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

En relació amb aquest objectiu, hem practicat 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 UVEG han sigut retuts en aquesta 
Sindicatura de Comptes, juntament amb l'informe d'auditoria, en el termini 
previst pel TRLHPGV. 

c) Els dits comptes anuals estan formats pels documents indicats en el PGCPV. 

A més a més, s'han portat a efecte les actuacions següents: 

d) La comprovació del fet que la 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) L'anàlisi de 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 UVEG. 

1.2 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de la Universitat de València de l'exercici de 2005 han sigut retuts a 
la Sindicatura de Comptes a través de 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, els han presentats juntament amb l'informe d'auditoria de la 
IGG, realitzat amb la col·laboració d'un firma privada d'auditoria, el qual 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 presenta una opinió favorable, però 
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amb advertiments per dues limitacions a l'abast en epígrafs de l'immobilitzat i en els 
drets reconeguts. 

Els comptes anuals de la UVEG foren aprovats pel Consell Social el 27 d'abril de 2006, 
tramesos a la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència el 28 d'abril, i a la IGG, el 2 
de maig del dit any. 

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

 
ACTIU 2005 2004 Variació 

Immobilitzat 
Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Inversions financeres 

Despeses per a distribuir en diversos exercicis 
Actiu circulant 

Deutors 
Inversions financeres temporals 
Tresoreria 

649.697.146 
11.757.425 

438.188.265 
199.751.457 

3.127.499 
121.180.993 
117.765.115 

704.405 
2.711.474 

631.701.277 
11.272.590 

418.955.700 
201.472.987 

3.496.956 
93.720.400 
87.220.800 

719.507 
5.780.093 

2,8% 
4,3% 
4,6% 

(0,9%) 
(10,6%) 

29,3% 
35% 

(2,1%) 
(53,1%) 

Total actiu 774.005.638 728.918.633 6,2% 
    

PASSIU 2005 2004 Variació 
Fons propis 

Patrimoni 
Resultats de l'exercici 

Ingressos per a distribuir en diversos exercicis 
Provisions 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 
Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors 
Ajusts per periodificació 

287.729.475 
253.574.293 
34.155.183 

197.356.034 
1.580.055 

213.127.237 
123.956.876 
89.170.361 
74.212.837 
23.305.281 
37.605.094 
13.302.462 

253.574.292 
234.928.824 
18.645.467 

198.643.917 
1.442.850 

211.801.247 
123.956.876 
87.844.370 
63.456.327 
18.488.136 
32.231.757 
12.736.434 

13,5% 
7,9% 

83,2% 
(0,6%) 
9,5% 
0,6% 

- 
1,5% 

17,0% 
26,1% 
16,7% 
4,4% 

Total passiu 774.005.638 728.918.633 6,2% 

Quadre 1 
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El total del balanç ha augmentat un 6,2% en 2005, respecte de 2004. 

En l'actiu, l'immobilitzat ha augment només un 2,8%, mentre que el circulant ho ha fet 
en un 29,3%; és significatiu l'increment del capítol de deutors, un 35%. 

Quant al passiu, els fons propis s'han incrementat en un 13,5%, a causa principalment de 
l'augment del resultat de l'exercici en un 83,2%. Els creditors a llarg termini a penes 
tenen variació; mentre que a curt termini augmenten en un 17%, principalment en el 
capítol de deutes amb entitats de crèdit, que mostra un increment del 26,1%. 

1.4 Compte del resultat economicopatrimonial 

El compte del resultat economicopatrimonial de la UVEG 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: 

 



Universitat de València. Exercici de 2005 

- 34 - 

 
DESPESES 2005 2004 Variació 

Despeses de gestió ordinària 

Despeses de personal 

Prestacions socials 

Dotacions per a amortització d'immobilitzat 

Variació de provisions de tràfic 

D'altres despeses de gestió 

Despeses financeres i assimilables 

Transferències i subvencions 

Transferències corrents 

Transferències de capital 

Pèrdues i despeses extraordinàries 

Pèrdues procedents d'immobilitzat 

Despeses extraordinàries 

Despeses i pèrdues d'altres exercicis 

275.404.712 

181.399.776 

450 

18.632.618 

453.901 

63.483.945 

11.434.022 

6.714.303 

6.124.347 

589.956 

2.215.204 

768.638 

172.746 

1.273.821 

262.864.723 

168.470.252 

446 

18.859.716 

159.707 

64.123.414 

11.251.188 

6.035.948 

5.408.162 

627.787 

8.484.812 

3.101.267 

506.736 

4.876.810 

4,8% 

7,7% 

0,8% 

(1,2%) 

184,2% 

(1,0%) 

1,6% 

11,2% 

13,2% 

(6,0%) 

(73,9%) 

(75,2%) 

(65,9%) 

(73,9%) 

Total despeses 284.334.220 277.385.484 2,5% 
    

INGRESSOS 2005 2004 Variació 

Ingressos de gestió ordinària 

Ingressos tributaris 

Vendes i prestacions de serveis 

Reintegraments 

D'altres ingressos de gestió 

Ingressos financers i assimilats 

Transferències i subvencions 

Transferències corrents 

Subvencions corrents 

Subvencions de capital 

Guanys i ingressos extraordinaris 

Beneficis procedents d'immobilitzat 

Ingressos extraordinaris 

Ingressos i beneficis d'altres exercicis 

54.377.480 

29.522.689 

22.305.257 

1.134.241 

956.198 

459.096 

261.791.653 

229.163.662 

3.801.161 

28.826.829 

2.320.270 

2.308.799 

10.109 

1.362 

53.050.641 

28.924.478 

21.083.438 

1.213.196 

1.513.246 

316.283 

242.954.365 

211.251.956 

3.633.579 

28.068.830 

25.945 

116 

16.339 

9.489 

2,5% 

2,1% 

5,8% 

(6,5%) 

