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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i conformement amb el que preveu el 
Programa Anual d’Actuació de 2012, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2011, la fiscalització efectuada de la 
Universitat Jaume I (Universitat) ha tingut per objecte el control formal dels comptes 
anuals de l’exercici de 2011, l’elaboració d’un cens d’entitats dependents de la 
Universitat, així com una fiscalització específica dels contractes d’investigació de la 
Universitat. 

Hem comprovat també el grau de compliment i posada en pràctica de les recomanacions 
recollides en els informes de fiscalització corresponents a exercicis anteriors. 

En l’informe de fiscalització recollim les mesures que ha d’adoptar la Universitat a fi de 
millorar la seua gestió econòmica i financera en exercicis futurs, alhora que ressenyem, 
en el seu cas, les infraccions o irregularitats que s’hagen posat de manifest al llarg de la 
fiscalització, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2 de l’Informe.  
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Pel que fa a la revisió financera i conformement als objectius descrits en l’apartat 1 de 
l’Informe, la fiscalització efectuada ha consistit a revisar els aspectes que indiquem en 
l’apartat 2.1 de la introducció d’aquest volum d’universitats públiques. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

En la revisió del compliment de la legalitat i conformement als objectius de la 
fiscalització assenyalats en l’apartat 1 de l’Informe, i amb l’enfocament descrit en 
l’apartat 2.2 de la introducció a aquest volum d’universitats públiques, hem revisat el 
compliment, per part de la Universitat, de la legalitat vigent d’aplicació a la gestió dels 
fons públics en les àrees que han sigut objecte de fiscalització, durant l’exercici terminat 
el 31 de desembre de 2011, així com l’adequada formalització i presentació dels 
comptes anuals.  
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió Financera 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.1 de l’Informe, 
no s’han posat de manifest circumstàncies que afecten o puguen afectar de forma 
significativa l’adequació dels comptes anuals als principis comptables que hi són 
d’aplicació. 

En els apartats 4, 5 i 7 de l’Informe recollim, d’altra banda, una sèrie de consideracions, 
observacions i recomanacions que, tot i que no afecten de forma significativa 
l’adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables que hi són d’aplicació, 
han de ser tingudes en comptes i posades en pràctica per part dels òrgans responsables 
de la Universitat. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2 de l’Informe, 
no s’han posat de manifest, durant el període objecte de fiscalització, circumstàncies 
que representen un incompliment significatiu de la normativa aplicable a la gestió dels 
fons públics. 

En els apartats 5 i 7 de l’Informe recollim, d’altra banda, una sèrie de consideracions, 
observacions i recomanacions que, tot i que no constitueixen un incompliment 
significatiu de les normes jurídiques que hi són d’aplicació, d’acord amb la fiscalització 
realitzada, han de ser tingudes en compte i posades en pràctica per part dels òrgans 
responsables de la Universitat.  
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4. CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES 

4.1 Formació i rendició dels comptes de la Universitat 

Els comptes anuals de la Universitat estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2011, 
el compte del resultat econòmic i patrimonial, la liquidació del pressupost i la memòria 
corresponents a l’exercici terminat en la dita data i s’adjunten en l’annex d’aquest 
Informe, juntament amb l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat. 

Els comptes anuals de la Universitat de l’exercici de 2011 van ser aprovats pel Consell 
Social en data 19 d’abril de 2012, previ acord del Consell de Govern de la Universitat 
de 17 d’abril, i van ser remesos el dia 24 d’abril del dit any a la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació i a la Intervenció General de la Generalitat. 

Els comptes de la Universitat han sigut presentats en la Sindicatura de Comptes per la 
Intervenció General de la Generalitat en data 29 de juny de 2012, íntegrament en format 
electrònic, juntament amb l’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat, que és el resultat del control financer previst en l’article 14.5 de la Llei 
17/2010, de Pressuposts de la Generalitat per a l’exercici de 2011. 

Com a resultat del treball efectuat, l’abast del qual s’estableix en l’apartat 2.1 de la 
introducció a aquest volum d’universitats públiques, s’ha posat de manifest que en 
l’aprovació i presentació del pressupost, així com en la formulació, aprovació i 
presentació dels seus comptes anuals, la Universitat ha complit, en els aspectes 
significatius, amb els tràmits i terminis establits en la normativa d’aplicació. 

Els comptes anuals de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària, 
que analitzem en els apartats 6.3 i 6.4 de l’Informe, van ser remesos a la Intervenció 
General en data 27 d’abril de 2012, per a la seua posterior rendició a la Sindicatura de 
Comptes, que s’ha formalitzat en data 13 de setembre, com estableix l’article 84 de la 
LOU. 

Hem comprovat que la Universitat ha publicat en la pàgina d’Internet de la Institució els 
seus comptes anuals i els informes d’auditoria realitzats per la Intervenció General de la 
Generalitat. 

4.2 Anàlisi de l’estat d’execució del pressupost 

En el quadre que mostrem tot seguit, amb les xifres expressades en euros, recollim els 
pressuposts inicials dels exercicis de 2011 i 2010, amb la variació experimentada: 
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Capítols 
Pressupost inicial Variació 

2011 2010 2011/10 

III Taxes i d’altres ingressos 12.099.799 10.558.431 1.541.368 14,6% 

IV Transferències corrents 91.025.984 82.477.397 8.548.587 10,4% 

V Ingressos patrimonials 177.968 157.968 20.000 12,7% 

VI Alienació inversions reals 0 0 0 - 

VII Transferències de capital 11.332.249 10.918.204 414.045 3,8% 

VIII Actius financers 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 114.636.000 104.112.000 10.524.000 10,1% 

I Despeses de personal 55.767.049 57.571.716 (1.804.667) (3,1%) 

II Despeses de funcionament 24.344.554 23.042.186 1.302.368 5,7% 

III Despeses financeres 5.777.596 4.289.876 1.487.720 34,7% 

IV Transferències corrents 3.723.308 4.232.549 (509.241) (12,0%) 

VI Inversions reals 20.043.530 10.001.710 10.041.820 100,4% 

VII Transferències de capital 0 0 0 - 

VIII Actius financers 34.000 28.000 6.000 21,4% 

IX Passius financers 4.945.963 4.945.963 0 0,0% 

Total despeses 114.636.000 104.112.000 10.524.000 10,1% 

Quadre 1 

El pressupost inicial de la Universitat s’ha incrementat un 10,1% en l’exercici de 2011 
respecte al de 2010, i les variacions més significatives són les registrades en els capítols 
III “Taxes i d’altres ingressos” i IV “Transferències de capital” del pressupost 
d’ingressos i en capítol VI “Inversions reals” del pressupost de despeses. 

L’aprovació del pressupost de 2011 de la Universitat pel Consell Social es va realitzar 
per acord de 17 de desembre de 2010. La publicació del pressupost en el Diari Oficial 
de la Comunitat Valenciana es va realitzar en data 30 de desembre de 2010. 

La Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació va emetre en data 14 de desembre de 
2009 un informe sobre l’adequació de la proposta de pressuposts presentada al 
finançament de despeses corrents i inversions prevista en el pressupost de la Generalitat. 
Però en la citada data havia sigut modificada la disposició addicional primera de 
l’LCSUPV, i s’ha suprimit la necessitat d’aquest tràmit. 

