
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUT VALENCIÀ D’INVESTIGACIONS AGRÀRIES 



Institut Valencià d’Investigacions Agràries. Exercici de 2008 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement al que preveu el Programa 
Anual d'Actuació de 2009, la fiscalització efectuada ha tingut per objecte determinar si 
el capítol d’inversions del pressupost de despeses de l’exercici de 2008 s’ha gestionat 
adequadament, d’acord amb els principis comptables i la legislació aplicable, així com 
comprovar el compliment de la normativa sobre contractació administrativa referida a 
l’àrea fiscalitzada de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (d’ara endavant IVIA 
o l’Institut). 

La fiscalització ha inclòs també la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l’Institut relacionats amb el citat capítol del 
pressupost de despeses, tot indicant en els diferents apartats d’aquest Informe aquelles 
situacions que hauran de ser objecte d’atenció i millora per part dels òrgans 
responsables de l’IVIA. 

1.2 Abast de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Els comptes anuals de l'Institut estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2008, el 
compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici acabat en la dita data, i els adjuntem íntegres en l’annex del 
present Informe, juntament amb l'informe d'auditoria. Aquests comptes foren formulats 
pel director i el secretari de l’IVIA en data 3 de març de 2009, aprovats pel Consell 
Rector el 29 de juny de 2009 i presentats en aquesta Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat (IGG), conformement a la normativa aplicable, el 
mateix dia que van ser aprovats pel Consell Rector. 

El citat informe és el resultat de l’auditoria de comptes anuals que, atenent el que 
estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGG amb la 
col·laboració d’empreses d’auditoria que ha contractat.  

Conformement als objectius descrits en l’apartat 1.1, la fiscalització efectuada ha 
consistit a comprovar l’adequada aplicació de la normativa comptable i de gestió 
relacionada amb les inversions realitzades per l’Institut en l’exercici de 2008 i la seua 
adequació a la normativa de contractació administrativa. Hem comprovat, també, 
l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals de l’IVIA a l’hora que s’ha 
efectuat un seguiment de les conclusions i recomanacions d’informes corresponents a 
exercicis anteriors. 

D’acord amb això, hem practicat les proves d’auditoria financera que s’han considerat 
convenients, conformement als "Principis i normes d’auditoria del sector públic", 
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elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de 
l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell de 
la Sindicatura de Comptes. Els dits procediments han consistit en la realització de 
proves selectives, revisió del control intern i d’altres tècniques d’auditoria que han sigut 
aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i l’abast assenyalat 
anteriorment. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Atenent als objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1.1, i amb l’enfocament 
descrit en l’apartat 1.2.1, hem revisat el compliment, per part de l'Institut, de la legalitat 
vigent en la gestió dels fons públics, en relació amb l’àrea fiscalitzada durant l’exercici 
acabat el 31 de desembre de 2008, així com l’adequada formalització i presentació dels 
comptes anuals. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits fonamentalment en les normes següents: 

- Llei 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat per a 
l’exercici de 2008. 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

- Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

- Llei 4/1991, de 13 de març, de creació de l’Institut Valencià d’Investigacions 
Agràries. 

- Decret 233/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
pel qual s’aprova el Reglament de l’IVIA, modificat pel Decret 128/2006, de 22 
de setembre, del Consell. 

- Decret 204/1990, de 26 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, 
sobre el reintegrament de transferències corrents i de capital. 

- Ordre de 16 de juliol de 2001, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i 
Ocupació per la qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana. 
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- Resolució de 30 de novembre de 2001, de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, aclaridora del règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals a què es troben subjectes les entitats de la Generalitat 
Valenciana. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’ha posat 
de manifest una circumstància que afecta de forma significativa l’adequació dels 
comptes anuals als principis comptables aplicables i que fa referència al reconeixement 
de drets per transferències corrents, per la xifra d’1.509.340 euros, tot i que tenim 
constatació que aquesta quantitat ha sigut compensada per la Generalitat en l’últim 
pagament de les transferències corrents corresponents a l’exercici de 2008. Per tant, 
aquesta  quantitat no serà rebuda per l’Institut, segons indiquem  en l’apartat 4.1 de 
l’Informe. 

Cal dir, també, que ha sigut inclòs en la rúbrica “Cobraments pendents d’aplicació 
definitiva” del romanent  de tresoreria un total de 4.074.260 euros, corresponents a 
ingressos percebuts per al finançament de projectes d’investigació, sense que s’hagen 
reconegut els drets en el pressupost d’ingressos corresponent, segons indiquem en 
l’apartat 4.3 de l’Informe. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.2, no s’han 
detectat durant el període objecte de fiscalització incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics en relació a l’àrea fiscalitzada.  

Amb independència de la conclusió anterior, tal com indiquem en l’apartat 6.1 d’aquest 
Informe, interessa destacar que durant la realització del treball de fiscalització es va 
posar de manifest –pel que fa als contractes de prestació del servei de seguretat–, que 
s’havien excedit els terminis de duració legalment establits en l’article 198.1 de la 
LCAP. Cal fer notar, però, que en l’exercici de 2009, l’Institut ha promogut els 
preceptius expedients de contractació per a regularitzar aquesta situació.  
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Naturalesa i objecte 

L’IVIA es regeix per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1991, de 13 de març, de 
creació d’aquesta entitat, així com pel seu Reglament Orgànic i Funcional, aprovat pel 
Decret 233/1991, de 9 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, el qual va 
ser modificat pel Decret 128/2006, de 22 de setembre, del Consell que va aprovar la 
integració en l’Institut del Servei de Desenvolupament Tecnològic i del Servei de 
Tecnologia del Rec de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

L’Institut és una entitat autònoma de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg de 
les previstes en l’article 5.1 del Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la 
Generalitat Valenciana, que està adscrita a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. L’IVIA té personalitat jurídica pròpia i autonomia econòmica i 
administrativa per a realitzar els seus fins i gestionar el seu patrimoni. 

D’acord amb l’article 2 de la seua llei de creació, l’objectiu fonamental de l’Institut 
consisteix a impulsar  la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el 
sector agroalimentari valencià. En particular, té encomanades les funcions següents: 

- Promoure i realitzar programes d’investigació relacionats amb el sector 
agroalimentari valencià. 

