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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

Com a qüestió prèvia cal assenyalar que en la introducció del volum VII que, recull els 
informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes, es detallen, amb 
caràcter general, els objectius, l’abast i els procediments d’auditoria que s’han aplicat en 
la fiscalització dels comptes de les universitats públiques valencianes corresponents a 
l’exercici de 2001, així com la legislació que, fonamentalment, s’ha considerat en la 
revisió del principi de legalitat, sense perjudici de recollir en l’informe de fiscalització 
de cada universitat aquelles qüestions que afecten específicament una universitat. 

1.1 Objectius 

Els objectius de la fiscalització són els establits en l’article 8.3 de la Llei de la 
Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Abast de la revisió financera 

Els comptes anuals de la Universitat Jaume I (d’ara endavant Universitat o UJI), estan 
formats a 31 de desembre de 2001 pel balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l’estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests comptes, que 
s’adjunten com annex íntegrament amb l’informe d’auditoria emès per la IGGV van ser 
aprovats pel Consell Social en data 27 de març de 2002 i presentats en aquesta 
Sindicatura de Comptes per la IGGV, el 28 de juny de 2002, juntament amb el citat 
informe d’auditoria. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els 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 la 
Universitat de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l’exercici de 2001, 
segons la normativa relacionada en la introducció del volum VII que, recull els informes 
de fiscalització de les universitats públiques valencianes. Així mateix, en la revisió 
s’han tingut en compte les següents normes aplicables específicament a la UJI: 

- Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aproven els 
estatuts de la Universitat Jaume I. 

- Normativa de gestió administrativa dels contractes subscrits, aprovada per la 
Junta de Govern el 16 de setembre de 1996 a l’empara de l’article 11 de la llei 
Orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de Reforma Universitària. 
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Com en els exercicis passats no han sigut objecte de fiscalització els següents ens 
públics dependents o participats per la Universitat: 

 

Ens Forma jurídica % participació 

L’Agora Universitària S.L. S.L. 66 

Fundació Desenvolupament Rural Fundació - 

Fundació Isonomia Fundació 100 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast assenyalat en l’apartat 1.2.1, s’han posat 
de manifest els fets següents que afecten de forma significativa l’adequació dels 
comptes als principis comptables aplicables: 

a) Com en exercicis anteriors no es registren en el pressupost d’ingressos les 
disposicions de les pòlisses de crèdits destinades a finançar les inversions, que 
pugen a 2.477.017 euros, segons la Universitat es deu a la voluntat de complir 
amb el principi d’uniformitat, ja que en els anys anteriors aquesta operació es va 
comptabilitzar com a no pressupostària (vegeu l’apartat 3.1.4.4) 

b) En pressuposts tancats s’ha efectuat una reclassificació per import de 300.506 
euros per a incloure’ls com a no pressupostaris en el compte 4501, “Deutors per 
periodificació d’ingressos”; sense ajustar-se als principis aplicables. (Vegeu 
l’apartat 3.1.5). 

c) Figuren sense comptabilitzar els saldos de dos comptes bancaris per un import 
de 121.170 euros. (Vegeu l’apartat 3.3.2). 

Tot seguit indiquem també d’altres aspectes d’interès observats en el curs de la 
fiscalització efectuada. 

-  L’execució del pressupost de despeses és relativament baixa, un 71,7%. El grau 
de compliment arriba al 88,6%. El grau d’execució es deu, fonamentalment, a la 
baixa execució del capítol VI, “Inversions reals”, un 46,8%. (Vegeu l’apartat 
3.1.3.3). 

- El grau d’execució del pressupost d’ingressos es xifra en un 78,2% i el de 
compliment en un 82,6%. El grau d’execució és conseqüència fonamentalment 
de la nul.la realització del capítol IX, “Passius financers”. (Vegeu l’apartat 
3.1.4.4). 

2.2. Revisió del compliment de legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 1.2.2 s’han detectat a 
la Universitat, durant el període objecte de fiscalització l’incompliment rellevant de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics que s’assenyalen tot seguit: 

a) La UJI va aprovar 221.299 euros en concepte de complement de productivitat 
sense fixar-ne de forma concreta i individualitzada els objectius i l’avaluació per 
acomplir-los, per la qual cosa no es va acreditar l’especial rendiment, l’activitat 
extraordinària o la iniciativa en l’execució del lloc de treball, circumstàncies que 
constitueixen la raó del complement de productivitat, tal com determina l’article 
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55.2 de la Llei de la Funció Pública, aprovada pel D.L. de 24 d’octubre de 1995. 
(Vegeu l’apartat 3.1.3.1). 

b) Com en l’exercici anterior figuren en la comptabilitat pagaments pendents de 
justificar que han superat el termini legal de 3 mesos en el qual havia d’haver 
sigut retut el compte justificatiu per un import de 101.132 euros, 38.867 dels 
quals corresponen a exercicis anteriors. (Vegeu l’apartat 3.2.1) 

D’altra banda, la revisió dels expedients de contractació i els convenis d’investigació ha 
posat de manifest que la gestió ha sigut realitzada, en general, d’acord amb la normativa 
aplicable, sense perjudici que les observacions contingudes en els apartats 4.1 i 4.2. 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

3.1 Estat de la liquidació del pressupost 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost per a 2001, que va pujar a 66.413.040 euros, va ser aprovat pel Consell 
Social de la Universitat en data 21 de desembre de 2000, abans de l’entrada en vigor de 
la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 2001, raó per la 
qual no es va aplicar el que disposa l’article 15 de la citada Llei referent a l’informe 
preceptiu que ha d’emetre la Conselleria de Cultura i Educació abans de l’aprovació del 
pressupost. 

D’altra banda, la tramesa a la Conselleria de Cultura i Educació de la liquidació del 
pressupost per a l’exercici de 2001, es va efectuar el 17 de maig de 2002, quan hauria 
d’haver-se fet abans del 30 d’abril de 2002. 

Tal i com s’observa en el quadre 1, el pressupost per a 2001 augmentà un 11,8% en 
relació amb l’exercici anterior, ja que va passar  de 59.398.026 euros a 66.413.040 
euros. 
 

Pressupost inicial 
Capítols 

2001 2000 

Variació pressupost  
01/00 

III Taxes i d'altres ingressos 6.985.390 6.674.492 310.898 4,7% 

IV Transferències corrents 37.362.224 31.339.698 6.022.526 19,2% 

V Ingressos patrimonials 132.223 138.058 (5.835) (4,2%) 

VII Transferències de capital 1.995.360 0 1.995.360 - 

VIII Actius financers 0 0 0 0,0% 

IX Passius financers 19.937.843 21.245.778 (1.307.935) (6,2%) 

Total ingressos 66.413.040 59.398.026 7.015.014 11,8% 

I Despeses de personal 27.462.226 24.892.298 2.569.928 10,3% 

II Despeses de funcionament 9.306.895 7.522.832 1.784.063 23,7% 

III Despeses financeres 3.153.330 2.650.602 502.728 19,0% 

IV Transferències corrents 1.254.391 1.079.352 175.039 16,2% 

VI Inversions reals 25.236.198 23.252.942 1.983.256 8,5% 

Total despeses 66.413.040 59.398.026 7.015.014 11,8% 

Quadre 1 

De l’estat d’ingressos destaquen els augments dels capítols IV, “Transferències 
corrents” i VII, “Transferències de capital”, degut a l’increment de la subvenció 
ordinària, en el cas del capítol IV i a l’augment de les transferències per fons FEDER en 
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el capítol VII. És significatiu també en l’estat d’ingressos, la reducció del capítol IX, 
“Passius financers”. 

