aprovar les normes de funcionament. 
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 L’actual servei del control de la gestió ha de realitzar les funcions que té 
assignades, per la qual cosa ha d’assegurar la provisió de tots els llocs de treball 
que s’hi adscriuen. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UA informa que per a finals de 2006 està 
prevista una actualització administrativa que recollirà l’estructura de gestió de 
control pressupostari i el control de gestió. 

b.3) La Universitat ha d’evitar el recurs a la pròrroga automàtica dels pressuposts, i 
procurar aprovar-los amb anterioritat a la data d’inici de l’exercici pressupostari. 
En els supòsits en què es produïsca  la circumstància anterior, hauria de dictar-se 
una resolució del rector que acorde formalment la citada pròrroga i expose les 
raons que l’han motivada. 

b.4) La Universitat ha d’actuar amb major rigor en l’elaboració del seu pressupost, en 
el sentit que els romanents de tresoreria no poden fer-se constar com a provisió 
en el pressupost d'ingressos. 

b.5) En la tramitació de les modificacions pressupostàries, la Universitat ha de 
procurar que s’aproven amb el finançament adequat, que s’apliquen amb rigor 
les diverses modalitats previstes en la normativa aplicable i que els expedients 
estiguen complets. 

b.6) El resultat pressupostari ha d’oferir informació sobre els ajusts pels crèdits 
gastats finançats amb romanent de tresoreria i per les desviacions de 
finançament. 

b.7) El romanent de tresoreria ha de tenir en compte els cobraments pendents 
d’aplicació, els saldos de cobrament dubtós i el romanent afectat i no afectat, 
d’acord amb el que preveu el PGCPGV. 

b.8) En la formalització de l’estat d’execució de pressuposts tancats, la Universitat ha 
de realitzar una valoració rigorosa dels saldos pendents de cobrament, Les 
anul·lacions de drets han de formalitzar-se mitjançant un expedient de baixa 
suportat documentalment i l’aprovació de les dites anul·lacions l’ha de realitzar 
l’òrgan competent de la UA. 

b.9) La Universitat ha d’aprovar unes normes i procediments de gestió econòmica al 
qual s’ajustaran els distints centres de despesa. 

b.10) En la comptabilitat de les despeses, en el capítol d’"Inversions reals", la 
Universitat ha de procurar que tots els registres es troben adequadament 
fonamentats, que s’acomplisca amb el procediment previst en la normativa 
vigent i evitar que s’imputen en aquest capítol pressupostari despeses que no 
tenen la consideració d’inversions. 
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b.11) Els drets per transferències corrents, d’acord amb el PGCPGV, han de 
reconèixer-se quan es perceba el cobrament o quan es conega la forma certa que 
l’ens concedent ha dictat l’acte de reconeixement de la correlativa obligació. 

 No s’han d’imputar al capítol de transferències de capital del pressupost 
d’ingressos subvencions que tinguen la naturalesa de transferències corrents, ni 
aquelles que siguen meres expectatives d’ingressos. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UA informa que s’han donat les 
instruccions per a comptabilitzar adequadament les transferències. 

b.12) En relació amb les subvencions de capital a càrrec dels fons FEDER, la 
Universitat ha d’assegurar una adequada planificació de les inversions que 
financien i, d’altra part, considerar les desviacions de finançament derivades 
d’aquests projectes en el resultat pressupostari de l’exercici i en el romanent de 
tresoreria. 

c) Recomanacions de la present fiscalització 

Les següents recomanacions es fan respecte els aspectes que hem posat de manifest en 
la fiscalització dels contractes d’investigació de l’exercici de 2005. 

c.1) Seria convenient actualitzar la normativa interna que regula els contractes 
d’investigació. 

c.2) Els contractes han d’incloure totes les especificacions requerides per la 
normativa vigent. En els casos que això no siga possible, caldrà justificar-ho en 
l’expedient. 

c.3) Cal deixar constatació de les comprovacions realitzades respecte als límits 
normatius quant a les percepcions anuals derivades de la investigació 
contractada. 

c.4) Seria convenient articular els mecanismes necessaris perquè la comunicació  
entre els responsables dels contractes i els departaments de gestió econòmica i 
comptabilitat siga més fluida i concreta, i evitar desfasaments en la comptabilitat 
de les operacions d’execució dels contractes. 

c.5) Les despeses derivades dels projectes d’investigació haurien de registrar-se 
segons la seua naturalesa en la comptabilitat pressupostària, així com dur a 
terme les periodificacions necessàries al tancament de cada exercici. 

 




