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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 de promoure que la Universitat reta els 
seus comptes anuals d'acord amb el que es preveu en la normativa aplicable. 

En relació amb aquest objectiu, s'han portat a efecte els procediments d'auditoria que 
s'han considerat necessaris per 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 en els seus 
Estatuts. 

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

c) Els dits comptes anuals estan formats pels documents considerats en el 
PGCPGV. 

Addicionalment, s'han dut a terme les actuacions següents: 

d) Comprovar que Universitat ha aprovat i presentat el pressupost de l'exercici de 
2005 conformement al que es preveu en els seus Estatuts i en la LPGV de 2005. 

e) Analitzar les conclusions de l'informe d'auditoria o de control financer de la 
IGG, que acompanya els comptes anuals de l'exercici de 2005 de la UMH. 

1.2 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de la Universitat Miguel Hernández de l'exercici de 2005 han sigut 
retuts a la Sindicatura de Comptes per la Intervenció General de la Generalitat 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 
Intervenció General de la Generalitat, que és el resultat del control financer previst en 
l'article 14.5 de la Llei 14/2004, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 2005. 
Aquest informe d'auditoria presenta una opinió amb dues limitacions a l'abast de 
l'auditoria, les quals afecten els epígrafs de deutors i d'immobilitzat material del balanç, 
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i tres advertiments per errors en la periodificació d'ingressos i per falta d'informació 
sobre participacions i d'altres matèries en el balanç i en la memòria. 

Els comptes anuals de la UMH foren aprovats pel Consell de Govern i pel Consell 
Social de la Universitat el 5 i el 25 d'abril de 2006, respectivament, i enviats a la 
Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència i a la Intervenció General de la Generalitat 
el 27 d'abril del dit any. 

Tant els comptes anuals de la UMH de l'exercici de 2005, con 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 UMH de l'exercici de 2005, juntament amb les xifres de l'exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, es mostren en el quadre següent, en euros. 

 
ACTIU 2005 2004 Variació 

Immobilitzat 
Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Inversions financeres 

Despeses per a distribuir en diversos exercicis 
Actiu circulant 

Deutors 
Inversions financeres temporals 
Tresoreria 

141.842.866
503.943 

141.326.422 
12.500 

326.838
77.498.637
28.458.649 
4.145.053 

44.894.935 

134.962.049 
757.730 

134.186.962 
17.358 

427.223 
56.378.788 
29.461.045 

976.713 
25.941.031 

5,1% 
(33,5%) 

5,3% 
(28,0%) 
(23,5%) 
37,5% 
(3,4%) 

324,4% 
73,1% 

Total actiu 219.668.340 191.768.061 14,5% 
    

PASSIU 2005 2004 Variació 
Fons propis 

Patrimoni 
Resultats d'exercicis anteriors 
Resultats de l'exercici 

Provisions pera riscs i despeses 
Creditors a llarg termini 

D'altres deutes a llarg termini 
Creditors a curt termini 

Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors 
Ajusts per periodificació 

78.311.837
17.284.150 
36.655.627 
24.372.060 

600.000
86.030.299 
86.030.299 
54.726.204
27.757.304 
17.086.103 
9.882.798 

53.939.777 
17.284.150 
35.862.773 

792.855 
600.000 

89.808.089 
89.808.089 
47.420.195 
25.194.655 
12.953.224 
9.272.316 

45,2% 
0,0% 
2,2% 

2.974,0% 
0,0% 

(4,2%) 
(4,2%) 
15,4% 
10,2% 
31,9% 
6,6% 

Total passiu 219.668.340 191.768.061 14,5% 

Quadre 1 
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El total del balanç ha augmentat un 14,5% en 2005, respecte de 2004. 

En l'actiu, l'immobilitzat ha augmentat un 5,1% i el circulant, un 37,5%; són 
significatius els increments de les inversions financeres temporals i de la tresoreria, en 
un 324,4% i un 73,1% respectivament. 

Quant al passiu, els fons propis s'han incrementat en un 45,2%, a causa principalment 
del fort augment del resultat de l'exercici. Els creditors a llarg termini disminueixen un 
4,2%, mentre que els creditors a curt termini augmenten en un 15,4%. 

1.4 Compte del resultat economicopatrimonial 

El compte del resultat economicopatrimonial de la UMH 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. 
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DESPESES 2005 2004 Variació 

Despeses de funcionament 
Despeses de personal 

Dotacions per a amortització d'immobilitzat 

Variació de provisions de tràfic 

D'altres despeses de gestió 

Despeses financeres i assimilables 

Diferències negatives de canvi 

Transferències i subvencions 
Transferències corrents 

Pèrdues i despeses extraordinàries 
Despeses extraordinàries 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 

71.519.332
35.971.819 

11.183.279 

359.346 

19.125.139 

4.879.749 

0 

1.124.033
1.124.033 

552.568
0 

552.568 

66.209.088 
33.244.836 

10.722.065 

447.734 

17.059.780 

4.727.636 

7.036 

896.199 
896.199 

3.453.344 
936.923 

2.516.421 

8,0%
8,2% 

4,3% 

(19,7%) 

12,1% 

3,2% 

(100%) 

25,4%
25,4% 

(84,0%)
 (100%) 

(78,0%) 

Total despeses 73.195.933 70.558.631 3,7% 
    

INGRESSOS 2005 2004 Variació 

Ingressos de gestió ordinària 
Vendes 

Prestacions de serveis 

Ingressos tributaris 

Reintegraments 

D'altres ingressos de gestió 

Ingressos d'altres v. n. i de l'actiu immobilitzat 

D'altres interessos i ingressos assimilats 

Diferències positives de canvi 

Transferències i subvencions 
Transferències corrents 

Subvencions corrents 

Transferències de capital 

Subvencions de capital 

Guanys i ingressos extraordinaris 
Ingressos extraordinaris 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 

9.989.088
0 

9.341.715 

232.979 

19.046 

(418.481) 

314.059 

471.566 

28.205 

87.563.729
51.451.735 

12.675.833 

9.362.756 

14.073.405 

15.177
0 

15.177 

7.122.400 
714 

6.245.750 

190.317 

46.660 

133.380 

10.453 

495.126 

0 

61.737.865 
3.125.387 

48.726.381 

6.098.152 

3.787.945 

2.491.220 
39.971 

2.451.249 

40,2%
(100%) 

49,6% 

22,4% 

(59,2%) 

(413,8%) 

2.904,5% 

(4,8%) 

- 

41,8%
1.546,3% 

(74,0%) 

53,5% 

271,5% 

(99,4%)
(100%) 

(99,4%) 

Total ingressos 97.567.994 71.351.486 36,7% 
    

ESTALVI (DESESTALVI) 24.372.061 792.855 2.974,0% 

Quadre 2 
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La UMH utilitza el model de compte del resultat economicopatrimonial que el 
PGCPGV preveu per a ens que realitzen operacions de caràcter industrial o comercial; 
però resulta més adequat utilitzar el model aplicable als ens administratius. Per 
confeccionar el quadre anterior, aquesta Sindicatura ha pres en consideració les 
adaptacions pertinents, a l'objecte de facilitar l'homogeneïtat amb la resta de les 
universitats públiques. 