El resum de les diverses modificacions pressupostàries realitzades durant l’exercici de 
2011, és el que recollim tot seguit, amb les xifres expressades en euros: 
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Capítols 
Pressupost 

inicial 
Modificacions 

Pressupost 
definitiu 

Variació 

III Taxes i d’altres ingressos 12.099.799 4.119.487 16.219.286 34,0% 

IV Transferències corrents 91.025.984 7.504.793 98.530.777 8,2% 

V Ingressos patrimonials 177.968 0 177.968 0,0% 

VI Alienació inversions 0 2.061 2.061 - 

VII Transferències de capital 11.332.249 15.455 11.347.704 0,1% 

VIII Actius financers 0 24.197.562 24.197.562 - 

IX Passius financers 0 996.380 996.380 - 

Total ingressos 114.636.000 36.835.738 151.471.738 32,1% 

I Despeses de personal 55.767.049 9.562.334 65.329.383 17,1% 

II Despeses de funcionament 24.344.554 8.238.921 32.583.475 33,8% 

III Despeses financeres 5.777.596 (657.436) 5.120.160 (11,4%) 

IV Transferències corrents 3.723.308 4.220.240 7.943.548 113,3% 

VI Inversions reals 20.043.530 8.180.605 28.224.135 40,8% 

VII Transferències capital 0 48.520 48.520 - 

VIII Actius financers 34.000 (6.409) 27.591 (18,8%) 

IX Passius financers 4.945.963 3.970 4.949.933 0,1% 

Total despeses 114.636.000 29.590.745 144.226.745 25,8% 

Quadre 2 

Les modificacions de crèdit realitzades durant l’exercici de 2011han determinat que el 
pressupost de la Universitat s’haja incrementat en un 25,8% respecte a l’aprovat 
inicialment, cosa que ha determinat un pressupost definitiu de despeses de 144.226.745 
euros. Les causes fonamentals d’aquest increment han sigut la incorporació de 
romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria. 

La Universitat va tancar l’exercici de 2010 amb un romanent de tresoreria no afectat 
negatiu, que va tenir com a conseqüència l’aprovació d’un pla econòmic financer de 
reequilibri, amb la finalitat de compensar el romanent de tresoreria no afectat en 
l’exercici de 2013. Com a conseqüència del pla de reequilibri, el pressupost definitiu 
d’ingressos de la Universitat és superior al pressupost definitiu de despeses en la xifra 
de 7.244.993 euros, que es correspon amb el romanent de tresoreria no afectat negatiu 
de l’exercici de 2010. 

La liquidació de l’estat d’ingressos de la Universitat la mostren en el quadre següent, 
amb les xifres expressades en euros: 
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INGRESSOS 
Pressupost 

definitiu 
Drets 

reconeguts 
Ingressos 

líquids 
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realitz. 

Taxes i d’altres ingressos 16.219.286 16.265.297 14.076.952 2.188.345 100,3% 86,5% 

Transferències corrents 98.530.777 87.874.965 73.602.677 14.272.288 89,2% 83,8% 

Ingressos patrimonials 177.968 464.698 402.830 61.868 261,1% 86,7% 

Alienació inversions  reals 2.061 4.203 4.076 127 203,9% 97,0% 

Transferències de capital 11.347.704 6.545.249 4.945.249 1.600.000 57,7% 75,6% 

Actius financers 24.197.562 50.000 50.000 0 0,2% 100,0% 

Passius financers 996.380 6.738.380 6.738.380 0 676,3% 100,0% 

TOTAL 151.471.738 117.942.792 99.820.164 18.122.628 77,9% 84,6% 

Quadre 3 

El pressupost definitiu d’ingressos en l’exercici de 2011 puja a 151.471.738 euros, dels 
quals s’han reconegut drets per import de 117.942.792 euros i s’han realitzat 
cobraments per 99.820.164 euros, que han determinat sengles graus d’execució i 
realització del 77,9% i del 84,6%. 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior permet apreciar que el grau 
d’execució de l’estat d’ingressos de la Universitat ha pujat al 92,7%, sense considerar el 
capítol VIII “Actius financers”, que en recollir, en la seua pràctica totalitat, l’aplicació 
del romanent de tresoreria de l’exercici anterior, i en no tenir la tresoreria drets 
reconeguts, desvirtua el percentatge de grau d’execució total. 

La liquidació de l’estat de despeses la mostren en el quadre següent, amb les xifres 
expressades en euros: 

 

DESPESES 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
Pagaments 

líquids 
Obligacions 
pend. pag. 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz. 

Despeses de personal 65.329.383 59.336.400 58.636.112 700.288 90,8% 98,8% 

Despeses de funcionament 32.583.475 21.880.343 18.406.954 3.473.389 67,2% 84,1% 

Despeses financeres 5.120.160 4.195.224 4.195.223 1 81,9% 100,0% 

Transferències corrents 7.943.548 5.263.020 4.937.273 325.747 66,3% 93,8% 

Inversions reals 28.224.135 19.865.818 16.697.485 3.168.333 70,4% 84,1% 

Transferències de capital 48.520 31.437 1.230 30.207 64,8% 3,9% 

Actius financers 27.591 0 0 0 0,0% - 

Passius financers 4.949.933 4.949.933 4.949.933 0 100,0% 100,0% 

Total  144.226.745 115.522.175 107.824.210 7.697.965 80,1% 93,3% 

Quadre 4 
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El pressupost definitiu de despeses en l’exercici de 2011 ha pujat a la xifra de 
144.226.745 euros, dels quals s’han reconegut obligacions per import de 115.522.175 
euros i s’han realitzat pagaments per 107.824.210 euros, que han determinat sengles 
graus d’execució i de realització del 80,1% i del 93,3%. 

En el quadre següent recollim, amb les xifres expressades en euros, el resultat 
pressupostari de l’exercici de 2011, comparat amb el corresponent a 2010: 

 

CONCEPTES 2011 2010 Variació 

(+) Drets reconeguts operacions no financeres 111.154.412 116.310.273 (4,4%) 

(-) Obligacions reconegudes operacions no financeres 110.572.242 101.446.012 9,0% 

(+) Drets reconeguts operacions actius financers 50.000 0 - 

(-) Obligacions reconegudes operacions actius financers 0 100.000 (100,0%) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 632.170 14.764.261 (95,7%) 

VARIACIÓ NETA PASSIUS FINANCERS 1.788.447 9.577.899 (81,3%) 

SALDO PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 2.420.617 24.342.160 (90,1%) 

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 0 0 - 

Desviacions de finançament positives (12.928.861) (16.763.244) 22,9% 

Desviacions de finançament negatives 13.752.695 2.863.337 380,3% 

SUPERÀVIT (DÈFICIT) DE FINANÇAMENT 3.244.451 10.442.253 (68,9%) 

Quadre 5 

El resultat pressupostari de l’exercici de 2011 ha disminuït en un 95,7% respecte a 
l’exercici anterior. Realitzats els ajusts oportuns per al càlcul del superàvit o dèficit de 
finançament, observem que en l’exercici de 2011 el superàvit ha disminuït en un 68,9% 
respecte al de l’exercici anterior. 

