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1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius generals de la fiscalització 

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan al qual, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, 
correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector 
públic valencià; així com dels comptes que justifiquen tal activitat. 

L'article 2.1.a) de la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, no considera 
entre el sector públic valencià les universitats públiques valencianes; tanmateix, l'article 
81.5 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, disposa que les 
universitats estan obligades a retre comptes de la seua activitat davant de l'òrgan de 
fiscalització dels comptes de la comunitat autònoma; sense perjudici de les 
competències del Tribunal de Comptes. 

En el citat article es disposa que les universitats han de trametre al consell de govern de 
la comunitat autònoma la liquidació del pressupost i la resta de documents que 
constituïsquen els seus comptes anuals, en el termini establit en les normes aplicables de 
cada comunitat autònoma o -si no s'hi diu- en la legislació general. Una vegada rebuts 
els comptes en la comunitat autònoma, aquests seran tramesos a l'òrgan de fiscalització 
de comptes de la dita comunitat, o -si no n'hi ha- al Tribunal de Comptes. 

Cal tenir en compte, encara, que l'article 4.1.a) de la Llei Orgànica d'Universitats 
disposa que la competència per a crear universitats públiques correspon a la Generalitat 
Valenciana, competència que s'exerceix per mitjà d'una llei aprovada per les Corts 
Valencianes, i que l'article 2.3 del citat text legal encomana a la Generalitat Valenciana 
la coordinació de les universitats de la Comunitat Autònoma. 

El finançament de les universitats públiques remet fonamentalment a les consignacions 
previstes en els pressuposts de la Generalitat Valenciana, en la mesura en què les 
transferències corrents i de capital rebudes de l'Administració autonòmica són la seua 
principal font d'ingressos. 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3 del citat text legal i en l'article 56 del 
Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, l'informe que s'ha de 
realitzar tindrà per objecte determinar si els comptes de l'exercici de 2004 de la 
Universitat Jaume I s'han presentat conformement als principis comptables que hi són 
d'aplicació; així com verificar el compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant l'exercici citat. 

L'article 58 del citat Reglament de Règim Interior facilita la utilització de tècniques de 
mostratge per exercir la funció fiscalitzadora, a l'objecte d'avaluar el control intern de 
les institucions, organitzacions o entitats fiscalitzades, quan així ho aconselle la bona 
execució dels treballs. 

En la fiscalització del Compte General de la Generalitat Valenciana de l'exercici de 
2004, d'acord amb el programa anual d'actuació, s'ha previst l'elaboració de diversos 
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tipus d'informes parcials, amb un abast divers, depenent de l'àrea de què es tracte. En 
uns supòsits s'han fet informes integrals, mentre que en uns altres els informes han sigut 
parcials i referits a determinades àrees o documents dels comptes anuals. 

En qualsevol cas, en l'informe de fiscalització es recullen les mesures que ha d'adoptar 
la Universitat Jaume I a l'objecte de millorar la seua gestió economicofinancera en 
exercicis futurs, alhora que s'hi ressenyen els incompliments de la normativa aplicable 
que s'han posat de manifest al llarg de la fiscalització. 

En compliment del que es preveu en els articles 11 i 14.6 de la Llei de Sindicatura de 
Comptes, la fiscalització s'ha realitzat de tal manera que permeta que l'informe oferisca 
les dades necessàries per a obtenir un judici suficient sobre la qualitat i regularitat de la 
gestió economicofinancera de la Universitat Jaume I. 

1.2 Abast de la fiscalització dels comptes anuals 

L'abast de la fiscalització de l'activitat econòmica i financera de la Universitat Jaume I, 
d'acord amb el que es disposa en el programa d'actuació de la Sindicatura de Comptes 
per a l'any 2005, s'orienta a assolir els objectius següents: 

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

- Assegurar que les recomanacions recollides en els informes de fiscalització 
d'exercicis anteriors siguen implementades pels òrgans gestors de la Universitat, 
i comprovar si han desaparegut les deficiències detectades. 

- Racionalitzar la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat, 
incidint en aquelles àrees de major risc o l'anàlisi de les quals comporte una 
major complexitat. 

La Universitat Jaume I ha presentat els comptes anuals -que comprenen el balanç, el 
compte del resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la 
memòria- d'acord amb els principis comptables i les normes de valoració recollits en el 
Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. S'ha comprovat que 
els estats presentats guarden coherència amb els de l'exercici anterior. 

En qualsevol cas, interessa destacar que la Universitat, en la memòria que forma part 
dels comptes anuals, no ha recollit l'estat de la tresoreria, en el qual es detallen els 
cobrament efectuats i els pagaments realitzats en l'exercici, per cada un dels conceptes: 
pressupost corrent, pressuposts tancats, operacions no pressupostàries i operacions 
comercials. 

Els citats comptes anuals han sigut aprovats pel Consell de Govern de la Universitat en 
data 14 d'abril de 2005, i pel Consell Social el dia 15 d'abril de 2005, data en la qual els 
han presentats en la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència i en la Intervenció 
General de la Generalitat Valenciana, acomplint el que es preveu en l'article 14.5 de la 
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Llei 14/2004, de 29 de desembre, de Pressuposts de la Comunitat Valenciana per a 
l'exercici de 2005. 

Els comptes anuals de la Universitat, els ha presentats en aquesta Sindicatura de 
Comptes la Intervenció General de la Generalitat Valenciana en data 30 de juny de 
2005, juntament amb l'informe d'auditoria, que és el resultat del control financer que                    
-d'acord amb l'article 14.5 de la Llei 17/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana per a l'exercici de 2004- realitza la Intervenció General. Aquests 
documents s'adjunten al present informe de fiscalització. 

En la fiscalització de l'activitat economicofinancera de la Universitat corresponent a 
l'exercici de 2004, s'ha fet bàsicament una anàlisi de la comptabilitat pressupostària, i 
s'ha analitzat la comptabilitat financera solament en aquells aspectes no considerats en 
la pressupostària. 

En aquest sentit, la fiscalització s'ha centrat en els següents objectius, a la vista de les 
àrees en què s'han concentrat les observacions i recomanacions de major transcendència 
en els tres últims informes de fiscalització de les universitats públiques valencianes: 

- Revisió formal dels comptes anuals de la Universitat, comprovant si s'ajusten al 
que es disposa en el pla General de Comptabilitat de la Generalitat Valenciana i 
si contenen tota la informació necessària. 

