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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA REVISIÓ 

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 2002. Així mateix s'hi detalla 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 de forma singular 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, la Universitat), estan 
formats a data 31 de desembre de 2002 per: el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l'estat de la liquidació del pressupost i la memòria. Aquests comptes, que 
s'adjunten íntegrament com a annex juntament amb l'informe d'auditoria emés per la 
Intervenció General de la Generalitat Valenciana (d'ara endavant IGGV), foren aprovats 
pel Consell Social en data 14 d'abril de 2003 i presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes per la IGGV el 30 de juny de 2003, juntament amb el citat informe d'auditoria, 
que és el resultat del control financer que, d'acord amb l'article 64 de la Llei d'Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, realitza la IGGV amb la col.laboració de les 
firmes d'auditoria contractades per aquesta. 

Al seu torn, la Sindicatura de Comptes efectua el control dels comptes de les 
universitats públiques valencianes, d'acord amb la LOU i amb la mateixa Llei de 
Sindicatura de Comptes. Resultat d'aquest control són els informes de fiscalització, 
bàsicament de regularitat. Efectivament s'hi produeix un doble control, en principi amb 
uns mateixos objectius, que cal racionalitzar a fi d'evitar duplicitats i ineficiències. A 
aqueix efecte, la fiscalització s'ha realitzat en coordinació amb la IGGV, establint línies 
d'actuació conjunta. Així mateix i amb la finalitat de reduir els efectes negatius d'aquest 
doble control, hem efectuat una revisió limitada. Les proves practicades s'han realitzat 
d'acord amb aquest enfocament i amb els principis i normes d'auditoria elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i 
amb les directrius tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de 
Comptes. 

Les àrees en què s'ha estructura el treball de fiscalització són les següents: 
- Pressupost i comptabilitat, 
- inversions, 
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- convenis i contractes d'investigació, 
- ingressos, 
- actius i passius financers, 
- balanç de situació i compte de resultats (els pagaments per a justificar 

inclusivament). 

Les àrees de tresoreria i extrapressupostaris i de taxes i d'altres ingressos, no han sigut 
fiscalitzades, perquè es tracta d'àrees analitzades en profunditat per les firmes 
d'auditoria contractades per la IGGV. L'exclusió en l'exercici de 2002 del capítol I de 
despeses, "Despeses de personal", obeeix al fet que la seua fiscalització s'efectuarà de 
forma alternativa en diversos exercicis. 

Igual com en exercicis anteriors, hem incidit en la contractació administrativa, en els 
convenis d'investigació i en el seguiment de les recomanacions recollides en els 
informes de fiscalització d'exercicis anteriors. 

Cal indicar que, per regla general, no hem assumit les conclusions de la IGGV. En el 
supòsit que s’havien assumit les conclusions obtingudes per la IGGV, s’hauria fet 
constar, una vegada verificat el treball realitzat per la IGGV, tal i com exigeixen les 
normes d’auditoria elaborades per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de 
Control Extern de l’Estat Espanyol. 

1.2.2 Abast de la revisió del compliment de la legalitat 

Conformement 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 la 
Universitat de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics durant l'exercici de 2002, 
d'acord amb la normativa que s'indica 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, que són aplicables específicament a 
la Universitat Jaume I: 

- Decret 5/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, per mitjà del 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. 

Igual com en exercicis anteriors, no han sigut objectiu de la fiscalització els següents 
ens públics que depenen o que estan participats per la Universitat: 

 
Ens Forma jurídica % de participació 

L'Àgora Universitària, S.L. 

Fundació Desenvolupament Rural 

Fundació Isonomia 

S.L. 

Fundació 

Fundació 

66% 

16% 

100% 
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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'han posat 
de manifest els següents fets que afecten de manera significativa l'adequació dels 
comptes als principis comptables que hi són d'aplicació: 

a) El pendent de cobrament relatiu a la subvenció global de la Generalitat 
Valenciana, està sobrevalorat en 286.272 euros, que no corresponen a drets que 
hagen de ser considerat com a tals (vegeu l'apartat 3.1.4.1). 

b) S'han detectat duplicitats en la comptabilitat de drets reconeguts per import de 
125.986 euros (vegeu els apartats 3.1.4.1 i 3.1.4.2). 

Addicionalment, s'indiquen tot seguit uns altres aspectes d'interés observats en el curs 
de la fiscalització efectuada. 

- El grau d'execució del pressupost de despeses es xifra en un 79,7% i el de 
compliment, en un 90,0%. 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos es xifra en un 89,7% i el de 
compliment, en un 87,0%. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat -amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2-, no s'han 
detectat en la Universitat, durant el període objecte de fiscalització, incompliments 
rellevants de la normativa aplicable, sense perjudici de les observacions assenyalades en 
els apartats 4.1 i 4.2 d’aquest informe. 
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3. COMENTARIS SOBRE ELS ASPECTES MÉS IMPORTANTS DELS 
COMPTES ANUALS 

3.1 Estat de liquidació del pressupost 

La liquidació del pressupost per a l'exercici de 2002 ha sigut aprovada pel Consell 
Social el 14 d'abril de 2003 i tramesa a la Conselleria de Cultura i Educació el 15 d'abril 
de 2003, abans del 30 d'abril de 2003, tal i com determina l'article 15.5 de la llei 
12/2002, de 27 de desembre. 

3.1.1 Pressupost inicial 

El pressupost inicial per a 2002, que va ser de 84.586.205 euros, el va aprovar el 
Consell Social de la Universitat en data 18 de desembre de 2001, abans de l'entrada en 
vigor de la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2002; raó 
per la qual no hi era aplicable el que es disposa en l'article 15.5 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. 

Tal i com es veu en el quadre 1, el pressupost per a 2002 augmentà un 27,4% en relació 
al de l'exercici anterior, en passar de 66.413.040 euros a 84.586.205 euros. 

 
Pressupost inicial Variació pressupost  

Capítols 2002 2001 02/01 

III Taxes i d'altres ingressos 7.221.135 6.985.390 235.745 3,4% 

IV Transferències corrents 43.425.958 37.362.224 6.063.734 16,2% 

V Ingressos patrimonials 234.395 132.223 102.172 77,3% 

VII Transferències de capital 7.948.565 1.995.360 5.953.205 298,4% 

VIII Actius financers 0 0 0 0,0% 

IX Passius financers 25.756.152 19.937.843 5.818.309 29,2% 

Total ingressos 84.586.205 66.413.040 18.173.165 27,4% 

I Despeses de personal 30.591.242 27.462.226 3.129.016 11,4% 

II Despeses de funcionament 10.741.658 9.306.895 1.434.763 15,4% 

III Despeses financeres 3.196.032 3.153.330 42.702 1,4% 

IV Transferències corrents 1.407.221 1.254.391 152.830 12,2% 

VI Inversions reals 38.643.441 25.236.198 13.407.243 53,1% 

VIII Actius financers 6.611 0 6.611 - 

Total despeses 84.586.205 66.413.040 18.173.165 27,4% 

Quadre 1 
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En l'estat d'ingressos destaca: 

- L'augment de 6.063.734 euros del capítol IV, "Transferències corrents", a causa 
fonamentalment de la subvenció global de la Generalitat Valenciana, calculada 
amb el model del programa plurianual de finançament del sistema universitari. 

- L'increment de 5.953.205 euros del capítol VII, "Transferències de capital", a 
causa de la subvenció de la Generalitat Valenciana per a finançar l'adquisició de 
terrenys per a l'ampliació del Campus. 