En l’estat de despeses són rellevants els increments dels capítols I, “Despeses de 
personal”, II, “Despeses de funcionament” i VI, “Inversions reals”. 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

El pressupost definitiu per a 2001 va experimentar un creixement d’un 15,1% en relació 
al pressupost inicial, com a conseqüència de les modificacions de crèdits, que 
comportaren un efecte net de 10.020.230 euros, tal com es recull en el quadre 2, en 
euros: 

 

Capítols 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 

definitiu 

Variació pres. 

defin./inicial 

Taxes i d'altres ingressos 6.985.390 1.664.538 8.649.928 23,8% 

Transferències corrents 37.362.224 2.772.385 40.134.609 7,4% 

Ingressos patrimonials 132.223 9.568 141.791 7,2% 

Alienació inversions reals 1.995.360 (8.955) 1.986.405 (0,4%) 

Transferències de capital 0 11.130.943 11.130.943 -- 

Actius financers 19.937.843 (5.548.249) 14.389.594 (27,8%) 

Passius financers 66.413.040 10.020.230 76.433.270 15,1% 

Total ingressos 27.462.226 1.951.998 29.414.224 7,1% 

Despeses de personal 9.306.895 2.980.100 12.286.995 32,0% 

Despeses de funcionament 3.153.330 2.555 3.155.885 0,1% 

Despeses financeres 1.254.391 1.151.160 2.405.551 91,8% 

Transferències corrents 25.236.198 3.916.387 29.152.585 15,5% 

Actius financers 0 18.030 18.030 -- 

Total despeses 66.413.040 10.020.230 76.433.270 15,1% 

Quadre 2 

En l’estat d’ingressos, el capítol més afectat per les modificacions pressupostàries és el 
capítol VIII, “Actius financers”, que s’incrementa respecte a la previsió inicial en 
11.130.943 euros, aquesta quantitat respon en la seua totalitat a la incorporació de 
romanents de crèdit i crèdits generats per ingressos finançats amb romanent de 
tresoreria. Aquest increment es compensa parcialment amb la baixa per anul.lació que 
es produeix en el capítol IX, “Passius financers”, que implica una disminució del 
27,8%. 
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En l’estat de despeses destaca l’increment de 3.916.387 euros que experimenta el 
capítol VI, “Inversions reals”, així com l’increment de 2.980.100 euros del capítol II, 
“Despeses de funcionament”. 

En la revisió de 4 expedients de modificació de crèdits, que representen el 52% de la 
variació total del pressupost, no s’ha detectat cap incidència destacable. 

3.1.3 Execució de l‘estat de despeses 

El grau d’execució del pressupost de despeses, que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives, és del 71,7%, mentre que el grau de 
compliment que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions reconegudes, és 
del 88,6%. El grau d’execució del pressupost de despeses és conseqüència de la baixa 
execució del capítol VI, “Inversions reals, un 46,8%. (Vegeu l’apartat 3.1.3.3). 
 

DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagam. 
líquids 

Obligacions 
pds. Pagam. 

Grau 
d’execució 

Grau de 
complim. 

Despeses de personal 29.414.224 27.433.264 27.091.835 341.429 93,3% 98,8% 

Despeses de funcionam. 12.286.995 9.141.418 7.705.762 1.435.656 74,4% 84,3% 

Despeses financeres 3.155.885 3.153.168 3.153.144 24 99,9% 100,0% 

Transferències corrents 2.405.551 1.431.521 1.389.083 42.438 59,5% 97,0% 

Inversions reals 29.152.585 13.652.669 9.245.051 4.407.618 46,8% 67,7% 

Actius financers 18.030 18.030 18.030 0 100,0% 100,0% 

Total 76.433.270 54.830.070 48.602.905 6.227.165 71,7% 88,6% 

Quadre 3 
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3.1.3.1 Despeses de personal 

Les obligacions reconegudes en aquest capítol pujaren a 27.433.264 euros, cosa que 
representa un grau d’execució del 93,3%. El grau de compliment ha sigut del 98,8%. El 
quadre 4 recull, en euros, l’evolució per articles de les obligacions reconegudes. 

 
Concepte 2001 2000 Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

Sous i salaris 24.043.177 20.896.343 3.146.834 15,1% 

Cotitzacions socials 3.354.423 2.957.028 397.395 13,4% 

D’altres despeses socials 35.664 30.904 4.760 15,4% 

Total 27.433.264 23.884.275 3.548.989 14,9% 

Quadre 4 

Tal com es mostra en el quadre anterior, les obligacions reconegudes dels sous i els 
salaris van augmentar un 15,1% en relació amb l’exercici anterior i es deu 
principalment a: 

- L’increment retributiu del 2% aplicat per la Llei de Pressuposts per a l’any 2001. 

- El creixement net de la plantilla del 5,5%. 

- 221.299 euros en concepte de complement de productivitat de PAS, aprovat per 
la Junta de Govern de 17 de desembre de 2001. En aquest acord es fixa la 
següent manera de repartiment del complement de productivitat: el 50% fix i 
igual per a tots i la resta proporcional al sou base, sense que es fixen els 
objectius de forma concreta i individualitzada que permeta avaluar el seu 
compliment, cosa que implica que no s’ha acreditat l’especial rendiment, 
l’activitat extraordinària o l’interès del que ocupa el lloc de treball, tal com 
exigeix l’article 55.2 de la Llei de la Funció Pública Valenciana, aprovada pel 
D.L. de 24 d’octubre de 1995 i que constitueix la justificació del complement de 
productivitat. 

 En al.legacions la Universitat assenyala: "Durant l'exercici de 2001 l'objectiu va 
ser la negociació, tramitació i acceptació individualitzada de la proposta; 
objectiu aquest que, desenvolupat durant l'exercici, es va complir en ser aprovat 
el document citat anteriorment el 17 de desembre de 2001, així com en produir-
se l'adhesió lliure i individualitzada, amb valor contractual, de tots i cada un 
dels membres de la plantilla del PAS". 

 Quant a això, cal assenyalar: 
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a) Que no constitueixen objectius per a avaluar el rendiment d'un funcionari 
la negociació, tramitació, aprovació i acceptació del complement de 
productivitat. 

b) Que el complement de productivitat s'aprova catorze dies abans d'acabar 
l'exercici; de manera que difícilment es podrà avaluar el compliment dels 
objectius sense conéixer-los prèviament. 

- L’increment en concepte de complement retributiu extraordinari segons mèrits 
del PDI, aprovat pel Consell Social de data 18 de desembre de 2001. 

En el quadre 5 es mostra, en euros i per concepte pressupostari, l’increment dels sous i 
salaris: 

 

Conceptes Total a 
31/12/01 

Total a 
31/12/00 

Increment 
absolut 

Increment 
relatiu 

111 Alts càrrecs 411.351 377.526 33.825 9,0% 

112 Personal eventual 135.594 89.755 45.839 51,1% 

113 Funcionaris 17.670.255 14.544.787 3.125.468 21,5% 

114 Laboral fix 432.308 817.022 (384.714) (47,1%) 

115 Laboral temporal 742.610 603.404 139.206 23,1% 

116 D’altre personal 4.040.809 4.086.912 (46.103) (1,1%) 

117 D’altres despeses personal 610.250 376.937 233.313 61,9% 

Total 24.043.177 20.896.343 3.146.834 15,1% 

Quadre 5 
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Els quadres 6 i 7 recullen el detall de les variacions de personal: 
 

Personal Total a 
31-12-01 

Total a 
31-12-00 

Increment 
absolut 

Increment 
relatiu 

Personal docent i d’investigació:     

Funcionari 375 341 34 10,0% 

Catedràtic d’universitat 44 41 3 7,3% 

Catedràtic d’escola universitària 9 9 0 0,0% 

Professor titular d’universitat 207 182 25 13,7% 

Professor titular d’escola universitària 71 70 1 1,4% 

Interins 44 39 5 12,8% 

Contractat: 492 473 19 4,0% 

Professor emèrit 2 3 (1) (33,3%) 

Professor associat 394 360 34 9,4% 

Professors visitants 1 0 1 - 

Ajudant 95 110 (15) (13,6%) 

Total P.D.I. 867 814 53 6,5% 

Personal d’administració i serveis:     

Funcionari 358 348 10 2,9% 

Laboral 3 3 0 0,0% 

Total P.A.S. 3 2 1 50,0% 

Personal docent i d’investigació: 364 353 11 3,1% 

Quadre 6 

 
PERSONAL Total a 

31-12-01 
Total a 

31-12-00 
Increm. 

01/00 

Funcionaris docents 375 341 10,0% 

Contractats docents 492 473 4,0% 

Funcionari no docent 358 348 2,9% 

Personal eventual 3 3 0,0% 

Laborals no docents 3 2 50,0% 

TOTAL 1.231 1.167 5,5% 

Quadre 7 

Les despeses del capítol I, “Despeses de personal”, no superen el cost autoritzat per a 
aquest capítol mitjançant l’acord del 26 de juliol de 2001 del Govern Valencià. 
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3.1.3.2 D’altres despeses corrents 

Quant a “D’altres despeses corrents”, en el capítol II, “Despeses de funcionament”, 
s’han reconegut 9.141.418 euros, un 23,2% més que en l’exercici anterior. Aquest 
increment ha sigut produït principalment per l’increment dels conceptes “Reparació, 
manteniment i conservació de béns”, “Treballs realitzats per altres empreses”, 
“Despeses diverses” i “D’altres indemnitzacions”. 