(36,8%) 

45,2% 

7,8% 

8,5% 

4,6% 

2,7% 

8.843,0% 

1.990,2% 

(38,1%) 

(85,6%) 

Total ingressos 318.489.403 296.030.951 7,6% 
    

ESTALVI (DESESTALVI) 34.155.183 18.645.467 83,2% 

Quadre 2 
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En 2005 les despeses han augmentat un 2,5%, respecte a les de 2004; mentre que els 
ingressos ho han fet en un 7,6%. En conseqüència, l'estalvi obtingut ha sigut un 83,2% 
superior en 2005, respecte a 2004. 

En despeses, podem assenyalar l'augment del 4,8% en l'epígraf de despeses de gestió 
ordinària, produït principalment en el capítol de despeses de personal, que s'incrementa 
en un 7,7%. El capítol de transferències i subvencions a penes varia en termes absoluts, 
a pesar d'augmentar un 11,2%. És important la disminució del 73,9% registrada en 
l'epígraf de pèrdues i despeses extraordinàries. 

Quant als ingressos, les variacions més significatives que mereixen ser assenyalades són 
l'augment del 7,8% en l'epígraf de transferències i subvencions, així com la registrada 
en l'epígraf de guanys i ingressos extraordinaris, principalment pels beneficis procedents 
de l'immobilitzat. 

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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Pressupost inicial Variació 

Capítols 2005 2004 2005/2004 

III Taxes i d'altres ingressos 45.697.750 45.392.581 305.169 1% 

IV Transferències corrents 219.884.215 196.419.448 23.464.767 12% 

V Ingressos patrimonials 504.000 424.000 80.000 19% 

VI Alienació inversions reals 2.273.273 2.404.048 (130.775) (5%) 

VII Transferències de capital 23.848.126 17.368.061 6.480.065 37% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 292.207.364 262.008.138 30.199.226 12% 

I Despeses de personal 161.514.637 152.981.005 8.533.632 6% 

II Despeses de funcionament 36.653.946 33.111.282 3.542.664 11% 

III Despeses financeres 10.735.541 10.558.174 177.367 2% 

IV Transferències corrents 4.823.099 3.841.181 981.918 26% 

VI Inversions reals 76.869.708 61.279.587 15.590.121 25% 

VII Transferències de capital 0 0 0 0 

VIII Actius financers 0 82.909 (82.909) (100%) 

IX Passius financers 1.610.433 154.000 1.456.433 946% 

Total despeses 292.207.364 262.008.138 30.199.226 12% 

Quadre 3 

 

Per resolució del rector de la Universitat de 13 de desembre de 2004, es van dictar 
instruccions per a l'execució del pressupost a partir de l'1 de gener de 2005 en el cas de 
produir-se la pròrroga automàtica del pressupost de 2004; de les dites instruccions 
tingué coneixement el Consell Social mitjançant un acord de 28 de desembre de 2004. 
El pressupost inicial per a l'exercici de 2005, amb l'informe favorable de la Direcció 
General d'Universitats i Investigació, va ser aprovat pel Consell Social el 6 d'abril de 
2005 i es va publicar en el DOGV el 8 de juny d'aqueix any. 

Com podem observar en el quadre anterior, el pressupost per a l'exercici de 2005 és un 
12% superior al de 2004. En l'estat d'ingressos destaquen els augments en els capítols de 
transferències, que són del 12% en transferències corrents i del 37% en transferències 
de capital. En l'estat de despeses destaca l'augment del 25% en el capítol d'inversions 
reals, així com els augments del 6% i de l'11% en els capítols de despeses de personal i 
de despeses de funcionament, respectivament. 
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1.5.2 Modificacions del pressupost 

El quadre següent mostra 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 45.697.750 10.164.942 55.862.692 22%

IV Transferències corrents 219.884.215 9.533.486 229.417.701 4%

V Ingressos patrimonials 504.000 92.405 596.405 18%

VI Alienació inversions 2.273.273 4.746 2.278.019 0%

VII Transferències de capital 23.848.126 11.667.628 35.515.754 49%

VIII Actius financers 0 59.876.535 59.876.535 -

IX Passius financers 0 4.020.589 4.020.589 -

Total ingressos 292.207.364 95.360.330 387.567.694 33%

I Despeses de personal 161.514.637 4.896.938 166.411.575 3%

II Despeses de funcionament 36.653.946 13.306.846 49.960.792 36%

III Despeses financeres 10.735.541 531.552 11.267.093 5%

IV Transferències corrents 4.823.099 2.365.560 7.188.659 49%

VI Inversions reals 76.869.708 73.589.105 150.458.813 96%

VII Transferències capital 0 622.329 622.329 -

VIII Actius financers 0 48.000 48.000 -

IX Passius financers 1.610.433 0 1.610.433 0%

Total despeses 292.207.364 95.360.330 387.567.694 33%

Quadre 4 

 

El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que ascendia a 292.207.364 euros, s'ha 
incrementat durant l'exercici en la xifra de 95.360.330 euros, un 33%; cosa que ha 
determinat un pressupost definitiu de 387.567.694 euros. 