- L'augment de 5.818.309 euros del capítol IX, "Passius financers", originat per 
l'endeutament procedent del BEI per a finançar l'anualitat 2002 corresponent al 
II Pla d'Inversions. 

En l'estat de despeses és rellevant l'increment de 13.407.243 euros que experimenta el 
capítol VI, "Inversions reals", un 53,1%, motivat per l'augment dels fons FEDER per a 
finançar les inversions. 

3.1.2 Modificacions pressupostàries 

En el quadre 2 es recullen, en euros, les modificacions pressupostàries netes, que pugen 
a 19.007.634 euros; cosa que indica un creixement del 22,5%, en relació al pressupost 
inicial. 

 
 

Capítols 
Pressupost 

inicial 
 

Modificacions 
Pressupost 

definitiu 
Increment pressup.

definitiu/inicial 

Taxes i d'altres ingressos 7.221.135 2.584.267 9.805.402 35,8% 

Transferències corrents 43.425.958 5.343.182 48.769.140 12,3% 

Ingressos patrimonials 234.395 26.084 260.479 11,1% 

Transferències de capital 7.948.565 1.813.857 9.762.422 22,8% 

Actius financers 0 7.541.661 7.541.661 - 

Passius financers 25.756.152 1.698.583 27.454.735 6,6% 

Total ingressos 84.586.205 19.007.634 103.593.839 22,5% 

Despeses de personal 30.591.242 2.824.045 33.415.287 9,2% 

Despeses defuncionament 10.741.658 5.317.986 16.059.644 49,5% 

Despeses financeres 3.196.032 336.939 3.532.971 10,5% 

Transferències corrents 1.407.221 1.486.524 2.893.745 105,6% 

Inversions reals 38.643.441 9.042.140 47.685.581 23,4% 

Actius financers 6.611 0 6.611 - 

Total despeses 84.586.205 19.007.634 103.593.839 22,5% 

Quadre 2 
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En l'estat d'ingressos, el capítol més afectat per les modificacions pressupostàries és el 
VIII, "Actius financers", que s'incrementa -respecte de la previsió inicial- en 7.541.661 
euros, a causa de la utilització del romanent de tresoreria per a finançar modificacions 
de crèdit, especialment del capítol VI, "Inversions reals". Aquest capítol augmenta en 
9.042.140 euros. També destaca l'increment de 5.317.986 euros del capítol II, 
"Despeses de funcionament". 

D'un total de 51 expedients de modificació de crèdit, n'hem analitzats 7, per un import 
de 10.372.340 euros, que equivalen al 54,6% del total de crèdits modificats, i no s'hi ha 
observat cap incidència. 

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 79,7%; mentre que el grau de 
compliment, que relaciona els pagaments líquids amb les obligacions reconegudes, 
arriba al 90,0%. 

 
 

Despeses 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Obligacions 
pents. pag. 

Grau 
execució 

Grau 
compliment

Despeses de personal 33.415.287 31.288.898 30.904.909 383.989 93,6% 98,8%

Despeses funcionament 16.059.644 10.337.987 7.925.148 2.412.839 64,4% 76,7%

Despeses financeres 3.532.971 3.443.602 3.443.602 0 97,5% 100,0%

Transferències corrents 2.893.745 1.644.453 1.536.179 108.274 56,8% 93,4%

Inversions reals 47.685.581 35.804.937 30.429.268 5.375.669 75,1% 85,0%

Actius financers 6.611 0 0 0 0,0% - 

Total 103.593.839 82.519.877 74.239.106 8.280.771 79,7% 90,0%

Quadre 3 
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A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.3.1 Despeses financeres 

La previsió definitiva del capítol III, "Despeses financeres", va ser de 3.532.971 euros, i 
s'hi van reconéixer obligacions per import de 3.443.602 euros, que donen un grau 
d'execució del 97,5%. Els pagaments líquids han ascendit a 3.443.602 euros, la qual 
cosa indica un grau de compliment del 100%. 

La composició de les obligacions reconegudes en el capítol III a 31 de desembre de 
2002, en euros, és la següent: 

 
 

Concepte 
Obligacions 
reconegudes 

Pagament 
realitzats 

Interessos préstec BEI 1.598.628 1.598.628 

Interessos per obligacions i bons 1.679.828 1.679.828 

D'altres despeses financeres 165.146 165.146 

Total 3.443.602 3.443.602 

Quadre 4 

 

3.1.3.2 Inversions reals 

El capítol VI, "Inversions reals", és el més rellevant de l'estat de despeses. La previsió 
definitiva del capítol va ser de 47.685.581 euros, i s'hi han reconegut obligacions per 
import de 35.804.937 euros, cosa que representa un grau d'execució del 75,1%. Els 
pagaments líquids han sigut de 30.429.268 euros, que suposen un grau de compliment 
del 85,0%. 

En el quadre 5 es recull, en euros, l'evolució de les obligacions reconegudes en aquest 
capítol. 
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Concepte 
 

2002 
 

2001 
Increment 

absolut 
Increment 

relatiu 

I Pla d'Inversions 1995/2001 3.321.818 4.685.232 (1.363.414) (29,1%) 

II Pla d'Inversions 1999/2004 20.614.713 3.927.872 16.686.841 424,8% 

FEDER Comunitat Valenciana 2.621.641 0 2.621.641 - 

Inversions complementàries 28.152 108.549 (80.397) (74,1%) 

FEDER nacionals 2.656.803 481.315 2.175.488 452,0% 

D'altres inversions 6.561.810 4.449.701 2.112.109 47,5% 

Total 35.804.937 13.652.669 22.152.268 162,3% 

Quadre 5 

 

Del total d'obligacions comptabilitzades en aquest capítol, en corresponen 3.321.818 i 
20.614.713 euros a inversions relacionades amb el I i el II Pla d'Inversions, 
respectivament. Quant a les inversions relacionades amb els fons FEDER Comunitat 
Valenciana, s'han realitzat unes inversions de 2.621.641 euros, i amb els fons FEDER 
nacionals, unes inversions de 2.656.803 euros. En el concepte "D'altres inversions" es 
recullen totes les inversions relatives als projectes d'investigació. 

El detall de les anualitats de l'exercici de 2002, per programes, corresponents als dos 
plans d'inversió subscrits per la Universitat amb la Generalitat Valenciana, és el 
següent, en euros: 

 
 

Programes 
I Pla de 

Finançament 
II Pla de 

Finançament 
 

Import 

Àrea Juridicoeconòmica  11.717 11.717 

Àrea Cientificotècnica 253.240 253.240 

Àrea d'Humanitats i Socials 3.321.818 16.955.264 20.277.082 

Gestió i Rectorat 271.056 271.056 

Serveis comuns 2.047.495 2.047.495 

Instal.lacions esportives 4.275.767 4.275.767 

Estudis i projectes 318.378 318.378 

Total 3.321.818 24.132.917 27.454.735 

Quadre 6 

 

Per finançar el II Pla, la Universitat concerta una línia de préstecs a llarg terminin amb 
el BEI en l'exercici de 2000 per un import de 21.000.000 d'euros. 
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A la data d'aquest informe, la situació de les inversions realitzades i de les 
autoritzacions de disposició de fons, és la següent, en euros: 

I PLA D'INVERSIONS 

Anualitats reprogramades 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

 