En 2005 les despeses han augmentat un 3,7%, respecte a les de 2004; mentre que els 
ingressos ho han fet en un 36,7%. En conseqüència, l'estalvi obtingut ha sigut en 2005 
molt superior que en 2004. 

En despeses, podem assenyalar l'augment del 8,0% entre les de gestió ordinària, produït 
principalment per les despeses de personal i d'altres despeses de gestió, les quals 
s'incrementen en un 8,2% i 12,1% respectivament. El capítol de transferències i 
subvencions a penes varien en termes absoluts, tot i augmentar en un 25,4%. És 
important la disminució del 84% registrada en l'epígraf de pèrdues i despeses 
extraordinàries. 

Quant als ingressos, els de gestió ordinària han augmentat un 40,2%, principalment les 
prestacions de serveis. Les transferències i subvencions també s'han incrementat 
significativament, en un 41,8%. També és important la disminució registrada en els 
guanys i ingressos extraordinaris. 

1.5 Liquidació del pressupost 

1.5.1 Pressuposts inicials 

En el quadre següent es mostren, amb les xifres expressades en euros, els pressuposts 
inicials dels exercicis de 2005 i 2004, amb la seua variació. 
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Capítols Pressupost inicial Variació  

 2005 2004 2005/04 

III Taxes i d'altres ingressos 7.620.760 7.379.066 241.694 3,3% 

IV Transferències corrents 57.223.230 50.850.290 6.372.940 12,5% 

V Ingressos patrimonials 311.000 286.000 25.000 8,7% 

VI Alienació d'inversions reals 6.000 0 6.000 (100%) 

VII Transferències de capital 0 1.920.200 (1.920.200) - 

VIII Actius financers 0 0 - - 

IX Passius financers 0 0 - - 

Total ingressos 65.160.990 60.435.556 4.725.434 7,8% 

I Despeses de personal 35.635.920 34.325.540 1.310.380 3,8% 

II Despeses de funcionament 16.193.030 14.043.180 2.149.850 15,3% 

III Despeses financeres 4.945.330 4.284.406 660.924 15,4% 

IV Transferències corrents 1.665.560 1.352.540 313.020 23,1% 

VI Inversions reals 6.721.150 6.429.490 291.660 4,5% 

VII Transferències de capital 0 0 - - 

VIII Actius financers 0 0 - - 

IX Passius financers 0 0 - - 

Total despeses 65.160.990 60.435.156 4.725.834 7,8% 

Quadre 3 

 

El pressupost inicial de la Universitat per a l'exercici de 2005 va comptar amb l'informe 
favorable de la Direcció General d'Universitats i Investigació, de data 20 de desembre 
de 2004, i fou aprovat per acord del Consell Social el 21 de desembre del dit any. Es va 
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 21 de juny de 2005, d'acord 
amb el que es preveu en l'article 81.2 de la Llei Orgànica 6/2001, d'Universitats. 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar que, per a 
l'exercici de 2005, es van incrementar en un 7,8%, en relació amb les de l'exercici 
anterior. En l'estat d'ingressos destaca l'augment en el capítol de transferències corrents, 
que és del 12,5%. En l'estat de despeses és important l'augment del 15,3% en el capítol 
de despeses de funcionament, així com l'augment del 15,4% i del 3,8% en els capítols 
de despeses financeres i despeses de personal, respectivament. 

1.5.2 Modificacions del pressupost 

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

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 
definitiu 

 
Variació 

III Taxes i d'altres ingressos 7.620.760 1.255.676 8.876.436 16,5% 

IV Transferències corrents 57.223.230 1.138.959 58.362.189 2,0% 

V Ingressos patrimonials 311.000 0 311.000 0,0% 

VI Alienació d'inversions 6.000 0 6.000 0,0% 

VII Transferències de capital 0 24.181.241 24.181.241 - 

VIII Actius financers 0 33.693.789 33.693.789 - 

IX Passius financers 0 6.087.832 6.087.832 - 

Total ingressos 65.160.990 66.357.498 131.518.488 101,8% 

I Despeses de personal 35.635.920 185.555 35.821.475 0,5% 

II Despeses de funcionament 16.193.030 4.434.492 20.627.522 27,4% 

III Despeses financeres 4.945.330 6 4.945.336 0% 

IV Transferències corrents 1.665.560 (58.165) 1.607.395 (3,5%)

VI Inversions reals 6.721.150 58.005.320 64.726.470 863,0% 

VII Transferències de capital 0 0 - - 

VIII Actius financers 0 12.500 12.500 - 

IX Passius financers 0 3.777.790 3.777.790 - 

Total despeses 65.160.990 66.357.498 131.518.488 101,8% 

Quadre 4 

 

El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que ascendia a 65.160.990 euros, s'ha 
incrementat durant l'exercici en la xifra de 66.357.498 euros, un 101,8%; cosa que ha 
determinat un pressupost definitiu de 131.518.488 euros. 

