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1. CONTROL FORMAL DE COMPTES ANUALS 

1.1 Objectius i abast del control 

La present fiscalització té com a primer objectiu promoure que la Universitat (d’ara 
endavant UJI o la Universitat) retra els seus comptes d’acord amb el que preveu la 
normativa aplicable. 

En relació amb aquest objectiu, s’han dut a terme els procediments d’auditoria que 
s’han considerat necessaris per a comprovar que: 

a) Els comptes anuals de l’exercici de 2005 han sigut formulats i aprovats pels 
òrgans competents de la Universitat i en els terminis previstos pels seus estatuts. 

b) Els comptes anuals de l’exercici de 2005 de la UJI han sigut retuts, juntament 
amb l’informe d’auditoria en aquesta Sindicatura de Comptes en el termini 
previst en el TRLHPGV. 

c) Els dits comptes anuals estan formats pels documents que considera el Pla 
General de Comptabilitat Pública de la Generalitat Valenciana. 

A més a més, s’han dut a terme les actuacions següents: 

d) Comprovar que la Universitat ha aprovat i presentat el pressupost de l’exercici 
de 2005 d’acord amb el que preveuen els seus estatuts i la LPGV de 2005. 

e) Analitzar les conclusions de l’informe d’auditoria o de control financer de la 
Intervenció General de la Generalitat, que s’adjunta als comptes anuals de 
l’exercici de 2005 de la UJI. 

1.2 Conclusió del control realitzat 

Els comptes anuals de la UJI de l’exercici de 2005, s’han retut a la Sindicatura de 
Comptes per mitjà de la IGG el 30 de juny de 2006 i comprenen els documents 
següents: 

a) Balanç 

b) Compte del resultat economicopatrimonial 

c) Estat de liquidació del pressupost 

d) Memòria 

Els citats comptes anuals s’han presentat juntament amb l’informe d’auditoria de la 
IGG, realitzat amb la col·laboració d’una firma privada d’auditoria, que és el resultat del 
control financer previst en l’article 14.5 de la Llei 14/2004, de Pressuposts de la 
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Generalitat Valenciana per a 2005. Aquest informe d’auditoria presenta una opinió 
favorable. 

Els comptes anuals de la UJI van ser aprovats pel seu Consell de Govern el 7 d’abril de 
2006 i pel Consell Social el 10 d’abril de 2006, sent tramesos a la Conselleria 
d’Empresa, Universitat i Ciència i a la IGG, l’11 d’abril de 2006. 

Tant els comptes anuals de la UJI de l’exercici de 2005 com l’informe d’auditoria de la 
IGG s’adjunten íntegrament en l’annex del present informe de fiscalització. 

1.3 Balanç 

El balanç de la UJI de l’exercici de 2005, juntament amb les xifres de l’exercici anterior 
i el càlcul de les variacions, es mostra en el quadre següent, en euros: 
 

ACTIU 2005 2004 Variació 
IMMOBILITZAT 

Immobilitzacions immaterials 
Immobilitzacions materials 
Inversions financeres 

ACTIU CIRCULANT 
Deutors 
Inversions financers temporals 
Tresoreria 
Ajusts per periodificació 

265.377.364
1.155.835

158.608.068
105.613.460
55.846.970
28.563.679
22.778.617
4.352.846

151.828

267.494.138 
1.133.566 

158.999.694 
107.360.877 
41.565.993 
24.369.858 
15.774.417 
1.357.880 

63.839 

(0,8%) 
2,0% 

(0,2%) 
(1,6%) 

34,4% 
17,2% 
44,4% 

220,6% 
137,8% 

Total actiu 321.224.334 309.060.131 3,9% 
PASSIU 2005 2004 Variació 

FONS PROPIS 
Patrimoni 
Resultats de l’exercici 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 
INGRESSOS DISTRIBUIR EN DIV.  EXERCICIS 
CREDITORS A LLARG TERMINI 

Emissions d’obligacions i d’altres valors 
D’altres deutes a llarg termini 

CREDITORS A CURT TERMINI 
Emissions d’obligacions i d’altres valors 
Deutes amb entitats de crèdit 
Creditors 

Ajusts per periodificació 

181.348.807
169.436.460
11.912.347
1.740.900
4.369.462

91.850.722
25.843.520
66.007.202
41.914.443

73.636
17.978.218
7.025.724

16.836.865

169.436.460 
146.671.782 
22.764.678 
1.930.247 
4.475.261 

93.625.139 
25.843.520 
67.781.619 
39.593.024 

73.636 
16.158.433 
11.892.551 
11.468.404 

7,0% 
15,5% 

(47,7%) 
(9,8%) 
(2,4%) 
(1,9%) 

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

11,3% 
(40,9%) 
46,8% 

Total passiu 321.224.334 309.060.131 3,9% 

Quadre 1 
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El total del balanç ha augmentat un 3,9% en 2005 sobre 2004. 

En l’actiu, la variació més significativa s’ha produït en el circulant, destacant el capítol 
d’inversions financeres temporals amb un augment del 44,4%. 

Pel que fa al passiu, els fons propis s’han incrementat en un 7%; els creditors a llarg 
termini a penes tenen variació, mentre que a curt termini augmenten en un 5,9%, 
principalment en els capítols de deutes amb entitats de crèdits i d’ajusts per 
periodificació. 

1.4 Compte del resultat economicopatrimonial 

El compte del resultat economicopatrimonial de la UJI de l’exercici de 2005, juntament 
amb les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, es mostra en el quadre 
següent, en euros: 
 

DESPESES 2005 2004 Variació 
DESPESES DE FUNCIONAMENT 

Despeses de personal 
Prestacions socials 
Dotacions per a l’amortització d’immobilitzat 
Variació de provisions de tràfic 
D’altres despeses de gestió 
Despeses financeres  

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
Transferències corrents 
Transferències de capital 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 
Pèrdues procedents d’immobilitzat 
Despeses extraordinàries 
Despeses i pèrdues d’altres exercicis 