Total I Pla 

Inversió 

realitzada

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

  4.685.232  4.685.232 4.685.232

  3.321.818 3.321.818 3.321.818

16.479.193 6.475.190 12.969.823 16.759.090 2.024.966 264.746 4.685.232 3.321.818 62.980.058 62.980.058
 

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

   3.321.818 3.321.818

16.479.193 6.475.190 5.379.058 21.516.215 4.835.010 168.698 3.126.898 4.999.796 62.980.058

Quadre 7 

 

Com podem comprovar en el quadre anterior, en relació al I Pla d'Inversions la 
Universitat ha justificat durant l'exercici de 2002 un import de 3.321.818 euros, que ha 
sigut autoritzat per la Direcció General d'Ensenyaments Universitaris de la Generalitat 
Valenciana;  així ha finalitat el I Pla de Finançament. 
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II PLA D'INVERSIONS 

Anualitats reprogramades 

1999 2000 2001 2002 TOTAL 

Inversió 

realitzada 

5.514.208    5.514.208 5.514.208 

 5.658.391   5.658.391 5.658.391 

  3.927.873  3.927.873 3.927.873 

   24.132.917 24.132.917 (*) 20.584.713 

5.514.208 5.658.391 3.927.873 24.132.917 39.233.389 35.685.185 
 

Autoritzacions 

1999 2000 2001 2002 2003 

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 

  15.960.788 4.624.534 (*) 20.585.322 

2.872.837 6.151.750 3.260.527 17.273.615 4.624.534 34.183.263 

Inversions realitzades directament per la G.V. 1.502.531 

Total inversió 35.685.794 

(*) La diferència es deu a una factura en divisa, que tenia un tipus de canvi distint quan s'envià a 
justificar a la Conselleria, que quan s'ha pagat posteriorment. 

Quadre 8 

 

Quant al II Pla d'Inversions, la Universitat ha justificat 20.585.322 euros durant 2002, 
que han sigut autoritzats per la Generalitat Valenciana; d'aquests, 15.960.788 euros 
n'han sigut autoritzats en 2002 i 4.624.534 euros, en l'exercici de 2003. 

La Universitat ha reflectit en el II Pla d'Inversions una inversió de 20.614.713 euros 
(vegeu el quadre 5), quan en realitat ha invertit a càrrec del II Pla 20.584.713 euros 
(vegeu el quadre 8). Aquesta diferència es deu a dues factures, en les quals no s'estava 
d'acord amb la mercaderia rebuda, i no es pogué enviar la factura a la Conselleria abans 
del termini establit per a autoritzar aquestes factures. 

3.1.4 Execució de l'estat d'ingressos 

El pressupost definitiu d'ingressos és de 103.593.839 euros, i els drets reconeguts s'han 
elevat a 86.119.541 euros. En el quadre adjunt es mostra, en euros, el grau d'execució 
del pressupost d'ingressos, que va ser del 89,7%; el grau de compliment s'hi ha xifrat en 
un 87%. 
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Ingressos 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts
Ingressos 

líquids 
Drets 

pents. cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim.

III  Taxes i d'altres ingressos 9.805.402 9.444.986 8.660.173 784.813 96,3% 91,7%

IV  Transferències corrents 48.769.140 48.176.206 39.185.997 8.990.209 98,8% 81,3%

V    Ingressos patrimonials 260.479 578.692 403.876 174.816 222,2% 69,8%

VII Transferències de capital 9.762.422 3.009.554 1.743.949 1.265.605 30,8% 58,0%

IX  Passius financers 27.454.735 24.910.103 24.910.103 0 90,7% 100,0%

EXERCICI CORRENT 96.052.178 86.119.541 74.904.098 11.215.443 89,7% 87,0%

Romanent de tresoreria 7.541.661   

Total 103.593.839   

Quadre 9 
 

 

A continuació comentem els capítols que han sigut analitzats d'acord amb l'abast de la 
revisió (apartat 1.2). 

3.1.4.1 Transferències corrents 

Els drets reconeguts en aquest capítol ascendiren a 48.176.206 euros; això significa un 
grau d'execució del 98,8% i un grau de compliment del 81,3%. 

El detall dels drets reconeguts en el capítol IV, "Transferències corrents", en els 
exercicis de 2002 i 2001, es mostra en el quadre 10, en euros. 
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2002 2001  

Concepte Import % s/total Import % s/total 

Fluct. 

02/01 

De la Generalitat Valenciana 44.910.440 93,2% 37.066.592 93,2% 21,2% 

De l'Administració de l'Estat 1.407.475 2,9% 1.638.750 4,1% (14,1%) 

D'altres transferències corrents 1.858.291 3,9% 1.058.226 2,7% 75,6% 

Total 48.176.206 100,0% 39.763.568 100,0% 21,2% 

Quadre 10 

 

Els drets reconeguts per transferències corrents de la Generalitat Valenciana foren de 
44.910.440 euros: 40.493.692 euros corresponents a la subvenció global i la resta, a 
unes altres subvencions corrents. 

En el quadre 11 se'n mostra el desglossament per tipus de subvencions rebudes, en 
euros. 

 
 Import 

- Subvenció concedida en la Llei de Pressuposts 27.121.540 

- Suplement a la despesa corrent 4.887.116 

- Subvenció addicional condicionada a objectius 2.704.375 

- Increment subvenció corrent 5.780.661 

Total subvenció global 40.493.692 

- Transferència corrent per a interessos d'obligacions i préstecs 3.278.457 

- Conveni equilibri pressupostari 2002 274.856 

- D'altres transferències 863.435 

Total d'altres transferències corrents 4.416.748 

TOTAL transferències corrents de la G.V. 44.910.440 

Quadre 11 

 

El quadre 12 mostra un resum comparatiu del calendari real de cobraments de la 
subvenció global de la Generalitat Valenciana dels exercicis de 2000, 2001 i 2002, 
agrupats per trimestres i expressats en euros; una part de la subvenció global de la 
Generalitat Valenciana està pendent de pagament a 31 de desembre de 2002, i d'aquesta 
se n'ha cobrat una part en els dos primers trimestres de l'exercici de 2003. 
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2000 2001 2002 

Subvenció global 
Import % s/total Import % s/total Import % s/total

Exercici corrent:  

1r. trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 8.153.100 20,1%

2n. trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 8.803.089 21,7%

3r. trimestre 5.721.635 21,0% 6.261.921 19,0% 7.975.178 19,7%

4t. trimestre 6.346.688 23,3% 7.214.730 21,8% 8.093.899 20,0%

Total exercici corrent 23.511.593 86,3% 26.000.493 78,8% 33.025.266 81,5%

Exercici següent:  

1r. trimestre 3.748.092 13,7% 5.121.128 15,5% 190.109 0,5%

2n. trimestre 0 0,0% 1.868.228 5,7% 4.971.206 12,3%

Pendent de cobrament 0 0,0% 0 0,0% 2.307.111 5,7%

Total exercici següent 3.748.092 13,7% 6.989.356 21,2% 7.468.426 18,5%

Total 27.259.685 100,0% 32.989.849 100,0% 40.493.692 100,0%

Quadre 12 

 

La Universitat ha comptabilitzat, per una part, les transferències rebudes de la 
Generalitat Valenciana, que ascendiren a 32.008.656 euros, i per una altra l'acord del 
Govern Valencià per mitjà del qual aquelles s'amplien en 5.257.478 euros; aquest 
import ja estava comptabilitzat entre els ingressos rebuts corresponents als mesos de 
novembre i desembre. Tanmateix, no van comptabilitzar 4.971.206 euros com a import 
pendent de transferir, el qual fou comunicat per la Direcció General d'Ensenyaments 
Universitaris el 18 de desembre de 2002. Això ha fet que els drets en aquest concepte 
estiguen sobrevalorats en 286.272 euros, import obtingut de la diferència entre els 
5.257.478 euros ja comptabilitzats per duplicat, i els 4.971.206 euros no comptabilitzats. 