En el capítol III de despeses es van reconèixer obligacions per 3.153.168 euros, i 
pagaments per 3.153.144 euros. En el quadre 8 es mostren per conceptes les obligacions 
reconegudes d’aquest capítol: 

 
Concepte Import 

Interessos emissió de deute  1.679.829 

Interessos préstec BEI 1.470.641 

D’altres despeses financeres 2.698 

Total 3.153.168 

Quadre 8 

La previsió definitiva del capítol IV, “Transferències corrents”, va pujar a 2.405.551 
euros, havent-se reconegut obligacions per un import d’1.431.521 euros, cosa que 
representa un grau d’execució del 59,5%. Els pagaments líquids han pujat a 1.389.083 
euros, que comporta un grau de compliment del 97,0% 

En aquest capítol de l’estat de despeses es comptabilitzen, fonamentalment, les beques 
d’investigació finançades per mitjà del conveni subscrit entre la Universitat i la 
Fundació Caixa de Castelló-Bancaixa. 

3.1.3.3 Inversions reals 

La previsió definitiva del capítol VI, “Inversions reals”, va pujar a 29.152.585 euros. 
Les obligacions reconegudes pujaren a 13.652.669 euros, que implica un grau 
d’execució del 46,8%. Segons fonts de la Universitat aquest baix grau d’execució es deu 
fonamentalment a circumstàncies alienes a la pròpia Universitat. 

Els pagaments líquids han pujat a 9.245.051 euros, és a dir un grau de compliment del 
67,7%. 

El quadre 9 recull, en euros, l’evolució de les obligacions reconegudes en aquest capítol 
per projectes d’inversió. 
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Concepte 
 

2001 
 

2000 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

I Pla d’inversions 1995/2001 4.685.232 317.034 4.368.198 1.377,8% 

II Pla d’inversions 1999/2004 3.927.872 5.674.918 (1.747.046) (30,8%) 

FEDER Comunitat Valenciana 0 341.038 (341.038) (100,0%) 

Inversions complementàries 108.549 899.499 (790.950) (87,9%) 

FEDER nacionals 481.315 0 481.315 - 

D’altres inversions 4.449.701 4.576.443 (126.742) (2,8%) 

Total 13.652.669 11.808.932 1.843.737 15,6% 

Quadre 9 

Del total d’obligacions comptabilitzades en aquest capítol, 4.685.232 i 3.927.872 euros 
corresponen a inversions relacionades amb el I Pla i II Pla d’Inversions, respectivament. 
Quant a les inversions relacionades amb els fons FEDER nacionals, s’han realitzat, 
segons els comptes anuals de la Universitat unes inversions de 481.315 euros. En el 
concepte “D’altres inversions” recull totes les inversions relacionades amb els projectes 
d’investigació. 

Pel que fa al I pla d’inversions, l’anualitat  màxima en l’exercici de 2001, segons 
l’acord subscrit l’11 de maig de 1995 entre la Universitat i la Generalitat Valenciana, 
relatiu al I pla d’inversions (1995-1999), pujava a 4.207.085 euros. La Direcció General 
d’Ensenyaments Universitaris, autoritza mitjançant resolució de 29 de març de 2001 la 
reprogramació d’inversions de l’anualitat de 2001, corresponen al I pla d’inversions, per 
un import màxim de 8.008.913 euros. 

Pel que fa al II pla d’inversions, el 16 de febrer de 2000, el Govern Valencià va acordar 
aprovar el primer avançament d’un nou pla d’inversions corresponent a les inversions 
d’infraestructura i equipament que hauria executar la Universitat durant 1999 i 2000, 
per un import de 19.833.400 euros, el 5 de setembre de 2000 el Govern Valencià aprova 
el segon avançament per 16.386.541 euros. El tercer avançament es signa el 26 de juliol 
de 2001 per 22.117.245 euros. L’import total del segon pla d’inversions pujava a 
58.337.186 euros. 

El 24 d’abril de 2001 la Direcció General d’Ensenyaments Universitaris autoritza la 
reprogramació per a l’any 2001 del primer avançament del II Pla d’Inversions en un 
import màxim de 8.644.273 euros. El 30 de març de 2001, s’autoritza la reprogramació 
del segon avançament, que puja a 4.610.135 euros. 

Per al finançament del II pla, la UJI concerta una línia de préstecs a llarg termini amb el 
BEI en l’exercici de 2000 per un import de 21.000.000 euros, si bé a 31 de desembre de 
2001 no n’havia disposat de cap quantitat. Segons fonts de la Universitat el motiu va ser 
que l’Institut Valencià de Finances, per raons financeres relacionades amb el tipus 
d’interés, per damunt del que es preveia durant tot l’any 2001, no autoritza la seua 
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disposició. En aquest mateix sentit, l’Institut estableix que la Universitat dispose dels 
fons necessaris del compte operatiu del Banesto que, a 31 de desembre de 2001 i tal 
com estableix el punt 3.1.4.4, té saldo negatiu. 

Les anualitat reprogramades en 2001, per projectes, corresponents als plans d’inversió 
són els següents, en euros: 

 

Projecte Rep. I pla Rep. II pla 
(1 avançam.) 

Rep. II pla 
(2 avançam.) Total 

Àrea humanitats i socials  8.008.913 2.704.554 2.704.206 13.417.673 

Àrea juridicoeconòmica   34.498  34.498 

Àrea cientificotècnica   52.817  52.817 

Serveis comuns  1.297.291  1.297.291 

Instal.lacions esportives   4.158.397 102.893 4.261.290 

Estudis i projectes  396.716 1.803.036 2.199.752 

Total 8.008.913 8.644.273 4.610.135 21.263.321 

Quadre 10 

A la data d’aquest informe, la situació de les inversions realitzades i a les autoritzacions 
de disposició de fons és la següent en euros: 
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I) I pla d’inversions 

 
ANUALITATS REPROGRAMADES 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
TOTAL I 

PLA 
 

INVERSIÓ 

16.479.193       16.479.193 16.479.193 

 6.475.190      6.475.190 6.475.190 

  12.969.823     12.969.823 12.969.823 

   16.759.090    16.759.090 16.759.090 

    2.024.966   2.024.966 2.024.966 

     264.746  264.746 264.746 

      8.008.913 8.008.913 4.685.232 

16.479.193 6.475.190 12.969.823 16.759.090 2.024.966 264.746 8.008.913 62.981.921 59.658.240 

 

AUTORITZACIÓ DISPOSICIÓ DE PÒLISSES DE CRÈDIT 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 

AUTORITZAT 

16.479.193        16.479.193 

 6.475.190       6.475.190 

  5.379.058 7.590.765     12.969.823 

   13.925.450 2.833.640    16.759.090 

    2.001.370 23.596   2.024.966 

     145.102 119.644  264.746 

      3.007.254 1.677.978 4.685.232 

16.479.193 6.475.190 5.379.058 21.516.215 4.835.010 168.698 3.126.898 1.677.978 59.658.240 

Quadre 11 
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II) II pla d’inversions: 

 

ANUALITATS REPROGRAMADAS 

1999 2000 2001 TOTAL 

INVERSIÓ 

5.514.208   5.514.208 5.514.208 

 5.658.391  5.658.391 5.658.391 

  13.254.408 13.254.408 3.927.873 

5.514.208 5.658.391 13.254.408 24.427.007 15.100.472 

 

 
AUTORITZACIONS 

1999 2000 2001 2002 

TOTAL 
AUTORITZAT 

2.872.837 1.138.840   4.011.677 

 5.012.910 645.481  5.658.391 

  2.615.046 1.312.827 3.927.873 

2.872.837 6.151.750 3.260.527 1.312.827 13.597.941 

Inversions realitzades directament per GV 1.502.531 

TOTAL INVERSIÓ 15.100.472 

Quadre 12 

3.1.4 Execució de l’estat d’ingressos 

El pressupost definitiu d’ingressos puja a 76.433.270 euros i els drets reconeguts, 
s’eleven a 51.065.450 euros. En el quadre adjunt es mostra, en euros, el grau d’execució 
del pressupost d’ingressos que va pujar al 78,2%, mentre que el de compliment es xifra 
en un 82,6%. El baix grau d’execució és conseqüència fonamentalment de l’excés de 
previsions definitives del capítol IX, “Passius financers” (vegeu l’apartat 3.1.4.4). El 
grau de compliment és relativament baix, ja que el capítol IV, “Transferències 
corrents”, hi ha drets pendents de cobrament per 8.505.566 euros. (Vegeu l’apartat 
3.1.4.2). 



Universitat Jaume I. Exercici de 2001 

- 172 - 

 
INGRESSOS Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Drets pen. 
cobram. 

Grau 
d’execu. 

Grau de 
complim. 

