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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 (d’ara 
endavant UPV 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 previstos pels seus estatuts. 

b) Els comptes anuals de l’exercici de 2005 de la UPV 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. 

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, que s’adjunta als comptes anuals de 
l’exercici de 2005 de la UPV. 

1.2 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de la UPV 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 
advertiments i limitacions a l’abast que afecten diversos epígrafs dels comptes anuals. 

Els comptes anuals de la UPV van ser aprovats pel seu Consell Social i pel Consell de 
Govern els dies 5 i 6 d’abril de 2006, respectivament, 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 UPV 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 UPV 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 

ACTIU CIRCULANT 
Existències 
Deutors 
Inversions financers temporals 
Tresoreria 

506.685.255
3.821.696 

502.816.594 
46.965 

300.644.138
1.447.906 

290.333.705 
4.719 

8.857.808 

461.226.326 
4.289.152 

456.902.709 
34.465 

278.164.542 
1.319.288 

263.888.076 
3.411 

12.953.768 

9,9% 
(10,9%) 
10,0% 
36,3% 
8,1% 
9,7% 

10,0% 
38,3% 

(31,6%) 
Total actiu 807.329.393 739.390.868 9,2% 

PASSIU 2005 2004 Variació 
FONS PROPIS 

Patrimoni 
Resultats de l’exercici 

PREVISIONS PER A RISCS I DESPESES 
CREDITORS A LLARG TERMINI 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 
D’altres deutes a llarg termini 

CREDITORS A CURT TERMINI 
Emissions d’obligacions i d’altres valors 
Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors 
Ajusts per periodificació 

531.280.667
481.848.712 
49.431.955 
6.228.050

208.561.020 
99.166.997 

109.394.023 
61.259.656

252.988 
26.834.600 
29.062.760 
5.109.308 

481.848.712 
446.664.447 
35.184.265 
4.760.364 

204.046.496 
99.166.997 

104.879.499 
48.735.296 

252.988 
12.594.242 
32.199.428 
3.688.638 

10,3% 
7,9% 

40,5% 
30,8% 
2,2% 
0,0% 
4,3% 

25,7% 
0,0% 

113,0% 
(9,7%) 
38,5% 

Total passiu 807.329.393 739.390.868 9,2% 

Quadre 1 
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El total balanç ha augmentat un 9,2% en 2005 respecte a 2004. En l’actiu destaquen els 
augments en els epígrafs d’immobilitzacions materials i de deutors, així com la 
disminució en el de tresoreria. Quant al passiu, cal indicar els augments en els resultats 
de l’exercici i en els deutes amb entitats de crèdit a curt termini. 

1.4 Compte del resultat economicopatrimonial 

El compte del resultat economicopatrimonial de la UPV 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 FUNCIONAMENT 

Despeses de personal 
Dotacions per a l’amortització d’immobilitzat 
Variació de provisions de tràfic 
D’altres despeses de gestió 
Despeses financeres i assimilables 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
Transferències corrents 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
Pèrdues procedents d’immobilitzat 
Despeses i pèrdues d’altres exercicis 

241.279.268
156.831.696 
24.926.452 

-13.934 
50.726.387 
8.808.667 
7.367.432
7.367.432 
2.079.037

52.527 
2.026.510 

223.811.843 
143.585.338 
22.432.720 

-26.189 
48.770.418 
9.049.556 
6.797.385 
6.797.385 
1.055.482 

23.442 
1.032.040 

7,8% 
9,2% 

11,1% 
(46,8%) 

4,0% 
(2,7%) 
8,4% 
8,4% 

97,0% 
124,0% 

96,4% 
Total despeses 250.725.737 231.664.710 8,2% 
INGRESSOS 2005 2004 Variació 

INGRESSOS GESTIÓ ORDINÀRIA 
Vendes 
Prestacions de serveis 
Augment existències 
Reintegraments 
D’altres ingressos de gestió 
Ingressos financers i assimilats 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
Transferències corrents 
Subvencions de capital 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 
Beneficis procedents d’immobilitzat 

54.138.039
1.374.380 

48.606.319 
128.619 

1.092.823 
2.624.618 

311.280 
245.060.482
206.766.674 
38.293.808 

959.171
959.171 

51.033.048 
1.362.285 

47.295.067 
0 

937.224 
1.089.431 

349.041 
214.660.855 
189.492.578 
25.168.277 
1.011.372 
1.011.372 

6,1% 
0,9% 
2,8% 

- 
16,6% 

140,9% 
(10,8%) 
14,2% 

9,1% 
52,2% 
(5,2%)
(5,2%) 

Total ingressos 300.157.692 266.705.275 12,5% 
ESTALVI (DESESTALVI) 49.431.955 35.040.565 41,1% 

Quadre 2 
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La UPV utilitza el model de compte del resultat economicopatrimonial que el PGCPGV 
preveu per a ens que realitzen operacions de caràcter industrial o comercial, sent més 
adequat emprar el model aplicat a ens administratius. Per a confeccionar el quadre 
anterior, aquesta Sindicatura ha considerat les adaptacions pertinents per facilitar 
l’homogeneïtat amb la resta de les universitats públiques. 