- Anàlisi dels procediments de control intern establits per la Universitat, tot fent 
referència a l'estructura i les funcions assignades, als mitjans personals adscrits i 
a l'activitat realitzada durant l'exercici de 2004. 

- Revisió de l'estat de la liquidació del pressupost, comparant els pressuposts 
inicial i final, les modificacions pressupostàries realitzades i els nivells 
d'execució pressupostària. 

- Anàlisi dels següents estats dels comptes anuals de l'exercici de 2004: resultat 
pressupostari, romanent de tresoreria i operacions de pressuposts tancats. 

- Quant a l'execució de l'estat de despeses, s'han revisat de forma singular els 
capítols de despeses corrents en béns i serveis i les despeses d'inversió. 

- Quant a l'execució de l'estat d'ingressos, s'han analitzat de forma singular els 
capítols de transferències corrents i de capital. 

Cal fer notar que, en la revisió dels comptes anuals i de la documentació tramesa a la 
Sindicatura de Comptes, no s'ha posat de manifest cap circumstància significativa que 
aconselle ampliar l'abast inicial de la fiscalització realitzada. 

El treball de l'equip d'auditoria s'ha portat a efecte conformement als "Principis i normes 
d'auditoria del sector públic" elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de Control Extern de l'Estat Espanyol, i s'hi han aplicat les "Directrius tècniques 
de fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 
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L'objectiu fonamental de l'informe és la fiscalització de l'activitat economicofinancera 
de la Universitat, mitjançant la realització de determinades proves selectives i la revisió 
de procediments i de registres, així com una avaluació prèvia del control intern que es 
desenvolupa en la dita institució. 

1.3 Abast de la fiscalització del compliment de la legalitat 

Conformement als objectius de la fiscalització assenyalats en l'apartat 1.1, s'ha revisat el 
compliment, per part de la Universitat, de la legalitat vigent en la gestió dels fons 
públics durant l'exercici finalitzat el dia 31 de desembre de 2004. 

La dita revisió ha consistit en la verificació, per mitjà de proves selectives, del 
compliment dels aspectes rellevants establits en els normes jurídiques que detallem a 
continuació: 

- Llei 3/1991, de 19 de febrer, de la Generalitat Valenciana, per mitjà de la qual es 
crea la Universitat Jaume I. 

- Decret legislatiu de 26 de juny de 1991 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana. 

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

- Decret legislatiu de 24 d'octubre de 1995 del Consell de la Generalitat, per mitjà 
del qual s'aprova el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana. 

- Llei 7/1997, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Foment i 
Coordinació de la Investigació Científica i del Desenvolupament Tecnològic de 
la Comunitat Valenciana. 

- Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 

- Llei 2/2003, de 28 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Consells Socials de 
les Universitats Públiques Valencianes. 

- Llei 17/2003, de 30 de desembre, de Pressuposts de la Generalitat Valenciana 
per a l'exercici de 2004. 

- Reial decret 1.098/2001, de 12 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

- Decret 252/2003, de 19 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, per 
mitjà del qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I. 
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- Ordre de 16 de juliol de 2001 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, 
per mitjà de la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana. 

- Ordre de 13 de desembre de 2002 de la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a la 
Generalitat Valenciana. 

- Resolució de 30 de novembre de 2001 de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana, que aclareix el règim de comptabilitat i rendició de 
comptes anuals al qual estan subjectes les entitats de la Generalitat Valenciana i 
les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

1.4 Conclusions generals de la fiscalització 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast assenyalat en els apartats 1.2 i 1.3 
d'aquest informe, cal manifestar que no s'han posat de manifest fets o circumstàncies 
que afecten de forma significativa l'adequació dels comptes anuals fiscalitzats a les 
normes comptables que hi són d'aplicació; ni s'hi han detectat incompliments rellevants 
de la normativa jurídica a la qual es sotmet la Universitat Jaume I. 

A part d'això, interessa ressaltar les observacions i recomanacions realitzades en 
l'apartat 5.2 de l'informe, en relació amb els drets reconeguts per transferències corrents 
rebudes de la Generalitat Valenciana. 
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2. ANÀLISI DEL CONTROL INTERN DE LA UNIVERSITAT 

2.1 Estructura i funcions 

L'article 156 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, aprovats pel decret 252/2003, de 19 
de desembre, del Consell de la Generalitat, disposa que la Universitat assegurarà el 
control intern de les seues inversions, despeses i ingressos conformement als principis 
de legalitat, eficàcia i eficiència; el dit control, l'haurà d'efectuar la unitat administrativa 
corresponent, sota la direcció del Rectorat, únic òrgan competent per a exercir-lo. 

La funció de control intern, l'exerceix el servei de control intern, en el qual s'integren 
tres llocs de treball: la direcció del servei, un lloc de tècnic mitjà de control intern i un 
altre d'administratiu. Quant a la naturalesa d'aquests tres llocs de treball, s'ha de dir que, 
mentre que els dos últims llocs de treball citats són de naturalesa funcionarial, el lloc 
corresponent a la direcció del servei és de naturalesa eventual. 

Les funcions que desenvolupa el titular del lloc de treball de cap de servei de control 
intern que detallem en l'apartat 2.1 d'aquest informe, no poden ser qualificades com a 
funcions de confiança o assessoria del rector, sinó que es tracta de funcions típicament 
administratives, per la qual cosa el titular del citat lloc de treball no hauria de tenir la 
condició de personal eventual. 

En conseqüència amb això, es considera que el lloc de treball de cap del servei de 
control intern, d'acord amb el que es disposa en l'article 16.2 de la Llei de Funció 
Pública, s'hauria de classificar com un lloc de naturalesa funcionarial, sector 
d'administració general, atés que li correspon l'exercici de funcions comunes 
relacionades amb l'activitat de producció d'actes administratius. 

No obstant això, cal fer notar que la persona que deté en l'actualitat la direcció del servei 
de control intern, amb el corresponent nomenament de personal eventual de la 
Universitat, posseeix la condició de funcionari públic. 

2.2 Activitat desenvolupada en l'exercici 

En el marc de la fiscalització realitzada s'ha constatat que, en l'exercici de 2004, el 
servei de control intern ha desenvolupat les funcions següents, en relació amb les 
despeses: 

- Quan es rep una petició, es verifica que hi haja un informe del servei interessat, i 
la petició es fiscalitza de conformitat o es procedeix a fer-ne una devolució 
raonada. 