- Transferir els resultats científics obtinguts i fomentar les relacions en el sector 
agroalimentari per a conèixer les seues necessitats d’investigació i 
desenvolupament. 

- Fomentar les relacions amb d’altres institucions de la comunitat científica i 
promoure l’organització de congressos i reunions científiques. 

- Assessorar els òrgans dependents de la Generalitat, de l’Administració de l’Estat 
i les empreses del sector agroalimentari que ho sol·liciten. 

- Contribuir a la formació del personal investigador. 

L’estructura bàsica de l’Institut definida en l’article 4 de la seua llei de creació està 
formada pels òrgans següents: 

- El Consell Rector, presidit pel titular de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, en el qual s’integren membres de diverses conselleries, així com 
els representants d’organitzacions agràries, cooperatives i sindicats més 
representatius. 

- Consell Científic, òrgan assessor del Consell Rector en matèries d’investigació i 
desenvolupament, integrat pel director de l’Institut i diversos investigadors de la 
Generalitat, de l’IVIA i d’altres institucions dedicades a la investigació. 
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- El director de l’Institut, que és nomenat pel titular de la Conselleria 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, oït el Consell Rector, amb l’informe previ 
del Consell Científic. 

- Les unitats d’investigació, d’administració i de serveis tècnics. 

3.2 Activitat desenvolupada en l’exercici 

L’Institut ha orientat la seua activitat fonamentalment als projectes d’investigació, 
publicacions i comunicacions científiques, així com a la transferència de tecnologia i 
suport a la investigació. 

Pel que fa als projectes d’investigació desenvolupats per l’Institut, en el quadre següent 
mostrem la distribució dels projectes per línies d’actuació i fons de finançament: 

 
Entitats financeres Cítrics Fruital Arròs Hortíc. Ramad. D’altres Total 

Institut Nacional d’Investigacions Agràries 14 5 1 8 3 1 32

Ministeri de Ciència i Tecnologia 9 2 2 2 3 4 22

Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació -- -- -- -- 1 -- 1

Unió Europea 1 -- -- -- -- 1 2

Institut Valencià d'Investigacions Agràries 3 1 -- 1 1 -- 6

Empreses privades 2 2 -- 1 4 -- 9

Entitats públiques 1 -- -- -- -- -- 1

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació 4 2 -- 3 1 1 11

Total 34 12 3 15 13 7 84

Quadre 1 
 

Com podem observar en el quadre anterior, el major nombre de projectes d’investigació 
se centra en l’àrea d’investigació de cítrics que representa un 40,5% sobre el total. 

Pel que fa a les publicacions i comunicacions científiques, l’Institut ha publicat diversos 
llibres, així com articles cientificotècnics i de divulgació. S’han organitzat i impartit 
també diversos cursos d’especialització, conferències i seminaris, tant a escala nacional 
com internacional. 

En el capítol de transferència de tecnologia i suport a la investigació, durant l’exercici 
s’han signat acords d’explotació amb diferents entitats i al mateix temps s’han realitzat 
serveis d’assessorament i suport a la investigació en temes relacionats amb l’arròs a 
diferents entitats. 
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4. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS SIGNIFICATIUS DELS 
COMPTES ANUALS 

4.1 Execució del pressupost 

En el quadre següent mostrem el pressupost inicial, les modificacions pressupostàries i 
el pressupost definitiu de l’exercici de 2008, per capítols pressupostaris, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

Ingressos Previsions 
inicials 

Modificacions 
pressupostàries

Previsions 
definitives Variació 

IV  Transferències corrents 15.387.360 32.558 15.419.918 0,2%

V  Ingressos patrimonials  117.000 0 117.000 0,0%

VII  Transferències de capital 7.190.000 2.519.615 9.709.615 35,0%

Total ingressos  22.694.360 2.552.173 25.246.533 11,2%

Despeses Crèdits 
inicials 

Modificacions 
pressupostàries

Crèdits 
definitius Variació 

I  Despeses de personal  12.127.440 (85.541) 12.041.899 (0,7)%

II  Despeses de funcionament 2.623.920 (24) 2.623.896 0,0%

III  Despeses financeres  3.000 0 3.000 0,0%

IV  Transferències corrents 750.000 118.123 868.123 15,7%

VI  Inversions reals  7.190.000 2.519.615 9.709.615 35,0%

Total despeses 22.694.360 2.552.173 25.246.533 11,2%

Quadre 2 
 

La Llei de la Generalitat 15/2007, de 27 de desembre, de Pressuposts per a l’exercici de 
2008, va determinar el pressupost inicial de l’Institut en 22.694.360 euros, cosa que va 
comportar un increment de l’1,4% respecte al pressupost inicial de l’exercici anterior, 
que va ser de 22.387.000 euros. 

Pel que fa a l’elaboració de l’avantprojecte de pressuposts corresponent a l’exercici de 
2008, no tenim constatació que haja sigut aprovat pel Consell Rector de l’Institut, tal 
com disposa l’article 6.1 a) de la llei de creació de l’IVIA. 

L’Institut no ha elaborat el programa d’actuació, inversions i finançament d’acord amb 
les previsions plurianuals establides, tal com disposa l’article 51 de la LHPGV. En 
aquest programa s’han de detallar les inversions reals i financeres per realitzar en 
l’exercici, les fonts de finançament i els objectius per complir, així com una memòria 
relativa a l’evolució econòmica de les inversions que s’han de desenvolupar en 
l’exercici. 
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Durant l’exercici de 2008, s’han tramitat un total de nou expedients de modificació de 
crèdit que van augmentar el pressupost en 2.552.173 euros, cosa que representa un 
increment de l’11,2% respecte a l’aprovat inicialment. El pressupost definitiu va ser de 
25.246.533 euros. 

El major increment del pressupost de despeses s’ha produït en el capítol VI, “Inversions 
reals”, per un import de 2.519.615 euros, que representen el 35% sobre el pressupost 
inicial del capítol fonamentalment a causa de l’aprovació d’expedients de generació de 
crèdit. 