1.5.3 Liquidació de l'estat d'ingressos 

Es mostra en el quadre següent, en euros. 
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INGRESSOS 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets 

pents. cobr.
Grau 

execució 
Grau 

realització

Taxes i d'altres ingressos 8.876.436 9.290.953 8.292.967 997.985 104,7% 89,3%

Transferències corrents 58.362.189 64.245.392 42.345.858 21.899.534 110,1% 65,9%

Ingressos patrimonials 311.000 876.276 863.236 13.041 281,8% 98,5%

Alienació d'inversions 6.000 - - - - -

Transferències de capital 24.181.241 23.318.337 22.771.063 547.274 96,4% 97,7%

Actius financers 33.693.789 - - - - -

Passius financers 6.087.832 2.562.649 2.562.649 0 42,1% 100,0%

Total 131.518.488 100.293.606 78.835.772 23.457.834 76,3% 78,6%

Quadre 5 

 

El pressupost definitiu d'ingressos en l'exercici de 2005 s'eleva a 131.518.488 euros, 
dels quals s'han reconegut drets per import de 100.293.606 euros i s'han realitzat 
cobraments per 78.835.772 euros; cosa que dóna uns graus d'execució i de realització 
del 76,3% i del 78,6%, 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 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
realització 

Despeses de personal 

Despeses funcionament 

Despeses financeres 

Transferències corrents 

Inversions reals 

Transferències capital 

Actius financers 

Passius financers 

35.821.475 

20.627.522 

4.945.336 

1.607.395 

64.726.470 

0 

12.500 

3.777.790 

31.972.030 

15.969.607 

4.881.505 

1.124.035 

25.379.373 

0 

12.500 

3.777.790 

31.576.867 

12.996.887 

4.881.505 

1.091.988 

19.850.585 

0 

12.500 

3.777.790 

395.162 

2.972.720 

0 

32.047 

5.528.788 

0 

0 

0 

89,3% 

77,4% 

98,7% 

69,9% 

39,2% 

- 

100,0% 

100,0% 

98,8% 

81,4% 

100,0% 

97,2% 

78,2%
- 

100,0% 

100,0% 

Total 131.518.488 83.116.840 74.188.122 8.928.718 63,2% 89,3% 

Quadre 6 

 

El pressupost definitiu de despeses en l'exercici de 2005 s'eleva a 131.518.488 euros, 
dels quals s'han reconegut obligacions per import de 83.116.840 euros i s'han realitzat 
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pagaments per 74.188.122 euros; cosa que dóna uns graus d'execució i de realització del 
63,2% i del 89,3%, 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 tots dos exercicis. 

 
Conceptes 2005 2004 Variació 

Drets reconeguts per operacions no financeres 97.730.958 75.819.038 28,9%

(-) Obligacions reconegudes per operacions no financeres 79.326.549 80.005.628 (0,8%)

Drets reconeguts per operacions d'actius financers - - -

(-) Obligacions reconegudes per operacions d'actius financers 12.500 - -

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 18.391.908 (4.186.590) 539,3%

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS (1.215.142) 10.490.797 (111,6%)

SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 17.176.766 6.304.207 172,5%

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria - 8.946.295 (100%)

(-) Desviacions de finançament positives 3.386.493 2.987.252 13,4%

(+) Desviacions de finançament negatives 8.856.824 3.546.241 149,8%

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT 22.647.097 15.809.491 43,3%

Quadre 7 

 

El resultat pressupostari ha passat de ser negatiu en 2004, a ser positiu en 2005. Després 
de la variació neta de passius financers, el saldo pressupostari de 2005 és també superior 
al de 2004, amb un increment del 172,5%. Una vegada realitzats els ajusts oportuns per 
calcular el superàvit o dèficit de finançament, s'observa que en 2005 s'obté -igual com 
en 2004- un superàvit, que s'ha incrementat en un 43,3%. 

1.6 Romanent de tresoreria 

L'estat de romanent de tresoreria de l'exercici de 2005, juntament amb les xifres de 2004 
i el càlcul de les variacions, es reflecteix a continuació, en euros. 
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Conceptes 2005 2004 Variació 

Drets pendents de cobrament 

(-) Obligacions pendents de pagament 

Fons líquids 

28.397.184 

12.926.831 

44.894.935 

29.433.092 

12.935.222 

26.907.290 

(3,5%) 

(0,1%) 

66,9% 

Romanent de tresoreria afectat 34.871.793 14.379.093 142,5% 

Romanent de tresoreria no afectat 25.493.495 29.026.067 (12,2%) 

Romanent de tresoreria total 60.365.289 43.405.160 39,1% 

Quadre 8 

 

El romanent de tresoreria ha tingut una evolució positiva en 2005, puix que s'ha 
incrementat un 39,1% respecte a 2004. Gran part del romanente 2005, el 57,8%, està 
afectat. 
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2. CONTRACTES D'INVESTIGACIÓ 

2.1 Objectius i abast de la fiscalització 

El segon objectiu de la present fiscalització és la revisió de l'adequada aplicació de la 
normativa comptable i de gestió relativa als convenis d'investigació. Aquests convenis 
estan prevists en l'article 83 de la LOU, que 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; però 
el dit examen no és una fiscalització completa dels comptes anuals, tal com es considera 
en els "Principis i normes d'auditoria del sector públic" dels OCEX. 

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

Els procediments d'auditoria duts a terme 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 referent 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 de tretze contractes d'investigació de l'article 83 de la 
LOU executats durant l'exercici, amb els criteris que detallem més endavant. 

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

- Verificació, amb la documentació de suport dels contractes seleccionats, d'una 
mostra de drets, cobraments, obligacions i pagaments comptabilitzats durant 
l'exercici, comprovant alhora 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, i 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 d'aplicació, ni s'hi han observat incompliments rellevants de la normativa 
aplicable a la gestió dels dits contractes; si bé és cert que s'han detectat determinades 
circumstàncies relacionades amb el compliment de la normativa interna i amb el registre 
comptable dels contractes, que comentarem en l'apartat 2.6.3 d'aquest informe. 

2.3 Normativa aplicable 

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

a) Quant a la formalització i gestió dels contractes 

- Article 83 de la LOU. 

- Articles 111 a 114 dels Estatuts de la UMH, aprovats pel Reial Decret 208/2004, 
de 8 d'octubre. 

- Normativa provisional sobre la gestió economicoadministrativa d'acords 
d'investigació i prestacions de servei, aprovada inicialment el 5 de novembre de 
1997 per la Comissió Gestora, amb modificacions posteriors. 

- Reglament provisional per a la contractació de treballs de caràcter científic, 
tècnic o artístic, i per al desenvolupament de cursos específics; aprovat 
inicialment el 5 de novembre de 1997 per la Comissió Gestora, amb 
modificacions posteriors. 

- Reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, per mitjà del qual es desenvolupa 
l'article 45.1 de la LRU, sobre compatibilitat de la dedicació dels catedràtics i 
professors d'universitat amb la realització de projectes científics, tècnics o 
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artístics i amb el desenvolupament de cursos d'especialització; modificat pel 
Reial Decret 1.450/1989. 