1.5.3 Liquidació de l'estat d'ingressos 

La mostrem 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 55.862.692 53.556.894 46.030.860 7.526.034 96% 86%

Transferències corrents 229.417.701 233.013.556 156.557.815 76.455.741 102% 67%

Ingressos patrimonials 596.405 728.287 638.000 90.287 122% 88%

Alienació inversions 2.278.019 491.666 11.634 480.032 22% 2%

Transferències de capital 35.515.754 28.821.420 23.943.259 4.878.162 81% 83%

Actius financers 59.876.535 0 0 0 0% -

Passius financers 4.020.589 9.047.624 8.388.224 659.401 225% 93%

Total 387.567.694 325.659.447 235.569.792 90.089.655 84% 72%

Quadre 5 

 

El pressupost definitiu d'ingressos en l'exercici de 2005 és de 387.567.694 euros, dels 
quals s'han reconegut drets per import de 325.659.447 euros i s'han realitzat cobraments 
per 235.569.792 euros; cosa que determina uns graus d'execució i realització del 84% 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 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
realització

Despeses de personal 

Despeses funcionament 

Despeses financeres 

Transferències corrents 

Inversions reals 

Transferències capital 

Actius financers 

Passius financers 

166.411.575 

49.960.792 

11.267.093 

7.188.659 

150.458.813 

622.329 

48.000 

1.610.433 

163.628.108 

41.949.341 

11.263.600 

6.124.347 

77.025.729 

589.956 

42.500 

1.609.688 

160.091.315 

36.775.497 

11.159.041 

5.375.647 

63.478.104 

586.456 

42.500 

1.609.688 

3.536.793 

5.173.845 

104.560 

748.700 

13.547.625 

3.500 

0 

0 

98% 

84% 

100% 

85% 

51% 

95% 

89% 

100% 

98% 

88% 

99% 

88% 

82% 

99% 

100% 

100% 

Total 387.567.694 302.233.270 279.118.247 23.115.022 78% 92% 

Quadre 6 

 

El pressupost definitiu de despeses en l'exercici de 2005 s'eleva a 387.567.694 euros, 
dels quals s'han reconegut obligacions per import de 302.233.270 euros i s'han realitzat 



Universitat de València. Exercici de 2005 

- 39 - 

pagaments per 279.118.247 euros; cosa que determina uns graus d'execució i realització 
del 78% i del 92%, 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 316.611.822 296.269.591 6,9%

(-) Obligacions reconegudes per operacions no financeres 300.581.082 276.972.986 8,5%

Drets reconeguts per operacions d'actius financers 0 0 -

(-) Obligacions reconegudes per operacions d'actius financers 42.500 64.909 (34,5%)

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 15.988.240 19.231.696 (16,9%)

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 7.437.937 2.731.448 172,3%

SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 23.426.177 21.963.144 6,7%

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 13.296.498 6.570.051 102,4%

(-) Desviacions de finançament positives 27.594.730 9.243.311 198,5%

(+) Desviacions de finançament negatives 686.281 97.445 604,3%

SUPERÀVIT DE FINANÇAMENT 9.814.227 19.388.330 (49,4%)

Quadre 7 

 

El resultat pressupostari de l'exercici de 2005 ha sigut un 16,9% inferior al de 2004; 
tanmateix, a causa de l'augment de la variació neta de passius financers, el saldo 
pressupostari es veu incrementat en un 6,7%. Una vegada realitzats els ajusts oportuns 
per calcular el superàvit o dèficit de finançament, s'observa que en 2005 s'hi obté -igual 
que en 2004- un superàvit, tot i que pateix una disminució del 49,4%. 

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 

113.542.669 

34.996.960 

2.711.474 

83.906.670 

29.810.238 

5.780.093 

35,3% 

17,4% 

(53,1%) 

Romanent de tresoreria afectat 48.573.101 30.227.224 60,7% 

Romanent de tresoreria no afectat 32.684.082 29.649.301 10,2% 

Romanent de tresoreria total 81.257.183 59.876.525 35,7% 

Quadre 8 

 

El romanent de tresoreria ha tingut una evolució positiva en 2005, ja que s'ha increment 
un 35,7% respecte de 2004. No obstant això, gran part del romanent de 2005, el 60%, 
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 de 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 2.6.1- que, a l'empara de l'article 83 de la LOU, ha formalitzat la UVEG 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. 



Universitat de València. Exercici de 2005 

- 42 - 

- Extracció d'una mostra de deu contractes d'investigació, de l'article 83 de la 
LOU, formalitzats durant l'exercici, amb els criteris que es detallen 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; malgrat que cal tenir en compte les incidències 
i d'altres aspectes que comentem en apartats posteriors d'aquest informe. 

2.3 Normativa aplicable 

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

a) En relació amb la formalització i gestió dels contractes: 

- Article 83 de la LOU. 

- Articles 142 a 147 i 218 a 223 dels Estatuts de la UVEG, aprovats pel reial 
decret 128/2004. 

- Reglament per a la contractació de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic 
o per a la realització de cursos d'especialització, aprovat per la Junta de Govern 
de la UVEG el 19 de febrer de 1987, modificat en març de 1993. 

- 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 
artístics i amb el desenvolupament de cursos d'especialització; modificat pel 
reial decret 1.450/1989. 