D'altra banda, la Generalitat Valenciana, a 31 de desembre de 2002, no havia reconegut 
obligacions per import de 6.992.045 euros, corresponents a la part pendent de 
cobrament tant de la subvenció addicional condicionada al compliment d'objectius, com 
de la resta de la subvenció global. En aquest sentit, cal tenir en compte que, d'acord amb 
els principis comptables públics, la Universitat ha de reconéixer els drets per 
transferències quan en perceba el cobrament, o quan li siga notificat el reconeixement 
de l'obligació per part de l'ens que concedeix la transferència. 

Les transferències corrents de l'Administració de l'Estat van ser de 1.407.475 euros, un 
14,1% menys que en 2001. 

En l'epígraf "D'altres transferències corrents" es reconeixen 1.858.291 euros i s'hi recull 
principalment la subvenció de 601.012 euros que la Universitat rep de la Fundació 
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Caixa Castelló-Bancaixa, en virtut d'un conveni signat el 20 de març de 2002. En aquest 
apartat també s'inclouen les transferències corrents rebudes de l'exterior, amb uns drets 
reconeguts de 424.245 euros; aquest drets reconeguts estan sobrevalorats en 48.132 
euros, perquè s'ha duplicat la comptabilitat de la subvenció rebuda. 

3.1.4.2 Ingressos patrimonials 

La previsió definitiva del capítol V, "Ingressos patrimonials", s'eleva a 260.479 euros; 
s'hi han reconegut drets per import de 578.692 euros, que donen un grau d'execució del 
222,2%. El grau de compliment ha sigut del 69,8%. 

El desglossament per articles tant dels drets reconeguts, com dels ingressos realitzats, es 
mostra en el següent quadre, en euros. 

 
 

Article 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 
realitzats 

Interessos financers 462.218 321.974 

D'altres rendes 100.628 66.056 

Ingressos per cessió de terrenys 15.846 15.846 

Total 578.692 403.876 

Quadre 13 

 

Els drets reconeguts en l'article "Interessos financers" estan sobrevalorats en 77.854 
euros. La Universitat hi ha comptabilitzat un cobrament d'interessos pel dit import dues 
vegades, de manera que caldria ajustar el dit import com a "menys" dret reconegut, ja 
que el cobrament no està comptabilitzat. 

3.1.4.3 Transferències de capital 

La previsió definitiva del capítol VII, "Transferències de capital", va ser de 9.762.422 
euros i els drets reconeguts, de 3.009.554 euros; això representa un grau d'execució del 
30,8%, que es deu a la reduïda realització que presenten les subvencions relacionades 
amb els Fons FEDER. El grau de compliment ha sigut del 58,0%. 
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2002 2001 

Concepte 
Import % s/total Import % s/total 

Variació 

02/01 

De la Generalitat Valenciana 2.547.131 84,6% 180.304 15,0% 1.312,7%

De l'Administració central 0 0,0% (1.052) (0,1%) - 

De transferències de capital de l'exterior 462.423 15,4% 1.025.435 85,1% (54,9%)

Total 3.009.554 100,0% 1.204.687 100,0% 149,8%

Quadre 14 

 

El desglossament per articles, tant dels drets reconeguts, com dels ingressos realitzats, 
es mostra en el quadre següent, en euros: 

 
 

Concepte 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 
realitzats 

Transferències de capital de l'Administració de l'Estat 973.832 0 0 

Transferències de capital Generalitat Valenciana 3.244.073 2.547.131 1.282.565 

Transferències de capital de l'exterior 5.544.517 462.423 461.384 

Total 9.762.422 3.009.554 1.743.949 

Quadre 15 

 

En el concepte "Transferències de capital de la Generalitat Valenciana", figura un 
import de 2.404.040 euros relatiu a les subvencions de capital concedides per la 
Generalitat Valenciana a la Universitat per a la compra de terrenys en 2002. A 31 de 
desembre de 2002 quedaven pendents de cobrament per aquesta subvenció 1.264.566 
euros, que han sigut cobrats en la seua totalitat en els mesos de gener i febrer de 2003. 
Aquesta subvenció de capital pendent de cobrament està correctament comptabilitzada, 
ja que l'ens que la concedeix sí que n'ha reconegut l'obligació a 31 de desembre de 
2002. 

Les "Transferències de capital de l'exterior" corresponen a les subvencions per 
infraestructures científiques i tecnològiques cofinançades amb fons FEDER per al 
període 2000-2001. 

3.1.4.4 Passius financers 

La previsió definitiva del capítol IX, "Passius financers", de l'estat d'ingressos de 2002, 
s'eleva a 27.454.735 euros; s'hi han reconegut drets per import de 24.910.103 euros, que 
donen un grau d'execució del 90,7%. De l'import de drets reconeguts, se n'han ingressat 
24.910.103 euros, cosa que genera un grau de compliment del 100,0%. 
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Dels drets reconeguts, en corresponen 20.002.900 euros a les disposicions efectuades en 
l'exercici de 2002 d'un línia de préstecs del Banc Europeu d'Inversions (BEI), per a 
reposar un línia de crèdit que la Universitat manté amb Banesto per a finançar el pla 
d'inversions. La resta, 4.907.203 euros, en correspon al saldo disposat de la pòlissa de 
crèdit a 31 de desembre de 2002. La utilització d'aquest compte de crèdit es preveu com 
una operació-pont de curt termini, sempre que es puguen produir retards en la recepció 
dels desemborsaments del BEI. 

La Universitat, en aquest exercici, ha registrat com a ingrés la totalitat del saldo disposat 
de la pòlissa de crèdit contractada amb Banesto. Això es deu al fet que, en exercicis 
anteriors, aquesta operació es comptabilitzava com a no pressupostària, i en aquest 
exercici de 2002 l'han registrada com a ingrés pressupostari; tal i com assenyala la 
Comissió de Principis i Normes Comptables Públics de l'Estat. 

3.1.5 Pressuposts tancats 

En el quadre 16 es recullen els saldos de drets i d'obligacions pendents a 31 de 
desembre de 2001; així com els cobraments i pagaments i les variacions produïdes o els 
ajusts efectuats durant 2002, i els saldos pendents a 31 de desembre de 2002, en euros. 

 
Drets pendents de cobrament 

Situació en 2002 Segons ctes. 

2001 Ajusts Definitiu Cobrat Pendent 

10.343.879 (23.234) 10.320.645 9.341.524 979.121 
 

Obligacions pendents de pagament 

Situació en 2002 Segons ctes. 

2001 Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

6.260.628 4.728 6.265.356 6.228.048 37.308 

Quadre 16 

 

Quant als drets pendents de cobrament de pressuposts tancats, cal destacar que en 
corresponen 415.900 euros a una part de l'anualitat de 2001, derivada del conveni que la 
Universitat va signar amb la fundació Caixa de Castelló-Bancaixa. 