- Es formalitzen els documents de retenció de crèdit i -si pertoca- es fiscalitza de 
conformitat un document d'autorització i disposició de la despesa. 

- En el moment de rebre les factures referides als documents anteriors, el 
document de pagament es fiscalitza de conformitat, o es torna de forma raonada. 
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- Els documents de pagament es fiscalitzen en relacions de reconeixement de 
l'obligació i, posteriorment, en manaments de pagament, a fi de donar trasllat de 
l'ordre a l'entitat bancària. 

S'ha comprovat que, en aquells casos en què es torna un document als serveis 
interessats, el servei de control intern hi comunica les seues observacions, amb la 
finalitat que els dits serveis puguen al·legar o esmenar les deficiències trobades. Si es 
produeixen discrepàncies, els informes negatius o amb advertiments són elevats al 
Rectorat, a través de la Gerència. 

Quant als ingressos, s'ha comprovat que, al llarg de l'exercici es fiscalitzen de 
conformitat i de forma simultània el reconeixement del dret i el manament d'ingrés, en 
el moment de tenir notícia de l'ingrés en compte bancari. No obstant això, a la data de 
tancament de l'exercici es reconeixen determinats drets sense que s'haja produït la 
circumstància anterior; tal i com es detalla en l'apartat 5.2 de l'informe. 

Una altra de les funcions que ha desenvolupat el servei de control intern és l'emissió de 
circulars, en aquells assumptes que considere convenients, amb la finalitat d'aclarir i 
unificar actuacions i de difondre la normativa aplicable a cada cas. 
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3. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

3.1 Introducció 

Les dades de l'execució del pressupost presentat per la Universitat en els seus comptes 
anuals, amb les xifres expressades en euros, són les següents: 

 
 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
 

Modifics. 
Previsions 
definitives 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets 
pents. cobr.

3 Taxes i d'altres ingressos 7.869.650 3.479.874 11.349.524 11.201.270 10.363.278 837.992

4 Transferències corrents 56.579.829 6.993.692 63.573.521 62.773.913 43.584.450 19.189.463

5 Ingressos patrimonials 507.968 0 507.968 430.555 341.629 88.926

6 Alienació inversions reals 0 0 0 3.017 0 3.017

7 Transferències de capital 6.927.553 3.608.765 10.536.318 5.002.426 5.002.426 0

8 Actius financers 0 17.061.018 17.061.018 0 0 0

9 Passius financers 0 13.107.796 13.107.796 12.867.719 12.867.719 0

Total 71.885.000 44.251.145 116.136.145 92.278.900 72.159.502 20.119.398
       
 

Despeses 
Crèdits 
inicials 

 
Modifics. 

Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Pendent 
pagament 

1 Despeses de personal 39.834.765 5.107.535 44.942.300 38.850.801 38.021.368 829.433

2 Despeses funcionament 14.038.683 7.532.497 21.571.180 14.064.013 11.611.132 2.452.881

3 Despeses financeres 4.819.500 2.071 4.821.571 4.720.131 4.719.984 147

4 Transferències corrents 2.073.270 2.056.038 4.129.308 2.451.270 2.330.085 121.185

6 Inversions reals 11.115.782 29.553.004 40.668.786 30.750.089 26.118.322 4.631.767

8 Actius financers 3.000 0 3.000 0 0 0

Total 71.885.000 44.251.145 116.136.145 90.836.304 82.800.891 8.035.413

Superàvit pressupostari de l'exercici 1.442.596  

Quadre 1 

 

El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que era de 71.885.000 euros, s'ha 
incrementat durant l'exercici en la xifra de 44.251.145 euros; cosa que ha determinat un 
pressupost definitiu de 116.136.145 euros. 

Cal manifestar que el superàvit pressupostari, calculat com la diferència entre els drets 
reconeguts i les obligacions reconegudes durant l'exercici, s'eleva a un total d'1.442.596 
euros. 
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3.2 Pressupost inicial 

El pressupost inicial de la Universitat per a l'exercici de 2004, que comptava amb 
l'informe favorable de la Direcció General d'Universitats i Investigació de data 4 de 
desembre de 2003, va ser aprovat pel Consell Social el 18 de desembre de 2003. El 
pressupost s'ha fet públic mitjançant una resolució del rector de 19 de desembre de 
2003, i ha sigut publicada en el "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana" de 20 de 
gener de 2004. 

El pressupost inicial de l'exercici de 2004 i la seua comparació amb el de l'exercici 
anterior, es mostren a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
Pressupost inicial Variació pressupost 

Capítol 
2004 2003 2004/2003 

3 Taxes i d'altres ingressos 7.869.650 7.995.349 (125.699) (1,6%) 

4 Transferències corrents 56.579.829 53.047.391 3.532.438 6,7% 

5 Ingressos patrimonials 507.968 507.968 0 0,0% 

7 Transferències de capital 6.927.553 6.821.488 106.065 1,6% 

9 Passius financers 0 19.103.804 (19.103.804) (100,0%) 

Total ingressos 71.885.000 87.476.000 (15.591.000) (17,8%) 

1 Despeses de personal 39.834.765 37.371.966 2.462.799 6,6% 

2 Despeses funcionament 14.038.683 12.395.641 1.643.042 13,3% 

3 Despeses financeres 4.819.500 3.943.403 876.097 22,2% 

4 Transferències corrents 2.073.270 1.927.564 145.706 7,6% 

6 Inversions reals 11.115.782 31.837.426 (20.721.644) (65,1%) 

8 Actius financers 3.000 0 3.000 100,0% 

Total despeses 71.885.000 87.476.000 (15.591.000) (17,8%) 

Quadre 2 

 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior, permet apreciar que el pressupost 
inicial de l'exercici de 2004 ha disminuït en un 17,8%, respecte al pressupost inicial de 
l'exercici anterior. 