- Normativa de nomenament de becaris a càrrec de projectes, convenis i 
contractes d'investigació, aprovada pel Consell de Govern de la UVEG el 23 de 
novembre de 2004. 
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- Normativa sobre patents derivades de la investigació universitària, aprovada per 
la Junta de Govern de la UVEG el 23 de juliol de 1991. 

b) En relació amb el registre comptable dels contractes: 

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

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

- Alguns requeriments de la normativa de la UVEG s'han aplicat d'una forma no 
estricta amb la literalitat de tals requeriments, atés el rigor d'aquests. En les 
conclusions de la revisió efectuada, les desviacions d'aquest tipus que no 
afectaven assumptes importants de la gestió, les hem considerades 
"incompliments" poc significatius (s'hi han afegit els comentaris pertinents). 
Durant 2005 hom ha aplicat el Reglament de 1993, llevat dels aspectes concrets 
en què contradeia els Estatuts aprovats en 2004; la col·lisió entre ambdues 
normes s'ha produït principalment en els criteris de distribució dels ingressos 
procedents dels contractes, així com en uns altres preceptes de caràcter 
administratiu. El Reglament que ha de desenvolupar els nous Estatuts de la 
UVEG, està pendent d'aprovació a la data de redactar aquest informe. 

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

2.4 Control intern 

L'article 216 dels Estatuts disposa que la Universitat de València ha de comptar amb un 
sistema de supervisió i control dels actes de contingut econòmic. Indica, així mateix, 
que el control intern de les despeses i inversions correspondrà a un òrgan tècnic, que 
exercirà les seues funcions conformement a un reglament aprovat pel Consell de 
Govern; tanmateix, a la data de redacció d'aquest informe el dit reglament està pendent 
de ser aprovat. 

L'òrgan que té assignades les citades funcions, d'acord amb l'organització de la 
Universitat, és l'Oficina de Control Intern, que depén orgànicament del rector. L'exercici 
de les funcions de l'OCI es porta a efecte en dos moments diferents del procediment de 
la despesa pública: en uns casos es realitza un control previ o simultani dels actes de 
gestió, mentre que en uns altres, en la majoria, el control es fa a posteriori. 

Entre les activitats que desenvolupa l'Oficina de Control Intern, segons el que es disposa 
en el programa de treball per als exercicis de 2004 i 2005 -prorrogat fins a 2006-, 
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figuren les de fiscalització a posteriori d'una mostra de convenis i contractes 
d'investigació formalitzats per la Universitat. 

El gros de les activitats de l'Oficina de Control Intern es realitza a posteriori; per tant, 
actualment estan revisant totes les actuacions administratives i els paràmetres financeres 
corresponents a la gestió realitzada en les diverses àrees per les unitats de la Universitat 
de València durant l'exercici de 2005. El resultat de les dites comprovacions quedarà 
reflectit en un informe-memòria de les activitats de 2005, actualment en elaboració. 

2.5 Informació general sobre contractes d'investigació 

La UVEG imputa les despeses d'investigació al programa 541, "Investigació científica, 
tècnica i aplicada", i les comptabilitza econòmicament en els capítols del pressupost de 
despeses corresponents a aqueixa naturalesa; llevat de les derivades de contractes i 
convenis de l'article 83 de la LOU, que es registren íntegrament en el capítol 6. Els drets 
derivats de les activitats d'investigació es comptabilitzen en els capítols 3 i 7 del 
pressupost d'ingressos. 

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

 
 

Exercici 2005 
Pressupost 
definitiu 

Drets/ 
Obligacions 

Cobraments/ 
Pagaments 

Ingressos investigació 53.639.722 41.413.786 30.859.136 

Despeses investigació 95.878.722 39.773.539 35.048.900 

Total ingressos 387.567.694 325.659.447 235.569.792 

Total despeses 387.567.694 302.233.270 279.118.247 

% s/ total ingressos 13,8% 12,7% 13,1% 

% s/ total despeses 24,7% 13,2% 12,5% 

Quadre 9 

 

Les despeses d'investigació constitueixen el 24,7% dels crèdits definitius de 2005, i el 
13,2% i el 12,5% de les obligacions reconegudes i dels pagaments de l'exercici, 
respectivament; així, el seu grau d'execució és del 41,5% i el nivell de pagaments, del 
88,1%. Els ingressos derivats de la investigació representen el 13,8% del pressupost de 
2005, i el 12,7% i el 13,1% dels drets reconeguts i dels cobraments, respectivament; 
tenen, doncs, un grau d'execució del 77,2% i un grau de realització del 74,5%. 

Dels imports totals d'ingressos i despeses d'investigació indicats en el quadre anterior, 
en corresponen, a contractes i convenis de l'article 83 de la LOU, drets reconeguts per 
13.880.249 euros i obligacions reconegudes per 8.290.561 euros, és a dir el 33,5% i el 
26,9% dels totals d'investigació. 
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La informació sobre contractes d'investigació formalitzats en 2005 a l'empara de l'article 
83 de la LOU -que es mostra en els següents quadres d'aquest apartat-, l'hem extreta de 
la base de dades gestionada per l'OTRI, referent als projectes d'investigació no finançats 
amb subvencions o ajudes derivades de convocatòries públiques. Podem matisar, però, 
que la dita base de dades inclou projectes europeus la naturalesa jurídica dels quals 
s'aparta dels contractes prevists en l'article 83; raó per la qual aquesta Sindicatura ha 
procedit -dins de les seues possibilitats- a depurar-ne les dades. 