III  Taxes i d'altres ingressos 8.649.928 9.595.410 9.296.443 298.967 110,9% 96,9% 

IV  Transferències corrents 40.134.609 39.763.568 31.258.002 8.505.566 99,1% 78,6% 

V    Ingressos patrimonials 141.791 501.785 430.517 71.268 353,9% 85,8% 

VII Transferències de capital 1.986.405 1.204.687 1.204.687 0 60,6% 100,0% 

IX  Passius financers 14.389.594 0 0 0 0,0% - 

EXERCICI CORRENT 65.302.327 51.065.450 42.189.649 8.875.801 78,2% 82,6% 

Romanent de tresoreria 11.130.943      

Total 76.433.270      

Quadre 13 
 

 

3.1.4.1 Taxes i d’altres ingressos 

Els drets reconeguts del capítol III, “Taxes i d’altres ingressos”, pujaren a 9.595.410 
euros, que representen un grau d’execució del 110,9%. El grau de compliment ha sigut 
del 96,9%. 
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El detall dels drets reconeguts i la seua evolució interanual, en euros, es mostra en el 
quadre 14. 

 
2001 2000 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació  

01/00 

Taxes acadèmiques 5.241.895 54,6% 4.983.658 62,4% 5,2% 

Compensació per beques 2.248.380 23,4% 1.359.531 17,0% 65,4% 

Prestació de serveis 1.715.847 17,9% 1.307.370 16,4% 31,2% 

D’altres ingressos propis 389.288 4,1% 338.538 4,2% 15,0% 

Total  9.595.410 100,0% 7.989.097 100,0% 20,1% 

Quadre 14 

L’augment dels drets reconeguts per les taxes acadèmiques es deu a l’increment 
d’aquestes en un 2% i al creixement del nombre d’alumnes del curs 2000/2001 al 
2001/2002, en un 5,1%, tal com es mostra en el quadre següent: 

 
 Alumnes Variació 

Curs 99/00 12.522 - 

Curs 00/01 12.812 2,3% 

Curs 01/02 13.464 5,1% 

Quadre 15 

La compensació de beques sofreix un increment significatiu respecte a l’any anterior, un 
65,4%, tal com reflecteix, en euros, el quadre 16. Això és deu a l’augment de les beques 
concedides i a l’efecte de l’error comptable que va tenir lloc en l’exercici anterior. 

 
2001 2000 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació  

01/00 

Beques MEC 1.468.285 65,3% 1.077.759 79,3% 36,2% 

Beques MEC família nombrosa 594.743 26,5% 281.772 20,7% 111,1% 

Beques Generalitat Valenciana 185.352 8,2% 0 0,0% -- 

Total  2.248.380 100,0% 1.359.531 100,0% 65,4% 

Quadre 16 
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En aquest concepte es reconeixen drets per 2.248.380 euros, que corresponen a beques 
concedides pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i per la Conselleria de Cultura i 
Educació, tal com s’observa en el quadre següent, en euros: 

 
Compensació beques Import 

Liquidació curs 00/01 1.179.799 

Liquidació curs 01/02 288.486 

Total compensació beques Administració Central 1.468.285 

Liquidació curs 00/01 famílies nombroses  225.211 

Liquidació curs 01/02 60.101 

Total compensació famílies nombroses Administra. Central 285.312 

Compensació beques família nombrosa 97/98 300.151 

Compensació beques família nombrosa 96/97 9.280 

Total compensació beques família nombrosa anys anteriors 309.431 

Curs 00/01 Beques Generalitat Valenciana 185.352 

Total compensació beques 2.248.380 

Quadre 17 

3.1.4.2 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en aquest capítol van pujar a 39.763.568 euros, que representa un 
grau d’execució del 99,1%. El grau de compliment ha sigut del 78,6%, ja que existeixen 
drets pendents de cobrament per un import de 8.505.566 euros, gran part dels quals són 
transferències de la Generalitat Valenciana. 

El detall dels drets reconeguts en el capítol IV, “Transferències corrents”, es mostra en 
el quadre 18, en euros: 

 
2001 2000 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Fluct. 

01/00 

De la Generalitat Valenciana 37.066.592 93,2% 30.286.545 93,1% 22,4% 

De l’Administració de l’Estat 1.638.750 4,1% 1.082.345 3,3% 51,4% 

D’altres transferències corrents 1.058.226 2,7% 1.160.650 3,6% (8,8%) 

Total 39.763.568 100,0% 32.529.540 100,0% 22,2% 

Quadre 18 
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a) Transferències de la Generalitat Valenciana 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana pugen a 
37.066.592 euros, 32.989.849 euros corresponents a la subvenció global i la resta a 
altres subvencions corrents. 

En el quadre 19 es mostra el desglossament per tipus de subvencions rebudes, en euros: 
 

 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 25.047.690 

- Subvenció addicional condicionada a objectius 583.246 

- Suplement a la despesa corrent 7.358.913 

TOTAL SUBVENCIÓ GLOBAL 32.989.849 

- Transferència corrent per a interessos d’obligacions  i préstecs 3.150.469 

- Conveni equilibri pressupostari 2000 i 2001 219.971 

- D’altres transferències 706.303 

TOTAL D'ALTRES SUBVENCIONS CORRENTS 4.076.743 

TOTAL SUBVENCIONS CORRENTS G.V. 37.066.592 

Quadre 19 

El quadre 20 mostra un resum comparatiu del calendari real de cobraments de la 
subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis 1999, 2000 i 2001, 
agrupats per trimestres i expressats en euros. Tal com ja hem esmentat en la introducció 
d’aquest apartat, part de la subvenció global de la Generalitat Valenciana està pendent 
de pagament a 31 de desembre de 2001, i es va cobrar íntegrament en els dos primers 
trimestres de l’exercici de 2002: 
 

1999 2000 2001 SUBVENCIÓ GLOBAL Import % s/total Import % s/total Import % s/total 
Exercici corrent       
1r. trimestre 5.116.416 22,1% 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 
2n. trimestre 5.116.416 22,1% 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 
3r. trimestre 5.116.416 22,1% 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 
4t. trimestre 5.116.416 22,1% 6.346.688 23,3% 7.214.730 21,8% 
Total exercici corrent 20.465.664 88,4% 23.511.593 86,3% 26.000.493 78,8% 
Exercici següent:       
1r. trimestre 2.710.565 11,6% 3.748.092 13,7% 5.121.128 15,5% 
2n. trimestre 0 0,0% 0 0,0% 1.868.228 5,7% 
Pendent de cobrament 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total exercici següent 2.710.565 11,6% 3.748.092 13,7% 6.989.356 21,2% 

TOTAL 23.176.229 100,0% 27.259.685 100,0% 32.989.849 100,0% 

Quadre 20 
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b) Transferències corrents de l’Administració de l’Estat 

Les transferències corrents de l’Administració de l’Estat pugen a 1.638.750 euros, un 
51,4% més que en 2000. Aquest increment es deu principalment que durant l’exercici 
de 2001 es reconeixen les anualitats 2000 i 2001 derivades del conveni d’equilibri 
pressupostari signat per les universitats, l’Administració de l’Estat i la Generalitat 
Valenciana. 

En els estats que s’obtenen de la comptabilitat, els capítols IV, “Transferències 
corrents” i VII, “Transferències de capital”, presenten una diferència de 431.262 euros 
amb els dels comptes anuals, perquè en aquestes es recullen adequadament com a 
transferències de capital part dels Fons FEDER, que figuraven en els estats comptables 
com a transferències corrents, quan no tenien tal caràcter. 

c) D’altres transferències corrents 

En l’epígraf "D'altres transferències corrents”, es reconeixen 1.058.226 euros i recull 
principalment la subvenció de 601.012 euros que la Universitat rep de la Fundació 
Caixa de Castelló- Bancaixa, segons el conveni signat el 13 de novembre de 2001. 

3.1.4.3 Transferències de capital 

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 1.204.687 euros, que donen un grau 
d'execució del 60,6%; mentre que el de compliment es xifra en un 100,0%. Respecte a 
l'exercici anterior, hi ha hagut una disminució del 34,0%, tal i com es reflecteix en el 
quadre següent, expressat en euros. 

 
Concepte 2001 2000 

 Import % s/total Import % s/total 

Variació 
01/00 

De la Generalitat Valenciana 180.304 15,0% 445.230 24,4% (59,5%) 

De l’Administració Central (1.052) (0,1%) 375.632 20,6% (100,3%) 

De transferències de capital de l’exterior 1.025.435 85,1% 1.003.961 55,0% 2,1% 

Total 1.204.687 100,0% 1.824.823 100,0% (34,0%) 

Quadre 21 

El concepte “Transferències de capital de la Generalitat Valenciana”, amb 180.304 
euros, recull les subvencions rebudes de la Generalitat Valenciana durant l’any 2001 per 
a distints projectes d’investigació i equipament d’infraestructures. 