En el quadre següent mostrem els distints tipus de modificació de crèdit tramitats durant 
l’exercici de 2008 per capítols, segons el detall expressat en la memòria dels comptes 
anuals, amb les xifres expressades en euros: 

 
Transferències de crèdit 

Capítol 
Positives Negatives 

Generació 
de crèdit 

Baixes Total 
modificac. 

I.    Despeses de personal  10.752.636 10.747.636 294.165 384.706 (85.541)

II.   Despeses de funcionament 5.000 4.976  (24)

IV.  Transferències corrents 125.127 7.004 118.123

VI.  Inversions reals  126.898 2.699.471 306.754 2.519.615

Total despeses 10.879.534 10.752.636 3.123.739 698.464 2.552.173

Quadre 3 
 

Com podem observar en el quadre anterior, hi ha una discordança entre les 
transferències de crèdit positives i negatives per un import de 126.898 euros, en la 
mesura en què la transferència registrada en el capítol VI, “Inversions reals”, no té 
aquesta naturalesa, tal com indiquem en l’apartat 5 de l’Informe. 

També hi hem comprovat que les transferències de crèdits positives i negatives 
corresponents al capítol I, “Despeses de personal”, per un import de 10.747.636 euros, 
corresponen a moviments interns dins d’aquest capítol, per la qual cosa, aquesta 
informació no s’hauria d’incloure en l’apartat de la memòria corresponent a les 
modificacions pressupostàries. 

La liquidació del pressupost d’ingressos de l’exercici de 2008 en els diferents capítols 
pressupostaris, en euros, és la següent: 
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Ingressos Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pend. 
cobrament 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz.

III.  Taxes i d’altres ingressos  - 206.023 186.805 19.218 -- 90,7%

IV.  Transfer. corrents 15.419.918 12.906.429 9.361.889 3.544.540 83,7% 72,5%

V.    Ingressos patrimonials  117.000 328.993 287.125 41.868 281,2% 87,3%

VII. Transfer. de capital 9.709.615 9.709.615 8.059.373 1.650.242 100,0% 83,0%

Total 25.246.533 23.151.060 17.895.192 5.255.868 91,7% 77,3%

Quadre 4 
 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2008 va pujar a 25.246.533 euros, i 
es van reconèixer drets per import de 23.151.060 euros i realitzat cobraments de 
17.895.192 euros, cosa que ha determinat sengles graus d’execució i realització del 
91,7% i el 77,3%. 

Hem comprovat que a la data de tancament de l’exercici de 2008, l’import pendent de 
cobrament pujava a 5.255.868 euros. D’aquest import, un total de 3.509.340 euros 
corresponen a drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat, en què 
concorren les circumstàncies següents: 

- L’Institut ha cobrat la xifra de 2.000.000 d'euros en data 29 de gener de 2009, 
encara que el reconeixement de l’obligació per part de la Generalitat s’havia 
formalitzat en l’exercici de 2008. 

- Pel que fa a la resta de la quantitat pendent de rebre, que puja a 1.509.340 euros, 
tenim constatació que ha sigut compensada per la Generalitat en l’últim 
pagament de les transferències corrents corresponents a l’exercici de 2008, per 
la qual cosa no serà rebuda per l’Institut i aquest ingrés no hauria d’haver sigut 
reconegut.  

Quant al capítol pressupostari de transferències de capital, hem comprovat que està 
pendent de cobrament una subvenció de l’Institut Nacional d’Investigacions Agràries 
per un import de 936.130 euros, de la qual no ens consta que haja sigut cobrada per 
l’IVIA. 

De tot el que hem dit anteriorment deduïm que l’IVIA ha reconegut els citats drets  
sense ajustar-se als principis comptables públics que estableixen que sols es podran 
reconèixer drets per transferències corrents i de capital, quan s’haja rebut l’ingrés o es 
tinga constància que l’ens concedidor ha dictat l’acte de reconeixement  de la 
correlativa obligació de l’exercici. 

Cal dir, així mateix, que no s’han reconegut drets en el pressupost d’ingressos de 
l’exercici de 2008 per un import de 3.119.792 euros corresponents al finançament dels 
projectes d’investigació que han sigut cobrats en l’exercici, en la mesura que l’Institut 
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no reconeix drets en el pressupost d’ingressos fins que no realitza la despesa associada 
als dits projectes d’investigació. L’import de les subvencions rebudes va ser 
comptabilitzat com a ingrés pendent d’aplicació, tal com indiquem en l’apartat 4.3 de 
l’Informe. 

La liquidació del pressupost de despeses de l’exercici de 2008, en els diferents capítols 
pressupostaris, és la que mostrem en el quadre següent, en euros: 

 

Despeses Crèdits 
definitius 

Obligac. 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Obligac. 
pends. 

pagament 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz. 

I    Despeses de personal  12.041.899 10.462.208 10.284.313 177.895 86,9% 98,3%

II   Despeses de funcionament 2.623.896 2.623.687 2.577.446 46.241 100,0% 98,2%

III Despeses financeres  3.000 2.509 2.509 0 83,6% 100,0%

IV Transferències corrents 868.123 743.283 737.338 5.945 85,6% 99,2%

VI Inversions reals  9.709.615 9.422.371 8.903.154 519.217 97,0% 94,5%

Total 25.246.533 23.254.058 22.504.760 749.298 92,1% 96,8%

Quadre 5 
 

El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2008 va pujar a 25.246.533 euros, i 
s’hi ha reconegut obligacions per un import de 23.254.058 euros, cosa que ha comportat 
un grau d’execució del 92,1%, mentre que els pagaments realitzats han sigut de 
22.504.760 euros, que ha determinat un grau de realització del 96,8%. 

4.2 Resultat pressupostari 

En el quadre següent mostrem, en euros, el detall del resultat pressupostari de l’Institut 
corresponent a l’exercici de 2008: 
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Conceptes 
Drets 

reconeguts 
nets 

Obligacions 
reconeg. netes Imports 

1. (+) Operacions no financeres  23.151.060 23.254.058 (102.998) 

2. (+) Operacions amb actius financers     

3. (+) Operacions comercials     

I.  Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3)    (102.998) 

II. Variació neta de passius financers    0 

III. Saldo pressupostari de l’exercici  (102.998) 

4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria  0 

5. (-)  Desviacions de finançament positives  0 

6. (+) Desviacions de finançament negatives  0 

IV. Superàvit o dèficit de finançament de l’exercici  (102.998) 

Quadre 6 
 

Com podem observar en el quadre anterior, el resultat pressupostari de l’exercici de 
2008 va ser negatiu per un import de 102.998 euros, coincidint amb el resultat 
pressupostari ajustat. 