71.928.700 
40.768.414 

335.829 
10.241.551 

(146.063)
15.800.852 
4.928.117 
2.694.860 
2.689.919 

4.942 
347.206 

26.930 
21.084 

299.192 

67.641.996 
38.816.404 

355.145 
9.073.709 

632.315 
13.896.002 
4.868.421 
2.436.924 
2.436.924 

0 
221.730 

25.773 
0 

195.957 

6,3% 
5,0% 

(5,4%) 
12,9% 

(123,1%) 
13,7% 
1,2% 

10,6% 
10,4% 

- 
56,6% 
4,5% 

- 
52,7% 

Total despeses 74.970.766 70.300.650 6,6% 
INGRESSOS 2005 2004 Variació 

INGRESSOS GESTIÓ ORDINÀRIA 
Taxes, preus i prestacions de serveis 
Reintegraments de despeses d’exercicis tancats 
D’altres ingressos de gestió 
Ingressos financers 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 
Transferències corrents 
Subvencions corrents 
Subvencions de capital 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORD. 
Beneficis procedents d’immobilitzat 

12.003.485
11.229.134 

9.250 
360.277 
404.825 

74.811.067 
57.570.744 
11.809.043 
5.431.281 

68.561 
68.561 

11.001.611 
10.364.713 

33.663 
290.810 
312.426 

82.015.633 
52.109.729 
9.297.421 

20.608.484 
48.085 
48.085 

9,1%
8,3% 

(72,5%)
23,9% 
29,6% 
(8,8%) 
10,4% 
27,0%

(73,6%)
42,6% 
42,6% 

Total ingressos 86.883.113 93.065.329 (6,6%)
ESTALVI (DESESTALVI) 11.912.347 22.764.678 (47,7%)

Quadre 2 
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En 2005 les despeses han augmentat un 6,6% respecte a les de 2004, mentre que els 
ingressos han disminuït en el mateix percentatge; l’estalvi obtingut en 2005 ha sigut 
47,7% inferior al de 2004. 

En despeses destaca l’augment en l’epígraf de despeses de funcionament, produït 
principalment pels capítols de despeses de personal, dotacions per a l’amortització de 
l’immobilitzat i d’altres despeses de gestió. 

Quant als ingressos, la variació més significativa que cal assenyalar és la disminució del 
8,8% en l’epígraf de transferències i subvencions. 

1.5 Liquidació del pressupost 

1.5.1 Pressuposts inicials 

En el quadre següent es mostren, en euros, els pressuposts inicials dels exercicis de 
2005 i 2004, amb la seua variació: 

 
Capítols Pressupost inicial Variació  

 2005 2004 2005/04 

III Taxes i d’altres ingressos 7.920.055 7.869.650 50.405 0,6% 

IV Transferències corrents 62.338.182 56.579.829 5.758.353 10,2% 

V Ingressos patrimonials 307.968 507.968 (200.000) (39,4%) 

VI Alien. inversions reals - - - -  

VII Transferències de capital 7.224.795 6.927.553 297.242 4,3% 

VIII Actius financers - - - -  

IX Passius financers - - - -  

Total ingressos 77.791.000 71.885.000 5.906.000 8,2% 

I Despeses de personal 41.585.807 39.834.765 1.751.042 4,4% 

II Despeses de funcionament 15.131.299 14.038.683 1.092.616 7,8% 

III Despeses financeres 4.894.151 4.819.500 74.651 1,5% 

IV Transferències corrents 2.324.810 2.073.270 251.540 12,1% 

VI Inversions reals 12.062.516 11.115.782 946.734 8,5% 

VII Transferències de capital - - - -  

VIII Actius financers 18.000 3.000 15.000 500,0% 

IX Passius financers 1.774.417 - 1.774.417 -  

Total despeses 77.791.000 71.885.000 5.906.000 8,2% 

Quadre 3 
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El pressupost inicial de la Universitat per a l'exercici de 2005 va comptar amb l'informe 
favorable de la Direcció General d'Universitats i Investigació, de data 16 de desembre 
de 2004, i el Consell Social el va aprovar el 21 de desembre de 2005. 

El pressupost es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 28 de 
desembre de 2004, d'acord amb el que es preveu en l'article 81.2 de las Llei Orgànica 
6/2001, d'Universitats. 

L'anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar que el pressupost 
per a l'exercici de 2005 es va incrementar en un 8,2%, respecte al pressupost de 
l'exercici anterior. 

En l'estat d'ingressos destaquen els augments dels capítols de transferències, que són del 
10,2% en transferències corrents i del 4,3% en transferències de capital. 

En l'estat de despeses destaquen els increments dels capítols de despeses de personal, de 
funcionament i d'inversions reals, amb augments del 4,4%, 7,8% i 8,5% respectivament. 
Així mateix destaca la dotació per a passius financeres, inexistent en 2004. El major 
increment relatiu es dóna en el capítol de transferències corrents. 

1.5.2 Modificacions del pressupost 

El quadre següent recull les previsions inicials, les modificacions i les previsions 
definitives, tant d'ingressos com de despeses, en euros. 

 

Capítols 
Pressupost 

inicial Modificacions 
Pressupost 
definitiu Variació 

III Taxes i d'altres ingressos 7.920.055 2.986.323 10.906.378 37,7%
IV Transferències corrents 62.338.182 6.661.813 68.999.995 10,7%
V Ingressos patrimonials 307.968 0 307.968 0,0%
VI Alienació d'inversions 0 0 0 - 
VII Transferències de capital 7.224.795 5.175.411 12.400.206 71,6%
VIII Actius financers 0 18.034.657 18.034.657 -
IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 77.791.000 32.858.204 110.649.204 42,2%
I Despeses de personal 41.585.807 4.895.488 46.481.295 11,8%
II Despeses de funcionament 15.131.299 7.331.387 22.462.686 48,5%
III Despeses financeres 4.894.151 338.901 5.233.052 6,9%
IV Transferències corrents 2.324.810 2.416.164 4.740.974 103,9%
VI Inversions reals 12.062.516 17.829.323 29.891.839 147,8%
VII Transferències capital 0 4.941 4.941 - 
VIII Actius financers 18.000 42.000 60.000 233,3%
IX Passius financers 1.774.417 0 1.774.417 0,0%

Total despeses 77.791.000 32.858.204 110.649.204 42,2%

Quadre 4 
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El pressupost inicial aprovat pel Consell Social, que pujava a 77.791.000 euros, s’ha 
incrementat significativament durant l’exercici en la xifra de 32.858.204 euros, un 
42,2%, cosa que ha determinat un pressupost definitiu de 110.649.204 euros. 

1.5.3 Liquidació de l’estat d’ingressos 

Es mostra en el quadre següent, en euros: 
 

INGRESSOS Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Ingressos 
líquids 

Drets pend. 
cobram. 