En l'estat d'ingressos, destaca el capítol de "Passius financers", que no comptava amb 
cap consignació inicial, ja que la Universitat no tenia previst endeutar-se a l'inici de 
l'exercici; també hi destaca l'increment experimentat en les transferències corrents, a 
conseqüència de les previsions d'una major aportació per part de l'Administració de 
l'Estat i de la Generalitat Valenciana. 
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Quant a l'estat de despeses, el major increment es troba en les despeses financeres 
ocasionades pel sistema de finançament d'inversions del II Pla d'Inversions signat amb 
la Generalitat Valenciana, mitjançant l'emissió d'obligacions i la subscripció d'un 
contracte de préstec; cosa que va determinar la consignació d'un major import per 
interessos. 

Les despeses de funcionament també experimentaren un sensible increment, les causes 
del qual -segons el que s'expressa en la memòria explicativa del pressupost de l'exercici 
elaborada per la Universitat- es troben en l'important creixement que estan 
experimentant les dites despeses pel manteniment de les noves instal·lacions 
universitàries. 

La disminució més rellevant es troba en el capítol d'"Inversions reals", ja que les 
inversions més significatives de la Universitat s'han realitzat en exercicis anteriors; això 
ha provocat -tal com hem indicat anteriorment- un increment en els costs de 
manteniment de les dites inversions. 

3.3 Modificacions pressupostàries 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l'exercici de 2004 han fet que el 
pressupost final de la Universitat s'haja incrementat en 44.251.145 euros, respecte de 
l'aprovat inicialment. 

Una part de les modificacions s'ha realitzat a càrrec del romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2003; aquestes s'eleven, en concret, a 17.061.018 euros. Mentre que la resta 
n'han sigut generacions de crèdit, que han anat formalitzant-se a mesura que es produïen 
majors ingressos respecte dels prevists en el pressupost inicial. 

Cal manifestar, encara, que hi ha hagut diverses transferències de crèdit entre capítols 
pressupostaris, que no han afectat el total consignat. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l'exercici de 
2004, és el que s'expressa en el quadre següent, agrupades en cada un dels tipus de 
modificacions realitzades, amb l'import que han significat en l'increment del pressupost 
inicial, i amb les xifres expressades en euros. 
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Tipus 
Nombre 

expedients 
 

Import 

Ampliacions de crèdit 20 851.041 

Baixes per anul·lació 3 (340.537) 

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 12 6.249.129 

Crèdits generats per ingressos 34 8.720.127 

Transferències de crèdit 46 0 

Incorporació de romanents de crèdit 13 28.771.385 

Total 128 44.251.145 

Quadre 3 
 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha revisat una mostra representativa dels 
expedients de modificació pressupostària tramitats, en els quals consta una memòria 
descriptiva de la necessitat d'incrementar el pressupost de despeses, així com de l'origen 
dels ingressos que financen tals modificacions. 

En els expedients consta també la proposta de la modificació, l'informe favorable del 
servei de control intern, el dictamen del consell de direcció sotmés al rector i l'aprovació 
per part del Consell de Govern i del Consell Social. 

Cal observar que, en tots els supòsits analitzats, els expedients han sigut tramitats 
d'acord amb el que es preveu en els Estatuts de la Universitat, aprovats pel decret del 
Consell de la Generalitat Valenciana 252/2003, de 19 de febrer. 

3.4 Resultat pressupostari 

El resultat pressupostari presentat en els comptes anuals referit a l'exercici de 2004, és el 
que es mostra en el quadre següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Conceptes 
Drets 

reconeguts 
Obligacions 
reconegudes 

 
Total 

1. Operacions no financeres 79.411.182 90.836.304 (11.425.122) 

2. Operacions amb actius financers 0 0 0 

I. Resultat pressupostari de l'exercici (1+2)   (11.425.122) 

II. Variació neta passius financers  12.867.719 0 12.867.719 

III. Saldo pressupostari de l'exercici (I+III) 92.278.901 90.836.304 1.442.597 

4. Crèdits gastats amb romanent de tresoreria no afectat   9.903.791 

5. Desviacions finanç. positives per recursos en desps. amb finanç. afectat   (5.940.860) 

6. Desviacions finançament negatives en despeses amb finançament afectat   9.878.655 

IV. Superàvit de finançament de l'exercici   15.284.183 

Quadre 4 

 

Com podem apreciar en les xifres recollides en el quadre anterior, el resultat 
pressupostari negatiu de l'exercici es compensa amb els drets reconeguts en l'exercici 
pels passius financers; cosa que determina un superàvit pressupostari de l'exercici 
d'1.442.596 euros. 

S'ha comprovat que els drets i les obligacions reconeguts coincideixen amb els registrats 
en l'exercici de 2004. En relació amb els drets reconeguts en concepte de 
"Transferències corrents", que tenen una rellevància important en el resultat 
pressupostari, s'han de tenir en compte les circumstàncies descrites en l'apartat 5.2 
d'aquest informe. 

3.5 Romanent de tresoreria 

En el quadre que es recull a continuació, es mostra el romanent de tresoreria de 
l'exercici de 2004, tal i com el presenta la Universitat en els seus comptes anuals, amb 
les xifres expressades en euros. 
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Conceptes Imports 

1(+) Drets pendents de cobrament  21.190.658 

a.(+) de pressupost corrent 20.119.398  

b.(+) de pressuposts tancats 920.801  

c.(c) d'operacions no pressupostàries 500.459  

d.(+) d'operacions comercials 0  

e.(-) provisions per a insolvències 350.000  
   

2(-) Obligacions pendents de pagament  10.127.946 

a.(+) de pressupost corrent 8.035.413  

b.(+) de pressuposts tancats 42.340  

c.(+) creditors per devolució d'ingressos 468  

d.(+) entitats públiques creditores 1.527.077  

e.(+) operacions no pressupostàries 522.648  

f.(+) operacions comercials 0  
   

3. Fons líquids  15.357.880 

a.(+) Caixa 7.060  

b.(+) Bancs i institucions de crèdit 1.350.820  

c.(+) Inversions financeres en repòs 14.000.000  
   

I   Romanent de tresoreria afectat  7.906.164 

II  Romanent de tresoreria no afectat  18.514.428 

III Romanent de tresoreria total (1-2+3) = (I+II)  26.420.592 

Quadre 5 

 

S'ha comprovat l'exactitud dels drets pendents de cobrament, tant de l'exercici corrent, 
com d'exercicis tancats; així com de l'import de les obligacions pendents de pagament 
de pressupost corrent, de pressuposts tancats i d'entitats públiques creditores. Els fons 
líquids, d'altra banda, coincideixen amb les existències en efectiu i en entitats 
financeres. 