Cal indicar que el resultat pressupostari no ha sigut ajustat a les desviacions de 
finançament, tant positives com negatives, ja que l’Entitat no comptabilitza de forma 
adequada els ingressos finalistes rebuts dels projectes d’investigació. També han sigut 
reconeguts drets per transferències, tant corrents  com de capital, sense que s’ajustaren 
als principis comptables públics, tal com indiquem en l’apartat 4.1 de l’Informe. 

Quant als crèdits finançats amb romanent de tresoreria no s’ha consignat cap import en 
el resultat pressupostari, ja que l’IVIA no va finançar cap modificació de crèdit amb 
romanent de tresoreria. 

D’altra banda, interessa ressaltar que l’Institut ha inclòs en l’epígraf “Operacions no 
financeres” un total de 101.083 euros corresponents al resultat per operacions 
comercials. L’IVIA hauria d’haver diferenciat les operacions comercials en el resultat 
pressupostari. 

4.3 Romanents de tresoreria 

El romanent de tresoreria de l’exercici 2008, integrat pels drets pendents de cobrament, 
les obligacions pendents de pagament i els fons líquids, és el que mostrem tot seguit, en 
euros: 
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Conceptes  Imports  

1. (+) Drets pendents de cobrament   1.387.177 

(+) de pressupost corrent  5.255.868  

(+) de pressuposts tancats  194.116  

(+) d’operacions no pressupostàries  11.453  

(+) d’operacions comercials  0  

(-)  de cobrament dubtós 0  

(-)  cobram. realitzats pend. aplicació definitiva  (4.074.260)  

2. (-) Obligacions pendents de pagament   1.252.546 

(+) de pressupost corrent  749.298  

(+) de pressuposts tancats  0  

(+) d’operacions no pressupostàries  509.962  

(+) d’operacions comercials  0  

(-)  pagam. realitzats pend. aplicació definitiva  (6.714)  

3. (+) Fons líquids   2.682.529 

I.  Romanent de tresoreria afectat   0 

II. Romanent de tresoreria no afectat   0 

III. Romanent de tresoreria total (1-2+3) = (I+II)  2.817.160 

Quadre 7 
 

Com a resultat del treball realitzat sobre el romanent de tresoreria que recull la memòria 
dels comptes anuals de l’exercici de 2008, han posat de manifest les circumstàncies 
següents: 

- En el romanent de tresoreria no es recull l’import corresponent als creditors per 
devolució d’ingressos per un import de 59.251 euros, tal com estableix  el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

- L’IVIA ha inclòs en la rúbrica “Cobraments pendents d’aplicació definitiva” del 
romanent de tresoreria, un total de 4.074.260 euros corresponents a ingressos 
percebuts per al finançament  de projectes d’investigació, sense que s’hi hagen 
reconegut els drets en el pressupost d’ingressos corresponent, segons indica 
l’apartat 4.1 de l’Informe. Cal dir que del citat import, 3.119.792 euros van ser 
cobrats en l’exercici de 2008 i 954.468 euros en exercicis anteriors. 

- S’han incorporat com a obligacions pendents de pagament d’operacions no 
pressupostàries  un total de 155.921 euros corresponents a avals rebuts per 
diferents contractistes, que no haurien de formar part del romanent de tresoreria 
de l’Institut. 
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- L’IVIA hauria de valorar la possibilitat de dotar una provisió quant als drets 
pendents de cobrament de pressuposts tancats corresponents a l’exercici de 
2001, per un import de 124.631 euros, per raó de l’antiguitat  d’aquests saldos. 

4.4 Balanç i compte del resultat economicopatrimonial 

El balanç de l’Institut, en la data de tancament de l’exercici de 2008, juntament amb les 
xifres l’exercici anterior i la seua variació, és el següent, en euros: 
 

ACTIU 31/12/08 31/12/07 Variació 
Immobilitzat  31.595.678 30.552.737  3,4%

II. Immobilitzat immaterial  91.390 70.775  29,1%
Propietat industrial  124.300 100.278  24,0% 
Aplicacions informàtiques  77.415 56.212  37,7% 
Amortitzacions  (110.324) (85.715)  (28,7)% 

III. Immobilitzat material  31.504.288 30.481.962  3,4%
Terrenys i construccions  24.068.618 22.963.481  4,8% 
Instal·lacions tècniques i maquinària  20.251.347 18.873.907  7,3% 
Utillatge i mobiliari  2.270.729 1.604.521  41,5% 
D’altre immobilitzat  3.690.621 3.347.032  10,3% 
Amortitzacions  (18.777.028) (16.306.978)  (15,1)% 

Actiu circulant  8.243.950 8.983.004  (8,2)%
I. Existències  93.289 106.491  (12,4)%
II. Deutors  5.467.532 2.740.317  99,5%

Deutors pressupostaris  5.449.984 2.725.931  99,9% 
Deutors no pressupostaris  10.834 4.210  157,3% 
D’altres deutors 6.714 10.176  (34,0)% 

III. Inversions financeres temporals 601 601  0,0%
IV. Tresoreria 2.682.529 6.135.594 (56,3)%

Total actiu  39.839.628 39.535.741  0,8%
PASSIU 31/12/08 31/12/07 Variació 

Fons propis  32.204.512 31.162.566  3,3%
Patrimoni  13.188.398 13.188.398 0,0% 
Resultats exercicis anteriors  17.974.168 15.446.119  16,4% 
Resultats de l’exercici  1.041.946 2.528.049  (58,8)% 

Creditors a curt termini 7.635.116 8.373.174  (8,8)%
Creditors pressupostaris  808.549 1.918.090  (57,8)% 
Creditors no pressupostaris  53 302  (82,5)% 
Administracions públiques  2.673.299 2.759.742  (3,1)% 
D’altres creditors  4.153.214 3.695.040  12,4% 