Com ja hem assenyalat en l’apartat 3.1.4.2, la Universitat va efectuar una rectificació en 
els comptes per a incloure com a transferències de capital part dels Fons FEDER per un 
import de 431.262 euros. 
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3.1.4.4 Passius financers 

Les previsions definitives del capítol IX, “Passius financers” de l’estat d’ingressos de 
2001, van pujar a 14.389.594 euros sense que s’hi hagen reconegut drets. 

La raó per la qual es preveuen ingressos per aquest import és que els gestors de la 
Universitat no saben fins a pràcticament al 31 de desembre de 2001, si podran disposar 
d’un nou tram de préstec del BEI (vegeu l’apartat 3.1.3.3), previst per fer front a les 
inversions que han de realitzar. 

El compte operatiu del pla d’inversions, contractada amb Banesto, té saldo negatiu a 31 
de desembre de 2002, concretament 2.477.017 euros i, per tant, i segons les condicions 
del contracte, passa a funcionar com un compte de crèdit. Segons els principis 
comptables públics establits en la comissió de principis i normes comptables públics de 
l’Estat, el crèdit disposat en aquest compte hauria d’haver-se reconegut en aquest 
capítol IX. No obstant això, fonts de la Universitat comenten que la raó per la qual no 
s’han reconegut no és una altra que complir amb el principi d’uniformitat amb anys 
anteriors, ja que aquest tipus de crèdits sempre s’han considerat no pressupostaris. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

El quadre 22 recull els saldos de drets i obligacions pendents de la Universitat a 31 de 
desembre de 2000, així com els cobraments, pagaments i variacions produïdes o ajusts 
efectuats durant 2001 i els saldos pendents a 31 de desembre de 2001, en euros: 

 
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 

Situació en 2001 Segons els comptes  

2000 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

6.078.606 (307.382) 5.771.224 4.303.144 1.468.080 

 

OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 

Situació en 2001 Segons els comptes  

2000 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

3.075.842 0 3.075.842 3.042.378 33.464 

Quadre 22 

El més rellevants es refereix als drets pendents de cobrament, dels quals cal destacar: 

- La rectificació del saldo entrant per valor de 307.382 euros, correspon en la 
major part, 300.506 euros, a l’anul.lació de dos drets reconeguts en 1998 de 
150.253 euros cada un, de la Diputació i l’Ajuntament de Castelló. La 
contrapartida d’aquesta rectificació és el compte 4501, “Deutors per 
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periodificació d’ingressos”, i fonts de la Universitat asseguren que aquestes 
quantitats es cobraran, però les anul.len de pressuposts tancats per prudència 
pressupostària, ja que aquests deutors no formen part del romanent de tresoreria. 
En aquest sentit cal assenyalar que la Comissió de Principis i Normes 
Comptables Públics exigeix, per al reconeixement d'aquest tipus de drets, el 
cobrament o l'acte de reconeixement de la respectiva obligació per part de l'ens 
concedidor; circumstàncies que no s'hi han complit. Raó per la qual resulta 
inadequada la seua comptabilització com a dret. 

- Del pendent de cobrament a 31 de desembre de 2001, 1.468.080 euros, 
1.248.452 euros, corresponen a les anualitats 1999 i 2000 derivades del conveni 
que la Universitat té signat amb la Fundació Caixa Castelló-Bancaixa (Vegeu 
l’apartat 3.1.4.2). A la data de redacció d’aquest informe la Universitat ha cobrat 
pràcticament la totalitat d’aquests drets. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

El saldo pressupostari de l’exercici de 2001 ha sigut negatiu en 3.764.620 euros, mentre 
que el saldo de l’exercici, una vegada ajustat amb crèdits gastats amb romanent de 
tresoreria i desviacions de finançament negatives i positives, puja a 7.028.559 euros. En 
el quadre 23 es mostra, en euros, el que hem expressat adés. 

 
Concepte Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

Import 

Operacions no financeres 51.065.450 54.812.040 (3.746.590) 

Operacions amb actius financers  18.030 (18.030) 

Operacions comercials    

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 51.065.450 54.830.070 (3.764.620) 

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS   0 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI   (3.764.620) 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria   3.045.707 

5. Desvia. de finan. positives per rec. de l’exer. en desp. fin. afect.   (1.182.738) 

6. Desv. de finan. negatives en despeses finançament afectat   8.930.210 

SALDO DE L’EXERCICI   7.028.559 

Quadre 23 

Tal com es reflecteix en el quadre 24, en euros, el romanent de tresoreria total puja a 
8.114.325 euros, 4.463.952 dels quals estan afectats per finançar determinades despeses. 
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Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 10.470.028 

(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 8.875.801 

(+) Deutors de pressuposts d’exercicis anteriors 1.468.080 

(+) Deutors no pressupostaris 236.390 

A deduir: provisions per a insolvències (110.243) 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 10.559.523 

(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 6.227.165 

(+) Creditors de pressuposts d’exercicis anteriors 33.464 

(+) Creditors per devolució d’ingressos 3.137 

(+) Entitats públiques creditores 1.546.800 

(+) Creditors no pressupostaris 2.748.957 

(-) III. PROVISIONS 60.101 

(+) Provisió per a riscs a curt termini 60.101 

(+) IV.- FONDS LÍQUIDS 8.263.921 

(+) Caixa 8.492 

(+) Bancs i institucions de crèdit 3.455.429 

(+) Inversions financeres en “repos” 4.800.000 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II-III+IV) 8.114.325 

I.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 4.463.952 

II.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 3.650.373 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 8.114.325 

Quadre 24 

 

3.2 Operacions no pressupostàries 

En el quadre següent es mostra, en euros, la composició dels saldos dels comptes no 
pressupostaris, a 31 de desembre de 2001. 
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DEUTORS 31/12/01 

Deutors no pressupostaris 

D’altres deutors no pressupostaris 

Bestretes 

Despeses avançades 

Préstecs concedits a curt termini 

Avançament de caixa fixa 

Deutors de caixa fixa 

250.322 

2.534.889 

24.606 

2.560 

4.800.000 

1.130 

76.473 

Total 7.689.980 

 

 

CREDITORS 31/12/01 

Hisenda Pública creditora per conc. fiscal 

Organismes de la Seguretat Social 

Hisenda Pública, creditora per IVA 

Entitats de previsió social creditores 

D’altres creditors no pressupostaris 

Creditors per IVA suportat 

Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 

Ingressos pendents d’aplicació 

D’altres partides pendents d’aplicació 

Creditors pagament a compte UJI 

1.405.347 

67.650 

73.810 

106.788 

118.465 

5.469 

2.477.017 

18.914 

21.516 

781 

Total 4.295.757 

Quadre 25 

3.2.1 Deutors per operacions no pressupostàries 

El compte més rellevant és el de “Préstecs concedits a curt termini”, amb un saldo de 
4.800.000 euros, saldo compost de dos “repos” de 2.400.000 euros, comprats el 20 de 
desembre de 2001, a fi d’obtenir rendibilitat de tresoreria. Els venciments es produeixen 
el 29 de gener i 25 de febrer de l’exercici de 2002. 

El saldo del compte “D’altres deutors no pressupostaris”, es compon dels subcomptes 
que es relacionen en el quadre següent, en euros: 
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 Import 

Deutors per ajornament d’ingressos 1.334.109 

Deutors per periodificació d’ingressos 1.200.780 

Total 2.534.889 

Quadre 26 

Per acabar cal referir-se al compte “Deutors no pressupostaris”, amb un saldo de 
250.322 euros, que recull, entre altres deutes, 116.140 euros, relatius a manaments de 
pagament a justificar. S’ha comprovat que 101.132 euros porten més de tres mesos 
sense justificar i que 38.867 d’aquests corresponen a manaments de pagament 
d’exercicis anteriors a 2001. No obstant això, en la revisió efectuada s’ha comprovat 
que del saldo de manaments per justificar, 3.684 euros estaven justificats encara que no 
comptabilitzats. 

La Universitat, en al.legacions, diu que ja ha adoptat les mesures corresponents. En 
aquest sentit, la Universitat ha de prestar una especial atenció als pagaments per a 
justificar, ja que poden comportar responsabilitats; raó per la qual ha d'aplicar -si és el 
cas- les mesures previstes en la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. 

De la mostra seleccionada de manaments de pagament d’exercicis anteriors, no s’ha 
facilitat documentació de suport de 6.172 euros. 