No hem pogut verificar, però, els saldos d'operacions no pressupostàries en drets i en 
obligacions pendents, perquè la Universitat no ha presentat en els seus comptes anuals 
l'estat d'operacions no pressupostàries, que és un document imprescindible per a 
comprovar el romanent i l'estat de la tresoreria. 
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3.6 Pressuposts tancats 

L'estat d'execució de pressuposts tancats a 31 de desembre de 2004 -referit als 
ingressos- que presenta la Universitat en els seus comptes anuals, és el següent, amb les 
xifres expressades en euros: 

 
 

Article 
Pent. cobr. 
01-01-04 

 
Rectificacions 

 
Cobraments 

Pent. cobr. 
31-12-04 

30 Reintegraments IT 57.969 0 25.339 32.630 

31 Prestació de serveis 851.557 (22.048) 585.881 243.628 

34 Taxes i preus públics 212.011 0 212.011 0 

39 D'altres ingressos 141.377 0 54.070 87.307 

Total capítol 3 1.262.914 (22.048) 877.301 363.565 

40 De l'Administració de l'Estat 28.886 (16.321) 0 12.565 

44 D'ens territorials 11.169.370 (32.227) 10.969.266 167.877 

47 D'empreses privades 17.203 0 17.203 0 

48 D'institucions sense fins de lucre 927.746 0 606.187 321.559 

49 De l'exterior 21.049 (205) 1.007 19.837 

Total capítol 4 12.164.254 (48.753) 11.593.663 521.838 

50 Interessos 33.467 0 33.467 0 

52 D'altres rendes 51.027 0 19.672 31.355 

Total capítol 5 84.494 0 53.139 31.355 

63 Alienació d'inversions 3.005 0 0 3.005 

Total capítol 6 3.005 0 0 3.005 

74 D'ens territorials 1.836.390 0 1.836.390 0 

70 De l'exterior 1.039 0 0 1.039 

Total capítol 7 1.837.429 0 1.836.390 1.039 

Total 15.352.096 (70.801) 14.360.493 920.802 

Quadre 6 

 

L'origen del saldo dels drets reconeguts pendents de cobrament, en data 1 de gener de 
2004, és el que es recull a continuació, amb les xifres expressades en euros. 
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Capítol/origen 2003 Anteriors Total 

3 Taxes i d'altres ingressos 1.060.989 201.925 1.262.914 

4 Transferències corrents 11.631.072 533.182 12.164.254 

5 Ingressos patrimonials 67.715 16.779 84.494 

6 Alienació d'inversions 0 3.005 3.005 

7 Transferències de capital 1.836.390 1.039 1.837.429 

Total 14.596.166 755.930 15.352.096 

Quadre 7 

 

S'ha comprovat que una part significativa dels saldos que tenen el seu origen en 2003, 
ha sigut percebuda en l'exercici de 2004. No hem pogut comprovar-ne, però, la 
correcció del saldo final, ja que la Universitat no ha facilitat cap execució per exercicis i 
conceptes. 

L'estat d'execució de pressuposts tancats, pel que fa a les despeses, és el següent, amb 
les dades expressades en euros: 

 
 

Articles 
Pent. pag. 
01-01-04 

 
Pagaments 

Pent. pag. 
31-12-04 

11 Sous i salaris 1.274 0 1.274 
12 Seguretat Social a càrrec empresa 439.332 439.332 0 

Total capítol 1 440.606 439.332 1.274 
21 Tributs 2.189 2.189 0 
22 Treballs, subministraments i serveis 1.793.260 1.773.262 19.998 
23 Indemnitzacions per raó del servei 219.428 216.863 2.565 

Total capítol 2 2.014.877 1.992.314 22.563 
34 Interessos de demora i d'altres despeses financeres 323 135 188 

Total capítol 3 323 135 188 
47 A famílies i institucions sense fins de lucre 159.924 154.907 5.017 

Total capítol 4 159.924 154.907 5.017 
62 Edificis i d'altres construccions 3.628.231 3.628.231 0 
63 Maquinària, instal·lacions i utillatge 369.427 367.255 2.172 
64 Mobiliari i estris 208.547 208.547 0 
65 Equips processament informació 619.306 613.630 5.676 
67 Fons bibliogràfics i documentals 121.389 119.501 1.888 
68 Investigació, estudis i projectes en curs 3.562 0 3.562 

Total capítol 6 4.950.462 4.937.164 13.298 

Total 7.566.192 7.523.852 42.340 

Quadre 8 
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L'origen del saldo pendent de cobrament en data 1 de gener de 2004, és el que es recull 
a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
Capítol/origen 2003 Anteriors Total 

1 Despeses de personal 440.606 0 440.606 

2 Despeses de funcionament 1.992.148 22.729 2.014.877 

3 Despeses financeres 323 0 323 

4 Transferències corrents 154.907 5.017 159.924 

6 Inversions reals 4.916.168 34.294 4.950.462 

Total 7.504.152 62.040 7.566.192 

Quadre 9 

 

Com podem apreciar en el quadre anterior, i igual que en relació amb els ingressos, la 
major part del saldo en corresponia  a l'exercici de 2003. Cal fer notar que la Universitat 
no ha aportat informació sobre els saldos corresponents a exercicis anteriors, quant a 
l'exercici d'origen i el concepte a què corresponen. 

A fi que en exercicis futurs es puga finalitzar aquesta àrea de pressuposts tancats amb 
major precisió, la Universitat hauria d'elaborar un estat d'execució més complet referit 
als ingressos i les despeses d'exercicis tancats, tot diferenciant l'exercici en què es van 
originar. 
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4. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

4.1 Introducció 

L'execució del pressupost de despeses presentada per la Universitat Jaume I en els seus 
comptes anuals, és la que es recull a continuació, amb les dades expressades en euros. 