Grau  
execució 

Grau 
realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 10.906.378 11.865.062 10.737.022 1.128.039 108,8% 90,5%

Transferències corrents 68.999.995 70.943.267 51.993.807 18.949.460 102,8% 73,3%

Alineació inversions 307.968 533.042 449.019 84.024 173,1% 84,2%

Ingressos patrimonials 0 0 0 0 -  - 

Transferències de capital 12.400.206 10.093.202 9.793.689 299.513 81,4% 97,0%

Actius financers 18.034.657 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 0 1.915.956 1.915.956 0 -  100,0%

TOTAL 110.649.204 95.350.529 74.889.493 20.461.036 86,2% 78,5%

Quadre 5 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2005 puja a 110.649.204 euros, dels 
quals s’han reconegut drets per un import de 95.350.529 euros i s’han realitzat 
cobraments per 74.889.495 euros; cosa que determina uns graus d’execució i de 
realització del 86,2% i del 78,5%, respectivament. 

1.5.4. Liquidació de l’estat de despeses 

Es mostra en el quadre següent, en euros: 
 

DESPESES Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Obligac. 
pend. 

pagament

Grau 
exec. 

Grau 
realitz.

Despeses de personal 46.481.295 41.736.043 41.202.557 533.486 89,8% 98,7%

Despeses de funcionament 22.462.686 15.990.453 13.787.570 2.202.883 71,2% 86,2%

Despeses financeres 5.233.052 5.024.288 5.024.288 0 96,0% 100,0%

Transferències corrents 4.740.974 2.709.061 2.585.672 123.389 57,1% 95,4%

Inversions reals 29.891.839 10.961.332 9.011.436 1.949.896 36,7% 82,2%

Transferències de capital 4.941 4.941 4.941 0 100,0% 100,0%

Actius financers 60.000 27.000 27.000 0 45,0% 100,0%

Passius financers 1.774.417 1.774.417 1.774.417 0 100,0% 100,0%

Total 110.649.204 78.227.535 73.417.881 4.809.654 70,7% 93,9%

Quadre 6 
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El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2005 puja a 110.649.204 euros, dels 
quals s’han reconegut obligacions per un import de 78.227.535 euros i s’han realitzat 
pagaments per 73.417.881 euros, determinant uns graus d’execució i de realització del 
70,7% i del 93,9%, respectivament. 

1.5.5 Resultat pressupostari 

En el quadre següent es mostra, en euros, el càlcul del resultat pressupostari de 
l’exercici de 2005, juntament amb les xifres de 2004 i les variacions entre els dos 
exercicis: 
 

CONCEPTES 2005 2004 Variació 
Drets reconeguts operacions no financeres 93.434.573 79.411.182 17,7%
(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 76.426.118 90.836.304 (15,9%)
Drets reconeguts operacions actius financers - - -
(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers 27.000 - -
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 16.981.455 (11.425.122) 248,6%
VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 141.539 12.867.719 (98,9%)
SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 17.122.994 1.442.597 1087,0%
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 4.252.154 9.903.791 (57,1%)
(-) Desviacions de finançament positives 14.832.291 5.940.860 149,7%
(+) Desviacions de finançament negatives 3.695.658 9.878.655 (62,6%)
SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT  10.238.516 15.284.183 (33,0%)

Quadre 7 

El resultat pressupostari ha passat de ser negatiu en 2004 a positiu en 2005 i amb la 
variació neta de passius financers el saldo pressupostari ha experimentat un augment 
molt significatiu. Realitzats els ajusts oportuns per al càlcul del superàvit o dèficit de 
finançament, s’observa que en 2005 s’obté, igual que en 2004, un superàvit, si bé aquest 
sofreix una disminució del 33%. 

1.6 Romanent de tresoreria 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2005, juntament amb les xifres de 
2004 i el càlcul de variacions, es reflecteix tot seguit en euros: 

 
CONCEPTES 2005 2004 Variació 

Drets pendents de cobrament 

(-) Obligacions pendents de pagament 

Fons líquids 

24.929.974 

6.631.976 

25.352.846 

21.190.658 

10.127.946 

15.357.880 

17,6% 

(34,5%) 

65,1% 

Romanent de tresoreria afectat 14.168.062 7.906.164 79,2% 

Romanent de tresoreria no afectat 29.482.782 18.514.428 59,2% 

Romanent de tresoreria TOTAL 43.650.844 26.420.592 65,2% 

Quadre 8 



Universitat Jaume I. Exercici de 2005 

- 122 - 

El romanent de tresoreria ha tingut una evolució positiva en 2005, en haver-se 
incrementat un 65,2% respecte a 2004. Gran part del romanent  de 2005, el 67,5%, està 
en situació de no afectat. 
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2. CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ 

2.1 Objectius i abast de la fiscalització 

El segon objectiu de la present fiscalització és revisar si s’ha aplicat adequadament la 
normativa comptable i de gestió relativa als convenis d’investigació. Aquests convenis 
estan prevists en l’article 83 de la LOU, en el qual s’estableix el següent: 

"1. Els grups d’investigació reconeguts per la universitat, els departaments i els 
instituts universitaris d’investigació, i el seu professorat per mitjà d’aquells o dels 
òrgans, centres, fundacions o estructures organitzatives similars de la universitat 
dedicats a canalitzar les iniciatives investigadores del professorat, així com a la 
transferència dels resultats de la investigació, podran realitzar contractes amb 
persones, universitats o entitats públiques i privades per a la realització de treballs de 
caràcter científic, tècnic o artístic, així com per al desenvolupament d’ensenyaments 
d’especialització o activitats específiques de formació. 

2. Els estatuts, en el marc de les normes bàsiques que dicte el Govern, establiran els 
procediments d’autorització dels treballs i de realització dels contractes prevists en 
l’apartat anterior, així com els criteris per a fixar la destinació dels béns i recursos que 
s’hi obtinguen." 

En relació amb aquest objectiu, s’ha fet una revisió limitada d’aquelles àrees de gestió o 
dels components dels comptes anuals relacionats amb els contractes d’investigació; el 
dit examen no suposa una fiscalització completa dels comptes anuals, tal i com es 
considera en els "Principis i normes d’auditoria del sector públic" dels OCEX. 

L’abast de la revisió ha sigut una mostra dels contractes d’investigació -detallada en 
l’apartat 2.6.1- que, a l’empara de l’article 83 de la LOU, ha formalitzat la UJI durant 
l’exercici de 2005; també s’han revisat els sistemes de control intern implantats per la 
Universitat per a gestionar aquest tipus de contactes. 