- Reial Decret 1.086/1989, sobre retribucions del professorat universitari. 

- Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel·lectual de la UMH, 
aprovada el 5 de novembre de 2002 per la Comissió Gestora. 

- Normativa de beques d'investigació de la UMH associades a convenis, 
contractes i projectes de I+D, aprovada el 26 de març de 2002 per la Comissió 
Gestora. 

b) Quant al 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. 

A partir de la lectura de la normativa citada, resulta procedent efectuar els comentaris 
següents: 

- Destaca l'antiguitat i provisionalitat de la normativa pròpia sobre la gestió 
economicoadministrativa dels convenis d'investigació. Quant a això, l'OTRI 
actualitza anualment els procediments interns, cosa que origina col·lisions, en 
alguns punts, entre la normativa aprovada i els procediments interns realment 
utilitzats. Es fa necessari, per tant, actualitzar la normativa de la UMH que 
regula la gestió dels contractes i convenis d'investigació. 

- La Universitat no compta amb cap manual de procediments específics per a la 
gestió integral (formalització, execució, comptabilitat i control) d'aquests 
contractes. En aquest sentit, 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 127 dels Estatuts de la UMH disposa que la Universitat assegurarà el control 
intern de la gestió economicofinancera, d'acord amb els principis de legalitat, eficàcia i 
eficiència. A aqueix efecte, es constituirà una unitat administrativa dotada d'autonomia 
suficient per garantir l'exercici dels pertinents controls i avaluacions. Així mateix s'hi 
disposa que el Consell de Govern de la Universitat aprovarà els procediments adequats 
per a l'auditoria interna, que serà exercida pel corresponent òrgan de control intern. 

Els objectius del servei de control intern de la Universitat, d'acord amb l'article 63 de les 
bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2005, són: 

- Verificar i assegurar la subjecció i l'adequació a l'ordenament jurídic vigent de la 
gestió. 
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- Verificar l'adequació del registre i de la comptabilitat de les operacions 
realitzades i del seu reflex fidel en els comptes i estats. 

- Comprovar que l'activitat s'ha desenvolupat conformement als principis de bona 
gestió financera i d'economia, eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos. 

L'article 64 de les citades bases d'execució del pressupost disposa que el servei de 
control intern exercirà les seues funcions amb plena autonomia, alhora que 
desenvoluparà i proposarà -si és el cas- les normes de funcionament del control intern 
de la Universitat, pel que fa als sistemes, estructura, principis d'actuació, modalitats i 
d'altres circumstàncies d'aqueix control, les quals hauran de ser sotmeses a l'aprovació 
del rector. 

Com a conseqüència d'això, el Consell de Govern de 21 de juliol de 2005 aprovà el 
Reglament de Control Intern, en el qual s'assignen detalladament les funcions que s'han 
de realitzar. 

Entre les activitats desenvolupades pel servei, destaca la revisió de convenis 
d'investigació formalitzats per la Universitat durant l'exercici de 2005. 

2.5 Informació general sobre contractes d'investigació 

La UMH comptabilitza els ingressos derivats de les activitats d'investigació en els 
capítols 3 i 7 del pressupost d'ingressos, i les despeses, en el concepte 683, "Inversions 
en investigació científica i tècnica", del pressupost de despeses. 

La informació comptable de la UMH no considera cap separació entre els ingressos 
d'investigació i d'altres tipus d'ingressos, ni tampoc entre les despeses derivades dels 
contractes subscrits a l'empara de l'article 83 de la LOU, i les corresponents a unes altres 
activitats d'investigació, com ara les realitzades per mitjà de convocatòries públiques 
d'ajudes, les quals tenen una regulació normativa pròpia i diferent. 

Internament, cada projecte d'investigació té assignada una clau d'identificació; però no 
distingeixen els contractes de l'article 83 d'uns altres tipus de projectes. 

El pes que l'activitat investigadora, en la vessant de despeses, té en conjunt en la UMH, 
es pot deduir de les següents dades pressupostàries referides a l'exercici de 2005. 

 

Exercici de 2005 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Despeses d'investigació 15.143.640 8.824.691 8.221.474 

Total despeses 131.518.488 83.116.840 74.188.122 

s/ total 11,5% 10,6% 11,1% 

Quadre 9 
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Les despeses d'investigació constitueixen l'11,5% del pressupost total de la Universitat. 
En termes d'obligacions reconegudes, representen el 10,6% del total de l'exercici de 
2005; en aquestes despeses s'ha assolit un grau d'execució del 58,3% i un nivell de 
pagaments del 93,2%. 

No obstant les limitacions comptables abans assenyalades a l'efecte de la present 
fiscalització, aquesta Sindicatura, a l'objecte d'analitzar la informació concreta sobre 
contractes d'investigació formalitzats a l'empara de l'article 83 de la LOU, va sol·licitar 
la base de dades informàtica gestionada per l'OTRI, de la qual hem extret les dades 
referides a projectes d'investigació que no estiguessen finançats amb subvencions o 
ajudes derivades de convocatòries públiques. 

D'acord amb la informació obtinguda de la dita base de dades, durant l'exercici de 2005 
hi havia vigents en la UMH un total de 205 contractes d'investigació de l'article 83 de la 
LOU, per un import global de 6.373.756 euros. 

No ens ha sigut possible obtenir la informació sobre l'execució pressupostària dels 
contractes vigents durant 2005, sinó tan sols la relativa a la mostra de contractes 
revisada, que mostrem en l'apartat següent. 

Tota la informació que s'inclou en els quadres següents d'aquest apartat i del següent de 
l'informe, ha sigut preparada per aquesta Sindicatura a partir de les dades obtingudes en 
les condicions que hem comentat anteriorment. 

La informació sobre els contractes de l'article 83 vigents durant 2005, agrupats per anys 
d'inici, es mostra en el quadre següent. 

 

Any d'inici 
Nombre 

contractes 
% sobre 

total 
Import 

contracte 
% sobre 

total 

2001 i anteriors 9 4,4% 369.656 5,8% 

2002 22 10,7% 470.947 7,4% 

2003 9 4,4% 478.306 7,5% 

2004 54 26,3% 1.595.305 25,0% 

Quadre 10 

 

S'observa que dels 205 contractes vigents durant 2005, n'hi ha 111, un 54,2%, que foren 
formalitzats en el dit any, i que el seu import en representa el 54,3% del total. 