 
 

Capítol 
Crèdits 

definitius 
Obligacions
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Grau 
execució 

Grau 
realització

1  Despeses de personal 44.942.300 38.850.801 38.021.368 86,4% 97,9% 

2  Despeses funcionament 21.571.180 14.064.013 11.611.132 65,2% 82,6% 

3  Despeses financeres 4.821.571 4.720.131 4.719.984 97,9% 100,0% 

4  Transferències corrents 4.129.308 2.451.270 2.330.085 59,4% 95,1% 

6  Inversions reals 40.668.786 30.750.089 26.118.322 75,6% 84,9% 

8  Actius financers 3.000 0 0 0,0% 0,0% 

Total 116.136.145 90.836.304 82.800.891 78,2% 91,2% 

Quadre 10 

 

L'anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet apreciar que les 
obligacions reconegudes han ascendit a 90.836.304 euros, cosa que ha determinat un 
grau d'execució pressupostària del 78,2%; percentatge superior al de l'exercici anterior, 
en què va ser del 66,9%. Els pagaments líquids han sigut de 82.800.891 euros, cosa que 
ha significat un grau de realització del 91,2%; percentatge comparable al de l'exercici 
anterior, en què va ser del 90,4%. 

4.2 Despeses corrents en béns i serveis 

En l'apartat 1.2 de l'informe s'indica que el capítol de "Despeses corrents en béns i 
serveis" ha sigut un dels fiscalitzats en l'exercici de 2004. En aquest sentit, s'han revisat 
les despeses imputades a aquest capítol del pressupost de despeses, l'execució del qual, 
a la data de tancament de l'exercici, és la que mostrem a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
 

Articles 
Crèdits 

definitius 
Obligacions
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Grau 
execució 

Grau 
realització

21 Tributs 97.582 8.336 8.336 8,5% 100,0% 

22 Treballs, subministr. i serveis 18.015.313 11.637.708 9.403.921 64,6% 80,8% 

23 Indemnitz. per raó servei 3.458.285 2.417.969 2.198.875 69,9% 90,9% 

Total 21.571.180 14.064.013 11.611.132 65,2% 82,6% 

Quadre 11 
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Amb la finalitat de realitzar una revisió sistemàtica d'aquest capítol pressupostari, se 
n'ha obtingut el desglossament següent, a escala de concepte pressupostari, amb les 
xifres expressades en euros. 

 
 

Concepte 
Crèdits 

definitius 
Obligacions
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Grau 
execució 

Grau 
realització

211 Tributs 97.582 8.336 8.336 8,5% 100,0% 

221 Arrendament de béns 171.386 198.456 163.226 115,8% 82,2% 

222 Reparació i conservació 2.858.478 2.031.142 1.638.020 71,1% 80,6% 

223 Subministraments 2.741.118 2.261.507 1.711.380 82,5% 75,7% 

224 Transports i comunicacions 527.656 436.695 356.392 82,8% 81,6% 

225 Trebs. realitz. per altres empr. 3.651.878 3.655.883 3.168.724 100,1% 86,7% 

226 Primes d'assegurances 217.504 145.591 144.633 66,9% 99,3% 

227 Material d'oficina 2.073.586 1.293.267 975.111 62,4% 75,4% 

228 Despeses diverses 5.773.707 1.615.167 1.246.435 28,0% 77,2% 

231 Dietes i locomoció 1.978.166 1.238.387 1.082.572 62,6% 87,4% 

232 D'altres indemnitzacions 1.480.119 1.179.582 1.116.303 79,7% 94,6% 

Total 21.571.180 14.064.013 11.611.132 65,2% 82,6%

Quadre 12 

 

En la fiscalització realitzada s'ha comprovat que els saldos dels comptes són correctes i 
que la suma de tots en coincideix amb l'import reflectit en els comptes anuals. 

Cal fer notar que el crèdit inicial d'aquest capítol pressupostari era de 14.038.683 euros, 
i que, per mitjà de diverses modificacions de crèdit realitzades en l'exercici, s'ha 
incrementat en 7.532.497 euros, la qual cosa ha fet que el crèdit definitiu haja sigut de 
21.571.180 euros. 

Tal i com s'expressa en els quadres anteriors, l'execució d'aquest capítol del pressupost 
de despeses en l'exercici de 2004 ha assolit un percentatge del 65,2%, que és 
sensiblement inferior a l'execució registrada en el pressupost global de despeses de la 
Universitat, que ha sigut del 78,2%. 

Hem revisat una mostra significativa dels apunts comptables imputats a aquest capítol 
pressupostari; una vegada fet això, es pot concloure, amb caràcter general, que la 
imputació comptable i temporal n'ha sigut adequada i que els documents en els quals es 
fonamenta estan adequadament formalitzats. 

S'ha comprovat que, en els documents de retenció de crèdit, així com en els 
d'autorització i disposició de la despesa, consta de forma individual l'autorització de 
l'òrgan competent i la conformitat del servei de control intern. 
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Els documents de reconeixement de les obligacions, els fiscalitza prèviament el servei 
de control intern, en relacions numerades de diversos apunts comptables; al mateix 
temps, en tots els documents revisats consta la recepció del servei o subministrament 
pel part del departament que n'ha fet la comanda. 

La Universitat, però, no compta amb cap registre de factures, ni aquestes es registren 
d'entrada en el registre general a fi de tenir constatació de la data de naixement de 
l'obligació. Cal observar que determinats serveis compten amb un registre propi, del 
qual existeix constatació en moltes de les factures revisades. 

4.3 Inversions reals 

L'execució del capítol d'"Inversions reals" a la data de tancament de l'exercici de 2004, 
segons els estats presentats per la Universitat, és la següent, expressada en euros: 

 
 

Article 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Grau 
execució 

Grau 
realització

61  Terrenys i béns naturals 1.292.780 1.191.025 1.191.025 92,1% 100,0% 

62  Edificis i d'altres construccions 20.920.076 19.258.991 16.814.028 92,1% 87,3% 

63  Maquinària, instal. i utillatge 11.602.282 4.998.147 4.218.055 43,1% 84,4% 

64  Mobiliari i estris 2.688.245 1.698.282 1.004.971 63,2% 59,2% 

65  Equips processament informació 3.165.373 2.837.825 2.324.322 89,7% 81,9% 

67  Fons bibliogràfics i documentals 1.000.030 765.819 565.921 76,6% 73,9% 

Total 40.668.786 30.750.089 26.118.322 75,6% 84,9% 

Quadre 13 

 