L’estat del romanent de tresoreria de l’exercici de 2011, juntament amb les xifres de 
2010 i el càlcul de les variacions, els mostrem tot seguit, expressat en euros: 
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CONCEPTES 2011 2010 Variació 

(+)1. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT 21.097.374 8.441.160 149,9% 

(+) Deutors del pressupost de l’exercici corrent 18.122.629 5.835.837 210,5% 

(+) Deutors de pressuposts d’exercicis tancats 1.402.756 2.070.883 (32,3%) 

(+) Deutors d’operacions no pressupostaris 2.098.131 1.220.121 72,0% 

(-) Cobrament dubtós (526.142) (685.681) (23,3%) 

(-)2. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 10.960.392 10.283.864 6,6% 

(+) Creditors del pressupost de l’exercici corrent 7.697.965 7.585.739 1,5% 

(+) Creditors de pressuposts d’exercicis tancats 27.698 101.284 (72,7%) 

(+) Creditors per devolució  d’ingressos 5.175 5.459 (5,2%) 

(+) Creditors no pressupostaris  3.229.554 2.591.382 24,6% 

(+)3. FONS LÍQUIDS 16.372.333 27.439.568 (40,3%) 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 26.509.315 25.596.864 3,6% 

I. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT 32.208.021 32.841.857 (1,9%) 

II. ROMANENT DE TRESORERIA NO AFECTAT (5.698.706) (7.244.993) (21,3%) 

Quadre 6 

El romanent de tresoreria total de la Universitat ha experimentat un increment del 3,6% 
respecte a l’exercici de 2010, alhora que el romanent de tresoreria no afectat s’ha reduït 
en 1.546.287 euros, tot i que continua sent negatiu en l’exercici de 2011. 

Per a l’adequada interpretació del romanent de tresoreria cal considerar l’anul·lació 
pressupostària de drets per import de 45.979.828 euros, derivat del conveni de 
col·laboració per al finançament de despeses corrents i d’inversió, signats per la 
Conselleria d’Educació i les universitats públiques en el mes de març de 2008 i que la 
Universitat va comptabilitzar en 2010, cosa que va ocasionar un romanent de tresoreria 
no afectat negatiu. 

El 17 de desembre de 2010, el Consell Social de la Universitat va aprovar un pla 
econòmic financer de reequilibri perquè el romanent de tresoreria no afectat tornara a 
estar compensat en l’exercici de 2013. Amb posterioritat, s’han aprovat revisions del pla 
de reequilibri, i s’han millorat les perspectives de retorn del romanent de tresoreria no 
afecta a valors en positiu. 

D’altra banda, en data 31 de desembre de 2011 la Universitat ha anul·lat 1.562.771 
euros, de transferències pendents de cobrament a 31 de desembre de 2010 del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport, relacionats amb un projecte d’infraestructura científica del 
període de 2000 a 2006, cofinançat per FEDER, la imputació del qual al pressupost 
d’ingressos de l’exercici de 2008 no es va ajustar als principis comptables públics, com 
va manifestar la Sindicatura en l’informe de l’exercici anterior. 
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L’Estat d’execució de pressuposts tancats, relatiu als ingressos i despeses, que presenta 
la Universitat en els seus comptes anuals, referit a 31 de desembre de 2011, és el 
següents, amb les xifres expressades en euros: 

 

Drets pendents de cobrament 

Segons comptes de 
2010 

Situació en 2011 

Ajusts Definitiu Cobrat Insol. Pendent 

7.906.720 (1.757.256) 6.149.464 (4.746.708)  1.402.756 

 

Obligacions pendents de pagament 

Segons comptes de 
2010 

Situació en 2011 

Ajusts Definitiu Pagat Pendent 

7.687.023 (89.551) 7.597.472 (7.569.774) 27.698 

Quadre 7 

4.3 Balanç i compte del resultat econòmic i patrimonial 

El balanç de la Universitat de l’exercici de 2011, juntament amb les xifres de l’exercici 
anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem en el quadre següents, amb les xifres 
expressades en euros:  



ة�

Universitat Jaume I. Exercici de 2011 

- 131 - 

 

ACTIU 2011 2010 Variació 

IMMOBILITZAT 329.387.528 321.652.009 2,4% 

Immobilitzacions immaterials 1.612.266 1.525.862 5,7% 

Immobilitzacions materials 208.233.601 198.020.560 5,2% 

Inversions financeres 119.541.661 122.105.587 (2,1%) 

ACTIU CIRCULANT 47.937.961 45.418.669 5,5% 

Deutor 26.591.906 12.954.326 105,3% 

Inversions financeres temporals 13.472.404 30.022.404 (55,1%) 

Tresoreria 7.872.333 2.439.568 222,7% 

Ajusts per periodificació 1.318 2.371 (44,4%) 

TOTAL ACTIU 377.325.489 367.070.678 2,8% 

PASSIU 2011 2010 Variació 

FONS PROPIS 229.644.656 221.248.112 3,8% 

Patrimoni 221.248.112 208.739.713 6,0% 

Resultats de l’exercici 8.396.544 12.508.399 (32,9%) 

INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERC. 5.218.924 3.840.465 35,9% 

PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES 5.511.027 7.268.294 (24,2%) 

CREDITORS A LLARG TERMINI 92.233.229 91.223.437 1,1% 

Emissions d’obligacions i d’altres valors negatius 25.843.520 25.843.520 0,0% 

D’altres deutes a llarg termini 66.389.709 65.379.917 1,5% 

CREDITORS A CURT TERMINI 44.717.652 43.490.370 2,8% 

Emissions d’obligacions i d’altres valors negatius 73.636 73.636 0,0% 

Deutes amb entitats de crèdit 6.177.451 6.004.514 2,9% 

Creditors 12.166.633 11.212.427 8,5% 

Ajusts per periodificació 26.299.932 26.199.793 0,4% 

TOTAL PASSIU 377.325.489 367.070.678 2,8% 

Quadre 8 

El total del balanç s’ha incrementat en un 2,8% respecte a l’exercici anterior. En l’actiu 
del balanç destaca l’increment dels epígrafs de “Deutors” en un 105,3% i de 
“Tresoreria” en un 222,7%, mentre que en el passiu cal ressenyar l’increment dels 
“Ingressos per a distribuir en diversos exercicis”, un 35,9%, i els “Creditors a curt 
termini” en un 2,8%. 

En la data de tancament de l’exercici de 2011, el deute total de la Generalitat amb la 
Universitat, referit al conveni de maig de 2008 i als plans d’inversió, puja a 123.760.437 
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euros, import equivalent al 32.8% del total de l’actiu. De la citada xifra, un total de 
118.842.233 euros són deutes a llarg termini que representen el 96,0% del total i estan 
registrats en l’epígraf “Inversions financeres permanents”. 

En l’exercici de 2011, la Universitat té registrats ingressos financers per import de 
4.312.788 euros, que estan pendents de cobrament a llarg termini en l’epígraf 
d’”Inversions financeres permanents” de l’actiu del balanç, conseqüència del conveni 
subscrit amb la Generalitat en maig de 2008. 

El compte del resultat econòmic i patrimonial de la Universitat de l’exercici de 2011, 
juntament amb les xifres de l’exercici anterior i el càlcul de les variacions, el mostrem 
en el quadre següent, expressat en euros:  
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DESPESES 2011 2010 % 

DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA 95.406.039 96.590.731 (1,2%) 

Despeses de personal 58.812.433 58.357.037 0,8% 

Prestacions socials 203.446 421.472 (51,7%) 

Dotacions per a amortització d’immobilitzat 10.836.863 10.989.335 (1,4%) 

Variació de provisions de tràfic -159.539 519.166 (130,7%) 

D’altres despeses de gestió 21.539.140 22.022.591 (2,2%) 

Despeses financeres i assimilables 4.169.496 4.281.130 (2,6%) 

Variació provisions inversions financeres 4.200 0 - 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 5.283.973 5.364.733 (1,5%) 

Transferències corrents 5.252.536 5.361.883 (2,0%) 

Transferències de capital 31.437 2.850 1.003,1% 

PÈRDUES I DESPESES EXTRAORDINÀRIES 3.616.764 512.509 605,7% 

Pèrdues provinents d’immobilitzat 22.222 62.710 (64,6%) 