3.2.2 Creditors no pressupostaris 

El compte més significatiu és el de “Deutes a curt termini amb entitats de crèdit”, que té 
un saldo de 2.477.017 euros, i que recull el saldo del compte de crèdit de Banesto, a què 
es fa referència ens els apartats 3.1.3.3 i 3.1.4.4. Tal com s’expressa en aquest últim 
apartat, aquest saldo disposat caldria haver-lo reconegut en el pressupost d’ingressos de 
l’exercici. 

El saldo del compte “Hisenda Pública creditora per conceptes fiscals” que al tancament 
de l’exercici presenta un saldo d’1.405.347 euros, recull les retencions pel IRPF de 
l’últim trimestre de l’exercici, que s’han ingressat en el tresor públic el 21 de gener de 
2002 juntament amb una complementària el 20 de febrer de 2002, de 658 euros. 

3.3 Balanç i compte de resultats 

3.3.1 Comentaris generals al balanç i compte de resultats 

L’actiu i el passiu del balanç s’elevaren a 181.709.695 euros i el resultat de l’exercici, 
va ser de 10.939.200 euros. 

Com en exercicis anteriors la Universitat ha inclòs també en la memòria dels comptes 
anuals, un estat que no és de presentació obligatòria, però que contribueix de forma 
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molt important a la comprensió dels estats pressupostaris i els estats obtinguts de la 
comptabilitat economicopatrimonial, quin és l’estat de conciliació del resultat 
pressupostari amb el resultat economicopatrimoial (quadre 28). 

En la revisió d’aquests comptes no s’han observat incidències significatives, 

El balanç a 31 de desembre de 2001, es mostra tot seguit en euros: 
 

ACTIU Import PASSIU Import 
 IMMOBILITZAT 160.322.157  FONS PROPIS 105.915.496 

    
I.- Immobilitzacions immaterials 892.515 I.- Patrimoni 94.976.296 
          Aplicacions informàtiques 986.513         Patrimoni 79.382.821 
          Dret d’ús sobre immobles 570.444         Patrimoni rebut en cessió 15.593.475 
          Amortitzacions (664.442)   
  II.- Resultats de l’exercici 10.939.200 

    
II.- Immobilitzacions materials 96.866.439  IºDIFERITS DER. DE COMPR. FINANC. 570.444 
           Terrenys i béns naturals 8.616.939   
           Edificis i altres construccions 68.732.423 I.- Ingressos per a distrib. per cessió terrenys 570.444 
           Instal.lacions tècniques i maquinària 17.632.343   
           Mobiliari i estris 7.836.218  CREDITORS A LLARG TERMINI 57.396.655 
           Equips informàtics 15.750.406   
           Fons bibliog. i documentals 5.201.033 I.- Emissions, obliga. i altres valors negociables 25.843.520 
           Obra en curs: campus universitari 8.182.161          Obligacions i bons  25.843.520 
           Immobilitzats Llei 3/91 creació UJI 974.385   
           Amortitzacions (36.059.469)   

  II.- D'altres deutes a llarg termini 31.553.135 
III.- Inversions financeres permanents 62.563.203           Deutes amb entitats de crèdit 31.553.135 
           G.V. Pla d’inversions 61.948.812           D’altres deutes 0 
           D'altres  inversions financeres 625.053   
           Menys: provisions (10.662)  CREDITORS A CURT TERMINI 17.766.999 

    
 ACTIU CIRCULANT 21.387.538 I.- Emissions d’obligacions i d'altres valors 73.636 

            Interessos d’obligacions i d'altres valors 73.636 
I.- Deutors 13.121.056   
          Deutors pressupostaris 10.343.881 II.- Deutes amb entitats de crèdit 3.307.808 
          Deutors no pressupostaris 2.887.418            Préstec i d'altres deutes 2.477.017 
          Menys: Provisions (110.243)            Deutes per interessos 830.791 

    
II.- Inversions financeres temporals 4.800.000 III.- Creditors 8.305.284 
      D’altres inversions financeres 4.800.000            Creditors  pressupostaris 6.260.629 

             Creditors pres. dev. ing. 3.137 
III.- Tresoreria 3.463.921            Creditors no pressupostaris 494.717 
            Caixa 8.492            Administracions públiques 1.546.801 
            Bancs i institucions de lucre 3.455.429   

 IV.- Ajusts per periodificació 6.080.271 
IV.- Ajusts per periodificació 2.561            Ingressos anticipats 6.080.271 
            Despeses anticipades 2.561   

   PROV. PER A RISCS I DESPESES CURT 60.101 
  I.- Prov. per a cobertura riscs 60.101 

Total actiu 181.709.695 Total passiu 181.709.695 

Quadre 27 
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La conciliació entre el resultat pressupostari  i l’econòmic i patrimonial es mostra tot 
seguit en euros: 

 
1. SALDO PRESSUPOSTARI (3.764.620) 
2. SALDO PRESSUPOSTARI D’EXERCICIS TANCATS (307.382) 
3. TOTAL VARIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (4.072.002) 

   
 CONCILIACIÓ  
   

(A) DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONOMICOPATRIMONIALS 14.751.535 
   
 Inversions materials i immaterials netes 13.652.663 
 Venciment de despeses meritades abans de 2001 1.075.962 
 Inversions financeres netes del pressupost 18.030 
 Despeses anticipades 2.560 
 Saldo de pagaments per  justificar de despesa corrent  2.320 
   

(B) INGRESSOS ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTARIS 10.301.071 
   
 Traspàs subvenció Pla Inversions G.V. 8.613.104 
 Segon termini taxes acadèmiques curs 2001/2002 1.334.109 
 Meritació de la compensació cost financer endeutament 900.274 
 Diferència en periodificació ingressos RTA 254.541 
 Provisions aplicades 60.943 
 Alta en immobilitzat por donacions 25.741 
 Diferència en periodificació taxes acadèmiques (887.641) 
   

(C) INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO PATRIMONIALS 1.828.291 
   
 Segon termini taxes acadèmiques 2000/2001 964.294 
 Venciment compensació interessos finançament (GV) 2000 854.423 
 Compensació famílies nombroses 3 fills anteriors 300.145 
 Venciment d’ingressos financers meritats en 2000 9.935 
 Traspàs de drets a extrapressupostaris (subvencions) (300.506) 
   

(D) DESPESES ECONOMICOPATRIMONIALS NO PRESSUPOSTÀRIES 8.213.113 
   
 Dotació per a amortitzacions de l’exercici 2001 6.940.939 
 Despeses meritades i no vençudes en 2001 1.112.600 
 Dotació provisions de tràfic 120.202 
 Despeses anticipades de l’exercici de 2000 24.485 
 Dotació provisions d’immobilitzat 10.662 
 Pèrdua per venda d’immobilitzat 4.225 
 RESULTAT ECONOMICOPATRIMONIAL (3+A+B-C-D) 10.939.200 

Quadre 28 
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El compte de pèrdues i beneficis de l’exercici de 2001, es mostra tot seguit en euros: 

 
DEURE Import HAVER Import 

 DESPESES 48.234.993  INGRESSOS 59.174.193 

    

1. Despeses de funcionament  46.778.933 1. Ingressos de gestió ordinària 9.537.870 

Despeses de personal 29.128.130 Taxes, preus i prestació de serveis 8.907.907 

Prestacions Socials 35.664 Reintegram. de despeses d’exerc. tancats 9.286 

Dotacions per a amortitzacions immob. 6.940.938 D’altres ingressos de gestió 230.500 

Variació provisions de tràfic 59.259 Ingressos financers 390.177 

D'altres despeses de gestió 7.401.109   

Despeses financeres i assimilables 3.203.172 2. Transferències i subvencions 49.627.043 

Variació provisions d’inv. financeres 10.661 Transferències corrents 39.692.186 

  Transferències capital 9.934.857 

2. Transferències i subvencions 1.417.775   

Transferències corrents 1.417.775 3. Beneficis i ingressos extraordinaris 9.280 

  Ingressos i beneficis d’altres exercicis 9.280 

3. Pèrdues i despeses extraordinàries 38.285   

Pèrdues procedents de l’immobilitzat 4.225   

Despeses extraordinàries 8.168   

Despeses i pèrdues d’exercicis anteriors 25.892   

    

ESTALVI 10.939.200 ESTALVI NEGATIU - 

Quadre 29 

3.3.2 Tresoreria 

La Tresoreria de la UJI, a 31 de desembre de 2001 presenta un saldo de 3.463.921 
euros, 3.455.429 dels quals corresponen a comptes corrents i 8.492 al saldo en caixa en 
aqueixa data. 