Els procediments d’auditoria que s’han portat a efecte en l’àmbit d’aquesta revisió 
limitada, han sigut, en resum, els següents: 

- Recopilació i anàlisi de la normativa externa i interna aplicable. 

- Sol·licitud a la Universitat de la informació de gestió i comptable referida als 
contractes d’investigació vigents durant l’exercici. 

- Anàlisi i explotació de la informació obtinguda. Comprovacions amb registres i 
estats comptables. Elaboració de quadres de resum. 

- Avaluació dels procediments de gestió, control i comptabilitat usats per la 
Universitat. Comprovació del control individualitzat que el PGCP requereix per 
a les despeses amb finançament afectat. 
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- Extracció d’una mostra de quinze contractes d’investigació, de l’article 83 de la 
LOU, formalitzats durant l’exercici, amb els criteris que detallem mes avant. 

- Comprovació, per a la mostra de contractes, del compliment de la normativa de 
gestió aplicable, tant l’externa com la interna. 

- Verificació, amb la documentació que suporta els contractes seleccionats, d’una 
mostra de drets, cobraments, obligacions i pagaments comptabilitzats durant 
l’exercici, tot comprovant si el tractament dels fets comptables ha sigut adequat. 

- Anàlisi de les incidències detectades i formulació de recomanacions. 

2.2 Conclusió general 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast descrit en l’apartat anterior, no s’han 
posat de manifest fets o circumstàncies relacionats amb els contractes d’investigació 
que afecten de forma significativa l’adequació dels comptes anuals als principis 
comptables que hi són aplicables, ni s’han observat incompliments rellevants de la 
normativa aplicable a la gestió dels dits contractes, si bé hi hem observat determinades 
circumstàncies relacionades amb el compliment de la normativa interna que es 
comenten en l’apartat 2.6.3 d’aquest informe. 

2.3 Normativa aplicable 

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

a) Per a la formalització i gestió dels contractes: 

- Article 83 de la LOU. 

- Articles 141 a 147 dels Estatuts de la UJI, aprovats pel Reial Decret 252/2003 
del Consell de la Generalitat. 

- Normativa de gestió administrativa dels contractes aprovada pel Consell de 
Govern de la Universitat el 16 de setembre de 1996. 

- Reial Decret 1.930/1984, de 10 d’octubre, pel qual es desenvolupa l’article 45.1 
de la LRU, sobre la compatibilitat de la dedicació dels catedràtics i professors 
d’universitat, amb la realització de projectes científics, tècnics o artístics i amb 
el desenvolupament de cursos d’especialització, modificat pel Reial Decret 
1.450/1989. 

- Circular número 7/03 de l’OCIT i del SCI sobre la gestió de les beques 
d’investigació. 

- Acord de 30 de juny de 1993 de la Junta Consultiva Provisional de Govern sobre 
determinades condicions econòmiques aplicables als contractes d’investigació. 
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- Normativa sobre la protecció dels resultats de les activitats d’investigació, 
desenvolupament tecnològic i innovació de la UJI, aprovada per la Junta de 
Govern el 29 d’octubre de 2001. 

b) En relació amb el registre comptable dels contractes: 

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

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

- Alguns requeriments de la normativa de la UJI s’han aplicat d’una forma no 
estricta amb la literalitat de tals requeriments, atés el seu rigor. En les 
conclusions de la revisió efectuada, quan les desviacions d’aquest tipus no 
afectaven assumptes importants de la gestió, les hem considerades com a 
"incompliments" poc significatius, amb els comentaris pertinents. 

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

2.4 Control intern 

L’article 156 dels seus estatuts disposa que la UJI assegurarà el control intern de les 
seues inversions, despeses i ingressos d’acord amb els principis de legalitat, eficàcia i 
eficiència, que haurà d’efectuar la unitat administrativa corresponent sota la direcció del 
Rectorat. 

Les bases d’execució del pressupost per a 2005 assigna les citades funcions al Servei de 
Control Intern (SCI), el qual les exerceix amb plena autonomia i independència. El pla 
d’actuació per a 2005/2006 preveu, entre altres actuacions, revisar una mostra de 
contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU, així com actualitzar la 
normativa interna reguladora d’aquests contractes.  

2.5 Informació general sobre contractes d’investigació 

La UJI comptabilitza els ingressos derivats de les activitats d’investigació en diferents 
conceptes dels capítols 3, 4 i 7 del pressupost d’ingressos. Les despeses es 
comptabilitzen segons la naturalesa dels capítols corresponents del pressupost, 
principalment l’1, el 2 i el 6. En la classificació de les despeses per programes, els 
derivats de tota l’activitat investigadora de la Universitat formen part del programa 
541A, "Investigació científica i tècnica". 
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Internament, cada projecte d’investigació, tret dels casos tramitats per gestió delegada, 
té assignada una clau identificadora. 

El pes que l’activitat investigadora que, en conjunt, té la UJI, es pot deduir de les dades 
pressupostàries següents referides a l’exercici de 2005: 

 
Exercici 2005 Pressupost 

definitiu 
Drets/ 

Obligacions 

Cobraments/ 

Pagaments 

Ingressos investigació 24.043.620 16.152.322 14.585.490 

Despeses investigació 31.867.178 11.529.994 9.949.356 

Total ingressos  110.649.204 95.350.529 74.889.493 

Total despeses  110.649.204 78.227.535 73.417.881 

% s/ total ingressos 21,7% 16,9% 19,5% 

% s/ total despeses 28,8% 14,7% 13,5% 

Quadre 9 

Les despeses d’investigació representen el 28,8% dels crèdits definitius de 2005, i el 
14,7% i el 13,5% de les obligacions reconegudes i pagaments de l’exercici, 
respectivament. El seu grau d’execució és del 36,2% i el seu nivell de pagaments del 
86,3%. Quant als ingressos derivats de la investigació, representen el 21,7% del 
pressupost de 2005 i el 16,9% i el 19,5% dels drets reconeguts i cobraments, 
respectivament, tenint un grau d’execució del 67,2% i de realització del 90,3%. 

Dels imports totals d’ingressos i despeses d’investigació indicats en el quadre anterior, 
corresponen a contractes i convenis de l’article 83 de la LOU, segons les dades 
facilitades pel servei de comptabilitat de la Universitat, drets reconeguts per 2.410.969 
euros i obligacions reconegudes per 2.448.548 euros, és a dir, el 14,9% i 21,2% dels 
total d’investigació.  