D'acord amb la informació obtinguda, durant l'exercici de 2005 hi havia vigents 611 
contractes d'investigació de l'article 83 de la LOU, per un import total de 31.509.541 
euros. La informació sobre aquests contractes, agrupats per anys d'inici, es mostra en el 
quadre següent. 

 

Any 
Nombre 

contractes 
 

% Import % 

2.002 i ants. 38 6,2% 6.441.547 20,5% 

2.003  47 7,7% 2.842.262 9,0% 

2.004  202 33,1% 11.268.435 35,8% 

2.005  324 53,0% 10.957.297 34,8% 

Totals 611 100% 31.509.541 100% 

Quadre 10 

 

S'hi observa que, dels 611 contractes vigents durant 2005, n'hi ha 324, un 53% que 
foren formalitzats en 2005, i 202, un 33,1%, en 2004; també existeixen 85 contractes 
que es van formalitzar en els anys 2003 i anteriors. 

Classificats segons els departaments que se n'encarreguen de la gestió, el detall dels més 
importants, en funció de l'import dels contractes, es mostra en el quadre següent: 
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Departament 
Nombre 

contractes % Import % 

Institut de Robòtica  22 3,6% 2.907.726 9,2% 

I. U. de Tràfic i Seguretat Vial  29 4,8% 2.643.682 8,4% 

I. Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 26 4,3% 2.084.799 6,6% 

Geografia  22 3,6% 1.174.365 3,7% 

Farmacologia  17 2,8% 778.205 2,5% 

Anàlisi econòmica  27 4,4% 751.691 2,4% 

Jardí Botànic  15 2,5% 710.149 2,3% 

Enginyeria Electrònica 17 2,8% 682.880 2,2% 

Microbiologia i Ecologia  17 2,8% 618.073 2,0% 

Direcció d'Empreses "J.J. Renau" 14 2,3% 209.490 0,7% 

Resta de departaments 405 66,3% 18.948.479 60,1% 

Totals 611 100% 31.509.541 100% 

Quadre 11 

 

Els contractes vigents durant 2005 es poden agrupar per estrats, atenent als seus 
imports, segons que es mostra en el quadre següent: 

 

Estrats 
Nombre 

contractes % 
Import 

contractes % 

Fins a 5.999 euros 

Entre 6.000 euros i 23.999 euros 

Entre 24.000 euros i 59.999 euros 

Més de 60.000 euros 

142 

225 

112 

132 

23,2% 

36,8% 

18,3% 

21,6% 

403.580 

2.844.818 

4.051.629 

24.209.512 

1,3% 

9,0% 

12,9% 

76,9% 

Totals 611 100% 31.509.541 100% 

Quadre 12 

 

Tal i com es pot observar en el quadre anterior, els contractes de més de 60.000 euros 
constitueixen la major part dels vigents durant 2005, en termes d'import. 
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2.6 Contractes revisats 

2.6.1 Abast i mostra seleccionada 

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

- A partir de les dades proporcionades per la Universitat, hem obtingut la relació 
de contractes d'investigació formalitzats a l'empara de l'article 83 de la LOU. 

- De la relació anterior hem seleccionat vuit contractes formalitzats en 2005, 
basant-nos en la rellevància dels imports i de l'execució comptable durant 
l'exercici. 

- Els altres dos contractes s'han seleccionat de forma aleatòria. 

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 
 

DR 
 

OR 

4666/4114 
Formulació de l'estratègia de 
desenvolupament sostenible de la C.V. 

Conselleria de Territori 
i Habitatge 202.586 32.327 0

4229/3796 
Desenvolupament, manteniment i avaluació 
de la biblioteca mèdica virtual del COMV C.O. Metges València 155.688 38.922 31.950

4409/3911 

Estudi de l'impacte ambiental del Parc Eòlic 
de Castelló sobre els cetacis i les tortugues 
marines Capital Energy, S.A. 167.400 133.920 18.983

4440/3937 
Contribució per a comparar els efectes de 
roflumil Altana Pharma S.A. 163.157 140.048 0

4466/3960 
Estudis de gestió de trànsit projecte Serti 
Tempo  

Servei Català de 
Trànsit 300.000 300.000 30.434

4467/3961 
Desenvolupament de sistema de formació en 
prevenció de riscs i seguretat laboral  Dragados, S.A. 200.850 40.170 16.041

4611/4085 Síntesi, escalat, activitat biològica i toxicitat Industrias Afrasa S.A. 349.128 0 0

4891/4289 
Investigació de mètodes per a la producció de 
proteïnes heteròlogues per microorganismes Génesis E. F. y B. S.A. 301.724 136.500 0

4244/3806 
Disseny d'un transceptor fibra òptica 
monomode  Etra I. y D. S.A. 8.421 2.526 0

4875/4277 
Actualització de l'estudi de la negociació 
col·lectiva en el sector del comerç 

Ministeri de Treball i 
Afers Socials 2.586 2.586 0

    141.612 97.409

Nota: els imports dels contractes són sense IVA. 

Quadre 13 
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2.6.2 Descripció dels contractes revisats 

Contracte 4666/4114 

Formalitzat el 5 de setembre de 2005 entre la Generalitat Valenciana, per mitjà de la 
Conselleria de Territori i Habitatge, i la Universitat de València, per a la formulació de 
l'estratègia de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. La duració del 
conveni s'estén fins al 31 de desembre de 2006 i és prorrogable per un màxim de tres 
mesos; el seu import és de 202.586 euros, distribuït en dues anualitats. 