En 2005 les despeses han augmentat un 8,2% respecte a les de 2004, mentre que els 
ingressos ho han fet en un 12,5%; per tant, l’estalvi obtingut ha sigut d’un 41,1% 
superior en 2005 respecte de 2004. Les despeses de gestió ordinària han augmentat un 
7,8%, i destaquen els de personal en un 9,2% i els de transferències i subvencions en un 
8,4%. Respecte als ingressos, els de gestió ordinària han augmentat un 6,1% i els 
corresponents a transferències i subvencions en un 14,2%. 

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, amb la seua variació: 
 

Capítols Pressupost inicial Variació  

 2005 2004 2005/04 

III Taxes i d’altres ingressos 54.994.377 54.994.377 - - 
IV Transferències corrents 184.052.928 184.052.928 - - 
V Ingressos patrimonials 458.951 458.951 - - 
VI Alien. inversions reals 0 0 - - 
VII Transferències de capital 18.588.288 18.588.288 - - 
VIII Actius financers 0 0 - - 
IX Passius financers 10.805.085 15.371.335 (4.566.250) (29,7%) 

Total ingressos 268.899.629 273.465.879 (4.566.250) (1,7%) 

I Despeses de personal 120.943.124 120.943.124 - - 
II Despeses de funcionament 33.034.889 33.034.889 - - 
III Despeses financeres 9.679.164 9.679.164 - - 
IV Transferències corrents 6.564.284 6.564.284 - - 
VI Inversions reals 87.873.083 103.244.418 (15.371.335) (14,9%) 

VII Transferències de capital 0 0 - - 
VIII Actius financers 0 0 - - 
IX Passius financers 10.805.085 0 10.805.085 - 

Total despeses 268.899.629 273.465.879 (4.566.250) (1,7%) 

Quadre 3 
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Mitjançant Resolució del rector de la UPV de 29 de desembre de 2004, es consideraren 
automàticament prorrogats els pressuposts inicials de l’exercici de 2004, fent-hi 
referència a les causes que determinaren la dita pròrroga, fins que s’aprovaren els 
corresponents a 2005, fet que finalment no es va produir durant l’exercici, que va acabar 
amb l’aprovació per part dels òrgans competents de la liquidació del pressupost 
prorrogat. Les variacions en els capítols de passius financers i inversions reals obeeixen 
als ajusts practicats en funció del que preveu l’article 26 del TRLHPGV. 

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: 

 

Capítols Pressupost 
inicial Modificacions Pressupost 

definitiu Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 54.994.377 4.676.895 59.671.272 8,5% 

IV Transferències corrents 184.052.928 15.700.226 199.753.154 8,5% 

V Ingressos patrimonials 458.951 5.982 464.933 1,3% 

VI Alien. inversions reals 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 18.588.288 21.835.877 40.424.165 117,5% 

VIII Actius financers 0 66.639.888 66.639.888 - 

IX Passius financers 10.805.085 2.520.777 13.325.862 23,3% 

Total ingressos 268.899.629 111.379.645 380.279.274 41,4% 

I Despeses de personal 120.943.124 9.939.913 130.883.037 8,2% 

II Despeses de funcionament 33.034.889 3.258.222 36.293.111 9,9% 

III Despeses financeres 9.679.164 0 9.679.164 - 

IV Transferències corrents 6.564.824 1.887.790 8.452.074 28,8% 

VI Inversions reals 87.873.083 92.453.666 180.326.749 105,2% 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 0 12.500 12.500 - 

IX Passius financers 10.805.085 3.827.554 14.632.339 35,4% 

Total despeses 268.899.629 111.379.645 380.279.274 41,4% 

Quadre 4 

El pressupost de 2005, 268.899.629 euros, s’ha incrementat durant l’exercici en la 
quantitat de 111.379.645 euros, un 41,4%, cosa que ha determinat un pressupost 
definitiu de 380.279.274 euros. Les modificacions pressupostàries que han alterat 
l’import total del pressupost han sigut la incorporació de romanents per 66.639.888 
euros i generacions de crèdit per 44.739.757 euros. 
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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 59.671.272 54.566.922 48.515.461 6.051.461 91% 89%

Transferències corrents 199.753.154 207.059.492 138.369.829 68.689.663 104% 67%

Alineació inversions 464.933 750.085 605.915 144.170 161% 81%

Ingressos patrimonials 0 0 0 0 - -

Transferències de capital 40.424.165 38.854.753 24.226.991 14.627.762 96% 62%

Actius financers 66.639.888 0 0 0 0% -

Passius financers 13.325.862 20.848.617 20.848.617 0 156% 100%

TOTAL 380.279.274 322.079.869 232.566.813 89.513.056 85% 72%

Quadre 5 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2005 puja a 380.279.274 euros, dels 
quals s’han reconegut drets per un import de 322.079.869 euros i s’han realitzat 
cobraments per 89.513.056 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
85% i del 72%, 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 funcionam. 