A fi d’analitzar la informació concreta sobre contractes d’investigació formalitzats a 
l’empara de l’article de l’article 83 de la LOU, aquesta Sindicatura va sol·licitar la base 
de dades informàtica gestionada per OTRI, i s’hi van extraure les dades referides a 
projectes d’investigació que no estigueren finançats amb subvencions o ajudes 
derivades de convocatòries públiques. D’acord amb la informació obtinguda en la dita 
base de dades, durant l’exercici de 2005 estaven vigents en la UJI un total de 250 
contractes d’investigació de l’article 83 de la LOU, per un import total de 2.283.810 
euros. La informació sobre l’execució pressupostària d’aquests contractes en 2005 
l’hem obtinguda del Servei d’Informació Comptable de la Universitat, les dades del 
qual indiquen que s’han reconegut drets per un import d’1.739.461 euros i obligacions 
per import de 980.461 euros. 
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Tota la informació que s’inclou en els quadres següents d’aquest apartat de l’informe ha 
sigut preparada per aquesta Sindicatura a partir de les dades obtingudes en les 
condicions que s’han comentat anteriorment. 

Agrupant els contractes de l’article 83 vigents durant 2005 pels seus anys d’inici, la 
informació sobre els dits contractes, és: 

 
Any inici Nombre de 

contractes 
% Import 

contractes 
% 

2003 1 0,4% 1.260 0,1% 

2004 26 10,4% 450.953 19,7% 

2005 223 89,2% 1.831.597 80,2% 

Totals 250 100% 2.283.810 100% 

Quadre 10 

Tal com podem observar en el quadre anterior, la gran majoria dels contractes vigents 
en 2005 s’han formalitzat en aquest mateix any, sent poc significatius tant en nombre 
com en l’import, els signats en anys anteriors. 

Els anteriors contractes es poden classificar pels departaments encarregats de la seua 
gestió, i mostrem el detall dels 10 més importants en funció de l’import en el quadre 
següent: 

 
Nombre Percentatge 

Departament Import 
contractes s/ nº contr. s/ import 

Departament de Tecnologia 345.402 26 10,4% 15,1% 

Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica 322.500 15 6,0% 14,1% 

Departament de Ciències Experimentals 284.165 19 7,6% 12,4% 

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües 221.951 13 5,2% 9,7% 

Departament de Llenguatge i Sistemes Informàtics 159.694 11 4,4% 7,0% 

Departament d´Enginyeria i Ciència dels Computadors 141.660 17 6,8% 6,2% 

Departament d´Història, Geografia i Art 124.250 8 3,2% 5,4% 

Departament de Dret Privat 122.701 10 4,0% 5,4% 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica 119.290 7 2,8% 5,2% 

Departament de Dret Públic 116.071 14 5,6% 5,1% 

D’altres (15) 326.125 110 44,0% 14,3% 

Totals 2.283.810 250 100% 100% 

Quadre 11 
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De l’anàlisi del quadre anterior, observem que quatre departaments de la Universitat han 
aglutinat el 29,2% dels contractes formalitzats durant 2005, l’import dels quals 
representen un 51,3% del total. 

Els contractes vigents durant 2005 poden ser agrupats per estrats atenent els seus 
imports, segons mostrem en el quadre següent: 

 
Estrats Nombre de 

contractes 
% Import 

contractes 

% 

Fins a 5.999 euros 

Entre 6.000 euros i 23.999 euros 

Entre 24.000 euros i 59.999 euros 

Més de 60.000 euros 

155 

67 

20 

8 

62,0% 

26,8% 

8,0% 

3,2% 

235.767 

718.764 

713.617 

615.661 

10,3% 

31,5% 

31,3% 

27,0% 

Totals 250 100% 2.283.810 100% 

Quadre 12 

La major part dels contractes, el 62%, tenen un import fins a 6.000 euros. Els contractes 
d’import superior a 60.000 euros, representen el 27% del total. 

2.6 Contractes revisats 

2.6.1 Abast i mostra seleccionada 

La fiscalització realitzada ha abastat una mostra de quinze contractes d’investigació, que 
s’han seleccionat amb els següents criteris: 

- Hem seleccionat nou contractes atenent la importància del seu import i que 
estigueren preferiblement iniciats i acabats en 2005. 

- La resta de la mostra l’hem seleccionada basant-nos en l’objecte del contracte. 

El quadre següent  mostra la llista de contractes revisats amb les dades d’execució 
d’ingressos i despeses durant l’exercici de 2005: 
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Nº 

Títol del treball Entitat 
contractant 

Import 
contracte

DR 0R 

1 Optimització i millores del procés 
de fabricació … 

AICE/ 
Itaca, SA 90.000 

 
453.020 

 
276.579 

2 
Projecte d’implantació d’un entorn 

Taulell, S.A. i 
d’altres 85.000 

4.500 19.926 

3 Estudis de residus d’herbicides  Tragsatec 84.000 84.000 31.366 
4 

Pla estratègic turístic Borriana 
Aj. Borriana  Fun. 
Uv. Jaume I 16.409 

16.409 1.890 

5 Seguiment i control de la 
contaminació atmosfèrica Aj. Vila-Real 36.061 

36.061 0 

6 Assessorament i assistència tècnica 
sobre la climatologia 

Aeroport de 
Castelló 24.000 

24.000 10.350 

7 Assessorament i assistència tècnica 
sobre la climatologia 

Aeroport de 
Castelló 24.000 

24.000 0 

8 Assessorament i assistència tècnica 
pacients dany cerebral 

Germanes 
Hospitalàries  21.164 

24.691 17.226 

9 Optimització i ampliació del portal 
de la infraestructura …. Univ. de Saragossa 20.000 

20.000 898 

10 Control de la contaminació 
atmosfèrica Aj. Alcora 17.174 

17.174 40.806 

11 Anàlisis de residus de plaguicides. Agrodan 15.300 7.650 0 
12 Assessorament tècnic en el 

projecte d’identitat i edició de 
producte 

Fun. Univ. Jaume I 
Círculo de Moda 5.150 

5.150 0 

13 Assessorament i assistència tècnica 
en dret penal 

Fun. Univ. Jaume I 
Marina D’Or 2.173 

2.173 0 

14 Assessorament i assistència tècnica 
en dret civil 

Comunitat de 
Regants 9.000 

9.000 7.695 

15 Estudi clàusules contractes 
assegurança d’automòbils Inst. Nac. Consumo 10.526 

10.526 0 

  TOTALS 459.957 738.354 406.736 
 

Quadre 13 
(Nota: els imports dels contractes són sense IVA) 