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

 
 

Exercici 2005 Euros 
%  

execució 
%  

revisat 

Anualitat  155.000   

Drets reconeguts 32.327 20,8% 100% 

Obligacions reconegudes 0 - - 

Quadre 14 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut un 20,8% de l'anualitat d'aquest projecte i no 
s'hi ha comptabilitzat cap despesa. 

Contracte 4229/3796 

Formalitzat el 19 de gener de 2005 entre la UVEG i el Col·legi Oficial de Metges de 
València, per al desenvolupament, manteniment i avaluació de la biblioteca mèdica 
virtual. La duració n'és de quatre anys, prorrogables per acord entre les parts. L'import 
s'eleva a 155.688 euros, distribuïts en quatre anualitats de 2005 a 2008. 

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

 

Exercici 2005 Euros 
%  

execució 
%  

revisat 

Anualitat  38.922   

Drets reconeguts 38.922 100% 100% 

Obligacions reconegudes 31.950 82% 31% 

Quadre 15 
 



Universitat de València. Exercici de 2005 

- 49 - 

A 31 de desembre de 2005 s'han reconegut els drets de tota l'anualitat, i les despeses 
registrades en representen el 82%. 

Contracte 4409/3911 

Formalitzat el primer d'abril de 2005 entre la UVEG i Capital Energy, S.A., per a la 
realització de l'estudi d'impacte ambiental del Parc Eòlic Offshore de Castelló sobre els 
cetacis i les tortugues marines. L'import del contracte és de 167.400 euros i la seua 
durada, de dotze mesos, renovable. 

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

 

Exercici 2005 Euros 
%  

execució 
%  

revisat 

Anualitat  133.920   

Drets reconeguts 133.920 100% 100% 

Obligacions reconegudes 18.983 14,2% 75% 

Quadre 16 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut tota l'anualitat d'aquest projecte i s'hi han 
registrat despeses que suposen un 14,2% de la dita anualitat. 

Contracte 4440/3937 

Formalitzat el 15 de maig de 2005 entre la UVEG i Altana Pharma, S.A., per a la 
realització del projecte d'investigació titulat "Contribució per a comparar els efectes de 
roflumilast o el seu metabolit actiu roflumilast-N-òxid amb teofilina i un corticoide, v.g. 
budesònid, per mitjà d'estudis in vitro que han de reflectir aspectes rellevants d'EPOC i 
asma". La duració del contracte s'estipula en un any, prorrogable per acord de les parts, i 
l'import puja a 163.157 euros. 

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

execució 
%  

revisat 

Anualitat  105.270   

Drets reconeguts 140.048 133% 100% 

Obligacions reconegudes 0 - - 

Quadre 17 

 

A 31 de desembre de 2005 s'han reconegut drets per un import superior a l'anualitat i no 
s'hi ha comptabilitzat cap despesa. 

Contracte 4466/3960 

Formalitzat el 28 d'abril de 2005, és una col·laboració de la UVEG amb el SCT en 
l'assessorament i representació en projectes europeus sobre telemàtica i transport. La 
duració és de vuit mesos i el seu import s'eleva a 300.000 euros. 

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

 
 

Exercici 2005 Euros 
%  

execució 
%  

revisat 

Anualitat 300.000   

Drets reconeguts 300.000 100% 100% 

Obligacions reconegudes 30.434 10,1% 34% 

Quadre 18 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut tota l'anualitat d'aquest projecte i s'han 
registrat despeses que representen un 10,1% de la dita anualitat. 

Contracte 4467/3961 

Formalitzat el 4 de maig de 2005 entre la UVEG i Dragados, S.A., per desenvolupar un 
sistema de formació en prevenció de riscs i seguretat laboral en obres de construcció 
basat en un entorn virtual de 3D interactiu. La duració és de dotze mesos i el seu import 
s'eleva a 200.850 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 
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quadre següent, on se'n fa constar l'import total, ja que en l'expedient no consta el 
desglossament per anualitats. 

 
 

Exercici 2005 Euros 
%  

execució 
%  

revisat 

Anualitat  200.850   

Drets reconeguts 40.170 20% 100% 

Obligacions reconegudes 16.041 8% 60% 

Quadre 19 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut un 20% del total d'aquest contracte i s'hi han 
registrat despeses que en representen un 8%. 

Contracte 4611/4085 

Formalitzat el 19 de juny de 2005 entre la UVEG i Industrias Afrasa, S.A., per a la 
realització d'un projecte denominat "Síntesi, escalat, activitat biològica i toxicitat de 
nous pizarols i uracils fluorats per a la seua aplicació com a insecticides, acaricides i 
herbicides". La duració n'és de tres anys i el seu import, de 349.127 euros, distribuïts en 
tres anualitats. 

A 31 de desembre de 2005 no s'han registrat ingressos ni despeses per aquest contracte. 

Contracte 4891/4289 

Formalitzat el 18 de gener de 2005 entre la UVEG i Mercantil Génesis Especialidades 
Farmacéuticas i Biotecnología, S.A., per a la realització del projecte "Investigació de 
mètodes per a la producció de proteïnes heteròlogues per microorganismes". La duració 
n'és de trenta-sis mesos i l'import, de 301.724 euros, distribuïts en tes anualitats. 

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

 
 

Exercici 2005 
 

Euros 
%  

execució 
%  

revisat 

Anualitat  150.862   

Drets reconeguts 136.500 91% 100% 

Obligacions reconegudes 0 - - 

Quadre 20 

 



Universitat de València. Exercici de 2005 

- 52 - 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut un 91% de l'anualitat d'aquest projecte i no se 
n'ha comptabilitzat cap despesa. 