En el quadre següent es mostra la informació sobre els contractes anteriors, classificats 
pels principals departaments encarregats de gestionar-los. 
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Departament 
Nombre 

contractes 
% sobre 

total 
Import 

contracte 
% sobre 

total 

Institut de Neurociències 13 6,3% 1.490.258 23,4% 

Institut de Biologia Molecular i Cel·lular  14 6,8% 909.383 14,3% 

Institut de Bioenginyeria 16 7,8% 903.789 14,2% 

Agroquímica i Medi Ambient 20 9,8% 339.947 5,3% 

Patologia i Cirurgia 48 23,4% 315.161 4,9% 

Resta departaments 94 45,9 2.415.218 37,9% 

Totals 205 100% 6.373.756 100,0% 

Quadre 11 

 

Com podem observar en el quadre anterior, cinc departaments acaparen 111 dels 
contractes vigents en l'exercici de 2005, el 54,1%, i absorbeixen el 62,1% de l'import 
total dels contractes. 

Els contractes vigents durant 2005 poden agrupar-se en els següents estrats, atenent als 
seus imports: 

 
 

Estrats 
Nombre 

contractes 
 

% 
Import 

contractes 
 

% 

Fins a 5.999 euros 

Entre 6.000 euros i 24.999 euros 

Entre 25.000 euros i 60.000 euros 

Més de 60.000 euros 

84 

60 

30 

31 

41,0%

29,3%

14,6%

15,1%

226.341 

761.694 

1.150.712 

4.235.009 

3,6% 

11,9% 

18,1% 

66,4% 

Totals 205 100% 6.373.756 100% 

Quadre 12 

 

Gran part dels contractes formalitzats, en concret el 41%, ho són per import inferior a 
6.000 euros; però la concentració, quant a l'import, es produeix en els contractes de més 
de 60.000 euros. 

2.6 Contractes revisats 

2.6.1 Abast i mostra seleccionada 

La fiscalització realitzada ha abastat una mostra de tretze contractes d'investigació, que 
hem seleccionat amb els criteris següents: 
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- El gros de la mostra s'ha seleccionat atenent als imports i l'objecte dels 
contractes formalitzats en 2005. 

- S'han pres dos contractes formalitzats en l'exercici de 2004 que tenien execució 
en 2005. 

El quadre següent mostra la llista de contractes revisats, amb les dades d'execució 
d'ingressos i despeses durant l'exercici de 2005. 

 
 

Núm. 
 

Títol 
 

Entitat 
 

Import 
 

D.R. 
 

O.R. 

93/04 
Derivació de cèl·lules productores 
d'insulina a partir de monòcits humans Blasticon, B.F.Gmbh 219.689 0 135.991

128/05 
Identificació i desenvolupament de 
productes cosmètics Diverdrugs, S.L. 160.000 120.000 45.986

36/05 
Gestió de transferència tecnològica en el 
camp de la Biotecnologia Fundació M. Botín 517.241 215.517 129.871

147/05 
Banc de cèl·lules i teixits vius de la fauna 
amenaçada d'Andalusia 

C. Medi Ambient de 
la Junta d'Andalusia 137.931 17.241 0

101/05 
Estudi nacional sobre els efectes adversos 
lligats a l'hospitalització M. Sanitat i Consum 103.448 103.448 32.768

63/05 
Acord específic de transferència de 
"know-how" i d'assessorament Nutracitrus, S.L. 90.000 0 0

48/05 
Assaig clínic de biodisponibilitat relativa 
de dues formulacions Infarmex, S.L. 78.126 78.126 14.058

125/05 
Manteniment de 10 mones Macaca en el 
servei d'experimentació animal 

Institut Oftalmològic 
d'Alacant      35.765 57.439 2.215

150/05 
Campanya de prevenció de l'ambliopia i 
d'altres anomalies visuals 

Diputació Provincial 
d'Alacant 30.000 25.822   156.306

108/05 
Assessorament i assistència tècnica en 
economia financera i comptabilitat 

Rafael Martínez 
Mullor 26.000 26.000 0

64/05 Contracte d'opció exclusiva sobre patent 
Laboratoires Thea, 
S.A. 50.000 25.000 19.999

70/05 
Projecte de sala d'especejament i fàbrica 
d'embotits frescs Carnimur, S.L. 18.000 4.310 3.872

92/05 
Assessorament i assistència tècnica per a 
estudi d'estacionaments públics  Grupo Generala 5.000 5.000 328

 Totals  1.471.200 677.903 541.394

 (Nota: els imports dels contractes són sense IVA) 

Quadre 13 
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2.6.2 Descripció dels contractes revisats 

Contracte 93/04 

Signat el primer de juliol de 2004 entre la UMH i Blasticon, Biotechnologische 
Forschung GmbH, per a la investigació de la derivació de cèl·lules productores 
d'insulina a partir de monòcits humans. La duració se n'estipula en dotze mesos, 
prorrogable fins als vint-i-quatre, i el seu import s'eleva a 219.689 euros. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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 54.922   

Drets reconeguts 0 0% - 

Obligacions reconegudes 135.991 248% 11% 

Quadre 14 

 

A 31 de desembre de 2005 no s'ha reconegut res de l'anualitat d'aquest projecte, però sí 
que s'hi han comptabilitzat despeses. 

Contracte 128/05 

Addenda de 30 de setembre de 2005 al contracte inicial de 17 de setembre de 2004 entre 
la UMH i Diverdrugs, S.L., per a la identificació i el desenvolupament de productes 
cosmètics. La duració se n'estipula en dotze mesos, prorrogables, i el seu import és de 
160.000 euros. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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 80.000   

Drets reconeguts 120.000 150% 100% 

Obligacions reconegudes 45.986 57% 26% 

Quadre 15 
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A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut tota l'anualitat d'aquest projecte i la part 
pendent del contracte original i s'han registrat despeses tant del contracte original, com 
de l'addenda seua, ja que, quan es realitza una addenda a un contracte, s'utilitza 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 36/05 

Signat el 21 de gener de 2005 entre la UMH i la Fundació Marcelino Botín per al 
desenvolupament de la gestió de transferència tecnològica en el camp de la 
biotecnologia. La duració del conveni s'estipula en trenta-sis mesos, prorrogables fins a 
seixanta. L'import del conveni s'eleva a 517.241 euros (172.414 euros anuals). 