El saldo per comptes corrents està integrat per saldos de comptes operatius, de comptes 
restringits d’ingressos i de comptes de departaments. 

La remuneració dels comptes corrents segons la informació facilitada és trimestral i el 
tipus d’interès variable. 
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S’ha sol.licitat confirmació de saldos a totes les entitats bancàries amb què la 
Universitat ha operat durant l’exercici de 2001, i s’ha obtingut resposta de totes, tret del 
Santander Central Hispano. 

S’han detectat dos comptes corrents, els saldos dels quals no es troben recollits en la 
comptabilitat a 31 de desembre de 2001, i l’import del qual puja a 121.170 euros. 

Fonts de la Universitat comuniquen que el citat import corresponia a dues subvencions 
de la Generalitat Valenciana gestionades directament pel personal de departaments. El 
Departament de Comptabilitat no va tenir constatació de l’existència de dos comptes 
fins l’inici de l’exercici de 2002, cosa que posa de manifest una debilitat de control 
intern. 

En la revisió de conciliacions bancàries a 31 de desembre de 2001, en les quals existien 
diferències entre els saldos comptables i els bancaris, no s’han detectat incidències 
significatives que ressaltar, encara que seria recomanable que la Universitat regularitzés 
aquelles partides conciliatòries que tenen una antiguitat superior a un any. 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D’INVESTIGACIÓ 

Sobre la base de la informació facilitada per la Universitat, s’ha elaborat el quadre 30, 
que recull el nombre d’expedients de contractació vigents durant l’exercici, desglossats 
per tipus de contracte i modalitats d’adjudicació. Així mateix s’indica el detall de la 
revisió efectuada: 

 
Total Revisats Tipus de contractes i 

de licitació Euros Nombre 
d’expedients 

Euros Nombre 
d’expedients 

 Concurs 773.881 61,0% 4 50,0% 577.266 74,6% 2 50,0% 

OBRES Proc. negociat 493.786 39,0% 4 50,0% 353.696 71,6% 1 25,0% 

 TOTAL 1.267.667 100,0% 8 100,0% 930.962 73,4% 3 37,5% 

          

 Concurs 1.462.419 81,7% 17 65,4% 442.453 30,3% 3 17,6% 

SUBMINISTRA-
MENTS 

Proc. negociat 326.800 18,3% 9 34,6% 180.189 55,1% 2 22,2% 

 TOTAL 1.789.219 100,0% 26 100,0% 622.642 34,8% 5 19,2% 

          

D’ALTRES Concurs 529.341 69,5% 6 46,2% 330.557 62,4% 1 16,7% 

CONTRACTES Proc. negociat 232.490 30,5% 7 53,8% 125.491 54,0% 2 28,6% 

 TOTAL 761.831 100,0% 13 100,0% 456.048 59,9% 3 23,1% 

 

TOTAL GENERAL 3.818.717 100,0% 47 100,0% 2.009.652 52,6% 11 23,4% 

Quadre 30 
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4.1 Fiscalització de contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 

 
Tipus de contractes i licitació Expt. Detall Import 

adjudicació 

CONCURS OB/8/00 Adequació nivell 0 en la biblioteca del Campus del 
Riu Sec de la Universitat Jaume I 

288.215 

CONCURS OB/7/01 Obres d’adecuació edificis E1 i E2 de l’àgora en el 
Campus del Riu Sec 

289.051 

OBRES 

PROC. NEGOC. OB/8/01 Obres d’urbanització de l’entorn de l’àrea de 
serveis comuns 

353.696 

Total (euros) 930.962 

CONCURS SU/5/01 Implantació d’un servei de control d’accés a la 
infraestructura docent 

149.562 

CONCURS SU/6/01 Equipament de comunicacions 157.663 

CONCURS SU/11/01 Equipament microinformàtic docent 135.228 

PROC. NEGOC. SU/20/01 Equip de mesura de superfície específica. FF 87.333 

SUBMINISTRA-
MENTS 

PROC. NEGOC SU/21/01 Sistema cromatogràfic capil.lar amb generació de 
hidrurs. FF 

92.856 

Total (euros)  622.642 

CONCURS AS/8/01 Redacció de los projectes tècnics i posterior 
direcció de las obres de l’edifici per a Paranimf en 
la parcel.la núm. 9 

330.557 

PROC. NEGOC. AS/5/01 Assessorament, defensa jurídica i judicial 27.887 

D’ALTRES 
CONTRACTES 

PROC. NEGOC. AS/10/01 Disseny d’un mural i un mosaic 97.604 

Total (euros) 456.048 

Quadre 31 

Els expedients revisats han sigut tramitats d’acord amb el Text Refós de la llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP), sense perjudici d’aquells aspectes 
susceptibles de major atenció i millora que es comenten en els apartats següents: 

4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives sense que s’hi hagen 
observat incidències significatives. 
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4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Actua com a tal el Rector, amb la qual cosa s’acompleixen les previsions respecte els 
estatuts de la Universitat, encara que per delegació de signatura, les resolucions 
d’adjudicació i modificació, així com els contractes, les subscriu el vicerector o el 
gerent, i es cita la resolució rectoral que els faculta per a la signatura. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, sis han sigut adjudicats per concurs (OB/8/00, OB/7/01, 
SU/5/01, SU/6/01, SU/11/01 i AS/8/01), i estimem que el procediment escollit ha sigut 
correcte. 

Els cinc expedients restants  examinats han sigut objecte de procediment negociat sense 
publicitat. 

Respecte als contractes examinats que han sigut adjudicats per concurs, en l’expedient 
OB/8/00 es comprova que com a conseqüència de l’aplicació de la complexa fórmula 
establida per a la baremació de les ofertes econòmiques, ressalten amb millor puntuació 
les proposicions que es situen en l’entorn de la mitjana aritmètica, amb la qual cosa 
resulten postergades propostes més avantatjoses econòmicament per a la Universitat. 

En els expedients SU/5/01 i SU/6/01 es qualifica la proposició econòmica fins a 40 
punts sobre un total de 110 per al total dels criteris de valoració. Encara que no s’hi 
observen resultat anòmals en l’aplicació pràctica del criteri econòmic, s’estableix que 
“la puntuació màxima per atorgar serà determinada per la mesa en funció dels 
percentatges de baixa oferits, les diferències entre les proposicions econòmiques i les 
millores tècniques dels equips i material oferits”, cosa que ens obliga a fer-ne un 
comentari. Els informes tècnics i la mesa de contractació sols puntuen en aquest criteri 
les condicions econòmiques oferides, sense posar-les en relació amb les “millores 
tècniques” que esmenten les clàusules administratives particulars, cosa que hauria 
resultat incorrecte i entenem que ha d’eliminar-se dels plecs, ja que les condicions 
tècniques ja figuren incloses en altres criteris de ponderació. D’altra banda, el fet que, 
una vegada vistes les ofertes econòmiques la mesa determine la puntuació màxima 
(interpretem que es refereix a l’oferta ideal que seria qualificada amb el màxim de 40 
punts) atribueix a aquest òrgan un marge de discrecionalitat que podria ser excessiu, si 
bé insistim en què l’aplicació pràctica que es fa ofereix uns resultats correctes. 

També en l’expedient SU/6/01 cal fer una objecció, ja que l’adjudicació és de major 
import que el pressupost, com a conseqüència que es proposa a l’empresa que havia 
sigut adjudicatària, la substitució d’un element per un altre (un xassís), que implica un 
major cost i, sobretot, una variació de les característiques del producte que s’ha de 
subministrar, que no es considerava en els plecs de condicions i que, per tant, estimem 
en desacord amb l’article 87 de la LCAP. A més, en el present cas ha de tenir-se en 
compte l’exigua diferència de puntuació entre les dues millors proposicions, i es 
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desconeix si la col.locada en segon lloc hauria pogut millorar la variació proposada i, 
per tant, oferir les millor condicions globals. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Amb caràcter general, s’acompleixen els requisits necessaris per a contractar amb la 
UJI. 

Els contractes apareixen formalitzats en document administratiu i estan subscrits pel 
gerent que compta amb la delegació de la signatura del Rector i un apoderat de 
l’adjudicatari. En tots es consigna l’expressa submissió als plecs del contracte i consta 
que ha sigut aportada la documentació exigida i les garanties. 

4.1.5 Execució dels contractes 

En els expedients obren les actes de comprovació del replanteig amb la qualificació de 
viabilitat. 

No cal fer objeccions en aquest apartat. Quan pertoca també hi ha l’acta de recepció. 