Contracte 4244/3806 

Formalitzat el 27 de gener de 2005 entre un professor i ETRA Investigación y 
Desarrollo, S.A., per al projecte denominat "Disseny d'un transceptor de fibra òptica 
monomode de dos canals a RS-232". La duració n'és de cinc mesos a partir de la 
signatura, prorrogable. L'import se n'eleva a 8.421 euros. 

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

 
 

Exercici 2005 Euros 
%  

execució 
%  

revisat 

Anualitat  8.421   

Drets reconeguts 2.526 30% 100% 

Obligacions reconegudes 0 - - 

Quadre 21 

 

A 31 de desembre de 2005 s'ha reconegut un 30% de l'anualitat d'aquest projecte; però 
no se n'ha comptabilitzat cap despesa, malgrat haver finalitzat la seua vigència. 

Contracte 4875/4277 

A partir de la documentació disponible en l'expedient, es desprén que aquesta actuació 
no s'emmarca en l'article 83 de la LOU. 

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 duts a terme per la 
Universitat durant l'exercici de 2005, han sigut adequats. 

Es considera convenient, no obstant això, assenyalar certes observacions, que en termes 
generals es poden expressar com segueix: 

a) La gestió dels contractes, durant 2005, s'ha portat a efecte conformement als 
Estatuts aprovats en 2004 i al Reglament de 1993 -encara en vigència, malgrat 
que la Universitat compta amb un esborrany de nou reglament que està pendent 
d'aprovació. Determinats preceptes de la normativa interna vigent durant 2005, 
els han aplicats en la pràctica amb criteris de l'esborrany de la nova normativa, 
circumstància que ha generat les incidències que comentarem més endavant. 
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b) En relació amb la comptabilitat dels contractes, certes despeses vinculades a 
contractes i convenis d'investigació, com són les remuneracions del professorat 
responsable, no són imputades al pressupost -seguint el criteri de prudència- fins 
que s'hagen cobrat les factures emeses pels contractes, la qual cosa pot produir-
se 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 no afecten la imatge fidel dels comptes anuals 
presos en el seu conjunt, seria convenient comptabilitzar-los 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 observades en la gestió dels contractes revisats, les quals -tal com hem 
indicat anteriorment- no signifiquen incompliments rellevants de la normativa aplicable, 
es poden resumir com segueix: 

a) En la major part dels contractes s'acorda la transferència dels resultats de la 
investigació. L'existència d'aquesta clàusula requereix que el contracte siga 
autoritzat pel Consell de Govern, segons l'article 219.1 dels Estatuts. Però els 
serveis de la UVEG interpreten aquest article en el sentit que solament es 
requerirà l'autorització del Consell de Govern quan s'acorde transferir els 
resultats de les investigacions dutes a terme històricament per la UVEG amb els 
recursos propis. Malgrat que les consideracions de la UVEG són raonables, seria 
recomanable que el nou Reglament desenvolupe el citat article 219 de forma que 
puga ser interpretat adequadament. 

b) Els contractes revisats no inclouen algunes de les especificacions requerides pel 
Reglament que regula la contractació de treballs de caràcter científic, tècnic i 
artístic aprovat per la Junta de Govern i vigent durant 2005, en l'article 11 del 
qual s'estableix que els dits contractes hauran de contenir -entre altres dades- el 
nom de totes les persones que participen en la investigació, el percentatge 
d'hores de cada una d'elles, la memòria econòmica i la forma de cobrament. 

c) En alguns expedients no consta l'evidència sobre el requeriment que fa l'article 
10 del Reglament vigent (o no se'n justifica la no aplicació), en el sentit que, 
abans de signar un contracte, cal fer-lo públic per al coneixement de la 
comunitat universitària. 

d) En alguns contractes no consta la distribució de les quantitats entre els 
participants en el projecte, en funció de la seua dedicació; segons que requereix 
l'article 18 del Reglament. 

e) En dos casos, la facturació emesa no resulta conforme a les clàusules dels 
contractes, perquè no es correspon amb les fases d'execució estipulades, ni s'hi 
justifica aquesta circumstància. 
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f) No queda constatació dels controls relatius a les limitacions reglamentàries 
sobre la remuneració global anual màxima que han de percebre els professors o 
el personal investigador, en funció de la seua participació en aquests contractes. 
Malgrat que el control últim sobre els dits límits es pot fer des del servei de 
nòmines, mitjançant conceptes retributius específics, es considera que l'OTRI 
també hauria de conéixer i fer un seguiment de les retribucions cobrades pels 
investigadors, a fi de no incórrer en el risc de subscriure contractes que puguen 
afectar aqueixos límits. Podem assenyalar que la Gerència de la UVEG ha 
certificat que les retribucions a professor per investigació contractada, no han 
superat els límits establits per a 2005. 
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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 això 
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 UVEG 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, la Gerència de la UVEG ha 
informat sobre les mesures adoptades pel que fa a certes recomanacions i observacions 
de l'informe citat. 