Despeses i pèrdues d’uns altre exercicis 3.594.542 449.799 699,1% 

TOTAL DESPESES 104.306.776 102.467.973 1,8% 

INGRESSOS 2011 2010 % 

INGRESSOS GESTIÓ ORDINÀRIA 19.314.895 17.091.945 13,0% 

Prestacions de serveis més vendes 17.250.088 15.244.267 13,2% 

Reintegraments 23.731 41.044 (42,2%) 

D’altres ingressos de gestió 371.732 301.829 23,2% 

Ingressos financers 1.669.344 1.504.805 10,9% 

TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 88.249.009 94.673.143 (6,8%) 

Transferències corrents 73.394.863 73.267.013 0,2% 

Subvencions corrents 13.776.843 14.662.231 (6,0%) 

Subvenciones de capital 1.077.303 6.743.899 (84,0%) 

GUANYS I INGRESSOS EXTRAORDINARIS 5.139.416 3.211.283 60,0% 

Beneficis provinents d’immobilitzat 21.202 43.399 (51,1%) 

Ingressos i beneficis de d’uns altres exercicis 5.118.214 3.167.884 61,6% 

TOTAL INGRESSOS 112.703.320 114.976.372 (2,0%) 

Resultat 8.396.544 12.508.398 (32,9%) 

Quadre 9 

En l’exercici de 2011 les despeses s’han incrementat en un 1,8% respecte a l’exercici 
anterior, mentre que els ingressos s’han reduït en un 2%. Aquestes circumstàncies han 
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determinat que l’estalvi obtingut s’haja reduït en un 32,9% respecte a l’exercici de 
2010. 

Les despeses recollides en l’epígraf de “Despeses de gestió ordinària” han disminuït en 
un 1,2% respecte a les de l’exercici de 2010, en les quals interessa ressaltar el descens 
del 130,7% produït en les variacions de les provisions de tràfic. 

Pel que fa als ingressos, podem fer referència a què les subvencions de capital s’han 
reduït en un 84%.  
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5. REVISIÓ DELS CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ 

5.1 Normativa aplicable 

Les principals normes que hem utilitzat en el treball de fiscalització dels contractes 
d’investigació de la Universitat són les següents: 

- Article 83 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats (LOU). 

- Reial Decret 1930/1984, de 10 d’octubre, que desenvolupa l’article 45.1 de 
l’LRU, sobre 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. 

- Decret 116/2010, de 27 d’agost, del Consell, que aprova els Estatus de la 
Universitat Jaume I de Castelló. 

- Normativa interna de la Universitat reguladora dels contractes subscrits a 
l’empara de l’article 83 de la LOU. 

La normativa citada és la que regula, en termes generals, la gestió dels contractes 
d’investigació, i en aquest sentit podem destacar que la Universitat va elaborar l’any 
2007 una normativa interna específica que regula els procediments relatius als 
contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU. 

5.2 Actuacions de control intern sobre els contractes d’investigació 

L’article 155 dels Estatus de la Universitat disposa que la Universitat assegurarà el 
control intern de les seues inversions, despeses i ingressos d’acord amb els principis de 
legalitat, eficàcia i eficiència, que efectuarà la unitat administrativa corresponent, sota la 
direcció del Rectorat, únic òrgan competent per a exercir-lo. 

Les bases d’execució del pressupost per a 2011 assigna les citades funcions al servei de 
control intern, que les exerceix amb plena autonomia i independència. En aquest sentit, 
en l’apartat 4.6 del pla d’auditoria per a 2011 i 2012 es preveu, entre d’altres actuacions, 
la revisió d’una mostra de contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU, així 
com l’actualització de la normativa interna reguladora d’aquests contractes. 

En l’informe del servei de control intern referit a la gestió econòmica de la Universitat 
en l’exercici de 2010 que es va presentar al Consell Social, s’indica que els ingressos i 
despeses generats pels contractes d’investigació són tramitats per les mateixes vies 
administratives que la resta dels contractes de la Universitat, i que tots estan sotmesos al 
règim general de gestió i control establit en les bases d’execució del pressupost i, per 
tant, són objecte de la corresponent fiscalització. 

S’hi fa menció, a més a més, que durant l’exercici de 2010 també es van dur a terme 
treballs de fiscalització amb abast limitat respecte a aspectes parcials del compliment de 
la normativa, entre els quals cal ressaltar la revisió de l’adequació de les retribucions als 
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seus límits i retencions, així com la fiscalització que es desenvolupa concomitant amb 
les corresponents modificacions pressupostàries. 

Com podem comprovar, en l’informe del servei de control intern no es realitza una 
anàlisi específica de la gestió dels contractes d’investigació subscrits a l’empara de 
l’article 83 de la LOU, de la mateixa manera que no s’hi ha realitzat cap actuació pel 
que fa a l’exercici de 2011. 

En el pla d’auditoria del servei de control intern per als exercicis 2011 i 2012 s’indica 
que el servei seleccionarà una mostra d’expedients de contractes subscrits per la 
Universitat a l’empara de l’article 83 de la LOU i analitzarà els següents extrems, entre 
d’altres possibles: 

- Comprovar la subjecció del contracte tipus general informat per l’assessoria 
jurídica i, en el seu cas, subjecció a l’informe jurídic sobre les clàusules que així 
ho requerisquen. 

- Adequar l’objecte del contracte. 

- Òrgan competent per a la subscripció del contracte. 

- Compliment del procediment i d’altres requisits prevists en la normativa interna 
aprovada per la Universitat i específicament en la informació, registre i 
seguiment dels límits retributius. 

- Seguiment de l’execució d’ingressos i despeses del contracte. 

- D’altres aspectes puntuals, entre els quals se cita la possibilitat de verificar la 
correcta aplicació del sistema informàtic, comptable de les deduccions previstes 
en la normativa interna de la Universitat. 

Com hem comentat anteriorment, aquestes funcions es troben assignades al servei de 
control intern i no han sigut exercides respecte a l’exercici de 2011. No tenim cap 
document que justifique les raons per les quals s’ha produït aquesta circumstància. 

El citat pla d’auditoria del servei de control intern fa esment, també, a què s’ha 
col·laborat en un grup de millora, l’objectiu del qual ha sigut actualitzar la normativa 
interna reguladora en la qual s’inclouen els procediments de gestió dels contractes 
subscrits per la Universitat a l’empara de l’article 83 de la LOU, encara que no tenim 
notícia que els treballs d’aquest grup hagen finalitzat en un document concret ni que 
s’haja actualitzat la normativa de la Universitat. 

5.3 Informació sobre els contractes d’investigació de la Universitat 

Un resum dels contractes d’investigació, formalitzats d’acord amb l’article 83 de la 
LOU, vigents en l’exercici de 2011, amb indicació de l’any d’inici i l’import de 
cadascun, així com del percentatge que representa respecte al total de convenis 
d’investigació, és el que recollim tot seguit: 
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Any 
d’inici 

Nombre de 
contractes % 

Import 
concedit % 

2007 5 1,1% 136.330 2,5% 

2008 4 0,8% 1.010.373 18,4% 

2009 14 3,0% 530.350 9,7% 

2010 79 16,7% 995.867 18,2% 

2011 370 78,4% 2.811.097 51,2% 

Totals 472 100,0% 5.484.017 100,0% 

Quadre 10 

Com podem apreciar en el quadre anterior, el 78,4% dels contractes vigents en 
l’exercici de 2011 s’han formalitzat en aquest mateix any. 