L'execució comptable d'aquest projecte 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  172.414   

Drets reconeguts 215.517 125% 13% 

Obligacions reconegudes 129.871 75% 34% 

Quadre 16 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut un 125% de l'anualitat d'aquest projecte, a 
causa que el 20 de desembre de 2005 la Fundació havia acceptat un canvi en la forma de 
pagament, el qual passa de ser mensual a trimestres anticipats; en conseqüència, la 
Universitat ha comptabilitzat incorrectament drets per import de 50.000 euros, comprés 
l'IVA, basant-se en factures anticipades del primer trimestre de 2006, el cobrament de 
les quals s'ha produït en gener de 2006. Al seu torn, s'han comptabilitzat despeses per 
import del 75% de l'anualitat prevista. 

Contracte 147/05 

Signat el 24 d'octubre de 2005 entre la UMH i la Conselleria de Medi Ambient de la 
Junta d'Andalusia, per al desenvolupament del projecte denominat "Banc de cèl·lules i 
teixits vius de la fauna amenaçada d'Andalusia". La duració s'estipula en trenta-sis 
mesos, prorrogables, i el seu import és de 160.000 euros, comprés l'IVA, distribuït en 
quatre anualitats, dels quals corresponen 20.000 euros a 2005. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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  17.241   

Drets reconeguts 17.241 100% 100% 

Obligacions reconegudes 0 0% - 

Quadre 17 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut la totalitat de l'anualitat d'aquest projecte, i no 
s'hi han comptabilitzat despeses. 

Contracte 101/05 

Signat el 27 de juny de 2005 entre la UMH i el Ministeri de Sanitat i Consum, per a 
l'estudi nacional sobre els efectes adversos lligats a l'hospitalització. La duració del 
contracte s'estipula fins al 23 de desembre de 2005 i el seu import s'eleva a 103.448 
euros. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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  103.448   

Drets reconeguts 103.448 100% 100% 

Obligacions reconegudes 32.768 32% 48% 

Quadre 18 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut la totalitat de l'anualitat d'aquest projecte i s'hi 
han comptabilitzat despeses que representen el 32% de la dita anualitat. 

Contracte 63/05 

Acord específic de transferència de coneixements (know-how) i d'assessorament entre la 
UMH i Nutracitrus, S.L., de 23 de maig de 2005. La duració d'aquest contracte 
s'estipula en cinc anys. La contraprestació consisteix en un percentatge de participació 
sobre els beneficis de l'empresa, amb un mínim garantit de 18.000 euros. L'import del 
contracte s'eleva a 103.448 euros. 

A 31 de desembre de 2005 aquest projecte no ha tingut execució. 
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Contracte 48/05 

Signat el 22 d'abril de 2005 entre la UMH i Infarmex, S.L., per a la realització d'un 
assaig clínic creuat i aleatoritzat de biodisponibilitat relativa de dues formulacions 
diferents de comprimits de 200mg i 800mg d'aciclovir, després de l'administració de 
dosi única a voluntaris sans. La duració s'estipula en quatre mesos amb un import de 
78.126 euros. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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 78.126   

Drets reconeguts 78.126 100% 100% 

Obligacions reconegudes 14.058 18% 39% 

Quadre 19 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut la totalitat de l'anualitat d'aquest projecte i s'hi 
han comptabilitzat despeses que representen el 18% de la dita anualitat. 

Contracte 125/05 

Signat el 14 de juliol de 2005 entre la UMH i l'Institut Oftalmològic d'Alacant, per al 
manteniment de deu mones Macaca Fascicularis en les instal·lacions del Servei 
d'Experimentació Animal de la Universitat. La duració del contracte s'estipula fins al 17 
de juliol de 2005, amb renovació mensual automàtica; però no ha finalitzat a 31 de 
desembre de 2005. L'import del contracte és estimatiu i puja a 35.765 euros. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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  35.765   

Drets reconeguts 57.439 161% 23% 

Obligacions reconegudes 2.215 6% 38% 

Quadre 20 
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A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut un 161% de l'anualitat d'aquest projecte, a 
causa, en part, del fet que l'anualitat és una previsió i perquè no ens ha sigut possible 
identificar els drets específics d'aquest conveni, ja que a càrrec del mateix codi de 
projecte existeixen pròrrogues del mateix projecte, o diferents projectes subjectes al 
conveni inicial subscrit entre les parts el 17 de juny de 2003. Al seu torn s'han 
comptabilitzat despeses per import del 6% de l'anualitat prevista. 

Contracte 150/05 

Signat el 17 d'octubre de 2005 entre la UMH i la Diputació Provincial d'Alacant, per a 
l'execució de la "Campanya per a la prevenció de l'ambliopia i d'altres anomalies 
visuals" en els municipis de la província d'Alacant amb població de menys de 5.000 
habitants. La duració del contracte s'estipula fins al 30 de novembre de 2005 i el seu 
import s'eleva a 30.000 euros. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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  30.000   

Drets reconeguts 25.822 86% 10% 

Obligacions reconegudes 156.306 521% 38% 

Quadre 21 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut un 86% de l'anualitat d'aquest projecte; 
tanmateix, l'anualitat correspon al contracte signat amb la Diputació d'Alacant i els drets 
reconeguts corresponen a factures emeses a diferents ajuntaments de la província 
d'Alacant amb població superior a 5.000 habitants. En conseqüència, amb el mateix codi 
de projecte es recullen drets i despeses corresponents a diferents convenis, tant amb la 
Diputació, com amb els ajuntaments; raó per la qual no tenim informació suficient per a 
analitzar l'execució d'aquest conveni a 31 de desembre de 2005. 

Contracte 108/05 

Signat el 22 de juliol de 2005 entre la UMH i Rafael Martínez Mullor, per al diagnòstic 
i valoració de la societat Delaware Consultoría, S.L. La duració del contracte s'estipula 
en un mes i el seu import s'eleva a 26.000 euros. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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  26.000   

Drets reconeguts 26.000 100% 100% 

Obligacions reconegudes 0 - - 

Quadre 22 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut la totalitat de l'anualitat d'aquest projecte, i no 
s'hi han comptabilitzat despeses. 