Despeses financeres 

Transferències corrents 

Inversions reals 

Transferències de capital 

Actius financers 

Passius financers 

130.883.037 

36.293.111 

9.679.164 

8.452.074 

180.326.749 

0 

12.500 

14.632.639 

130.883.027 

32.362.641 

9.648.879 

5.994.722 

115.226.575 

0 

12.500 

1.760.925 

127.249.665 

31.164.674 

9.546.908 

5.969.754 

107.516.350 

0. 

12.500 

560.945 

3.633.362 

1.197.967 

101.971 

24.968 

7.710.225 

0 

0 

1.199.980 

100% 

89% 

100% 

71% 

64% 

- 

100% 

12% 

97% 

96% 

99% 

100% 

93% 

- 

100% 

32% 

Total 380.279.274 295.889.269 282.020.796 13.868.473 78% 95% 

Quadre 6 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2005 puja a 380.279.274 euros, dels 
quals s’han reconegut obligacions per un import de 295.889.269 euros i s’han realitzat 
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pagaments per 282.020.796 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
78% i del 95%, 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 301.231.252 266.680.648 13,0% 

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 294.115.844 0 - 

Drets reconeguts operacions actius financers 0 0 - 

Obligacions reconegudes operacions actius financers 12.500 273.915.810 (100,0%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 7.102.908 (7.235.162) 198,2%

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 19.087.692 2.062.683 825,4% 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 26.190.600 (5.172.479) 606,3%

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria - - - 

Desviacions de finançament positives - - - 

Desviacions de finançament negatives - - - 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  26.190.600 (5.172.479) 606,3%

Quadre 7 

S’observa una evolució positiva en 2005 enfront del de 2004, i destaca el canvi de 
signes negatius a positius en tots els components. La UPV, però, continua sense 
presentar tota la informació requerida pel PGCPGV, com ara la referida als crèdits 
gastats finançats amb el romanent de tresoreria i a les desviacions de finançament per a 
l’adequat càlcul del superàvit o dèficit de finançament de l’exercici. 

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 les 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 

110.795.047 

27.071.151 

8.857.808 

84.204.104 

30.517.984 

12.953.768 

31,6% 

(11,3%) 

(31,6%) 

Romanent de tresoreria afectat 92.481.549 65.366.008 41,5% 

Romanent de tresoreria no afectat 100.155 1.273.880 (92,1%) 

Romanent de tresoreria TOTAL 92.581.704 66.639.888 38,9% 

Quadre 8 

El romanent de tresoreria ha tingut una evolució positiva en 2005, en haver-se 
incrementat un 38,9% respecte a 2004. La gran part del romanent 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 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 UPV 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 de deu 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; no obstant això, cal tenir en compte 
les incidències i uns altres aspectes que comentem en apartats posteriors d'aquest 
informe. 

2.3 Normativa aplicable 

Les principals normes que resultaven aplicables a la UPV 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 137 a 140 dels Estatuts de la UPV, aprovats pel Decret 253/2003, de 19 
de desembre, del Consell de la Generalitat. 

- 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 Reial Decret 
1.450/1989. 

- Normativa interna de la UPV que comprén diverses disposicions referents a la 
gestió administrativa dels contractes d’investigació, a la propietat industrial i a 
les beques. 

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. 
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De la lectura de la normativa citada, així com de la posterior verificació de mostres del 
seu compliment, es considera pertinent efectuar els comentaris següents: 

- Alguns requeriments de la normativa de la UPV s’han aplicat d’una forma no 
estricta amb la literalitat de tals requeriments, en considerar que els serveis de la 
Universitat són orientatius i no d’obligat compliment. En les conclusions de la 
revisió efectuada, quan les desviacions d’aquest tipus no afectaven assumptes 
importants de la gestió, les hem considerades com a "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); la seua normativa és molt variada i dispersa. Un procediment important 
que caldria establir és el relatiu als controls sobre les retribucions del professorat 
en concepte d’investigació. També seria convenient regular un sistema de 
fixació i catalogació de preus que considere la recomanació de la normativa 
interna perquè estiguen d’acord amb els costs reals dels treballs. 