4.1.6 Modificació dels contractes 

Dos contractes (OB/8/01 i SU/6/01), experimenten determinades modificacions en les 
quals cal estimar que es segueix el procediment legalment establit, comptant els 
expedients amb la seua justificació, l’informe favorable de la corresponent unitat 
administrativa i la conformitat del contractista. 

4.1.7 Acabament del contractes 

Cal advertir que en l’expedient SU/5/01 hi ha un termini d’execució de 180 dies, consta 
que el contracte es subscriu el 27/06/01 i la recepció el 16/05/02, per la qual cosa es 
sobrepassa el termini establit; encara que el retard no és imputable al contractista. En el 
contracte AS/5/01, l’objecte del qual era l’assessorament i la defensa jurídica i judicial, 
es produeix una pròrroga el 27/05/02, que estava prevista en el contracte inicial. 

4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

El total de convenis d’investigació de l’exercici de 2001 puja a 157, l’import del qual és 
d’1.144.405 euros. Se n’han revisat 11 per un total de 162.423 euros, cosa que 
representa un 14,2% de l’import total. 

Els expedients seleccionat han sigut els següents: 
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Nº EXP. Detall Import 

0I004.01/1 Determinacio del deteriorament forestal en la comarca dels Ports per mitjà de l’anàlisi 
dendroclimatològica 

10.879 

0I111.01/1 Anàlisi, diagnòstic i estratègies per al desenvolupament turístic integrat del municipi 
de Benassal 

14.851 

0I114.01/3 Monitoring chlorpyrifos (and chlorpyrifos-methyl) surface water concentrations 
following use in citrus orchards Spain-2000-2001 

15.626 

0I157.01/1 Contracte per a activitats d’assessorament i assistència tècnica 10.361 

1I081.01/1 Sistema de gestió de la informació i l’aprenentatge estratègic 30.051 

1I082.01/2 Sistema de gestió de la informació i l’aprenentatge estratègic 21.035 

1I198.01/1 Investigació i desenvolupament d’imprimacions no contaminants aplicables a 
temperatura ambient per a la protecció de metalls utilitzats en la producció de ... 

12.020 

1I176.01/1 Emissió d’un informe jurídic 3.606 

7I077.01/4 Assessorament i redacció d’informes i dictàmens sobre assumptes de particular 
complexitat  jurídica, especialment en matèria de mercat de valors, dret de ... 

20.194 

7I077.01/5 Assessorament i redacció d’informes i dictàmens sobre assumptes de particular 
complexitat  jurídica, especialment en matèria de mercat de valors, dret de ... 

20.194 

9I153.01/2 Prestació d’assessorament i redacció d’informes i dictàmens jurídics (Annex I) 3.606 

Total 162.423 

Quadre 32 

Els contractes examinats responen al patró dels convenis per a realitzar treballs de 
caràcter tècnic, científic o artístic, en la redacció oferida per l’article 11 de la Llei de 
reforma Universitària. 

Tots els citats són contractes d’investigació únics o inicials, tret dels tres últims 
relacionats, en què es tracta de pròrrogues d’altres anteriors. Mereix ser destacada la 
peculiaritat de l’expedient 1I176.01/1, l’entrada en vigor del qual queda supeditada a 
obtenir per part de l’empresa una subvenció que ha de concedir l’Administració de 
l’Estat o l’IMPIVA i que va entrar en vigor quan aquest últim la va concedir. 

Segons el que estableix l’article 1 de la normativa de la Universitat, reguladora 
d’aquests negocis jurídics, tots han sigut subscrits pel Rector en nom de la UJI i per un 
apoderat, els poders del qual consten en el text del conveni, en el nom de l’altra part, 
tret del 0I114.01/3 en què no s’indica l’existència dels poders del signant en 
representació de Dow Agnosciences i el 1I198.01/1, que és formalitzat per una persona 
física. 

En els expedients no ens consta l’existència d’un informe jurídic sobre el contingut dels 
contractes i el procediment seguit, cosa que sense ser preceptiva, resultaria convenient, 
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encara que cal dir que la Universitat no compta amb un servei intern d’assessorament 
jurídic. 

Segons es desprén de la documentació aportada, en general s’ha observat el 
procediment establit en l’article 7 de la citada normativa de la Universitat, pel que fa al 
registre, les comunicacions, l’arxiu i la gestió econòmica, que ve a ser responsabilitat de 
l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic. (OCIT). 

En els expedients es troba la conformitat atorgada per part del personal de la Universitat 
responsable de realitzar els treballs. 

Ja s’ha fet referència en l’apartat anterior als representants que intervenen en els 
contractes en nom de les dues parts. 

Quant al contingut dels contractes ha d’ajustar-se al que disposa l’article 5 de la 
normativa de la Universitat. En aquest sentit els contractes examinats venen a recollir 
els requisits exigits en l’esmentat precepte. En particular s’hi recull la previsió de 
distribució del pressupost, si bé en algun cas figura en una memòria que s’hi adjunta. 

Caldria fer alguna observació pel que fa a l’objecte en alguns expedients, en concret el 
7I077.01/4, el 7I077.01/5 i el 9I153.01/2, que es refereixen a l’assessorament en matèria 
jurídica. Entenem que en cap dels casos figuren suficientment definides prèviament les 
qüestions que han de ser objecte d’assessorament, sinó que van establint-se a demanda 
de l’entitat que encarrega els serveis. Els dos primers citats, subscrits amb un despatx 
d’advocats, ve a ser successives pròrrogues d’un primer text signat el 14/07/97 que ja 
havia sigut prorrogat en 1999. Més que d’un treball concret de caràcter científic o tècnic 
es tracta en realitat d’una prestació de serveis no determinats prèviament. Així, el 
responsable de realitzar els treballs ve obligat a efectuar un assessorament jurídic durant 
vuit hores setmanals a la Universitat, i ha d’acudir dues vegades al mes a la seu del 
despatx del professional que encarrega els serveis (cal advertir que el text parla de 
prestació de serveis). Tanmateix, els dictàmens o informes realitzats que sobrepassen el 
volum de treball “raonablement exigible”, s’abonaran  per separat. Entenem, doncs, que 
en el contracte inicial i en les seues pròrrogues no està suficientment definit l’objecte de 
la prestació científica o tècnica que la Universitat ha de realitzar, sinó més aviat els 
serveis van realitzant-se a mesura que el despatx d’advocats contractant va demanant-
los i reclamant-los. 

De les dades que figuren en les clàusules dels contractes i del manifestat pels 
funcionaris de la Universitat es desprén que s’han respectat els límits quantitatius 
establits en el R.D. 1.930/1984, de 10 d’octubre, en la redacció donada pel R.D. 
1.459/1989, pel qual es desenvolupa l’article 45.1 de la Llei Orgànica 11/1983, de 25 
d’agost, de Reforma Universitària, pel que fa a les quantitats percebudes durant 2001 
per cada un dels professors que intervenen en els contractes examinats. 

Per part de l’OCIT es fa un seguiment de la facturació dels contractes. No obstant això, 
hem d’advertir que haurien de ser objecte de fiscalització interna, cosa que no es 
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constata que haja ocorregut en els expedients analitzats, ja que són susceptibles de 
generar ingressos i despeses a la Universitat. 

L’article 14 de la citada normativa de la Universitat regula la liquidació administrativa 
dels contractes, la qual es tramitada per l’OCIT una vegada han finalitzat els 
corresponents treballs, i assabentar el professor responsable i la unitat de gestió 
pressupostària. A partir de l’acabament comença la fase de liquidació, comprovant les 
despeses realitzades i la distribució dels ingressos, que ja han sigut efectuats per l’altra 
part sense que calga fer-ne cap observació. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades al llarg d’aquest informe, cal efectuar les 
recomanacions següents: 

- La Universitat ha de continuar els seus esforços a seguir millorant el control 
intern i els seus procediments de gestió, especialment pel que fa a la gestió 
d’ingressos i dels comptes bancaris. 

- Cal millorar el control dels pagaments per justificar i exigir que els comptes 
justificatius siguen retuts dins del termini legalment establit. Així mateix en les 
normes d’execució del pressupost, la Universitat pot regular el procediment dels 
pagaments en l’estranger, estesos amb el caràcter per justificar, en els mateixos 
termes que l’article 79.4 de la Llei General Pressupostària, que fixa en sis mesos 
el termini per a retre el compte corresponent a aquest tipus de pagaments. 

- Els complements de productivitat solament han de reconèixer  quan prèviament 
s’hagen fixat uns objectius i uns criteris de valoració, a fi de retribuir 
adequadament el major rendiment o iniciativa dels treballadors. 

- Els contractes d’investigació han de guardar relació directa en l’activitat 
investigadora. 

 

 



 