2.6.2 Descripció dels contractes revisats 

Contracte 1 

Formalitzat el primer de juny de 2005 entre Ítaca, S.A., l’Associació d’Investigació de 
les Indústries Ceràmiques (AICE) i la UJI, perquè la Universitat realitze tres projectes    
d’I + D denominats "Optimització del procés de fabricació de pigments per a gres de 
porcellana", "Millores en el procés de fabricació del gres de porcellana" i "Preparació de 
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pigments especials". La seua vigència finalitza el 31 de desembre de 2005, prorrogable 
a 2006, amb un preu estipulat de 90.000 euros. 

La gestió d’aquest contracte és delegada, modalitat prevista en els estatuts de la 
Universitat, que en aquest cas es realitza per mitjà d’AICE, responsable dels tràmits 
administratius. Internament, a la UJI, tots els contractes gestionats per mitjà de l’AICE 
(almenys 45 segons les dades que hi hem obtingut) compten amb una única clau 
identificativa, per la qual cosa les despeses i ingressos derivats s’imputen globalment. 
Aquest fet impedeix conèixer l’execució pressupostària d’un contracte en particular, 
com és aquest cas. 

La revisió s’ha efectuat sobre totes les factures d’ingrés del contracte descrit, 90.000 
euros, i sobre les despeses, per un import de 9.526 euros, que comprenen dues factures i 
una nòmina d’un dels dos investigadors principals, si bé no podem assegurar que siguen 
imputables a aquest contracte, ja que la clau identificativa comptable és comuna als 45 
contractes, tal com hem indicat adés. 

Contracte 2 

Formalitzat el dia 15 d’abril de 2005 entre Taulell, S.A., Capgemini Espanya, S.A. i la 
UJI, el seu objecte és el "Projecte d’implantació d’un entorn de col·laboració pilot en la 
cadena de disseny ceràmica". La vigència dels contracte és de 9 mesos, per la qual cosa 
s’estén fins al 15 de febrer de 2006, i el seu import puja a 85.000 euros. 

El següent quadre mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  85.000   

Drets reconeguts 4.500 5,3% 100% 

Obligacions reconegudes 19.926 23,4% 13,3% 

Quadre 14 

A 31 de desembre de 2005 s’ha reconegut un 5,3% de l’anualitat d’aquest projecte, 
havent-s’hi comptabilitzat despeses per un import superior, cosa que ha generat una 
desviació negativa de finançament de 15.426 euros. 

Contracte 3 

Formalitzat el 12 de gener de 2005 entre la Societat Estatal Tecnologies i Serveis 
Agraris, S.A. (Tragsatec) i la UJI per a la realització d"Estudis de residus d’herbicides 
en l’oliva i l’oli d’oliva verge i realització d’assaigs per a determinar el factor de 
transferència de residus de productes fitosanitaris en el procés de transformació de 
l’oliva a l’oli". La vigència és de 12 mesos, fins l’11 de gener de 2006 i el seu import 
puja a 84.000 euros. 
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El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  84.000   

Drets reconeguts 84.000 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 31.366 37,3% - 

Quadre 15 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, 
havent-s’hi comptabilitzat despeses que representen el 37,3%, cosa que ha generat una 
desviació positiva de 52.634 euros. 

Contracte 4 

Formalitzat el 18 d’abril de 2005 entre l’Ajuntament de Borriana, la UJI i la Fundació 
Universitat Jaume I-Empresa (FUE) per a realitzar un "Pla estratègic turístic integrat, 
per a desenvolupar-lo al municipi de Borriana". La vigència s’estén fins el 15 de 
novembre de 2005, prorrogable per acord entre les parts. El preu és de 40.867 euros, 
dels quals corresponen a la Universitat 16.409 euros per atendre les retribucions del 
personal investigador propi i becat. La FUE assumeix la gestió econòmica i 
administrativa. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  16.409   

Drets reconeguts 16.409 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 1.890 11,5% 100,0% 

Quadre 16 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, 
havent-s’hi comptabilitzat despeses que representen l’11,5%, cosa que ha generat una 
desviació positiva de 14.519 euros. 

Contracte 5 

Es tracta d’una pròrroga que se signa el 26 de juliol de 2005 d’un conveni de 2004 entre 
l’Ajuntament de Vila-real i la UJI per a efectuar un treball denominat "Seguiment i 
control de la contaminació atmosfèrica en el municipi de Vila-real. Proposta 
d’alternatives. La duració s’inicia el primer de gener de 2005 i s’estén fins el 31 de 
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desembre, prorrogable automàticament si no es diu el contrari- El preu puja a 36.061 
euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  36.061   

Drets reconeguts 36.061 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes - 0,0% - 

Quadre 17 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, no 
havent-s’hi comptabilitzat cap despesa, cosa que ha generat una desviació positiva de 
36.061 euros. 

Contracte 6 

Formalitzat el 2 de gener de 2005 entre l’Aeroport de Castelló, S.L. i la UJI per a 
efectuar el treball denominat "Assessorament i assistència tècnica sobre la climatologia 
de la zona aeroportuària de Castelló (Pla de Benlloc-Vilanova)", a partir de les dades 
obtingudes durant l’any 2004. La duració és de tres mesos i el preu 24.000 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  24.000   

Drets reconeguts 24.000 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 10.350 43,1% 100,0% 

Quadre 18 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, 
havent-s’hi comptabilitzat despeses que representen el 43,1%, cosa que ha generat una 
desviació positiva de 13.650 euros. 

Contracte 7 

Formalitzat el 13 de juny de 2005 entre l’Aeroport de Castelló, S.L. i la UJI per a 
efectuar el treball denominat "Assessorament i assistència tècnica sobre la climatologia 
de la zona aeroportuària de Castelló (Pla de Benlloc-Vilanova)", a partir de les dades 
obtingudes durant l’any 2005. La duració és de tres mesos i el preu 24.000 euros. 
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El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  24.000   

Drets reconeguts 24.000 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 10.350 - - 

Quadre 19 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, no 
havent-s’hi comptabilitzat cap despesa, cosa que ha generat una desviació positiva de 
24.000 euros. 