Contracte 64/05 

Signat el 26 de maig de 2005 entre la UMH i Laboratoires Théa, S.A., per a l'opció 
exclusiva sobre un contracte de llicència d'ús de la patent d'un tractament per a les 
sensacions de sequedat ocular provocada per la cirurgia fotorefractiva. L'opció 
d'exclusivitat caduca als dotze mesos de la firma del contracte. L'import del contracte 
s'eleva a 50.000 euros, 25.000 euros al mes de la signatura i uns altres 25.000 euros al 
mes d'haver signat l'acord de llicència, si es decideix exercir l'opció. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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  25.000   

Drets reconeguts 25.000 100% 100% 

Obligacions reconegudes 19.999 80% 100% 

Quadre 23 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut la totalitat de l'anualitat d'aquest projecte i s'hi 
han comptabilitzat despeses pel 80% de la dita anualitat. 

Contracte 70/05 

Signat el 20 de maig de 2005 entre la UMH i Carnimur, S.L., per a un projecte de sala 
d'especejament i fàbrica d'embotits frescs. La duració del contracte s'estipula en dos 
mesos i el seu import és de 18.000 euros. 
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L'execució comptable d'aquest projecte 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  18.000   

Drets reconeguts 4.310 24% 100% 

Obligacions reconegudes 3.872 22% 33% 

Quadre 24 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut el 24% de l'anualitat d'aquest projecte i s'hi 
han comptabilitzat despeses que representen el 22% de la dita anualitat. 

Contracte 92/05 

Signat el 22 de juliol de 2005 entre la UMH i Grupo Generala, de serveis integrals, 
projectes mediambientals, construccions i obres, per a l'assessorament i assistència 
tècnica per a la realització d'un estudi de localització d'estacionaments públics i anàlisi 
de la demanda a la localitat del Campello. La duració del contracte s'estipula en tres 
mesos i el seu import és de 5.000 euros. 

L'execució comptable d'aquest projecte 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  5.000   

Drets reconeguts 5.000 100% 100% 

Obligacions reconegudes 328 7% 100% 

Quadre 25 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut tota l'anualitat d'aquest projecte i s'hi han 
comptabilitzat despeses que representen el 7% 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. 
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Tanmateix, podem formular certes observacions, que en termes generals podem 
expressar com segueix: 

a) Quant a la gestió dels contractes. S'han observat algunes incidències -que 
comentarem més endavant-, pel que fa al compliment estricte dels articles de les 
normes internes, les quals normes haurien de ser objecte de revisió i 
actualització. 

b) Quant 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 -seguint el criteri de prudència- mentre no 
s'hagen cobrat les factures emeses per aqueixos contractes, la qual cosa es pot 
produir en exercicis diferents. Malgrat que els imports d'aquestes despeses que 
queden pendents d'imputar a l'exercici de 2005 no són importants -segons 
estimacions de la Sindicatura- i que no afecten la imatge fidel dels comptes 
anuals presos en el seu conjunt, seria convenient comptabilitzar-les d'acord amb 
el criteri de meritació considerat en el PGCP. D'altra banda, totes les despeses 
derivades dels contractes d'investigació, les comptabilitzen en el capítol 6 del 
pressupost, "Inversions reals", a pesar de correspondre principalment a despeses 
de personal i de funcionament (capítols 1 i 2 respectivament). 

Les incidències detectades en la revisió de la gestió dels contractes seleccionats, es 
resumeixen a continuació. 

a) En cinc dels contractes analitzats s'ha incomplit l'article 25 del Reglament 
provisional per a la contractació de treballs de caràcter científic, tècnic i artístic, 
en el qual es disposa que cal trametre al Vicerectorat d'Investigació una còpia de 
l'informe final del projecte. Tampoc no s'ha complit l'article 11 de la normativa 
provisional sobre la gestió economicoadministrativa, en el qual es disposa que el 
professor responsable ha de comunicar a l'OTRI la finalització del contracte i 
trametre-hi la liquidació justificativa. 

b) En un contracte s'ha observat l'incompliment de l'article 23 del Reglament, ja 
que no s'hi ha considerat la retenció per a despeses generals de la Universitat, 
sense que hi conste l'autorització de l'òrgan competent. 

c) En l'expedient d'un contracte no consta la sol·licitud, per part del professor 
responsable, de la convocatòria pública per a la contractació de becaris; si bé és 
cert que hem comprovat la documentació relativa a les convocatòries de becaris 
en el arxius de l'OTRI. 

d) En tres contractes s'ha observat que al mateix centre de despesa s'han imputat 
ingressos i despeses de diferents convenis, bé per tractar-se d'addendes al 
contracte original, o bé perquè són convenis amb distintes entitats però sobre el 
mateix aspecte; cosa que dificulta o impedeix conéixer l'execució real de cada 
conveni. 
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e) En els expedients no consta cap document comptable que acredite el registre de 
la data, el número d'assentament i l'import, requerits per la Instrucció de 
Comptabilitat de la Generalitat Valenciana. 

f) En un contracte s'ha vist que, en la comptabilitat dels drets, no han observat el 
principi de meritació, puix que s'han emés factures que correspondrien a 
l'exercici següent. 

g) En tres contractes s'ha observat que la comptabilitat de les obligacions 
reconegudes per despeses realitzades, s'ha dut a terme amb cert retard, situació 
que s'ha pogut generar per la mancança d'un registre d'entrada en les factures; 
per això, seria recomanable d'implantar les mesures necessàries per a no incórrer 
en situacions de mora. 

h) Els procediments de la Universitat no deixen constatació de les comprovacions 
que cal practicar a l'objecte de verificar la limitació reglamentària de les 
quantitats percebudes per un professor universitari a càrrec de contractes 
d'investigació. 
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3. RECOMANACIONS 

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

- Fer un seguiment de les recomanacions d'informes anteriors i examinar el seu 
grau d'implantació. 

- Formular les recomanacions necessàries per a esmenar 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 las UMH l'informe de fiscalització de l'exercici de 2004, i alhora s'hi 
sol·licitava que la dita Universitat comuniqués a la Sindicatura de Comptes les mesures 
adoptades, o que pensaven adoptar en endavant, en relació amb les incidències 
assenyalades en el dit informe. 

Responent a la dita petició, la Gerència de la UMH ens ha informat sobre les accions 
mampreses en relació amb la major part de les recomanacions de l'informe citat. 