2.4 Control intern 

L’article 139 dels seus estatuts disposa que la UPV assegurarà el control intern de les 
seues despeses, ingressos i inversions d’acord amb els principis de legalitat, eficàcia, 
eficiència i economia, que haurà d’efectuar la unitat administrativa corresponent que 
actuarà amb plena autonomia funcional. L’òrgan que té assignades les citades funcions, 
d’acord amb l’organització de la Universitat, és el servei de fiscalització. 

2.5 Informació general sobre contractes d’investigació 

La UPV imputa les despeses d’investigació al programa 541, "Investigació científica, 
tècnica i aplicada", que econòmicament són comptabilitzades en els diferents capítols 
del pressupost de despeses, tret de les derivades de contractes i convenis regulats per 
l’article 83 de la LOU, que són registrats en un concepte del capítol 6 sense atendre la 
seua naturalesa. Els drets derivats de les activitats d’investigació es registren en 
diferents conceptes del pressupost d’ingressos. 

El pes que l’activitat investigadora que, en conjunt, té la UPV, es pot deduir de les 
dades pressupostàries següents referides a l’exercici de 2005, segons es desprén de la 
informació continguda en els estats de liquidació del pressupost en euros: 
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Exercici 2005 Pressupost 

definitiu 
Drets/ 

Obligacions 

Cobraments/ 

Pagaments 

Ingressos investigació 41.493.037 39.594.925 31.317.809 

Despeses investigació 95.937.852 39.932.303 39.392.197 

Total ingressos  380.279.274 322.079.869 232.566.813 

Total despeses  380.279.274 295.889.269 282.020.796 

% s/ total ingressos 10,9% 12,3% 13,5% 

% s/ total despeses 25,2% 13,5% 14,0% 

Quadre 9 

Les despeses d’investigació representen el 25,2% dels crèdits definitius de 2005, i el 
13,5% i el 14% de les obligacions reconegudes i pagaments de l’exercici, 
respectivament. El seu grau d’execució és del 41,6%, que s’ha de considerar baix, i el 
seu nivell de pagaments del 98,6%. Quant als ingressos derivats de la investigació, 
representen el 10,9% del pressupost de 2005 i el 12,3% i el 13,5% dels drets reconeguts 
i cobraments, respectivament, tenint un grau d’execució del 95,4% i de realització del 
79,1%. 

La informació sobre els contractes d’investigació ha sigut subministrada tant pels 
serveis econòmics de la Universitat com pel CTT (Centre de Transferència de 
Tecnologia), si bé les bases de dades obtingudes comprenien tant els contractes com els 
convenis de l’article 83 de la LOU, com projectes finançats amb subvencions, 
fonamentalment europees. Amb la informació rebuda, no ha sigut possible, tanmateix, 
elaborar els quadres referents als anys d’inici dels contractes vigents en 2005, la seua 
distribució per departaments i els estrats de les seus imports. 

2.6 Contractes revisats 

2.6.1 Abast i mostra seleccionada 

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

- De la relació de contractes subministrada per la UPV, n’hem seleccionats nou 
dels formalitzats en 2005, basant-nos en la rellevància dels seus imports o també 
en què la seua execució s’haja realitzat durant el dit exercici. 

- Igualment hem revisat un contracte formalitzat en l’exercici de 2004 amb 
execució durant el 2005. 

El quadre següent mostra la llista de contractes revisats amb les dades d’execució 
d’ingressos i despeses durant l’exercici de 2005: 
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Núm. TÍTOL ENTITAT IMPORT DR OR 

20050689 Estudis, projectes tècnics i direcció 
d’obres ponts històrics de València. Ajunt. de València 709.500 276.513 18.145

20050299 Restauració pintures murals parròquia 
Sants Joans de València 

Ajuntament de
València i d’altres 540.911 180.304 74.029

20050442 Diagnosi de la patologia de les Torres 
de Quart, projecte i direcció d’obres Ajunt. de València 318.350 129.310 23.144

20050377 Estudis motors diesel Renault, SAS 265.000 39.750 14.026

20050539 
Disseny i fabricació d’una màquina de 
tenderització de bobines de xapa de 
fusta 

Fresma, SA 128.000 51.200 2.972

20040514 
Assessorament tecnològic per al 
modelatge físic del comportament 
hidràulic d’obres singulars 

O.H.L,.SA 101.188 29.999 3.464

20050332 Nanosilicon, fotosíntesi per a 
aplicacions químiques i biomedicinals Comissió de la UE 1.650.000 287.500 64.703