A fi de realitzar una revisió sistemàtica d'aquest capítol pressupostari, se n'ha obtingut el 
desglossament següent, a escala de concepte pressupostari, amb les xifres expressades 
en euros. 
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Concepte 
Crèdits 

definitius 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
líquids 

Grau 
execució 

Grau 
realització

611 Terrenys i béns naturals 1.292.780 1.191.025 1.191.025 92,1% 100,0% 

621 Adquisició béns naturals 62.505 24.586 24.586 39,3% 100,0% 

623 Construcció i reposició 20.857.571 19.234.404 16.789.442 92,2% 87,3% 

631 Adquis. maquin., instal. i util. 11.600.782 4.998.078 4.217.986 43,1% 84,4% 

633 Repos. maquin., instal. i util. 1.500 69 69 4,6% 100,0% 

641 Adquisició mobiliari i estris 2.688.245 1.698.282 1.004.971 63,2% 59,2% 

651 Equips processos informació 3.165.373 2.837.826 2.324.322 89,7% 81,9% 

671 Fons bibliogràfics 1.000.030 765.819 565.921 76,6% 73,9% 

Total 40.668.786 30.750.089 26.118.322 75,6% 84,9% 

Quadre 14 

 

En el marc de la fiscalització realitzada, s'ha comprovat que els saldos són correctes i 
que la suma de tots en coincideix amb els imports reflectits en els comptes anuals de la 
Universitat. 

Cal manifestar que la previsió inicial d'aquest capítol va ser d'11.115.782 euros, i que, 
per mitjà de diverses modificacions pressupostàries realitzades al llarg de l'exercici, s'ha 
incrementat en 29.553.004 euros, la qual cosa ha determinat una previsió definitiva de 
40.668.786 euros. 

El grau d'execució d'aquest capítol pressupostari ha sigut del 75,6%, percentatge 
inferior a la mitjana d'execució del pressupost global de despeses, que en l'exercici de 
2004 ha sigut del 78,2%. 

Hem revisat una mostra significativa dels apunts comptables i de la documentació en 
què aquests es fonamenten; fet això, es pot concloure que l'aplicació comptable i 
temporal n'és l'adequada i que en tots els casos existeix un informe del servei que ha 
promogut la inversió, en el qual s'expliciten les raons que justifiquen les inversions. 

Les despeses, les ha aprovades l'òrgan competent i totes han sigut fiscalitzades de 
conformitat pel servei de control intern. En alguna de les certificacions d'obra revisades 
s'han fet dos apunts comptable, amb la finalitat d'imputar-ne una part a un projecte de 
finançament i una altra, a fons generals. 

Tal com s'ha dit en la revisió de la documentació en què es fonamenten les despeses 
analitzades en l'apartat 4.2 d'aquest informe, la Universitat no compta amb cap registre 
de factures, ni les assenta en el registre general d'entrada, sinó que això ho fan pel seu 
compte alguns dels serveis. 
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5. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

5.1 Introducció 

L'execució del pressupost d'ingressos de la Universitat Jaume I, segons la liquidació 
recollida en els comptes anuals, és la que es mostra a continuació, amb les xifres 
expressades en euros. 

 
 

Capítol 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Grau 

execució 
Grau 

realització

3 Taxes i d'altres ingressos 11.349.524 11.201.270 10.363.278 98,7% 92,5%

4 Transferències corrents 63.573.521 62.773.913 43.584.450 98,7% 69,4%

5 Ingressos patrimonials 507.968 430.555 341.629 84,8% 79,3%

6 Alienació inversions reals 0 3.017 0 100,0% 0,0%

7 Transferències de capital 10.536.318 5.002.426 5.002.426 47,5% 100,0%

8 Actius financers 17.061.018 0 0 0,0% 0,0%

9 Passius financers 13.107.796 12.867.719 12.867.719 98,2% 100,0%

Total 116.136.145 92.278.900 72.159.502 79,5% 78,2%

Quadre 15 

 

S'ha de dir que el pressupost inicial d'ingressos, igual com el de despeses, era de 
71.885.500 euros i que, per mitjà de les modificacions de crèdit realitzades en l'exercici, 
s'ha incrementat en 44.251.145 euros, cosa que ha determinat un pressupost definitiu de 
116.136.145 euros. 

5.2 Transferències corrents 

El capítol de "Transferències corrents" és el més significatiu dels recollits en el quadre 
anterior, ja que constitueix el 68% del total de drets reconeguts. El desglossament 
d'aquest capítol pressupostari, d'acord amb els diversos articles que el componen, és el 
següent, amb les xifres expressades en euros. 
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Article 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts
Ingressos 

líquids 
Grau 

execució 
Grau 

realització

40 De l'Admó. de l'Estat 2.875.479 3.593.413 3.577.091 125,0% 99,5% 

44 D'ens territorials 56.337.860 57.587.960 39.142.319 102,2% 68,0% 

45 D'altres ens públics 0 88.476 88.476 100,0% 100,0% 

47 D'empreses privades 336.329 340.647 213.147 101,3% 62,6% 

48 D'institucions sense fins de lucre 790.408 670.318 70.318 84,8% 10,5% 

49 De l'exterior 3.233.445 493.099 493.099 15,2% 100,0% 

Total 63.573.521 62.773.913 43.584.450 98,7% 69,4% 

Quadre 16 

 

L'anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet apreciar un grau d'execució 
molt elevat, del 98,7%. Cal observar que el major import en correspon a l'article "Ens 
territorials", en el qual tenen una especial significació les transferències rebudes de la 
Generalitat Valenciana, les quals, en concepte de subvenció ordinària, han significat un 
total de 44.821.056 euros. 

Del total de transferències de la Generalitat Valenciana, a data 31 de desembre de 2004 
solament en quedava pendent de rebre la mensualitat de desembre, la qual s'ha rebut en 
l'exercici de 2005. 

En un altre ordre de coses, interessa destacar que hem comprovat que els saldos dels 
comptes que componen aquest capítol són correctes i que la suma de tots en coincideix 
amb la reflectida en els comptes anuals. 

En la fiscalització corresponent a l'exercici de 2004, s'ha revisat una mostra de 
documents comptables i de la documentació en què es basen; fet això, s'ha comprovat 
que els documents estan fiscalitzats de conformitat pel servei de control intern, tant els 
que determinen un reconeixement de drets, com els manaments d'ingrés. En tots els 
documents revisats consta expressament l'assentament efectuat pel servei de gestió 
econòmica. 