Els contractes d’investigació vigents en l’exercici de 2011 es poden classificar en funció 
dels departaments o instituts universitaris encarregats de la seua gestió, amb el següents 
detall: 

 

Departament UJI Import  % 
Nombre de 
contractes % 

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics 642.269 11,7% 9 1,9% 

Departament d’Economia 633.021 11,5% 23 4,9% 

Institut Universitari de Plaguicides i Aigües 616.599 11,2% 25 5,3% 

Departament de Química Inorgànica i Orgànica 554.155 10,1% 18 3,8% 

Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica 522.240 9,5% 25 5,3% 

Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 365.428 6,7% 36 7,6% 

Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció 336.303 6,1% 50 10,6% 

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural 288.505 5,3% 21 4,4% 

Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 249.841 4,6% 34 7,2% 

Departament de Dret Privat 228.684 4,2% 11 2,3% 

Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge 175.258 3,2% 10 2,1% 

Departament d’Administració d'Empreses i Màrqueting 121.777 2,2% 10 2,1% 

Departament de Dret del Treball i S. Social i Eclesiàstic de l'Estat 110.955 2,0% 5 1,1% 

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors 101.321 1,8% 8 1,7% 

Resta de Departaments (14) 537.660 9,9% 187 39,7% 

TOTALS 5.484.017 100,0% 472 100,0% 

Quadre 11 
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L’anàlisi de les dades recollides en el quadre anterior permet apreciar que en cinc 
departaments de la Universitat s’agrupen el 21,2% dels contractes vigents en 2011, que 
representa un percentatge del 54% respecte al seu import total. 

5.4 Mostra de contractes d’investigació revisada 

Hem seleccionat una mostra de contractes d’investigació, en funció del seu import i 
l’objectiu contractual, tot i que en la selecció s’inclouen contractes d’investigació la 
vigència dels quals es refereix, exclusivament, a l’exercici de 2011, amb la finalitat 
d’analitzar totes les qüestions referents a cadascun dels contractes. 

El quadre següent mostra la relació dels contractes revisats, amb número de referència 
concedit en aquesta fiscalització, on s’indica l’import de cadascun dels contractes, 
l’entitat o institució amb la qual s’ha formalitzat el contracte, així com el departament o 
institut universitari que l’ha gestionat.  
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Núm. Títol Import Contractant Departament UJI 

1 
Conveni general AICE per a la realització de 
projectes d’I+D en l’ITC 2011 152.150 AICE 

Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 

2 

Contracte d’investigació entre UJI i AICE per a 
realitzar un projecte sobre "Diversificació de 
productes i processos" 40.000 AICE 

Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 

3 

Contracte d’investigació entre UJI i AICE per a 
la realització del projecte "Potenciació de la 
internacionalització" 30.000 AICE 

Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 

4 

Contracte d’investigació entre UJI i AICE per a 
la realització d’un projecte sobre 
"Desenvolupament de productes i processos 
ceràmics saludables, sostenibles i ecoeficients 
(HIGEA)" 30.000 AICE 

Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica 

5 

Contracte d’assessorament entre UJI i Aeroport 
de Castelló SL para la realització d’un estudi de 
climatologia 24.000 Aeroport de Castelló 

Departament 
d’Història, Geografia i 
Art 

6 

Desenvolupament i implementació del sistema 
d’estimació de graus brix-fermesa per a cítrics i 
fruita dolça 15.000 

Maxfrut SL (ajudes 
IMPIVA) 

Institut Universitari de 
Noves Tecnologies de 
la Imatge 

7 

Anàlisi quantitativa i informe dels riscs per a la 
salut i seguretat dels treballadors amb treballs a 
torn i/o nocturn i del treball en el sector financer 14.576 

Unió General de 
Treballadors 

Departament 
d’Administració 
d'Empreses i 
Màrqueting 

8 

Addenda al contracte d’assessorament i 
elaboració d’informes i dictàmens sobre 
assumptes de particular complexitat jurídica 13.500 

Albiñana y Suárez 
de Lezo SL 

Departament de Dret 
Privat 

9 

Contracte d’assessorament entre UJI i Fomesa 
Fruitech per a la “Determinació de residus del 
fungicida Imazalil en mostres de cítrics tractats 
amb el producte Fruitgard-I-50 de conformitat 
amb les BPL" 10.100 Fomesa Fruitech SL 

Institut Universitari de 
Plaguicides i Aigües 

10 

Contracte d’investigació per al desenvolupament 
del projecte "Transferència de tecnologia M-
Learning Low Cost per a la inclusió tecnològica 
de discapacitats visuals" 10.000 

Raylight Solucions 
Tecnològiques SLU 
(IMPIVA) 

Departament 
d’Enginyeria Mecànica 
i Construcció 

Quadre 12 

5.5 Gestió dels contractes d’investigació 

Pel que fa als contractes números 1, 2, 3 i 4, en la fiscalització realitzada s’han posat de 
manifest les següents circumstàncies que cal destacar: 

- La gestió dels contractes es troba delegada en l’Institut Universitari de 
Tecnologia Ceràmica, que és el responsable de la tramitació administrativa, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 23 de la normativa aprovada per la 
Universitat, que regula els contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la 
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LOU, i que realitza en aquests supòsits a través de l’Associació d’Investigació 
de les Indústries Ceràmiques. 

- L’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques és una associació 
juridicoprivada l’objecte de la qual és el foment i desenvolupament de tot allò 
que millore els sectors ceràmics, i enfortir el creixement de l’exportació i de la 
qualitat de la producció per a aconseguir així un producte més competitiu en els 
mercats a què va dirigida. 

- La Universitat compta amb una clau d’identificació per a tots els contractes 
formalitzats amb l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques, per 
la qual cosa les despeses s’imputen globalment, circumstància que impedeix de 
conéixer l’execució pressupostària de cadascun dels contractes. 

Pel que fa al contracte número 9 podem formular les següents observacions, una vegada 
analitzada la documentació del corresponent expedient administratiu: 

- Hem comprovat que els apunts comptables aglutinen diversos projectes. En 
aquest sentit, pel que fa als ingressos, podem fer una diferència segons el 
concepte; pel que fa a les despeses, però, no hi cap forma d’obtenir les partides 
associades exclusivament al projecte seleccionat en la mostra. 

- No es realitza el control individualitzat del contracte d’investigació, sinó que 
s’efectua per al conjunt de projectes que realitza la Universitat, segons el tipus 
de treball de laboratori. En aquest supòsit, es troba inclòs en el projecte 
denominat “Bones pràctiques de laboratori”. 

Pel que fa als contractes d’investigació que han sigut analitzats, d’acord amb les 
consideracions anteriors, recomanem que la Universitat individualitze el seguiment dels 
projectes que tinguen un contracte singularitzat, a fi de controlar les despeses i ingressos 
associats a cadascun, amb independència que considere convenient elaborar un altre 
tipus d’informació, com ara la d’obtenir un seguiment agregat de diversos projectes, 
agrupats segons els criteris que la Universitat definisca prèviament. 

5.6 Formalització dels contractes d’investigació 

Hem comprovat que els contractes examinats han sigut formalitzats d’acord amb el que 
preveu l’apartat 4 de la normativa interna reguladora dels contractes subscrits a 
l’empara de l’article 83 de la LOU i, llevat del contracte núm. 8, en la resta dels supòsits 
els contractes han sigut subscrits pel rector. En el marc de la fiscalització realitzada 
s’han posat de manifest les següents circumstàncies: 

- Pel que fa al contracte núm. 8 podem indicar que es refereix a la prestació de 
serveis d’assessorament i assistència tècnica i elaboració d’informes i dictàmens 
per a l’empresa que contracta amb la Universitat, dins d’un període de temps 
determinat, sense que n’hi haja una major concreció. En aquest context, un 
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objecte tan genèric no permet valorar de forma adequada si el contracte por ser 
qualificat com a contracte d’investigació, subjecte a l’article 83 de la LOU. 