20050500 Condicions d’aplicació del projecte 
Aquatex M. Italiano Infraest. 213.600 0 40.896

20050540 
Cartografia temàtica i estudis 
d’investigació per a millorar la gestió 
en espais protegits 

Conselleria de
Territori i Habitatge 25.000 25.000 25.000

20050608 Impuls d’activitats d’investigació en 
seguretat alimentària  

Conselleria de .
Sanitat 78.800 78.800 77.152

(Nota: els imports dels contractes són sense IVA) 

Quadre 10 

2.6.2 Descripció dels contractes revisats 

Contracte 20050689 

Formalitzat el 13 de juliol de 2005 entre l’Institut de Restauració del Patrimoni de la 
UPV i l’Ajuntament de València, té per objecte el diagnòstic de les patologies, la 
redacció dels projectes tècnics i la direcció de les obres de conservació i restauració dels 
ponts de Serrans i de la Trinitat de València, fixant una duració de 6 mesos i un import 
de 709.500 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  709.500   

Drets reconeguts 276.513 39,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 18.145 2,6% 64,6% 

Quadre 11 
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Tenint en compte que la data prevista d’acabament és el 13 de gener de 2006, s’observa 
que el projecte presenta a 31 de desembre de 2005, una baixa execució, ja que tan sols 
s’han reconegut drets pel 39% de l’anualitat de 2005 i despeses pel 2,6% de la dita 
anualitat. 

Contracte 20050299 

Formalitzat el 23 de febrer de 2005 entre el Departament de Conservació i Restauració 
de Béns Culturals de la UPV i l’Ajuntament de València i d’altres, té per objecte la 
restauració de les pintures murals de la Reial Parròquia dels Sants Joans, amb una 
duració de 3 anys i un import de 540.911 euros en 6 semestres. 

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 
 

Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  180.304   

Drets reconeguts 180.304 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 74.029 41,1% 53,2% 

Quadre 12 

El grau d’execució dels ingressos realitzats sobre els previstos en el conveni ha sigut del 
100%. Pel que fa a les despeses, no consta en el pressupost previst per la normativa 
interna de la UPV, per la qual cosa no és possible comprovar si la seua execució s’ajusta 
al pressupost previst, si bé aquests han representat un 41,1% de l’anualitat dels 
ingressos. 

Contracte 20050442 

Formalitzat el 10 de març de 2005 entre el Departament de Construccions 
Arquitectòniques i l’Ajuntament de València, té per objecte l’estudi de la patologia de 
les torres del Portal de Quart, el seu projecte d’execució i la direcció de les obres de 
restauració i conservació. La duració del contracte es fixa en quatre mesos per a la 
primera part amb un import de 318.350 euros, en dos fases.  

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 
 

Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  172.414   

Drets reconeguts 129.310 75,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 23.144 13,4% 81,7% 

Quadre 13 
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S’han reconegut drets pel 75% de l’anualitat prevista. Quant a les despeses, no s’ha 
pogut valorar el seu grau d’execució, ja que no consta un pressupost detallat per 
conceptes de despeses i fases d’execució, si bé les despeses realitzades han comportat el 
13,4% sobre l’anualitat d’ingressos prevista. 

Contracte 20050377 

Formalitzat el 23 de març de 2005 entre el Departament de Màquines i Motors Tèrmics 
i Renault SAS, té per objecte el coneixement dels processos en motors diesel, amb una 
duració fins al 31 de desembre de 2006 i un import de 265.000 euros 

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  106.000   

Drets reconeguts 39.750 37,5% 100,0% 

Obligacions reconegudes 14.026 13,2% 53,6% 

Quadre 14 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut un 37,5% de l’anualitat d’aquest projecte i 
s’han registrat despeses que representen un 13,2% de la dita anualitat. 

Contracte 20050539 

Formalitzat el 24 de juny de 2005 entre el Departament d’Estudi i Disseny per a la 
Fabricació i Producció Automatitzada i Fresma, S.A., el seu objecte és l’estudi del 
procés de flexibilització de la xapa de fusta i el disseny i fabricació d’una màquina de 
tenderització de bobines. La duració del contracte es fixa en 6 mesos i el seu import és 
de 128.000 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  128.000   

Drets reconeguts 51.200 40,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 2.972 2,3% 77,8% 

Quadre 15 

Tenint en compte que la data prevista d’acabament és el 24 de desembre de 2006. 
s’observa que el projecte presenta a 31 de desembre de 2005, una baixa execució, ja que 
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tan sols s’han reconegut drets pel 40% i despeses pel 2,3%, No s’ha pogut verificar el 
grau d’execució de despeses sobre els previstos, ja que el pressupost que es va presentar 
era merament orientatiu, sense cap grau de vinculació. 