A partir del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l'exercici de 
2005, podem expressar tot seguit les recomanacions d'exercicis anteriors que ja han 
sigut acceptades i implantades per la UMH, les que continuen pendents i les derivades 
de la fiscalització present. 

a) Recomanacions acceptades i implantades 

a.1) En relació amb la recomanació que, en els expedients de modificació de crèdits, 
la Universitat s'ha d'ajustar als requisits que la normativa vigent determina per a 
cada un, informa la Gerència de la UMH que la dita normativa s'aplica de forma 
escrupolosa i que els dits expedients són fiscalitzats per l'òrgan de control intern 
de la Universitat. 

a.2) Quant a la recomanació que la Universitat continue promovent totes aquelles 
actuacions que estiguen al seu abast per tal de regularitzar el marc de 
col·laboració amb la Conselleria de Sanitat i la Diputació d'Alacant, la Gerència 
de la UMH ens ha informat sobre la tramesa mensual a la dita Conselleria de les 
despeses ateses i ocasionades pel personal docent vinculat, i tot sol·licitant-ne la 
conformitat. 

b) Recomanacions d'informes anteriors 

Les incloem a continuació, juntament amb les observacions presentades -si era el cas- 
per la Gerència de la UMH en el seu escrit de contestació, abans indicat, sobre la 
situació de les dites recomanacions. 
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b.1) La memòria que forma part dels comptes anuals ha d'aplegar tota la informació 
exigida pel PGCPGV. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH informa que això ja s'ha fet en la 
memòria de 2005. Tanmateix, hem constatat que la dita memòria continua sent 
incompleta, pel que fa a la informació sobre certs aspectes. 

b.2) L'elaboració del pressupost s'ha de realitzar amb major rigor, i procurar que no 
es produïsquen desviacions reiterades en la seua execució. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH informa que, en les normes 
d'execució del pressupost, s'han incorporat mesures per agilitar la gestió 
centralitzada dels pressuposts anuals. No obstant això, hem observat que en 
2005 la situació és similar a la de 2004. 

b.3) En el moment de formalitzar el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, 
la Universitat ha de procurar que no es produïsquen les circumstàncies posades 
de manifest en l'informe. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH no ens ha informat sobre les mesures 
adoptades en relació amb aquesta recomanació, la qual continua sent aplicable 
al 2005. 

b.4) La Universitat ha de millorar els percentatges d'execució pressupostària, en 
especial en els capítols d'inversions reals i de transferències de capital. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH no ens ha informat sobre les mesures 
adoptades en relació amb aquesta recomanació, que continua sent aplicable per 
al capítol d'inversions reals, l'execució del qual en 2005 és molt baixa. 

b.5) En la gestió del capítol de despeses corrents en béns i serveis, la Universitat ha 
de procurar una gestió més eficient i econòmica. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH informa que estan gestionant la 
creació d'una oficina de compres de caràcter centralitzat. 

b.6) La Universitat ha de resoldre certes deficiències perquè la gestió de les despeses 
en inversions reals s'ajuste a la normativa jurídica aplicable, en especial la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH no ens ha informat sobre les mesures 
adoptades en relació amb aquesta recomanació. 

b.7) La Universitat ha de mirar d'actualitzar els convenis en virtut dels quals es 
reconeixen drets en el concepte pressupostari "Subvencions corrents d'empreses 
privades", a l'objecte que aquests convenis estiguen adequadament fonamentats i 
regularitzats. 
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 Situació en 2005: La Gerència de la UMH no ens ha informat sobre les mesures 
adoptades en relació amb aquesta recomanació. 

b.8) En la comptabilitat dels drets per transferències corrents i de capital, la 
Universitat ha de ser més rigorosa a l'hora d'aplicar el que es preveu en la 
Instrucció i en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat 
Valenciana, en el sentit que tals drets han de ser reconeguts quan se'n perceba el 
cobrament, o quan es conega de forma certa que l'òrgan que concedeix la 
subvenció ha dictat l'acte de reconeixement de l'obligació correlativa. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH informa que els serveis econòmics de 
la Universitat han unificat criteris sobre els ingressos per activitats de l'article 
83 de la LOU. 

b.9) Els documents comptables de registre de les transferències corrents i de les de 
capital, cal formalitzar-los d'acord amb el que es disposa en la regla 15 de la 
Instrucció de Comptabilitat per a la Generalitat Valenciana. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH no ens ha informat sobre les mesures 
adoptades en relació amb aquesta recomanació, la qual continua sent aplicable, 
ja que la Universitat no expedeix els dits documents. 

b.10) La Universitat ha d'actuar amb major rigor en el moment de comptabilitzar les 
subvencions registrades en el concepte pressupostari "Subvencions de capital de 
comunitats autònomes", a l'objecte de no incloure-hi subvencions destinades al 
finançament de despeses corrents. 

 Situació en 2005: La Gerència de la UMH informa que els serveis econòmics de 
la Universitat han unificat criteris en relació amb els ingressos per activitats de 
l'article 83 de la LOU. 

c) Recomanacions de la present fiscalització 

Les següents recomanacions són sobre els aspectes que s'han posat de manifest en la 
fiscalització dels contractes d'investigació de l'exercici de 2005. 

c.1) Seria convenient que la Universitat actualitzés la seua normativa interna que 
regula la gestió dels convenis i contractes d'investigació, atesos els trets 
d'antiguitat i provisionalitat que caracteritzen les normes vigents en l'actualitat. 

c.2) La tramitació dels convenis i contractes d'investigació ha d'incloure totes les 
especificacions requerides per la normativa en vigor; i en els casos en què això 
no siga factible, caldrà justificar-ho en l'expedient. 

c.3) Cal deixar constatació de les comprovacions que els serveis de la Universitat 
realitzen en relació amb els límits normatius referits a les percepcions anuals 
derivades de la investigació contractada. 



Universitat Miguel Hernández. Exercici de 2005 

- 172 - 

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 puntual, a fi d'evitar desfasaments en la 
comptabilitat de les operacions d'execució dels contractes. 

c.5) Per millorar el tractament informàtic i comptable dels contractes d'investigació, 
es recomana que la Universitat adopte les mesures necessàries per a resoldre les 
incidències comentades en l'apartat 2.5, relatives a la informació sobre 
l'execució pressupostària dels projectes, i en l'apartat 2.6.3, relatives a la gestió 
dels contractes. 

 