Contracte 8 

Formalitzat el primer de gener de 2005, es tracta de la tercera addenda al contracte 
inicial subscrit en novembre de 2002; les parts que intervenen són les Germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i la UJI. L’objecte del contracte és realitzar 
activitats d’assessorament i assistència tècnica en l’àrea d’avaluació i rehabilitació 
neuropsicològica de pacients amb dany cerebral. La vigència de l’addenda es fixa fins al 
31 de desembre de 2005 i el seu preu és de 21.164 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  21.164   

Drets reconeguts 24.691 116,7% 116,7% 

Obligacions reconegudes 17.226 81,4% 50,4% 

Quadre 20 

Els drets reconeguts superen l’anualitat perquè s’ha comptabilitzat en 2005 una factura 
corresponent a l’addenda de 2004. Quant a les despeses, les reflectides són 
comptabilitzades en 2005, encara que part d’aquestes corresponen a serveis prestats en 
2004. 

Contracte 9 

Conveni de col·laboració de 5 d’octubre entre la Universitat de Saragossa i la UJI per al 
"Projecte conjunt per a l’optimització i l’ampliació del portal de la infraestructura de 
dades espacials d’Espanya i del Nodo de l’Institut Geogràfic Nacional de distribució i 
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intermediació de dades i serveis geogràfics". Vigent fins el 31 de desembre de 2005 
amb un import de 20.000 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  20.000   

Drets reconeguts 20.000 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 898 4,5% - 

Quadre 21 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, 
havent-s’hi comptabilitzat despeses que representen el 4,5%, cosa que ha generat una 
desviació positiva de 19.102 euros. 

Contracte 10 

Addenda formalitzada el primer de gener de 2005 del conveni de col·laboració subscrit 
en 2003 entre l’Ajuntament d’Alcora i la UJI per al control de la contaminació 
atmosfèrica d’Alcora. S’estableix una vigència de 6 mesos i un import de 17.174 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  17.174   

Drets reconeguts 17.174 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 40.806 - 14,9% 

Quadre 22 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, 
havent-s’hi comptabilitzat despeses per import superior, ja que corresponen a anys 
anteriors. La desviació de finançament és negativa per 23.631 euros. 

Contracte 11 

Formalitzat el 13 d’octubre de 2005 entre Agrodan, S.A. i la UJI per a la realització del 
treball "Anàlisi de residus de plaguicides en mostres d’origen vegetal en conformitat 
amb les bones pràctiques de laboratori: Estudi sobre la determinació de nivells de 
residus de productes fitosanitaris en mostres vegetals". El contracte no estipula el 
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termini d’execució, i es remet a un annex que proposa desembre de 2005 com a termini 
per al lliurament de l’informe final. L’import puja a 15.300 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  15.000   

Drets reconeguts 7.650 50% 100% 

Obligacions reconegudes - - - 

Quadre 23 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la meitat dels ingressos del contracte, 
d’acord amb allò estipulat, no havent-s’hi comptabilitzat despeses, per la qual cosa es 
produeix una desviació positiva de 7.650 euros. 

Contracte 12 

Formalitzat el 3 de març de 2005 entre el Cercle de Moda, Fundació Universitat  
Jaume I-Empresa i la UJI per a realitzar el treball denominat "Assessorament tècnic en 
el projecte d’identitat i edició de producte". El termini d’execució finalitza el 2 de maig 
de 2005 i el preu puja a 15.000 euros, corresponent a la UJI, 5.150 euros segons la 
distribució del pressupost que consta en l’expedient. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  5.150   

Drets reconeguts 5.150 100% 100% 

Obligacions reconegudes - - - 

Quadre 24 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, no 
havent-s’hi comptabilitzat despeses, per la qual cosa es produeix una desviació positiva 
de 5.150 euros. S’ha verificat que retribucions a professors per 4.500 euros han sigut 
incloses en la nòmina de març de 2006. 

Contracte 13 

Contracte formalitzat el 19 de setembre de 2005 entre Marina d’Or-Loger, S.A., la FUE 
i la UJI per a realitzar d"Activitats d’assessorament i assistència tècnica" a l’empresa en 
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l’àrea del dret penal. La vigència finalitza el 31 de desembre de 2005, renovable per 
acord de les parts. El preu és de 7.330 euros. El contracte no especifica la participació 
de la UJI en els ingressos, que és de 2.173 euros segons els dedueix de l’imprés 
normalitzat de distribució del pressupost que consta en l’expedient. La UJI s’obliga a 
efectuar el treball i la Fundació a facturar, pagar i comptabilitzar despeses, excepte les 
retribucions, que corren a càrrec de la UJI, i a la gestió administrativa del contracte. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  2.173   

Drets reconeguts 2.173 100% 100% 

Obligacions reconegudes - - - 

Quadre 25 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, no 
havent-s’hi comptabilitzat despeses, per la qual cosa es produeix una desviació positiva 
de 2.173 euros.  

Contracte 14 

Formalitzat el 26 d’abril de 2005 entre la Comunitat de Regants de Borriana i la UJI per 
a la prestació d’assessorament i assistència tècnica en l’àrea de Dret Civil en l’àmbit de 
la "Propietat i inscripció de sèquies en el terme municipal de Borriana". La vigència 
s’estipula en un mes des de la signatura, prorrogable per mitjà d’un acord exprés entre 
les parts; el preu puja a 9.000 euros. Es tracta d’’un contracte de prestació de serveis 
impulsat pel professor encarregat de la prestació, mitjançant la corresponent sol·licitud 
al rector de la UJI. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  9.000   

Drets reconeguts 9.000 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes 7.695 85,5% 100,0% 

Quadre 26 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, 
havent-s’hi comptabilitzat despeses que representen el 85,5%, per la qual cosa es 
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produeix una desviació positiva de 1.305 euros. El document comptable de despesa 
ADO mostra una línia de finançament que no correspon a l’objecte d’aquest contracte. 

Contracte 15 

Conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional de Consum i la UJI, formalitzat el 21 
de novembre de 2005 per a fer un estudi sobre les clàusules dels contractes 
d’assegurança d’automòbils, a fi d’aconseguir una efectiva protecció dels drets dels 
usuaris d’assegurances d’automòbils. El termini d’execució finalitza el 15 de desembre 
de 2005, i l’import es fixa en 10.526 euros. 