En relació amb la comptabilitat dels drets per transferències corrents, s'ha de manifestar 
que, d'acord amb el que es preveu en la regla segona de la Instrucció de Comptabilitat 
per a la Generalitat Valenciana i en el mateix Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat Valenciana, que resulta aplicable a les universitats públiques valencianes, 
les dites transferències han de ser reconegudes quan se'n perceba el cobrament, o quan 
es conega de forma certa que l'ens que concedeix la subvenció ha dictat l'acte de 
reconeixement de l'obligació correlativa. 

En aqueix sentit, s'ha de dir que la Universitat ha reconegut drets per transferències 
corrents de la Generalitat Valenciana per una quantia de 6.532.062 euros, sense que 
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s'haja produït cap increment en la seua tresoreria i sense haver justificat que tingués 
coneixement que la Generalitat hagués dictat el correlatiu acte de reconeixement de 
l'obligació. 

5.3 Transferències de capital 

Els saldos d'aquest capítol del pressupost d'ingressos de la Universitat Jaume I, són els 
que recollim a continuació, amb les xifres expressades en euros. 

 
 

Article 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Grau 

execució 
Grau 

realització 

74 D'ens territorials 1.989.299 1.982.633 1.982.633 99,7% 100,0% 

79 De l'exterior 8.547.019 3.019.793 3.019.793 35,3% 100,0% 

Total 10.536.318 5.002.426 5.002.426 47,5% 100,0% 

Quadre 17 

 

La previsió inicial d'aquest capítol era de 6.927.553 euros; però mitjançant diverses 
modificacions de crèdit, s'ha incrementat en 3.608.765 euros, cosa que ha determinat 
una previsió definitiva de 10.536.318 euros. El grau d'execució ha sigut una mica 
inferior al 50%. El grau de compliment, però, ha sigut del 100%. 

El major import es deu a l'aportació dels fons FEDER, a través de la Generalitat 
Valenciana i del Ministeri de Ciència i Tecnologia. S'ha comprovat que a 31 de 
desembre de 2004 no han quedat saldos pendents de cobrament. 

Cal fer notar que els saldos que componen aquest capítol són correctes i que la suma en 
coincideix amb l'import reflectit en els comptes anuals. S'ha revisat un mostra 
significativa dels documents comptables i de la documentació que els justifica, i se'n pot 
concloure que la imputació comptable i temporal, en tots els documents revisats, és 
l'adequada. 

Hem comprovat que tots els documents comptables revisats han sigut fiscalitzats de 
conformitat pel servei de control intern, tant aquells en els quals es reconeix el dret, com 
els manaments d'ingrés. Al seu torn, en tots consta l'assentament efectuat pel servei de 
gestió econòmica. 

Cal dir que durant l'exercici de 2004 se n'ha reconegut el dret al mateix temps que el 
manament d'ingrés, en el moment de conéixer l'abonament en compte bancari; al 
contrari del que ha succeït amb les transferències corrents, en relació amb les quals no 
s'han seguit criteris uniformes; tal i com s'ha comentat en l'apartat 5.2 del present 
informe. 
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6. RECOMANACIONS 

En la fiscalització realitzada en relació amb la gestió economicofinancera de l'exercici 
de 2004, s'ha analitzat el grau de compliment i de posada en pràctica, per part de la 
Universitat Jaume I, de les recomanacions recollides en l'informe de fiscalització dels 
comptes anuals de l'exercici de 2003. 

Com que el compliment de les recomanacions realitzades en l'informe corresponent a 
l'exercici anterior solament es podrà analitzar, en tota la seua amplitud, en l'exercici de 
2005, s'ha posat un èmfasi especial a confirmar si la Universitat ha adoptat les mesures 
necessàries per a corregir les deficiències indicades en aquell. 

En aquest sentit, es considera oportú mantenir -en relació amb les àrees examinades en 
la present fiscalització- una de les recomanacions proposades en l'informe de 
fiscalització corresponent a l'exercici anterior, la qual es refereix a la conveniència que 
la Universitat potencie el control intern, per tal d'evitar aquelles dependències no 
previstes en els Estatuts quant a l'exercici de la seua funció, i alhora es recomana que 
amplie el seu àmbit d'actuació a totes les àrees de la gestió economicofinancera i que 
planifique les seues actuacions. 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat sobre els comptes anuals de la 
Universitat Jaume I corresponents a l'exercici de 2004, i d'acord amb el que hem 
expressat en els diferents apartats d'aquest informe, es poden formular les 
recomanacions següents. 

a) La Universitat ha de considerar el contingut de la memòria que forma part dels 
comptes anuals i incloure-hi l'estat de la tresoreria -segons el model previst en el 
Pla General de Comptabilitat de la Generalitat Valenciana-, amb la informació 
expressada en l'apartat 1.2 d'aquest informe. 

b) Ateses les funcions que ha d'exercir el titular del lloc de treball de cap del servei 
de control intern -d'acord amb el que s'expressa en l'apartat 2.1 del present 
informe-, la Universitat ha de promoure el canvi de classificació del dit lloc de 
treball, a l'objecte d'adaptar-lo al que es disposa en la Llei de Funció Pública 
Valenciana. 

c) Tal i com s'expressa en l'apartat 3.5 de l'informe, la Universitat ha d'elaborar un 
estat d'execució dels moviments no pressupostaris, a l'objecte de realitzar 
adequadament un fiscalització de l'estat de la tresoreria i del romanent de 
tresoreria. 

d) La Universitat hauria d'elaborar un estat d'execució -més complet- dels ingressos 
i les despeses d'exercicis tancats, tot diferenciant l'exercici en què es van 
originar, amb l'abast expressat en l'apartat 3.6 d'aquest informe. 

e) A fi d'esmenar les deficiències posades de manifest en els apartats 4.2 i 4.3 de 
l'informe, es considera convenient que la Universitat implante un registre de 
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factures comú a tots els seus serveis, de tal manera que en totes se'n deixe 
constatació de la data en què han sigut presentades, a l'objecte de fer un 
seguiment més efectiu de la fase en què es troba cada una de les dites factures. 

f) En la comptabilitat dels drets per transferències corrents, la Universitat s'ha 
d'atenir al que es preveu en la Instrucció i en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de la Generalitat Valenciana, en el sentit de reconéixer els dits drets 
quan es cobren, o quan es conega e forma certa que l'ens que concedeix la 
subvenció ha dictat l'acte de reconeixement de l'obligació correlativa; tal i com 
hem dit en l'apartat 5.3 de l'informe. 

 



 