Contracte 2005332 

Formalitzat el 23 de febrer de 2005 entre la UPV i la Comissió de la Comunitat 
Europea, té per objecte garantir una contribució financera per al desenvolupament del 
projecte "Nanosilicon, fotosíntesi per aplicacions químiques i biomedicinals". La 
duració del contracte es fixa en tres anys i el seu import total en 1.650.000 euros, 
287.500 dels quals corresponen en 2005 a la UPV, que actua en el contracte com a 
coordinador dels beneficiaris. 

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  287.500   

Drets reconeguts 287.500 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 64.703 22,5% 38,58 

Quadre 16 

A 31 de desembre de 2005 s’han reconegut els drets corresponents a la primera anualitat 
i s’han registrat despeses que en representen un 22,5%. 

Contracte 20040514 

Formalitzat el 31 de juliol de 2004 entre el Departament d’Enginyeria Hidràulica i Medi 
Ambient i Obrascon Huarte Lain, S.A., té per objecte l’assessorament i el 
desenvolupament tecnològic per al modelatge físic del comportament hidràulic de 
diverses obres singulars en la canalització de certs barrancs d’Alacant. La duració del 
contracte es fixa en 11 mesos i el seu import en 101.188 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  60.193   

Drets reconeguts 29.999 49,8% 100% 

Obligacions reconegudes 23.464 39,0% 15,2% 

Quadre 17 
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Aquest projecte hauria d’haver conclòs en juny de 2005, però observem que no s’han 
reconegut tots els drets de l’anualitat i que les despeses presenten un baix grau 
d’execució. 

Contracte 20050500 

Formalitzat el 26 de juliol de 2005 entre el Departament de Química de la UPV, en 
qualitat de coordinador, i el Ministeri Italià d’Infraestructures i Transports en qualitat 
d’autoritat única de gestió i pagament del programa comunitari INTERREG III, B, que 
té per objecte definir les condicions d’aplicació del projecte AQUATEX, presentat per 
la UPV en col·laboració amb altres quatre socis, que són AITEX (Associació 
d’Investigació de la Indústria Tèxtil) i les universitats de Palerm, Creta i Montpeller. El 
cost total del projecte s’estima en 903.600 euros, i la contribució comunitària s’eleva a 
un total de 600.000 euros, 213.600 dels quals corresponen a la UPV, el 75% del seu 
cost. La UPV finança el 25% restant de les seus despeses en el projecte a càrrec al seu 
propi pressupost. 

Després de llegir el conveni, deduïm que el projecte s’emmarca en les activitats 
d’investigació que estan finançades amb subvencions, en aquest cas de la Unió Europea, 
amb un marc regulador específic i diferent dels contractes previstos en l’article 83 de la 
LOU. 

A 31 de desembre de 2005 no s’han reconegut drets per aquest conveni, havent-s’hi 
registrat despeses per un import de 40.896 euros. 

Contracte 20050540 

Formalitzat el 15 de juny de 2005 entre el Departament d’Enginyeria Cartogràfica, 
Geodèsia i Fotogrametria i la Conselleria de Territori i Habitatge, el seu objecte és la 
realització de cartografia i estudis d’investigació per a millorar la gestió en espais 
protegits. La duració es fixa en 5 mesos i el seu import en 25.000 euros.  

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  25.000   

Drets reconeguts 25.000 100% 100% 

Obligacions reconegudes 25.000 100% 8,8% 

Quadre 18 

A 31 de desembre de 2005 aquest projecte està totalment executat. 
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Contracte 20050608 

Formalitzat el 19 d’abril de 2005 entre la UPV i la Conselleria de Sanitat, el seu objecte 
és el desenvolupament de mètodes microbiològics i moleculars d’interés per als 
laboratoris de salut pública, i la difusió i formació científica en aquest camp. La duració 
del contracte es fixa en 8 mesos i el seu import en 78.800 euros.  

El quadre següent mostra l’execució comptable d’aquest contracte a 31 de desembre de 
2005, així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  78.800   

Drets reconeguts 78.800 100% 100% 

Obligacions reconegudes 77.152 97,9% 8,8% 

Quadre 19 

De l’anàlisi de l’expedient sembla deduir-se que en realitat es tracta d’un projecte 
subvencionat per la Conselleria de Sanitat. A 31 de desembre de 2005 figuren drets 
reconeguts pendents de cobrament per 78.800 euros corresponents a la primera 
anualitat, que no estan suportats amb l’evidència del reconeixement de l’obligació per 
part de la Conselleria, sent aplicable en aquest cas la recomanació formulada per 
aquesta Sindicatura en exercicis anteriors respecte a la comptabilitat dels drets per 
subvencions. Quant a les despeses registrades, representen un 97,9% de l’anualitat de 
l’exercici. 