3.1.6 Resultat pressupostari i romanent de tresoreria 

El quadre 17 mostra, en euros, el saldo pressupostari de l'exercici, que ha sigut de 
3.599.664 euros, així com els ajusts i el saldo de l'exercici una vegada ajustat, que 
s'eleva a 9.121.980 euros. 
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Concepte 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Import 

Operacions no financeres 61.209.438 82.519.877 (21.310.439)

Operacions amb actius financers 0 0 0 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 61.209.438 82.519.877 (21.310.439)

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS 24.910.103 0 24.910.103 

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI  3.599.664 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria  3.642.388 

Desviacions de finançament positives   (3.286.043)

Desviacions de finançament negatives  5.165.971 

SALDO DE L'EXERCICI  9.121.980 

Quadre 17 

 

Tal i com es reflecteix en el quadre 18, en euros, el romanent de tresoreria total s'eleva a 
11.494.029 euros, dels quals 5.043.948 euros estan afectats a finançar determinades 
despeses. 
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Concepte Import 

(+) I.- DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 12.441.598 

(+) Deutors del pressupost de l'exercici corrent 11.215.443 

(+) Deutors de pressuposts d'exercicis anteriors 979.121 

(+) Deutors no pressupostaris 463.277 

Per a deduir: provisions per a insolvències (216.243) 

(-) II.- OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 10.643.601 

(+) Creditors del pressupost de l'exercici corrent 8.280.770 

(+) Creditors de pressuposts d'exercicis anteriors 37.308 

(+) Creditors per devolució d'ingressos 3.222 

(+) Entitats públiques creditores 2.035.132 

(+) Creditors no pressupostaris 287.169 

(-) III. PROVISIONS 146.101 

(+) Provisió per a riscs a curt 146.101 

(+) IV.- FONS DISPONIBLES 9.842.133 

(+) Caixa 9.597 

(+) Bancs i institucions de crèdit 3.132.536 

(+) Inversions financeres en repos. 6.700.000 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I-II-III+IV) 11.494.029 

I.- ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 5.043.948 

II.- ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT 6.450.081 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (I+II) 11.494.029 

Quadre 18 

 

3.2 Balanç i compte de resultats 

En els quadres 19 i 21 es recullen respectivament el balanç de situació i el compte del 
resultat economicopatrimonial a 31 de desembre de 2002 de la Universitat. L'actiu i el 
passiu del balanç s'elevaren a 238.660.618 euros i el resultat de l'exercici va ser de 
30.055.032 euros. 

En la memòria dels comptes anuals, la Universitat ha presentat l'estat de conciliació del 
resultat pressupostari amb el resultat economicopatrimonial (quadre 20). 

Dins de l'epígraf de l'actiu del balanç "Deutors no pressupostaris", figura un import de 
71.473 euros relatiu a manaments de pagament per a justificar. N'hem verificat una 
mostra que s'eleva a 22.128 euros, dels quals 13.120 euros han superat el termini legal 
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de justificació a 31 de desembre de 2002. Això no obstant, en juny de 2003 ja se n'havia 
regularitzat el 100%. 

Tot seguit es mostra el balanç a 31 de desembre de 2002, en euros. 

 
ACTIU Import PASSIU Import 

 Immobilitzat 213.328.296  Fons propis 131.439.997 
I.- Immobilitzacions immaterials 892.715 I.- Patrimoni 101.384.965
          Aplicacions informàtiques 1.157.941         Patrimoni 90.322.018 
          Dret d'ús sobre immobles 554.600         Patrimoni rebut en cessió 11.062.947 
          Amortitzacions (819.826)  
  II.- Resultats de l'exercici 30.055.032
II.- Immobilitzacions materials 125.962.850  Iº Diferits der. de compr. financ. 4.686.860
           Terrenys i béns naturals 10.771.119  
           Edificis i d'altres construccions 96.739.584 I.- D'altres ingr. per distrib. en divers. exers. 4.686.860
           Instal.lacions tècniques i maquinària 22.500.993  
           Mobiliari i utillatge 10.164.368  Creditors a llarg termini 77.400.672
           Equips informàtics 17.558.761  
           Fons bibliog. i documentals 5.887.687 I.- Emissions i obligs .i d'altres valors negoc. 25.843.520
           Obra en curs: campus universitari 1.559.036          Obligacions i bons 25.843.520 
           Immobilitzats llei 3/91 creació UJI 974.387  
           Amortitzacions (40.193.085)  

 II.- D'altres deutes  llarg termini 51.557.152
III.- Inversions financeres permanents 86.472.731           Deutes amb entitats de crèdit 51.556.036 
           G.V. Pla d'Inversions 85.855.343           D'altres deutes 1.116 
           D'altres inversions financeres 627.942  
           Menys: Provisions (10.554)  Creditors a curt termini 24.986.988
 Actiu circulant 25.332.322 I.- Emissions d'obligacions i d'altres valors 73.636

           Interessos d'obligacions i d'altres valors 73.636 
I.- Deutors 15.487.464  
          Deutors pressupostaris 12.194.564 II.- Deutes amb entitats de crèdit 6.091.040
          Deutors no pressupostaris 3.509.143            Préstecs i d'altres deutes 4.907.203 
          Menys: Provisions (216.243)            Deutes per interessos 1.183.837 
II.- Inversions financeres temporals 6.700.000 III.- Creditors 10.997.343
            D'altres inversions financeres 6.700.000            Creditors pressupostaris 8.318.078 

            Creditors pres. dev. ing. 3.222 
III.- Tresoreria 3.142.133            Creditors no pressupostaris 640.911 
            Caixa 9.597            Administracions públiques 2.035.132 
            Bancs i institucions de lucre 3.132.536  

 IV.- Ajusts per periodificació 7.824.969
IV.- Ajusts per periodificació 2.725            Ingressos anticipats 7.824.969 
            Despeses anticipades 2.725  

  Provs. per a riscs i despeses a curt 146.101
 I.- Provs. per a cobertura riscs 146.101

Total Actiu 238.660.618 Total Passiu 238.660.618

Quadre 19 
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La conciliació entre el resultat pressupostari i l'economicopatrimonial, es mostra a 
continuació, en euros. 

 
1. SALDO PRESSUPOSTARI 3.599.664 
2. SALDO PRESSUPOSTARI D'EXERCICIS TANCATS (27.962) 
3. TOTAL VARIACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 3.571.702 

 CONCILIACIÓ  
(A) DESPESES PRESSUPOSTÀRIES NO ECONÒMIQUES 37.111.702 

 Inversions netes del pressupost 35.804.937 
 Venciment de despeses meritades abans de 2002 1.112.601 
 Pagaments lliurats per a justificar en 2002 (de despesa) 191.439 
 Despeses anticipades en 2002 2.725 

(B) INGRESSOS ECONÒMICS NO PRESSUPOSTARIS 25.935.319 
 Traspàs subvenció Pla Inversions G.V. (des d'ingrés diferit) 23.906.530 
 Segon termini taxes acadèmiques curs 2002/2003 1.462.665 
 Ingrés extraordinari per baixa edifici Borriol (cedit) 1.017.224 
 Meritació de la compensació cost financer endeutament (difer. exercicis) 310.943 
 Altes d'immobilitzat per donacions 100.769 
 Ingressos diferits traspassats per concessió Residència d'Estudiants 93.915 
 Excés de provisions per a participacions financeres permanents 109 
 Meritació devolucions de taxes 2002/2003 (85.000) 
 Diferència en periodificació taxes acadèmiques (130.955) 
 Diferència en periodificació ingressos RTA (740.881) 