El quadre següent mostra l’execució comptable del projecte a 31 de desembre de 2005, 
així com els percentatges d’ingressos i despeses revisats per aquesta Sindicatura: 

 
Exercici 2005 Euros % execució % revisat 

Anualitat  10.526   

Drets reconeguts 10.526 100,0% 100,0% 

Obligacions reconegudes - - - 

Quadre 26 

A 31 de desembre de 2005, s’han reconegut la totalitat dels ingressos del contracte, no 
havent-s’hi comptabilitzat despeses, per la qual cosa es produeix una desviació positiva 
de 10.526 euros. 

2.6.3 Resultats del treball realitzat 

De la revisió realitzada es desprén que, en termes generals, la gestió i registre comptable 
dels contractes de l’article 83 de la LOU duts a terme per la Universitat durant l’exercici 
de 2005 han sigut adequats. 

Les incidències observades en la gestió dels contractes revisats que, tal com hem indicat 
anteriorment no representen incompliments rellevants de la normativa aplicable, podem 
resumir-les així: 

a) Els contractes no consideren la compensació per l’ús dels serveis i la 
infraestructura de la Universitat, prevista en l’article 145.3 dels seus estatuts, ni 
la distribució del pressupost del treball d’investigació, prevista en l’article 5 de 
la normativa interna; aquesta informació figura en documents normalitzats que 
s’inclouen en els expedients. 

b) Els controls relatius a les limitacions reglamentàries sobre la remuneració global 
anual màxima que els professors i el personal investigador han de percebre en 
funció de la seua participació en aquests contractes, els realitzen els serveis de 
Gestió Econòmica i de Recursos Humans; no obstant això, es considera que 
l'OCIT també hauria de conéixer i fer un seguiment de les retribucions cobrades 



Universitat Jaume I. Exercici de 2005 

- 138 - 

pels investigadors, a fi d'evitar el risc de subscriure contractes que puguen 
afectar els dits límits. Cal assenyalar que la Gerència de la UJI ha certificat que 
les retribucions a professors per investigació contractada no han superat els 
límits establits per a 2005. 
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3. RECOMANACIONS 

El tercer objectiu de la fiscalització de l’exercici de 2005, segons el Programa Anual 
d’Actuació de 2006, és millorar el grau d’acceptació i d’implantació de les 
recomanacions. El podem desglossar en les dues actuacions següents: 

- Fer un seguiment de les recomanacions dels informes anteriors, examinant el seu 
grau d’implantació; en la mesura en què l’abast del treball permeta verificar-lo 
adequadament. 

- Formular les recomanacions necessàries per a solucionar les incidències 
detectades durant la present fiscalització. 

Per escrit del síndic major de comptes de data 25 de gener de 2006, es va trametre al 
rector de la UJI l’informe de fiscalització de l’exercici de 2004, i al mateix temps s’hi 
sol·licitava que la Universitat comuniqués a la Sindicatura de Comptes les mesures 
adoptades -o que pensava adoptar en endavant-, en relació amb les incidències 
assenyalades en el dit informe, petició que ha sigut contestada per la Universitat. 

A partir del contingut de la resposta anterior i del treball de fiscalització de l’exercici de 
2005, podem indicar a continuació quines recomanacions d’exercicis anteriors ja han 
sigut acceptades i implantades per la UJI, quines en continuen pendents, així com les 
derivades de la fiscalització present. 

a) Recomanacions acceptades i implantades 

a.1) Pel que fa a la recomanació que la Universitat ha de completar el contingut de la 
memòria que forma part dels comptes anuals, tot incloent-hi l’estat de la 
tresoreria, la UJI ha incorporat el dit estat en els seus comptes anuals de 2005. 

a.2) En relació amb la recomanació que la Universitat ha d’elaborar un estat 
d’execució de moviments no pressupostaris, el dit estat s’ha incorporat en els 
comptes anuals de 2005. 

a.3) Quant a la recomanació que la Universitat hauria d’elaborar un estat d’execució 
més complet referit als ingressos i despeses d’exercicis tancats, el dit estat s’ha 
incorporat als comptes anuals de 2005. 

a.4) La Universitat està implantant un registre de factures comú a tots els seus 
serveis. 

b) Recomanacions pendents d’informes anteriors 

S’inclouen a continuació, juntament amb les observacions presentades pel rector en el 
seu escrit de contestació indicat adés respecte a la seua situació: 
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b.1) La Universitat ha de promoure el canvi de classificació del lloc de treball del cap 
de servei de control intern, a fi que s’adapte al que disposa la Llei de la Funció 
Pública Valenciana. 

 El rector, en fase d'al·legacions, informa que aquesta recomanació està 
acceptada i en curs d'implantació, ja que durant 2006 la UJI està negociant la 
relació de llocs de treball, i que està previst realitzar les adaptacions pertinents 
per a implementar la recomanació de la Sindicatura. 

b.2) En la comptabilitat dels drets per transferències corrents, la Universitat ha 
d’atenir-se al que es preveu en la Instrucció i en el PGCPGV, en el sentit que els 
dits drets s'han de reconèixer quan se'n perceba el cobrament o quan es conega 
de forma certa que l’ens que concedeix la subvenció haja dictat l’acte de 
reconeixement de la correlativa obligació. 

Situació en 2005: el rector informa que els comptes anuals de la Universitat 
sempre han mostrat la imatge fidel de la seua situació economicofinancera, 
patrimonial i d’execució del pressupost, com així corroboren les opinions 
favorables de les auditories a què se sotmet. A més a més comunica a la 
Generalitat el compliment de tots els requisits exigits per a la meritació del dret 
de cobrament al seu favor. 

c) Recomanacions de la present fiscalització 

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

c.1) És convenient que la revisió de la normativa interna reguladora dels convenis 
d’investigació considere l’actualització dels preceptes relatius al contingut dels 
documents contractuals i dels expedients, havent de tenir en compte els 
comentaris que al respecte hem realitzat en l’apartat 2.3 d’aquest informe. 

c.2) Es considera important que la Universitat adopte els procediments necessaris per 
a deixar constatació de les comprovacions realitzades respecte els límits 
normatius de les percepcions anuals derivades de la investigació contractada. 

c.3) Els contractes d’investigació gestionats indirectament, han de disposar d’un codi 
comptable individualitzat que permeta la identificació i el seguiment de 
l’execució dels ingressos i les despeses de cada un. 

 

 

 