2.6.3 Resultats del treball realitzat 

De la revisió realitzada es desprén que, en termes generals, la gestió i el registre 
comptable dels contractes d’investigació de l’article 83 de la LOU 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 
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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). 

El resum de les incidències detectades en la gestió de la mostra de contractes 
seleccionada són: 

a) Respecte a la documentació i la comptabilitat: 

- En alguns contractes la facturació s’ha realitzat amb cert retard respecte als 
terminis previstos i no està justificat. 

- Els pressuposts adjunts a certs projectes no consideren un desglossament que 
permeta el seu control de conformitat amb el que estableix la normativa interna. 

- En quatre dels contractes revisats s’han observat retards en la comptabilitat i en 
el pagament d’algunes factures, cosa que pot generar interessos de demora. 

b) En relació amb les beques dels projectes: 

- La dotació mensual d’algunes beques s’ha realitzat per imports superiors als que 
figuren en les convocatòries i no està justificat. 

- En dos casos de la mostra revisada no consten els criteris que justifiquen 
l’adjudicació de les beques entre els diversos aspirants, si bé aquesta condició no 
és exigida per la normativa interna. 

- En dos contractes figuren beneficiaris de beques que al mateix temps perceben 
ingressos per col·laboracions d’altres projectes. Segons s’indica en el 
nomenament dels becaris, el gaudi de la beca és incompatible amb qualsevol 
altra beca o ajuda finançada amb fons públics o privats, espanyols o comunitaris, 
així com els sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de 
la persona interessada. 

- En un dels contractes revisats no consta el termini de presentació d’instàncies ni 
la documentació justificativa de l’adjudicació de les beques, incomplint així la 
normativa interna que considera el motiu de la selecció realitzada per una 
comissió designada per la direcció del projecte. 

c) Respecte a les retribucions del personal docent i investigador: 

- En un dels projectes revisats la proposta de pagament no està suportada amb la 
documentació corresponent, com podria ser un informe relatiu al nombre 
d’hores i descripció del treball dedicat al projecte. 

- No queda constatació dels controls relatius a les limitacions reglamentàries 
sobre la remuneració global anual màxima que han de percebre els professors o 
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el personal investigador en funció de la seua participació en aquests contractes. 
Encara que el seu control últim puga fer-se des del servei de nòmines mitjançant 
conceptes retributius específics, es considera que la CTT també hauria de 
conèixer i fer un seguiment de les retribucions cobrades pels investigadors per a 
no incórrer en riscs de subscripció de contractes que pogueren afectar els dits 
límits. Cal assenyalar que en la mostra revisada no hem observat que els 
professors responsables excediren el límit legal. 
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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 UPV 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  ha tramés un 
informe sobre les mesures adoptades o en procés d’adopció en relació amb les 
recomanacions del dit informe. 

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 UPV, quines en continuen pendents, així com les 
derivades de la fiscalització present. 

a) Recomanacions acceptades i implantades 

a.1) Pel que fa a la recomanació que la memòria a la que fa referència el PGCPGV 
ha d’integrar-se en els comptes anuals, el rector de la UPV informa que s’han 
adoptat les mesures necessàries per al seu compliment. 

a.2) Pel que fa a la recomanació que la Universitat ha d’aprovar els comptes anuals i 
presentar-los a la Conselleria competent en el termini previst en les lleis de 
pressuposts, el rector de la UPV informa que es tindrà en compte, havent-se 
comprovat el compliment dels terminis per a les de 2005. 

a.3) Pel que fa a la recomanació que la documentació de les actuacions efectuades 
pel servei de fiscalització de la UPV ha de realitzar-se deixant constatació del 
responsable que ha executat la fiscalització i de la data en què s’hi ha realitzat, el 
rector de la UPV informa que en 2006 s’ha començat a posar en pràctica. 

a.4) En relació amb la recomanació que la Universitat ha d’evitar el recurs a la 
pròrroga automàtica dels pressuposts, el rector de la UPV informa que el 
corresponent a 2006 es va aprovar el 20 de desembre de 2005. 
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a.5) Quant a la recomanació que la Universitat ha de publicar el pressupost que 
aprove per a cada exercici en el DOGV, el rector de la UPV informa que el 
corresponent a 2006 s’hi ha publicat. 

a.6) Pel que fa a la recomanació que la Universitat, en els pagaments realitzats com a 
conseqüència de despeses gestionades mitjançant expedients de contractació, al 
document comptable de reconeixement de l’obligació i proposta de pagament 
adjunte una còpia del contracte, el rector de la UPV informa que en els dits 
documents es fa referència al nombre d’expedient en què s’arxiva el contracte. 