Total passiu  39.839.628 39.535.741  0,8%

Quadre 8 
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Com podem comprovar en el quadre anterior, el total del balanç s’ha incrementat en un 
0,8% en l’exercici de 2008, respecte al de l’exercici anterior. En l’actiu destaca 
l’increment en l’epígraf de deutors, que ha sigut del 99,5%, així com la disminució en 
l’epígraf de tresoreria, que ha sigut del 56,3%. Pel que fa al passiu, interessa ressaltar la 
disminució del 57,8% que s’ha produït en els creditors pressupostaris a curt termini. 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que les altes de l’immobilitzat 
de l’actiu del balanç es corresponen amb les obligacions reconegudes per inversió en el 
capítol VI, “Inversions reals”, del pressupost de despeses de l’Institut. 

El compte del resultat economicopatrimonial de l’Institut corresponent a l’exercici de 
2008, juntament amb les xifres de l’exercici anterior i la seua variació, en euros, és el 
següent: 
 

DESPESES 31/12/08 31/12/07 Variació 
Aprovisionaments  2.685.312 2.778.975 (3,4)%
D’altres despeses gestió ordinària  18.795.163 17.836.842 5,4%
Despeses de personal  13.262.602 12.294.827 7,9% 
Dotació amortització d’immobilitzat 2.540.383 2.263.661  12,2% 
D’altres despeses de gestió  2.989.669 3.276.437 (8,8)% 
Despeses financeres  2.509 1.917  30,8% 
Despeses per transferències  743.283 524.318  41,8%
Transferències corrents  743.283 524.318  41,8% 
Pèrdues i despeses extraordinàries  562 119.242  (99,5)%
Pèrdues procedents immobilitzat  562 65.666  (99,1)% 
Despeses i pèrdues exercicis anteriors  0 53.576  (100,0)% 

Total despeses 22.224.320 21.259.377  4,5%
Estalvi 1.041.946 2.528.049  (58,8)%

 

INGRESSOS 31/12/08 31/12/07 Variació 
D’altres ingressos gestió ordinaris  535.016 542.073  (1,3)%
Reintegraments  206.023 210.204  (2,0)% 
D’altres ingressos de gestió  101.483 33.285  204,9% 
D’altres interessos i ingressos assimilats  227.510 298.584  (23,8)% 
Ingressos per transferències  15.771.564 13.326.868  18,3%
Subvencions corrents  12.906.429 14.254.997  (9,5)% 
Subvencions de capital  9.709.615 10.530.313  (7,8)% 
Transferències per reintegrar  (2.398.283) (2.513.489)  4,6% 
Guanys i  ingressos extraordinaris  2.513.489 973.532  158,2%
Ingressos extraordinaris  2.513.489 973.532  158,2% 

Total ingressos 23.266.266 23.787.426  (2,2)%

Quadre 9 
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En relació amb el contingut del compte del resultat economicopatrimonial, cal dir que 
en l’exercici de 2008 les despeses s’han incrementat un 4,5% respecte de les de 
l’exercici anterior, mentre que els ingressos han disminuït un 2,2%. Per tant, l’estalvi 
obtingut ha sigut d’un 58,8% inferior al de l’exercici de 2007. 
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5. FISCALITZACIÓ DEL CAPÍTOL D’INVERSIONS REALS 

En el quadre següent mostrem els crèdits inicials, les modificacions pressupostàries 
realitzades en l’exercici i els crèdits definitius del capítol VI, “Inversions reals”, segons 
consta en la liquidació del pressupost de despeses inclosa en els comptes anuals de 
l’Institut, amb les xifres expressades en euros: 

 
Article Crèdits 

inicials 
Modificació 

crèdit 
Crèdits 

definitius 

62 Inversió nova per a funcionament 2.555.0000 -- -- 

63 Inversió en reposició 710.000 -- -- 

64 Despeses d’investigació i desenvolupament 3.925.000 -- -- 

Total capítol VI 7.190.000 2.519.615 9.709.615 

Quadre 10 
 

Com podem observar en el quadre anterior l’Institut ha presentat la liquidació de 
pressuposts de despeses a escala d’article, encara que sense detallar l’import 
corresponent a les modificacions de crèdit, ni tampoc l’import dels crèdits definitius en 
cada un dels articles. 

Cal dir, d’altra banda, que la liquidació del pressupost de despeses, tant del capítol VI 
“Inversions reals”, com de la resta de capítols, no s’ha presentat a l’escala de 
desagregació del pressupost inicialment aprovat, tal i com disposa la quarta part del Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat sobre “normes d’elaboració dels 
comptes anuals”. 

En el quadre següent es mostren els distints tipus de modificacions de crèdit del capítol 
VI, “Inversions reals” tramitats durant l’exercici de 2008 i en euros, segons el detall 
indicat en la memòria dels comptes anuals: 

 
Transferències de 

crèdit  

Article Positives Negatives 

Generac. 
de crèdit Baixes Total 

modif. 

60 Dotació financera -- -- 407.723 206.872 200.851

64 Despeses d’inversió i desenvolupament 126.898 -- 2.291.747 99.881 2.318.764

Total capítol VI 126.898 -- 2.699.470 306.753 2.519.615

Quadre 11 
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Les modificacions més importants, per una quantia de 2.318.764 euros, s’han realitzat 
en l’article 64, “Despeses d’investigació i desenvolupament”, mentre que en l’article 60, 
“Dotació financera”, en la qual l’IVIA engloba el total de les modificacions de la resta 
dels articles, s’han realitzat modificacions per una quantia total de 200.851 euros. 

En la fiscalització realitzada hem seleccionat per a analitzar-los diversos expedients  de 
modificacions de crèdit relatius al capítol VI, i s’hi ha posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- L’import corresponent a la transferència de crèdit positiva per 126.898 euros     
–segons el detall de la memòria dels comptes anuals–, no correspon a cap dels 
expedients de modificació o transferència de crèdits tramitats durant l’exercici 
de 2008. 