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

a) Recomanacions acceptades i implantades 

a.1) Quant a la recomanació feta en el sentit que la Universitat ha de completar els 
expedients de modificació pressupostària i millorar-ne la tramitació, la Gerència 
de la UVEG informa que ja s'han adoptat les mesures necessàries per a complir-
la. 

a.2) En relació amb la recomanació sobre que la Universitat ha de realitzar una 
valoració rigorosa dels saldos pendents de cobrament i pagament de pressuposts 
tancats, la Gerència de la UVEG informa que ja s'han analitzat i regularitzat els 
saldos incobrables. 

a.3) Quant a la recomanació que l'anunci del pressupost que es publica en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, s'ha de fer tan aviat com aquell siga aprovat 
pel Consell Social de la Universitat i dins de l'exercici pressupostari en què haja 
de ser aplicat, la Gerència de la Universitat informa que el pressupost per a 2005 
va ser publicat el 8 de juny de 2005, després de la resolució del rector de 10 de 
maig de 2005 i de l'aprovació del pressupost el 6 d'abril de 2005. 

a.4) Quant a la recomanació feta en el sentit que la Universitat havia d'evitar recórrer 
a la pròrroga automàtica dels pressuposts, i procurar que aquests fossen aprovats 
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abans de la data d'inici de l'exercici pressupostari, la Gerència de la Universitat 
informa que en 2005 no ha sigut possible implementar aquesta recomanació, 
però que per a 2006 els han aprovats el 28 de desembre de 2005, abans de 
començar l'exercici a què corresponen. 

b) Recomanacions pendents d'informes anteriors 

Les incloem a continuació, juntament amb els comentaris fets sobre tals recomanacions 
pels serveis corresponents de la Universitat. 

b.1) El Consell de Govern de la Universitat hauria d'aprovar el reglament a què es 
refereix l'article 216 dels Estatuts de la Universitat, a fi d'ampliar i sistematitzar 
l'actual regulació de l'Oficina de Control Intern. 

 Situació en 2005: El reglament està en fase d'esborrany, per a ser aprovat per 
l'òrgan competent. 

b.2) 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 informes anteriors. 

 Situació en 2005: S'ha ampliat el termini per al tancament comptable, a fi de 
facilitar el registre de les despeses que hagen de ser imputades a l'exercici. 

b.3) En la gestió de les despeses que s'imputen al capítol pressupostari de "Despeses 
corrents en béns i serveis", la Universitat ha de procurar que no s'hi produïsquen 
certes deficiències posades de manifest en informes anteriors. 

 Situació en 2005: Els serveis de la Universitat ens informen que ja han advertit 
els administradors sobre aquesta incidència, per tal que no es repetisca. 

b.4) La Universitat ha d'aprovar un manual de procediments de gestió de les despeses 
que es tramiten pel sistema de caixa fixa. 

b.5) Cal establir directrius que regulen la inclusió, en el capítol d'inversions reals, del 
tipus de despeses relacionades amb els projectes d'investigació. 

 Situació en 2005: La Gerència de la Universitat manifesta la seua 
disconformitat amb aquesta recomanació i manté el criteri de la Universitat. 

b.6) Els òrgans responsables de la Universitat han de promoure les actuacions 
necessàries perquè les quantitats percebudes pel personal docent i investigador, 
per projectes específics, siguen justificades adequadament. 

b.7 En la comptabilitat dels drets per transferències corrents i de capital, la 
Universitat s'ha d'atenir al que es preveu en la Instrucció i en el Pla General de 
Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentit que els dits drets 
s'han de reconéixer quan es cobren, o quan es conega de forma certa que l'ens 
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que concedeix la subvenció ha dictat l'acte de reconeixement de l'obligació 
correlativa. 

 Situació en 2005: Els serveis de la Universitat han manifestat la seua 
discrepància amb el criteri de la Sindicatura, criteri que, en conseqüència, no 
ha sigut adoptat. 

b.8) La Universitat ha de promoure 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 de València, en el qual s'estableix el finançament del 
personal docent sanitari vinculat. 

b.9) La UVEG hauria de promoure la formalització d'un nou conveni amb la 
Fundació Universitat i Empresa-ADEIT, a l'objecte que les diverses situacions 
de col·laboració existents entre ambdues entitats tinguen un adequat marc 
jurídic. 

b.10) La Universitat ha de ser més rigorosa a l'hora de comptabilitzar les subvencions 
que rep, en el sentit de registrar com "de capital" les concedides per a la 
realització d'inversions reals, i no les que es destinen a finançar despeses 
corrents. 

 Situació en 2005: Segons que ens manifesten els serveis de la Universitat, les 
despeses en congressos d'investigació corresponen al capítol 6, en consonància 
amb el criteri aplicat en els projectes d'investigació. 

c) Recomanacions de la present fiscalització 

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

c.1) És convenient que el nou reglament que regule els contractes d'investigació, 
desenvolupe en termes clars i precisos el règim aplicable a la formalització de 
tals contractes. 

c.2) Els contractes d'investigació, o els seus expedients -si és el cas-, han d'incloure 
les especificacions requerides per la normativa en vigor, o, quan això no siga 
possible, justificar-ho de forma motivada. 

c.3) Caldria deixar constatació de les comprovacions realitzades pel que fa als límits 
normatius sobre les percepcions anuals del personal docent i investigador 
derivades de la investigació contractada. 

c.4) La facturació per contractes d'investigació s'ha d'ajustar al que hi haja pactat; si 
això no és possible, cal justificar-ne la desviació o -si és el cas- la modificació 
contractual necessària. 



Universitat de València. Exercici de 2005 

- 58 - 

c.5) Les despeses derivades dels projectes d'investigació, caldria registrar-les segons 
la seua naturalesa, tant en la comptabilitat pressupostària, com en la patrimonial; 
així com efectuar les periodificacions necessàries al tancament de cada exercici. 

 