(C) INGRESSOS PRESSUPOSTARIS NO ECONÒMICS 26.246.247 
 Endeutament financer de l'exercici 24.910.103 
 Segon termini taxes acadèmiques 2001/2002 1.334.106 
 Fiances constituïdes a llarg termini i d'altres ajusts 2.038 

(D) DESPESES ECONÒMIQUES NO PRESSUPOSTÀRIES 10.317.444 
 Dotació per a amortitzacions d'exercici 2002 7.417.545 
 Despeses meritades i no vençudes en 2002 1.526.215 
 Ingrés anticipat FEDER no computat en 2001 872.865 
 Pagaments per a justificar justificats en 2002 (de despesa) 235.181 
 Dotació provisions de tràfic 192.000 
 Pèrdues en baixes d'immobilitzat 47.038 
 Baixa en balanç de la participació en fundacions 24.041 
 Despeses anticipades de l'exercici 2001 2.559 
 Resultat economicopatrimonial (3+A+B-C-D) 30.055.032 

Quadre 20 
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El compte de pèrdues i beneficis de l'exercici de 2002, es mostra a continuació, en 
euros. 

 
DEURE Import HAVER Import 

 DESPESES 55.755.022  INGRESSOS 85.810.054

1. Despeses de funcionament  53.068.406 1. Ingressos de gestió ordinària 9.861.540

Despeses de personal 33.056.430 Taxes, preus i prestació de servs. 9.076.551 

Prestacions socials 41.832 Reintegr. desps. exers. tancats 7.328 

Dotacions per a amortitz. immobilitz. 7.417.545 D'altres ingressos de gestió 309.018 

Variació provisions de tràfic 192.000 Ingressos financers 468.643 

D'altres despeses de gestió 8.564.108  

Despeses financeres i assimilables 3.796.600 2. Transferències i subvencions 74.882.726

Variació provis. d'invers. financeres (109) Transferències corrents 46.261.070 

Transferències capital 28.621.656 

2. Transferències i subvencions 1.686.450  

Transferències corrents 1.686.450 3. Beneficis i ingressos extraord. 1.065.788

Beneficis procedents de l'immob. 1.065.788 

3. Pèrdues i beneficis extraordinaris 1.000.166  

Pèrdues procedents de l'immob. 47.038  

Despeses extraordinàries 4.728  

Despeses i pèrdues d'exers. anteriors 948.400  

Estalvi 30.055.032 Pèrdua d'estalvi -

Quadre 21 
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4. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ I DELS CONVENIS 
D’INVESTIGACIÓ 

El quadre 22 recull, en euros, el volum de la contractació efectuada i el nombre 
d'expedients de contractació vigents durant l'exercici, desglossats per tipus de contracte 
i modalitats d'adjudicació, segons la informació facilitada per la Universitat. Així 
mateix s'hi indica el detall de la revisió realitzada. 

 
Total Revisats  

Tipus de contractes i 
de licitació  

Euros 
Nombre 

d'expedients
 

Euros 
Nombre 

d'expedients

OBRES Concurs 13.257.268 100,0% 5 100,0% 12.399.142 93,5% 3 60,0%

 Total 13.257.268 100,0% 5 100,0% 12.399.142 93,5% 3 60,0%

 Concurs 9.014.014 92,4% 109 73,6% 1.366.344 15,2% 3 2,8%

SUBMINISTRS. Proc. negociat 741.164 7,6% 39 26,4% 0 0,0% 0 0,0%

 Total 9.755.178 100,0% 148 100,0% 1.366.344 14,0% 3 2,0%

D'ALTRES Concurs 768.996 67,1% 9 47,4% 298.581 38,8% 3 33,3%

CONTRACTES Proc. negociat 49.620 4,3% 3 15,8% 29.860 60,2% 1 33,3%

 D'altres 327.421 28,6% 7 36,8% 327.421 100,0% 4 57,1%

 Total 1.146.037 100,0% 19 100,0% 655.862 57,2% 8 42,1%
 

Total general 24.158.483 100,0% 172 100,0% 14.421.348 59,7% 14 8,1%

Quadre 22 
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4.1 Fiscalització dels contractes 

Els contractes examinats han sigut els següents: 

 
Tipus de contractes 

i de licitació 
 

Exp. 
 

Detall 
Import 

adjudicació 

Concurs OB/1/02 Construcció edifici Centre Estudis Postgrau, 
Formació Continuada i Consell Social  

4.370.320 

Concurs OB/4/02 Urbanització del Bulevard Central 2.158.835 

OBRES 

Concurs OB/5/02 Edifici per a ampliació de Biblioteca 5.869.987 

Total (euros) 12.399.142 

Concurs SU/5/02 Espectròmetre de masses de temps de vol. FF  270.155 

Concurs SU/12/02 Equipament audiovisual. FFGV1ª 735.582 

SUBMINISTRS
. 

Concurs SU/76/02 Equipament informàtic. FF 360.607 

Total (euros)  1.366.344 

Concurs AS/1/02 Contractació del servei corporatiu de telefonia 
mòbil, SMS i ISP virtual (lot 1) 

113.592 

Concurs AS/1/02 Contractació del servei corporatiu de telefonia 
mòbil, SMS i ISP virtual (lot 2) 

81.137 

Concurs AS/2/02 Redacció projectes tècnic i posterior direcció 
obres adequació parcel.la núm. 10 de les 
instal.lacions esportives per a cobrir necessitats 
previstes en el pla director per a la zona 1 

103.852 

Proc. negociat AS/7/02 Servei de gestió cultural 29.860 

D'altres CE/2/02 Conveni de col.laboració per a la construcció 
d'un robot a mesura. FF 

108.182 

D'altres IM/1/02 Importació robot mòbil 13.392 

D'altres IM/3/02 Robot mòbil de gran capac. i grup robots 
mòbils 

90.452 

D'ALTRES 
CONTRACTES 

D'altres IM/4/02 Equipament d'adquisició d'imatges 
multiespectrals. FFGV3ª 

115.395 

Total (euros) 655.862 

Quadre 23 

 

Els expedients revisats han sigut tramitats conformement al text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (LCAP); sense perjudici d'aquells aspectes 
susceptibles de major atenció i millora que comentarem en els apartats següents: 
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4.1.1 Actuacions administratives prèvies 

Els expedients examinats contenen les actuacions administratives prèvies, i no hi hem 
detectat cap incidència. 

4.1.2 Òrgan de contractació: competència 

Actua com a tal el Rector, de manera que en aqueix sentit es compleixen les previsions 
dels Estatuts de la Universitat; encara que, per delegació de signatura, les resolucions 
d'adjudicació i modificació, així com els contractes, poden estar subscrits per un 
vicerector o pel gerent, i en qualsevol cas es cita la resolució del rector que els faculta 
per a signar. 

4.1.3 Forma de selecció del contractista 

Dels expedients examinats, n'hi ha un que ha sigut objecte de procediment negociat 
sense publicitat (AS/7/02); un altre ha sigut tramitat al marge de la LCAP, adduint que 
es tractava d'un conveni de col.laboració, malgrat que fou arxivat abans de subscriure'l 
(CE/2/02); n'hi ha tres que es consideren contractes d'importació, a l'empara de l'article 
175.2 de la LCAP, i els altres nou han sigut objecte de concurs -pel que fa a aquests 
últims, en la nostra opinió el procediment elegit ha sigut el correcte. 