 El dit import correspon a un projecte d’investigació finançat amb una subvenció 
per un import d’1.000.000 d'euros cobrada en data 29 de desembre de 2006 i que 
no va ser incorporada al pressupost d’aqueix exercici. En els exercicis de 2006 i 
2007 es van reconèixer obligacions i drets corresponents a aquest projecte per un 
import total de 873.102 euros i en l’exercici de 2008, s’ha reconegut la resta per 
un import de 126.898 euros. 

 Cal indicar que l’Institut en cap moment ha formalitzat un expedient de 
modificació de crèdits, sinó que els ha anat incorporant al pressupost i 
reconeixent els ingressos en la mesura en què ha anat reconeixent les despeses 
corresponents. 

- En l’apartat dels comptes anuals relatiu a les modificacions pressupostàries, no 
s’ha registrat la modificació “número 2”, relativa a una transferència de crèdit 
dins del capítol VI, “Inversions reals”, per un import de 130.000 euros, encara 
que hem comprovat que aquesta omissió no afecta els imports totals. 

- Els expedients de modificacions pressupostàries han sigut aprovats per 
Resolució de la presidenta de l’IVIA, d’acord amb el que disposa la Llei General 
Pressupostària, quan s’hauria d’haver fonamentat en la Llei d’Hisenda Pública 
de la Generalitat Valenciana i les lleis anuals de Pressuposts de la Generalitat. 

- En els expedients de modificació pressupostària no s’ha indicat el concepte 
pressupostari ni l’article a què s’imputen els crèdits, tan sols s’hi ha indicat el 
capítol i el projecte. 

En el quadre següent mostrem el detall de l’execució del capítol VI, “Inversions reals” 
del pressupost de despeses per conceptes, segons la informació facilitada per l’Institut, 
amb les xifres expressades en euros: 
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Concepte Obligac. 
reconeg. 

Pagaments 
realitzats 

Pend. de 
pagament 

Grau de 
complim. 

623 Maquinària, instal·lacions i utillatge 1.367.843 1.335.732 32.111 97,7% 

625 Mobiliari i estris 304.169 299.570 4.598 98,5% 

626 Equips per al procés d’informació 49.246 40.193 9.053 81,6% 

633 Maquinària, instal·lacions i utillatge 1.664.294 1.337.721 326.573 80,4% 

640 Despeses d’investigació i desenvolupament 6.012.798 5.870.941 141.857 97,6% 

642 Patents per investigació 24.023 18.998 5.025 79,1% 

Total capítol VI 9.422.371 8.903.154 519.217 94,5%

Quadre 12 
 

El pressupost definitiu de despeses del capítol VI en l’exercici de 2008, va pujar a 
9.709.615 euros, i s’han reconegut obligacions per un import de 9.422.371 euros, cosa 
que representa un grau d’execució del 97%, mentre que els pagaments realitzats han 
sigut de 8.903.154 euros, i ha determinat un grau de realització del 94,5%. 

Cal observar que no ha sigut possible determinar el grau d’execució per conceptes 
pressupostaris, ja que l’IVIA no ha reflectit en l’estat d’execució pressupostària els 
crèdits definitius per conceptes. En relació amb la informació continguda en la memòria 
dels comptes anuals relativa a l’execució dels projectes d’inversió i a les transferències 
que els financien, hem comprovat que l’Institut no ha recollit tota la informació exigida 
en el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

En la fiscalització realitzada hem seleccionat una mostra significativa d’obligacions 
reconegudes del capítol VI, excloses les despeses de personal assignades als projectes 
d’investigació, i caldria indicar que s’han reconegut obligacions en l’article 63, 
“Inversions de reposició”, corresponents a la construcció d’un edifici nou i a 
l’adquisició de mobiliari per al dit edifici, per sengles imports de 494.075 euros i 
342.158 euros que, d’acord amb la naturalesa de la despesa, s’haurien d’haver imputat a 
l’article pressupostari 62, “Inversió nova associada al funcionament operatiu dels 
serveis”. 

En el quadre següent, mostrem, en euros, el desglossament de l’execució de les 
obligacions reconegudes per “Despeses d’investigació i desenvolupament”, segons 
l’estat d’execució facilitat per l’Institut, amb les xifres expressades en euros. 
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Concepte Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Pendent de 
pagament 

Remuneracions de personal de projectes  1.995.518 1.995.518 0 

Seguretat Social  643.973 592.778 51.196 

Dietes i locomoció  290.169 289.893 276 

Reparació i conservació  177.071 169.354 7.717 

Maquinària i equip científic  114.818 114.818 0 

Instal·lacions tècniques  21.189 21.189 0 

Equips procés informació  38.306 38.306 0 

Materials i elements fungibles  1.169.991 1.158.513 11.478 

Combustible projectes  200.041 195.324 4.717 

D’altres despeses de fungibles de projectes  1.361.722 1.295.248 66.474 

Total concepte 640 Despeses I+D 6.012.798 5.870.941 141.857 

Quadre 13 
 

Del total d’obligacions reconegudes en el concepte 640, “Investigació i 
desenvolupament”, per un import de 6.012.798 euros, únicament s’han registrat en 
l’actiu en el balanç un total de 174.313 euros corresponents a l’equip científic, les 
instal·lacions tècniques i els equips per al procés d’informació. La resta de les 
obligacions, que pugen a 5.838.485 euros, han sigut imputades al compte del resultat 
economicopatrimonial. 

Per tot això, en inscriure’s les patents, es comptabilitza en l’actiu –en el compte 212, 
“Propietat industrial”–, únicament la despesa corresponent a la inscripció de les patents 
i no la despesa derivada del desenvolupament dels projectes. 
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’INVERSIONS REALS 

6.1 Aspectes generals 

La Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, regula en el seu 
article 3, l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquest text legal, diferenciant entre el sector 
públic, Administració i poder adjudicador. L’Institut s’emmarca dins del concepte 
d’Administració pública, per la qual cosa li resulta aplicable la citada llei en les fases de 
preparació, adjudicació, efectes i extinció dels contractes. 