 En aquest sentit, hauria calgut que els serveis jurídics de la universitat es 
manifestaren quant a si es tracta d’un contracte celebrat a l’empara de l’article 
83 de la LOU i si es troba dins dels conceptes establits en l’article 1.1 del Reial 
Decret 1930/1984, de 10 d’octubre, que desenvolupa l’article 45.1 de l’LRU, 
sobre compatibilitat de la dedicació dels professors d’universitat, amb la 
realització de projectes científics, tècnics o artístics i amb el desenvolupament de 
cursos d’especialització. 

- Els contractes números 3 i 4 han sigut formalitzats entre l’Associació 
d’Investigació de les Indústries Ceràmiques i la Universitat. Hem comprovat que 
com a representant de l’esmentada associació, subscriu el contracte la persona 
que n’ostenta el càrrec de director, que posseeix, al seu torn, la condició de 
professor titular del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat i és un 
dels participants en els projectes d’investigació que realitzen. 

 Pel que fa al contracte núm. 1 hem comprovat que, tot i que no està signat pel 
director de l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques, forma part 
dels participants en el projecte d’investigació. 

 Com podem comprovar, en els esmentats supòsits s’ha produït una concurrència 
d’interés, en la mesura que la persona que ostenta la condició de director de 
l’Associació, i per tant membre del seu Consell Rector, resulta al seu torn 
beneficiada en el contracte d’investigació en formar part de l’equip encarregat 
del projecte d’investigació i, per tant, retribuït personalment per la seua 
participació en el susdit contracte. 

 Pel que fa a les circumstàncies anteriors, interessa ressaltar que l’article 12.1.b 
de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques, prohibeix el personal al servei d’aquestes 
administracions de compatibilitzar la seua dedicació amb la pertinença a consells 
d’administració o òrgans rectors d’empreses o entitats privades, sempre que la 
seua activitat estiga directament relacionada amb les que gestione el 
departament, organisme o entitat en què preste els seus serveis el personal 
afectat. 

 En els contractes d’investigació analitzats hem comprovat la concurrència de la 
incompatibilitat assenyalada en el paràgraf anterior, per la pertinença del citat 
investigador al Consell Rector de l’esmentada Associació i la seua participació 
en els contractes d’investigació. 

En el tràmit d’al·legacions la Universitat ha manifestat que s’han adoptat les 
mesures que condueixen a resoldre les incidències que hem assenyalat ací. 
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5.7 Tramitació dels expedients dels contractes d’investigació 

Hem comprovat que els expedients analitzats contenen la informació prevista en 
l’apartat 8 de la normativa interna de la Universitat, que regula aquest tipus de 
contractes, i no s’ha posat de manifest cap circumstància que calga ressaltar. 

Independentment de la conclusió anterior, i amb la finalitat de completar i millorar la 
gestió dels contractes d’investigació, la Universitat hauria de valorar la possibilitat de 
promoure les següents actuacions: 

- S’hauria de formalitzar una memòria en el moment de finalització dels 
contractes d’investigació que incloguera, entre d’altres informacions, una 
explicació del treball desenvolupat, del personal que hi ha participat, així com un 
detall de les despeses i ingressos que s’hi han produït. 

 Cal fer notar que en els expedients analitzats l’única informació que hi ha sobre 
el treball realitzat, és la factura emesa per la Universitat. 

- El servei de gestió econòmica de la Universitat realitza un seguiment de les 
retribucions cobrades pels investigadors, amb la finalitat de garantir que no es 
formalitzen contractes d’investigació que puguen afectar les limitacions 
reglamentàries sobre la remuneració global anual màxima que han de percebre 
els professors o personal investigador en funció de la sua participació, alhora que 
comunica a l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament 
Tecnològic de la Universitat els supòsits en els quals se superen els límits. 

 No obstant això, les citades actuacions de control, que es realitzen d’acord amb 
el que disposa l’article 16.2 de la normativa interna de la Universitat reguladora 
d’aquests contractes, haurien de realitzar-se amb anterioritat a la signatura dels 
contractes, amb la finalitat d’evitar que en aquests contractes es prevegen 
retribucions que superen els límits establits. 

- Pel que fa al contracte núm. 8, el seguiment dels ingressos i despeses del 
contracte original, així com de les successives pròrrogues, és realitzat pel 
Departament de Gestió Econòmica com un projecte únic, sense distingir 
individualment cada renovació. 

 En aquests supòsits, amb independència de les actuacions descrites, hauria de 
realitzar-se un seguiment singularitzat de cada renovació del contracte, amb la 
finalitat de controlar les desviacions de finançament produïdes. 

5.8 Liquidació dels contractes d’investigació 

En virtut del que disposa l’apartat 14 de la normativa reguladora de la Universitat sobre 
els contractes d’investigació subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU, l’Oficina de 
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic ha d’emetre les factures que 
es deriven de l’execució dels contractes, d’acord amb el que estableixen les clàusules 
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corresponents i la normativa aplicable, que han de ser notificades al servei de gestió 
econòmica, als investigadors, o investigadors responsables dels contractes, i a la unitat 
de gestió corresponent. 

En la fiscalització realitzada hem comprovat que la citada Oficina ha emés les factures 
de la totalitat dels expedients seleccionats i ha realitzat les notificacions exigides per la 
normativa interna de la Universitat. 

Els pagaments corresponents als diferents contractes d’investigació analitzats s’han 
realitzat en uns terminis raonables, llevat del contracte núm. 5, formalitzat amb l’entitat 
Aeroport de Castelló, SL, el pagament de la totalitat del qual s’ha reclamat en dues 
ocasions, sense que se n’haja produït cap cobrament. 

Pel que fa a la citada circumstància, no tenim constància que l’Oficina de Cooperació en 
Investigació i Desenvolupament Tecnològic haja comunicat la situació al servei jurídic 
de la Universitat, a fi que exercisquen les accions que calguen per a la defensa dels 
interessos legítims de la Universitat, com estableix l'apartat 14.3 de la normativa interna 
reguladora d’aquest tipus de contractes. 

L’apartat 8 de la normativa interna de la Universitat disposa que s’ha de retenir un 
mínim del 10% del pressupost total amb la finalitat de compensar les despeses reals 
assumides per la Universitat. En aquest sentit hem comprovat que en tots els contractes 
analitzats s’ha retingut el citat percentatge, encara que en l’esmentat precepte s’indica 
que el Consell de Govern ha de revisar-lo periòdicament a fi d’adequar-lo als costs reals 
de la Universitat, previsió que no s’ha desenvolupat. 

Quant a la circumstància descrita, considerem necessari que la Universitat, en 
compliment de l’esmentat apartat de la normativa interna, quantifique el cost real que 
representa cadascun dels contractes d’investigació, a fi que els recursos generats per la 
investigació compensen en la seua totalitat la despesa induïda per aquestes activitats. 

La Universitat reté, d’altra banda, a cadascun dels investigadors que participen en els 
contractes d’investigació un percentatge del 10% de les quantitats que li corresponguen, 
o del 25% quan la remuneració global al llarg d’un exercici supera el quíntuple  dels 
havers bruts mensuals mínims d’un catedràtic d’universitat a temps complet. Aquestes 
retencions es distribueixen entre el departament al qual està adscrit el personal retribuït i 
el vicerectorat amb competències en investigació, com disposen els apartats 16.6 i 20.1 
de la  normativa interna de la Universitat.  
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6. CENS D’ENTITATS DEPENDENTS 

6.1 Abast i procediments del treball 

En virtut de les competències que la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, assigna a la Institució, respecte a la fiscalització de 
l’activitat financera del sector públic valencià, el Consell de la Sindicatura de Comptes 
va acordar incloure en el Programa Anual d’Actuació de 2011 l’elaboració d’un cens 
d’entitats dependents de les universitats públiques valencianes. 