L'expedient tramitat pel procediment negociat sense publicitat, s'ha fet així basant-se en 
l'article 210.h) de la Llei de Contractes, per raó de la quantia. Inviten tres empreses, de 
les quals s'hi presenten dues, i existeixen criteris per a realitzar la selecció. No s'hi 
poden fer objeccions. 

Comentari especial mereixen els denominats contractes d'importació, la referència dels 
quals comença amb les sigles "IM". Es tracta d'adquisicions d'equipaments que hom 
afirma que són molt específics, procedents d'Estats que no pertanyen a la Unió Europea. 
Per efectuar-los, s'invoca l'article 175 de la LCAP, que conté normes referides al 
contracte de subministraments, en l'apartat 2 del qual s'indica que "els contractes que es 
celebren amb empreses estrangeres d'Estats que no pertanyen a la Comunitat Europea, 
quan el seu objecte es fabrique o procedisca de fora del territori nacional, i els de 
subministrament... es regiran per la present Llei; sense perjudici d'allò que convinguen 
les parts, d'acord amb les normes i els usos vigents en el comerç internacional". 

En el cas dels tres contractes al.ludits, es fa referència al fet que, aparentment, solament 
en pot efectuar el subministrament un únic proveïdor. És obvi que no resulta fàcil 
fonamentar tal afirmació, que no existeix més que un proveïdor, prestador o 
subministrador de determinats béns o serveis, especialment quan ascendim a l'àmbit 
internacional, i a pesar que qui així es manifeste siga un perfecte coneixedor del mercat 
en qüestió. Tampoc no és fàcil determinar quines són les necessitats concretes, molt 
específiques en ocasions, que indueixen a escometre una contractació determinada, ja 
que tals necessitats -màxime quan es lliguen a un producte o servei concret-, sempre 
vindran condicionades per l'oferta existent en el mercat, perquè no es pot admetre que 



Universitat Jaume I. Exercici de 2002 

- 165 - 

algú necessita quelcom que no es produeix o que no es pot produir. La definició de les 
necessitats concretes i la manifestació que aquestes solament poden ser satisfetes per 
mitjà d'un determinat producte o servei, exigeix per tant un detallat coneixement del 
mercat, més encara quan s'opera a escala internacional. Per això, entenem que en els 
casos en què es pressuposa l'existència d'un únic proveïdor, cal extremar les possibilitats 
d'informació sobre això. Un sistema per a fer-ho és el de recaptar informes externs a la 
mateixa Administració contractant, amb la finalitat que uns altres òrgans, centres o 
unitats d'experts en la matèria, es manifesten sobre la possibilitat que hi haja productes 
alternatius o de similars prestacions que els que hom pretén contractar a un presumpte 
únic subministrador. A pesar d'això, el sistema normal de selecció del contractista és el 
del procediment obert o restringit, i es podria plantejar i tot la possibilitat d'un 
procediment negociat amb publicitat, sempre amb publicitat i concurrència, malgrat que 
hom pressupose que aquesta última no siga possible perquè solament existisca un únic 
possible adjudicatari. Solament davant d'aquesta certesa, adquirida sobre la base 
d'informacions suficients -i sempre considerada com a excepcional en la LCAP-, cabria 
dirigir-se a qui se sap de forma fefaent que és l'únic proveïdor o prestador, per tal de 
sol.licitar-li l'oferta. Tret que no hi haja cap dubte, cal aplicar els preceptes generals de 
la Llei (arts. 75, 92, 181 i 182), en els quals s'estableix -fins i tot per al procediment 
negociat- que el sistema de selecció emprat ha d'estar justificat en l'expedient; 
justificació que, en els casos que ens ocupen, entenem que es pot fer recaptant informes 
externs emesos per experts. 

D'altra banda, ja hem exposat que l'article 175.2 preceptua que aquests contractes es 
regiran per la LCAP, sense perjudici d'allò que les parts convinguen i d'acord amb les 
normes i els usos vigents en el comerç internacional. És a dir, primer que tot cal aplicar 
l'esmentada Llei, sobre la regulació de la qual es podran fer matisacions imposades per 
l'especificitat del tràfic jurídic en què es desenvolupen aquests contractes. En els casos 
que analitzem, s'observa que, a pesar de respectar en línies generals els tràmits bàsics 
prevists en la Llei, tanmateix es nota en falta la subscripció d'un contracte, el qual 
entenem que és un requisit ineludible fins i tot en el comerç internacional. També s'hi 
comprova que no consta que es donen les condicions que, per a contractar amb 
l'Administració, exigeix l'article 23 de la LCAP a les empreses estrangeres no 
comunitàries. 

Quant als expedients adjudicats per concurs, que són la majoria, en tots s'utilitza el 
procediment correcte. Ara bé, cal fer algun advertiment pel que fa als criteris de 
valoració establits. En primer lloc, s'ha de destacar la complexitat que en alguns casos 
revesteix l'exposició que d'aqueixos criteris es fa en els plecs de condicions, que els fa 
difícilment comprensibles. Seria desitjable que no s'hi usaren fórmules matemàtiques 
complicades per a aplicar els dits factors; el seu ús, a més d'originar inseguretat en els 
licitadors, pot arribar a provocar que l'òrgan de selecció no les aplique correctament, tal 
i com sembla que ocorre en l'expedient SU/76/02, en què l'informe tècnic no aplica 
literalment els criteris, sinó que ho fa amb un marge de discrecionalitat. D'altra banda, 
en determinats casos s'estableixen sistemes de puntuació ponderada, de manera que es 
qualifiquen conjuntament criteris econòmics i no econòmics; quan els articles 85 i 86 de 
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la LCAP distingeixen clarament entre el preu, que ja puntua com a element 
independent, i la resta de criteris. 

També cal assenyalar que, en els contractes d'obres, s'estableix en el plec l'existència, en 
principi, de baixa temerària si es sobrepassa en més de deu punts la mitjana de les 
ofertes. Es recomana no utilitzar-la per ser controvertida, l’estimació d’una baixa 
temerària en els concursos. A més, en els expedients que s’analitzen es deixa un marge 
de discrecionalitat per a la seua aplicació. 

En tots els expedients, fins i tot en els tramitats pel procediment negociat sense 
publicitat -per als quals no resulta preceptiva-, hi ha una mesa de contractació prevista 
en el plec de clàusules administratives, la composició i actuació de la qual podem 
estimar correctes. En l'expedient tramitat pel procediment negociat, no s'observa que la 
mesa o algun dels seus membres haja entaulat cap negociació amb els licitadors. 

La fase d'adjudicació s'efectua amb correcció i existeix una proposta prèvia per part de 
la mesa de contractació, precedida -si escau- dels corresponents informes tècnics. 

4.1.4 Formalització dels contractes 

Els requisits necessaris per a contractar amb la Universitat es compleixen per regla 
general; llevat del que hem indicat en relació als denominats contractes d'importació. 

Els contractes subscrits apareixen formalitzats en document administratiu i estan signats 
pel gerent, que compta amb la delegació de signatura del rector, i per un apoderat de 
l'adjudicatari. En tots es consigna l'expressa submissió als plecs dels contracte i consta 
que hom ha aportat la documentació exigida i les garanties. 