Pel que fa a l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, la 
disposició transitòria primera d’aquest text legal disposa que els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei, que es va produir el dia 30 
d’abril de 2008, es regirà per l’anterior normativa recollida en el Reial Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny. Cal considerar que la data d’inici de l’expedient és la de la 
publicació de la convocatòria i si es tracta d’un procediment negociat sense publicitat, la 
d’aprovació dels plecs. 

En la citada disposició transitòria, també s’indica que els contractes administratius 
adjudicats abans de l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic, 
es regiran pel que fa als efectes, compliment i extinció, inclosa la seua durada i el règim 
de pròrrogues, per la normativa anterior. 

Cal observar, pel que fa a les obres executades per l’IVIA durant l’exercici de 2008, que 
han sigut encomanades en la seua totalitat a l’empresa pública TRAGSA, que és una 
entitat que té la consideració de mitjà propi instrumental, en virtut del que disposa la 
clàusula sisena del conveni de col·laboració entre la dita empresa i la Generalitat, de 
data 15 de desembre de 1998, aplicable a l’Administració de la Generalitat i als seus 
òrgans públics. 

En aquest sentit, l’article 4.1 n) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del 
Sector Públic, exclou del seu àmbit d’aplicació els negocis jurídics encarregats a una 
entitat que tinga atribuïda la condició de mitjà propi i servei tècnic, la realització d’una 
determinada prestació. 

Amb independència que la fiscalització de l’àrea de contractació administrativa s’ha 
centrat en la revisió d’una mostra de contractes imputats al capítol VI, “Inversions 
reals”, s’ha posat de manifest l’existència de tres contractes de servei relacionats amb la 
seguretat en les instal·lacions de l’Institut, pels quals, en l’exercici de 2008, es van 
reconèixer obligacions per un import de 262.407 euros. 

En aquest sentit, en la revisió de la documentació facilitada per l’IVIA relacionada amb 
aquests tres contractes de serveis, hem observat que les pròrrogues d’aquests contractes, 
sobrepassaven el termini legalment establit en l’article 198.1 de la LCAP, circumstància 
que determinava l’obligació de tramitar un nou expedient de contractació per als serveis 
de seguretat, a fi que els serveis que actualment estan prestant-se s’ajusten al que 
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disposa la Llei de Contractes del Sector Públic. Hem comprovat que en l’exercici de 
2009, l’Institut ha promogut els preceptius expedients de contractació per a regularitzar 
la situació. 

6.2 Revisió d’una mostra de contractes seleccionats 

A fi de comprovar que tant els procediments seguits per l’Institut en la contractació de 
béns i serveis, com la formalització del corresponent expedient administratiu, s’han 
ajustat a la normativa sobre contractació pública aplicable en cada cas, hem realitzat una 
selecció de contractes adjudicats i vigents en l’exercici de 2008, a partir de la 
informació obtinguda per aquesta institució. 

El treball realitzat ha consistit bàsicament  a comprovar l’adequació de la tramitació 
dels contractes a la normativa aplicable a les distintes fases de preparació, selecció del 
contractista i l’adjudicació, els efectes, el compliment i extinció del contracte, així com 
els documents justificatius i l’adequada comptabilitat de la despesa. Hem analitzat 
detalladament els criteris d’adjudicació, la seua baremació i valoració en els diversos 
procediments d’adjudicació que ho han requerit. 

La mostra seleccionada comprén un total de vuit expedients, tots corresponents al 
capítol VI, “Inversions reals”. El detall de la mostra de contractes seleccionats, amb les 
xifres dels imports de licitació expressats en euros i la legislació aplicable a cada 
expedient administratiu, és el següent: 

 

Núm. 
exped. Objecte Import 

adjudic. 
Legislació 
aplicable 

61/07 Lot I publicacions científiques i bases de dades 99.568 RDL 2/2000
37/08 Mobiliari de laboratori centre de plagues 294.963 Llei 30/2007

33/08 Mobiliari d’oficina centre de plagues 128.899 RDL 2/2000

18/08 Estructura per a l’hivernacle investigació en virologia Desert Llei 30/2007

22/08 Calefacció per sòl radiant conreu de plantes Desert Llei 30/2007

29/08 Sistema ventilació cooling system hivernacle Desert Llei 30/2007

15/08 Acondicionament hivernacle millores hortícoles 52.090 Llei 30/2007

31/08 Equip fertirrigació hivernacle d’Elx 43.620 Llei 30/2007

Quadre 14 
 

Hem comprovat que els comptes anuals de l’IVIA inclouen en la memòria un apartat 
relatiu a la contractació administrativa, en el qual es facilita la informació relativa als 
contractes convocats i adjudicats en l’exercici, d’acord amb el que preveu el Pla General 
de Comptabilitat Pública de la Generalitat. 

D’altra banda, en la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que l’Institut ha 
complit amb la preceptiva inscripció en el Registre Oficial de Contractes de la Junta 
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Superior de Contractació Administrativa de la Generalitat dels contractes subscrits en 
l’exercici. 

6.3 Conclusions de la revisió dels contractes seleccionats 

Els contractes seleccionats s’han tramitat i executat en els seus aspectes significatius, de 
conformitat amb la legislació aplicable en cada cas, d’acord amb el que hem expressat 
en l’apartat 6.1 de l’Informe. Independentment d’aquesta conclusió general, interessa 
fer una sèrie d’observacions, que els responsables de l’IVIA caldrà que tinguen en 
compte. 

Pel que fa a la preparació, adjudicació, efectes i extinció de l’expedient 61/07, adjudicat 
per concurs, interessa posar de manifest les circumstàncies següents: 

- En l’expedient no consta l’informe de l’òrgan de contractació que motive la 
necessitat del contracte, tal com estableix l’article 67.1 de la LCAP. 

- Entre els criteris d’adjudicació que figuren en el plec de clàusules 
administratives particulars es recull un criteri denominat “millores”, amb una 
ponderació de fins el 10% sobre el total, sense que s’hi haja concretat sobre 
quins elements podran presentar-se les dites millores, en la línia del que disposa 
l’article 131.2 de la LCSP. No obstant això, aquest criteri no ha sigut decisiu en 
l’adjudicació del contracte. 