En l’elaboració d’aquest treball hem efectuat una anàlisi de la normativa aplicable, amb 
la finalitat de determinar les entitats que han de considerar-se integrants del sector 
públic universitari valencià i precisar quines són les que han de retre els seus comptes 
anuals a aquesta Sindicatura de Comptes. 

En segon llocs ha calgut realitzar una classificació i quantificació, en una primera 
aproximació, dels ens participats per  les universitats valencianes. Aquesta classificació 
s’ha obtingut a través de la informació facilitada per les pròpies universitats, la 
informació que figura en l’inventari d’ens públics del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, així com del Registre de Fundacions de la Generalitat. 

Les principals normes que s’han utilitzat en el treball d’elaboració del cens de les 
entitats dependents de la Universitat que han de retre els seus comptes anuals a la 
Sindicatura de Comptes són les següents: 

- Llei de la Generalitat 14/2008, de 18 de novembre, d’Associacions de la 
Comunitat Valenciana. 

- Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions. 

- Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació. 

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

- Llei de la Generalitat 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes. 

6.2 Concepte i tipus d’entitats 

L’article 84 de la LOU disposa que per a la promoció i desenvolupament de les seues 
finalitats, les universitats, per elles mateixes o en col·laboració amb unes altres entitats 
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públiques o privades, i amb l’aprovació del Consell Social, podran crear empreses, 
fundacions o d’altres persones jurídiques d’acord amb la legislació general aplicable. 

Pel que fa al règim jurídic aplicable a les entitats dependents de les universitats 
públiques, l’esmentat precepte legal disposa el següent: 

- Serà d’aplicació el que disposa la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible, així com la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i 
la Innovació. 

- La dotació fundacional o l’aportació al capital social i qualssevol altres 
aportacions a les entitats dependents que es realitzen amb càrrec als pressuposts 
de la universitat, quedaran sotmeses a la normativa vigent en aquesta matèria. 

- Les entitats, en el capital o fons patrimonial equivalent de les quals tinguen 
participació majoritària les universitats, queden sotmeses a l’obligació de retre 
comptes en els mateixos terminis i procediments que les pròpies universitats. 

En el context expressat, les entitats que formen part del sector públic i estan sotmeses a 
l’obligació de retre comptes en els mateixos terminis i procediments que les pròpies 
universitats són les següents: 

- Les societats mercantils el capital social de les quals pertanya a la Universitat en 
un percentatge superior al 50%. 

- Les fundacions que tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la 
realització de finalitats d’interés general, en les quals hi haja una aportació 
majoritària, directa o indirecta de la Universitat o d’alguna de les seues entitats 
dependents, o que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, 
estiga format en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits per les referides 
entitats. 

- D’altres entitats participades majoritàriament per la Universitat o en les quals la 
Universitat tinga un control efectiu, que no es troben en les categories anteriors. 

6.3 Societats mercantils dependents de la Universitat 

El detall de les societats mercantils participades majoritàriament per la Universitat, amb 
el percentatge concret de participació, és el següents: 

 

Ord. Denominació % particip. 

1 L’Àgora Universitària, SL 66,1% 

2 Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, SL 50,0% 

Quadre 13 
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Les dades de major interés de les dues societats mercantils en les quals la Universitat té 
una participació majoritària són les següents: 

- L’objecte social de la societat L’Àgora Universitària, SL és la construcció, 
urbanització i explotació comercial d’una àrea cívica per a la prestació de serveis 
al conjunt de la comunitat universitària, i la participació de la Universitat en el 
capital social, en la data de tancament de l’exercici de 2011, pujava a 79.334 
euros. 

 En la informació de la memòria dels comptes anuals de 2011 de la citada 
societat mercantil, en l’epígraf d’”Inversions financeres permanents”, a més de 
l’aportació de la Universitat al seu capital social per la citada quantia de 79.334 
euros, s’inclou un préstec a la societat per import de 521.679 euros, derivat de la 
prestació accessòria establida en els seus estatuts que, de conformitat amb 
aquests estatus, serà reemborsat al final de la vida útil de la societat que 
s’estableix en 48 anys, meritant un tipus d’interés anual a preus de mercat. 

- L’objecte social de la societat mercantil Parc Científic, Tecnològic i Empresarial 
de la Universitat Jaume I, SL és la gestió i explotació del Parc Científic, 
Tecnològic i Empresarial de la Universitat, i la participació de la Institució en el 
capital social, a la data de tancament de l’exercici de 2011, pujava a 15.000 
euros. 

 Cal fer notar que aquesta societat es considera com una entitat participada 
majoritàriament per la Universitat per la circumstància que la Universitat ostenta 
la facultat de nomenar la majoria del membres de l’òrgan de govern, amb 
independència que el seu percentatge de participació en el capital social és del 
50%. 

 Els comptes anuals de la societat mercantil indiquen que en l’exercici de 2011 
aquesta societat va rebre una subvenció de la Universitat per un quantia de 
90.000 euros. 

Hem comprovat, a més a més, que hi ha unes altres societats mercantils en les quals 
participa la Universitat, encara que no hi tinga una participació majoritària, i que són les 
següents: 
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Ord. Denominació % particip. 

1 Portal Univèrsia, SA No consta 

2 Uvicrom Invest, SL 35% 

3 Mediciones y Corrosión, SL 15% 

4 Experimentia Consulting, SL 25% 

5 Aplicaciones Energéticas de Cerámicas Avanzadas, SL 16% 

6 Xop Física, SL 0,4% 

7 Expander Tech 2010, SL 4% 

8 Cognitive Robots, SL 7% 

Quadre 14 

6.4 Fundacions dependents de la Universitat 

El detall de les fundacions en les quals la Universitat té una participació majoritària és 
el que expressem en el següent quadre: 

 

Ord. Denominació 

1 Fundació General de la Universitat Jaume I de Castelló 

2 Fundació Isonomia 

3 Fundació Germà Colón Domènech 

Quadre 15 

Les dades de major interés de les fundacions recollides en el quadre anterior són les 
següents: 

- L’objecte fundacional de la Fundació General de la Universitat Jaume I de 
Castelló és el de col·laborar amb la Universitat en el desenvolupament i la gestió 
d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació de serveis 
universitaris. 

 La dotació funcional aportada per la Universitat va ser de 30.000 euros, i les 
subvencions concedides per la Universitat en l’exercici de 2011 a la Fundació, 
d’acord amb els comptes anuals de la pròpia Universitat, van pujar a 461.000 
euros. 

- L’objecte fundacional de la Fundació Isonomia és el de promoure i prestar 
suport a la igualtat entre dones i homes, així com a uns altres col·lectius 
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socialment, econòmicament, laboralment, educativament i culturalment 
desafavorits i/o susceptibles de patir discriminació, en tots els àmbits de la vida 
de les persones, amb la finalitat de contribuir a una societat més justa i més 
igualitària. 

 La dotació fundacional aportada per la Universitat va ser de 31.337 euros, i les 
subvencions concedides en l’exercici de 2011 per la Universitat a aquesta 
Fundació, d’acord amb els comptes anuals de la pròpia Universitat, van pujar a 
159.582 euros. 