a.7) Pel que fa a la recomanació que la Universitat en les despeses efectuades per 
mitjà el sistema de "despeses per justificar", ha de procurar que es respecte el 
termini per a la seua justificació, el rector de la UPV informa que s’hi ha establit 
un procediment. 

a.8) Quant a la recomanació que, en tots els supòsits que siga preceptiu, la 
Universitat ha de promoure els corresponents expedients de contractació a fi 
d’assegurar el compliment dels principis de publicitat i concurrència, el rector de 
la UPV informa que s’insistirà a totes les oficines gestores el compliment 
d’aquesta recomanació. 

a.9) En relació amb la recomanació que la funció de control intern de l’activitat 
economicofinancera de la Universitat ha de ser atribuïda a una unitat 
administrativa que tinga independència dels òrgans de gestió, establint plans 
d’actuació i procediments que siguen necessaris, s’ha aprovat la normativa 
reguladora en març de 2006. 

b) Recomanacions pendents d’informes anteriors 

Les incloem tot seguit, juntament amb les observacions que n’ha presentat el rector de 
la UPV: 

b.1) El resultat pressupostari ha de recollir la informació exigida pel PGCPGV quant 
a crèdits gastats amb romanent de tresoreria i desviacions de finançament. 

 Situació en 2005: el rector de la UPV informa que és impossible complir-la per 
l’especificitat de la gestió de la investigació. 

b.2) La Universitat quan calcule el romanent de tresoreria ha de tenir en compte els 
saldos de cobrament dubtós, d’acord amb el que preveu el PGCPGV. 

 Situació en 2005: el rector de la UPV informa que  la provisió per saldos de 
cobrament dubtós es realitza en la comptabilitat patrimonial, però no es 
quantifica en el romanent de tresoreria en estar neutralitzats pels criteris de 
gestió pressupostària i comptable de la Universitat. 

b.3) En els documents comptables que acumulen totes les fases de l’ordenació de la 
despesa, hauria de formalitzar la justificació de la seua necessitat 
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 Situació en 2005: el rector de la UPV informa que els procediments actuals 
exigeixen aquest requisit. Aquests procediments són, tanmateix, verbals. 

b.4) Es considera convenient que la Universitat registre d’entrada les factures que li 
presenten, a fi de fer un seguiment més efectiu de la fase en què es troba cada 
una. 

 Situació en 2005: el rector de la UPV informa que el sistema de gestió 
descentralitzada de la despesa impedeix establir un registre centralitzat de 
factures. 

b.5) La Universitat ha d’establir els mecanismes necessaris en relació amb el 
procediment de "despeses a justificar". 

 Situació en 2005: el rector de la UPV informa que en les normes de tancament 
de l’exercici s’establiran aquests mecanismes. 

b.6) Pel que fa a les despeses realitzades pel sistema de "caixa fixa", s’ha d’assegurar 
que es justifique de forma adequada la seua realització, així com que estiguen 
relacionats amb l’activitat de la Universitat. 

 Situació en 2005: el rector de la UPV informa que el control intern de la 
Universitat haurà de recalcar especialment el control d’aquestes despeses. 

b.7) La Universitat ha d’establir els mecanismes necessaris per assegurar que les 
inversions es comptabilitzen en l’exercici a què corresponen. 

 Situació en 2005: el rector de la UPV informa que en les normes de tancament 
de l’exercici s’establiran els dits mecanismes. 

b.8) En la comptabilitat dels drets per transferències corrents i de capital, la 
Universitat ha d’atenir-se al que preveu la Instrucció i el PGCPGV, en el sentit 
que han de reconèixer-se quan es perceba el cobrament o es conega de forma 
certa que l’ens que concedeix la subvenció haja dictat l’acte de reconeixement 
de la correlativa obligació, i imputar-les a l’exercici pressupostari a què 
corresponguen. 

 Situació en 2005: el rector de la UPV informa que està aplicant correctament 
les normes, i sent defectuós el seu compliment conjuntural per part del Govern 
Valencià. 

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. 
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c.1) Seria convenient que la Universitat dugués a terme una revisió del contingut i 
l’aplicació de la normativa interna que regula la gestió dels contractes 
d’investigació. 

c.2) Han d’adoptar-se les mesures pertinents per a esmenar les incidències detallades 
en el punt 2.6.3 d’aquest informe respecte a la documentació i comptabilitat dels 
contractes.  

c.3) Pel que fa a les beques en els contractes d’investigació, caldrà millorar els 
controls per evitar les incidències esmentades en el punt 2.6.3 d’aquest informe. 

c.4) Considerem important que la Universitat adopte els procediments necessaris per 
a deixar constatació de les comprovacions realitzades respecte als límits 
normatius de les percepcions anuals derivades de la investigació contractada. 

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

 

 

 

 

 