4.1.5 Execució dels contractes 

En els expedients es troben les actes de comprovació del replantejament amb la 
qualificació de viabilitat. 

No es poden fer objeccions en aquest apartat. Quan escau, també existeix l'acta de 
recepció. 
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4.1.6 Modificació dels contractes 

No es poden fer objeccions en aquest apartat. 

4.1.7 Terminació dels contractes 

No s'han detectat incidències en aquest apartat. 

4.2 Fiscalització dels convenis 

4.2.1 Convenis revisats 

El total de convenis d'investigació de l'exercici de 2002 és de 205, amb un import que 
suma 1.625.297 euros. N'hem revisats 8, per un total de 354.252 euros, un 3,9% de 
l'import total. 

Els expedients seleccionats han sigut els següents: 

 
Núm. exp. Detall Import 

02I069.01/1 Selecció de fruits per defectes genèrics i implementació del mòdul de visió 
del 'maxsorter' en un sistema de baix cost. 

25.400

02I073.01/1 Estudi del perfil de l'enginyer industrial generalista en el nou espai europeu 
de la formació superior i de lliure exercici professional. 

47.179

02I094.01/1 Desenvolupament tècnic del procés de disseny i fabricació de motle per a 
rajoles ceràmiques 

18.000

02I119.01/1 Estudi de valoració contingent sobre la rendibilitat dels accessos al port 34.859

9I087.01/4 Desenvolupament del programa anual d'excavacions arqueològiques 
ordinàries proposades per la UJI de Castelló 

30.050

02I132.01/1 Estudi quantitatiu sobre la gestió del coneixement en la PIME valenciana i 
assessorament tècnic per a l'elaboració del model de gestió del coneixement 
per a la PIME de la CV 

31.693

9I074.01/18 Realització de diversos projectes d'I+D 125.000

02I183.01/1 Investigació i desenvolupament d'imprimacions anticorrosives ecolòiques 
mitjançant la utilització de noves tècniques i procediments de formulació 
(EIS, DSC, dma) 

42.071

Total 354.252

Quadre 24 

 

Els convenis examinats responen al patró dels convenis per a la realització de treballs de 
caràcter tècnic, científic o artístic, en la redacció oferida per l'article 83 de la Llei 
Orgànica d'Universitats; amb l'excepció del 9I087, que es tracta d'una subvenció 
concedida per la Conselleria de Cultura i Educació. 
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Tots els altres citats són convenis d'investigació únics o inicials; llevat del 02I094, que 
es subscriu a l'empara d'un conveni-marc concertat prèviament amb MACER, S.A. 

4.2.2 Anàlisi de la revisió 

4.2.2.1 Òrgan competent i procediment 

Conformement al que s'estableix en l'article primer de la Normativa de la Universitat 
que regula aquests negocis jurídics, tos han sigut subscrits pel Rector, en nom de la UJI, 
i -quan es tracta d'empreses- per un apoderat d'aquestes, els poders del qual consten en 
el text del conveni. En els concertats amb fundacions o entitats públiques, qui signa en 
nom de l'altra part té la competència per a fer-ho. 

En els expedients no consta l'existència d'informe jurídic sobre el contingut dels 
convenis i sobre el procediment seguit, la qual cosa, malgrat no ser preceptiva, 
resultaria convenient. 

Segons que es desprén de la documentació aportada, en general s'ha observat el 
procediment establit en l'article 7 de la ja citada Normativa de la Universitat, pel que fa 
a registre, comunicacions, arxiu i gestió econòmica, tot 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. 

En algun dels convenis examinats (02I094, 02I132 i 02I183), consta que s'ha demanat la 
col.laboració de personal becari, i s'hi troba documentació sobre el sistema usat per a 
seleccionar aquest personal; no hi ha observacions en aqueix sentit. 

4.2.2.2 Formalització dels convenis 

Ja ens hem referit en l'apartat anterior als representants que intervenen en els convenis 
en nom d'ambdues parts. 

Quant al contingut dels convenis, cal ajustar-se al que es disposa en l'article 5 de la 
Normativa de la Universitat. En aquest sentit, els convenis examinats vénen a recollir 
els requisits exigits en l'esmentat precepte. En particular, s'hi recull la previsió de 
distribució del pressupost, si bé és cert que en algun cas figura en una memòria adjunta. 

La fórmula usada per a dirimir els possibles conflictes que s'hi puguen plantejar, és la de 
la resolució amistosa; llevat d'algun cas en què no s'estableixen vies per a la solució. En 
un conveni es crea una comissió paritària per a tractar d'arribar a un acord davant de 
possibles desavinences. Amb caràcter supletori a la resolució amistosa, es considera la 
submissió als tribunals de Castelló. 
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4.2.2.3 Observança de la normativa que regula les incompatibilitats 

A partir de les dades que figuren en les clàusules dels convenis i de manifestacions de 
funcionaris de la Universitat, es desprén que s'han respectat els límits quantitatius 
establits en el reial decret 1.930/1984, de 10 d'octubre, segons la redacció donada pel 
reial decret 1.450/1989, per mitjà del qual es desenvolupa l'article 45.1 de la llei 
orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, en allò que es refereix a les 
quantitats percebudes durant 2002 per cada un dels professors que intervenen en els 
convenis examinats. 

4.2.2.4 Control intern d'ingressos i despeses 

L'OCIT fa un seguiment de la facturació dels convenis. No obstant això, cal advertir que 
aquests haurien de ser objecte de fiscalització interna -la qual cosa no consta que s'haja 
fet en els expedients analitzats-, tenint en compte que són susceptibles de generar 
ingressos i despeses per a la Universitat. 

4.2.2.5 Liquidació dels convenis 

L'article 14 de l'esmentada Normativa de la Universitat regula la liquidació 
administrativa dels convenis, la qual és tramitada per l'OCIT quan han finalitzat els 
corresponents treballs, donant compte al professor responsable i a la unitat de gestió 
pressupostària. A partir de la finalització comença la fase de liquidació, amb la 
comprovació de les despeses realitzades i la distribució dels ingressos, que ja han sigut 
efectuats per l'altra part; no es poden fer observacions en aquest sentit. 

Entre la documentació examinada, solament figuraven -i no en tots els expedients- 
algunes factures i justificants de pagaments, així com la distribució prevista del 
pressupost dels contractes, que cal estimar correcta. No obstant això, cal assenyalar que, 
per raó de la data de subscripció i dels terminis de realització prevists, en alguns casos 
encara no s'havia dut a terme l'execució d'allò que s'havia convingut. 

4.2.2.6 Comptabilitat dels convenis 

Les despeses afectades a cada un dels convenis subscrits per la Universitat, es 
comptabilitzen en els corresponent concepte pressupostari. 

Els ingressos dels convenis subscrits es comptabilitzen en el capítol III de l'estat 
d'ingressos pressupostaris. 
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5. RECOMANACIONS 

A més de les recomanacions efectuades al llarg del present informe, escau fer les que 
assenyalem a continuació. 

- Cal incrementar el control dels pagaments per a justificar, exigint que els 
comptes justificatius siguen retuts dins del termini legalment establit. 

- Els contractes d'investigació han de guardar relació directa amb l'activitat 
investigadora. 

- La gestió dels ingressos ha de millorar. A aqueix efecte, cal augmentar les 
mesures de seguiment i control dels ingressos, com ara conciliar -si és el cas- els 
ingressos rebuts amb la informació obtinguda de tercers. 

 