- La Fundació Germà Colón Domènech té caràcter cultural i el seu objectiu 
fundacional consisteix en la promoció de totes les activitats relacionades amb la 
filologia romànica, referida a totes les llengües romàniques. 

 La dotació fundacional aportada per la Universitat va ser de 10.028 euros, i les 
subvencions concedides en l’exercici de 2011 per la Universitat a aquesta 
Fundació, d’acord amb els comptes anuals de la pròpia Universitat, van pujar a 
23.409 euros. 

Pel que fa a les tres fundacions esmentades, recomanem que la Universitat oferisca en 
els seus comptes anuals informació sobre l’aportació fundacional i el percentatge que 
representa sobre el fons fundacional, així com del nombre de membres que té dret a 
nomenar en els òrgans de decisió, de la mateix manera que es fa per a les societats 
dependents o vinculades.  



ة�

Universitat Jaume I. Exercici de 2011 

- 149 - 

7. RECOMANACIONS 

En l’apartat 3 de l’Informe recollim les conclusions de major rellevància que s’han 
posat de manifest en la fiscalització realitzada, tant en la revisió financera com en la que 
es refereix al compliment de la legalitat, que la Universitat ha de resoldre. 

Amb independència de la citades conclusions, tot seguit recollim una sèrie de 
recomanacions, entre les quals destaquem aquelles que van ser efectuades en informes 
corresponents a exercicis anteriors, que la Universitat ha atés. 

Mitjançant l’escrit del síndic major de comptes, de data 10 de maig de 2012, es va 
sol·licitar al rector de la Universitat i al Consell Social de la Universitat que comunicara 
a la Sindicatura de Comptes les mesures adoptades, o que estava previst d’adoptar o en 
curs d’adopció en el futur, quant als apartats de conclusions generals i recomanacions de 
l’informe de fiscalització de l’exercici de 2010. 

En aquest context hem rebut sengles escrits del president del Consell Social i del rector 
de la Universitat, de data 15 de maig i 3 d’agost, en els quals recullen les mesures 
adoptades o en curs d’adopció quant a les incidències i recomanacions assenyalades en 
l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació en el curs de la 
fiscalització realitzada. 

Pel que fa a les recomanacions efectuades en l’informe de l’exercici de 2010 sobre la 
contractació administrativa de la Universitat, en no formar part del Programa Anual 
d’Actuació de 2012 de la Sindicatura de Comptes, no es va poder comprovar si la 
Universitat ha atés les recomanacions sobre contractació efectuades en l’informe de 
l’exercici de 2010. En aquest sentit, el compliment d’aquestes recomanacions serà 
revisat quan l’abast de la revisió incloga la revisió de la contractació administrativa. 

a) Hem comprovat que el Consell Social de la Universitat ha posat en pràctica les 
següents recomanacions que recollíem en l’informe de fiscalització de l’exercici 
de 2010: 

a.1) S’havien d’incrementar les actuacions relacionades amb la supervisió del 
control intern, cosa que permetria exercir amb majors garanties i amb 
major informació les competències que té assignades respecte a 
l’aprovació del pressupost de la Universitat, de la seua programació 
plurianual i dels comptes de la Universitat. 

a.2) Calia que la Universitat implantara una aplicació informàtica que 
permetera incorporar en el mateix document de certificació publicat en el 
perfil de contractant, el text íntegre de la resolució o anunci certificats. 

a.3) Recomanàvem que el Consell Social de la Universitat incrementara les 
actuacions relacionades amb la supervisió del control intern, cosa que li 
permetria de garantir la independència del servei respecte als òrgans 
gestors de la Universitat. 
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b) En el marc de la fiscalització realitzada s’ha posat de manifest que la Universitat 
no ha resolt les següents recomanacions formulades en informes de fiscalització 
d’exercicis anteriors, que reiterem en aquest Informe: 

b.1) La Universitat hauria de valorar l’opció d’aplicar un format de signatura 
electrònica que permetera una visualització més senzilla als usuaris i 
potencials licitadors sobre les característiques de la signatura i del 
document signat, especialment en els documents publicats en el perfil de 
contractant. 

b.2) La Universitat ha d’aprovar una normativa general i permanent del servei 
de control intern en el qual es regulen les funcions assignades al servei i 
els procediments que s’han de desenvolupar en cada cas concret. 

b.3) La Universitat ha de valorar la conveniència d’incrementar el personal 
assignat al servei de control intern, a fi de poder realitzar de forma 
adequada les activitats recollides en els plans d’auditoria i es puguen 
realitzar activitats de control financer permanent o d’auditoria operativa 
dels serveis de la Universitat. 

c) Les següents són recomanacions sobre uns altres aspectes que s’han posat de 
manifest en la fiscalització de l’exercici de 2011: 

c.1) El servei de control intern de la Universitat ha de realitzar una anàlisi 
específica dels contractes d’investigació subscrits a l’empara de l’article 
83 de la LOU, com preveuen els plans d’actuació del servei, i evitar que 
es produïsquen en exercicis futurs les situacions expressades en l’apartat 
5.2 de l’Informe. 

c.2) La Universitat ha de realitzar un seguiment individualitzat de cadascun 
dels projectes que tinguen un contracte d’investigació específic, o de 
cadascuna de les pròrrogues que es formalitzen, a fi de controlar les 
despeses i ingressos associats a cadascun d’aquests contractes, d’acord 
amb el que indiquem en els apartats 5.5 i 5.7 de l’Informe. 

c.3) L’objecte dels contractes d’investigació formalitzats per la Universitat ha 
d’estar expressat de forma clara i tenir una concreció suficient, de forma 
que no oferisca dubtes sobre el fet que s’ajusten al normativa vigent, i 
establir mecanismes que permeten que el servei jurídic puga informar 
sobre aquest aspecte, d’acord amb el que recollim en l’apartat 5.6 de 
l’Informe. 

c.4) En la formalització dels contractes d’investigació, la Universitat ha de 
garantir el compliment de la normativa vigent, en especial la legislació 
sobre incompatibilitats dels funcionaris públics, i garantir que no es 
produisquen situacions com les que recollim en l’apartat 5.6 de 
l’Informe. 
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c.5) En la terminació dels contractes d’investigació hauria de formalitzar-se 
una memòria en la qual s’incloguera informació sobre el treball 
desenvolupat, personal que hi ha participat, així com un detall de les 
despeses i ingressos que ha ocasionat, d’acord amb el que expressem en 
l’apartat 5.7 de l’Informe. 

c.6) El control que realitza el servei de gestió econòmica sobre les 
retribucions rebudes pels investigadors, a fi que no superen les 
limitacions reglamentàries sobre la remuneració global anual màxima 
que han de percebre els professors i el personal investigador, hauria de 
realitzar-se amb anterioritat a la signatura dels contractes, amb la finalitat 
d’evitar que en aquests contractes es prevegen retribucions que superen 
els límits establits, d’acord amb el que expressem en l’apartat 5.7 de 
l’Informe. 

c.7) En compliment del que disposa la normativa interna de la Universitat 
sobre els contractes d’investigació, l’Oficina de Cooperació en 
Investigació i Desenvolupament Tecnològic ha de procurar que es 
promoguen les accions necessàries perquè es facen efectius els 
pagaments prevists en els contractes formalitzats, com indiquem en 
l’apartat 5.8 de l’Informe. 

c.8) La Universitat hauria de quantificar el cost real que hi suposen els 
contractes de l’article 83, a fi que els recursos generats per la investigació 
compensen en la seua totalitat la despesa induïda per aquestes activitats, i 
practicar la retenció que pertoque en cada cas concret, d’acord amb el 
que expressem en l’apartat 5.8 de l’Informe. 

  