- L’informe tècnic que valora les ofertes presentades es va formalitzar el mateix 
dia en què finalitzava el termini de presentació de proposicions i amb anterioritat 
a la data de l’obertura de les mateixes ofertes. 

Pel que fa a la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels contractes de 
subministraments seleccionats que han sigut adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- Els expedients 18/08, 22/08 i 29/08, han finalitzat per renúncia a la celebració 
del contracte en virtut de l’article 139.3 de la LCSP, que permet la renúncia per 
raons d’interés públic degudament justificades. En aquests supòsits, la 
justificació de la renúncia que es recull en els expedients és l’aparició de noves 
tecnologies sorgides en la investigació agrària. 

- En els expedients 15/08, 22/08, 29/08 i 31/08 no consta l’informe de l’òrgan de 
contractació que motive la necessitat del contracte, així com la idoneïtat del seu 
objecte i contingut, d’acord amb el que preveuen els articles 22 i 93 de la LSCP. 

- En els expedients 15/08 i 31/08 s’ha valorat com a criteri d’adjudicació el criteri 
denominat “millores”, amb una ponderació de fins a un 10% sobre el total, sense 
que s’hi haja concretat sobre quins elements podran presentar-se les dites 
millores, tal com disposa l’article 131.2 de la LCSP. No obstant això, aquest 
criteri no ha sigut decisiu en l’adjudicació del contracte. 
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Pel que fa als expedients 33/08 i 37/08, en els quals els subministraments han sigut 
adquirits per mitjà de la Direcció General del Patrimoni de l’Estat del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, s’han posat de manifest les circumstàncies següents: 

- En cap dels expedients analitzats consta l’informe de l’òrgan de contractació que 
motive la necessitat del contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i 
contingut, tal com estableix l’article 67.1 de la LCAP i els articles 22 i 93 de la 
LSCP. 

- En els expedients seleccionats no consta la Resolució de l’òrgan de contractació 
que justifique la necessitat de la contractació i l’elecció del sistema d’adquisició 
centralitzada, d’acord amb el que disposa l’article 75.2 de la LCAP o, si escau,  
l’article 93.4 de la LSCP. 
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7. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en els comptes anuals de l’Institut 
corresponent a l’exercici de 2008, i amb independència de les circumstàncies posades 
de manifest en l’apartat 2 de l’Informe, considerem convenient formular les següents 
recomanacions, a fi que la gestió de l’IVIA s’ajuste en major mesura a la normativa 
aplicable i aconseguir una gestió més eficient i econòmica. 

En relació amb el control formal dels comptes anuals, que comentem en l’apartat 4 de 
l’Informe, considerem convenient formular les recomanacions següents: 

a) L’avantprojecte de pressupost  hauria de ser aprovat pel Consell Rector de 
l’IVIA tal com exigeix l’article 6.1 a) de la seua llei de creació, tal com 
indiquem l’apartat 4.1 de l’Informe. 

b) L’Institut ha d’elaborar anualment el programa d’actuació, inversió i 
finançament en compliment del que estableix l’article 51 de la Llei d’Hisenda 
Pública de la Generalitat, tal com indiquem l’apartat 4.1 de l’Informe. 

c) Els drets per transferències corrents i de capital, han de reconèixer d’acord amb 
els principis comptables públics, quan es perceba l’ingrés o quan es conega de 
forma certa que l’ens concedidor ha dictat l’acte de reconeixement de la 
correlativa obligació, tal com indiquem l’apartat 4.1 de l’Informe. 

d) Tant en el resultat pressupostari com en el romanent de tresoreria cal diferenciar 
les operacions comercials realitzades per l’Institut, tal com indiquem els apartats 
4.2 i 4.3 de l’Informe. 

e) L’IVIA ha de confeccionar amb més rigor els seus estats comptables, d’acord 
amb el que dicten les normes de comptabilitat pública. En aquest sentit, en la 
formalització del romanent de tresoreria, cal tenir en compte totes les 
circumstàncies posades de manifest en l’apartat 4.3 de l’Informe. 

En relació amb la fiscalització realitzada del capítol VI, “Inversions reals” del 
pressupost de despeses de l’Institut, que indiquem en l’apartat 5 de l’Informe, 
considerem convenient formular les recomanacions següents: 

a) L’IVIA ha de facilitar en la memòria dels comptes anuals tota la informació 
exigida pel Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat, especialment 
pel que fa a l’execució dels projectes d’inversió i a les transferències corrents i 
de capital, tal com indiquem l’apartat 5 de l’Informe. 

b) La liquidació del pressupost inclosa en els comptes anuals s’ha de presentar amb 
la desagregació del pressupost inicialment aprovat, tal com indiquem l’apartat 5 
de l’Informe. 
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c) Els expedients de modificació pressupostària s’han d’ajustar al que disposa la 
Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat i les lleis de pressuposts de la 
Generalitat que s’aproven per a cada exercici pressupostari, tal com indiquem 
l’apartat 5 de l’Informe. 

Pel que fa a la fiscalització de la contractació administrativa, l’anàlisi de la qual 
recollim en l’apartat 6 de l’Informe, cal indicar les recomanacions següents: 

a) La duració dels contractes de serveis, incloses les pròrrogues, no han de 
sobrepassar els terminis establits en la normativa de contractació administrativa, 
tal com indiquem l’apartat 6.1 de l’Informe. 

b) En els expedients de contractació ha de constar l’informe de l’òrgan de 
contractació que motive la necessitat del contracte, així com la idoneïtat del seu 
objecte i contingut, d’acord amb el que preveuen els articles 22 i 93 de la LCSP, 
tal com indiquem l’apartat 6.3 de l’Informe. 

c) Quan en l’adjudicació es considere el criteri de “millores”, l’IVIA ha de 
concretar en el plec de clàusules administratives particulars sobre quins elements 
i en quines condicions queda autoritzada la seua presentació, tal com indiquem 
l’apartat 6.3 de l’Informe. 

d) En els expedients en què s’empra l’adquisició centralitzada, l’Institut ha de 
deixar constatació en l’expedient de contractació les raons que han motivat 
l’elecció d’aquest procediment, tal com indiquem l’apartat 6.3 de l’Informe. 

 

 

 

 


