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1  OBJECTIUS  

La fiscalització efectuada a la Universitat Jaume I (UJI o la Universitat) ha 
tingut per objecte el control formal dels comptes anuals de l’exercici de 
2014. 

L’informe d’auditoria realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat, tot i que posa de manifest una opinió favorable, crida 
l’atenció respecte a una nota de la memòria relacionada amb la 
modificació de 30 de desembre de 2014 del Conveni de maig de 2008 
subscrit amb la Conselleria d’Educació, per la qual cosa se n’ha fet un 
seguiment parcial, donat el caràcter de control formal de la fiscalització 
realitzada. La dita observació es refereixen al registre comptable de 
l’esmentat Conveni per import inferior al total i al seu nou calendari de 
cobrament. 

En l’Informe de fiscalització recollim les mesures que ha d’adoptar la 
Universitat a fi de millorar la seua informació 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. 

2 ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

Pel que fa a la revisió financera i d’acord amb els objectius descrits en 
l’apartat 1 de l’Informe de la Universitat, la fiscalització efectuada ha 
consistit a revisar els aspectes que indiquem en l’apartat 1.2 de la 
Introducció d’aquest Informe d’universitats públiques. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

En la revisió del compliment de la legalitat, conformement amb els 
objectius de la fiscalització assenyalats en l’apartat 1 i amb l’enfocament 
descrit en l’apartat 1.3 de la Introducció de l’Informe d’universitats 
públiques, hem revisat el compliment, per part de la Universitat, de la 
legalitat vigent en la formalització de la documentació pressupostària 
corresponent a l’exercici terminat el 31 de desembre de 2014, així com 
l’adequada formalització i presentació dels comptes anuals. 

3 CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

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

Com a resultat del treball efectuat, amb l’abast assenyalat en l’apartat 2.2 
no s’han posat de manifest, durant el període objecte de fiscalització, 
circumstàncies que representen un incompliment significatiu de la 
normativa aplicable a la formalització de la documentació econòmica i 
financera de la Universitat. 

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 2014, el compte del resultat econòmic i patrimonial, la 
liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat 
en aquesta data. 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 2014 van ser 
aprovats pel Consell Social el 29 d’abril de 2015, previ acord del Consell 
de Govern de la Universitat de 22 d’abril i van ser remesos el dia 29 
d’abril del dit any a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i a la 
Intervenció General de la Generalitat. En la mateixa data es van remetre 
els comptes anuals de 2014 de les entitats dependents de la Universitat, 
Parc Científic Tecnològic Empresarial de l’UJI, SL, Fundació General de 
l’UJI, Fundació Isonomia i Fundació Germà Colón Domènech. 

Els comptes de la Universitat ha sigut retuts a la Sindicatura de Comptes 
per part de la Intervenció General de la Generalitat el dia 30 de juny de 
2015, íntegrament en format electrònic, juntament amb l’informe 
d’auditoria sense excepcions realitzat per la Intervenció General de la 
Generalitat. 

Els comptes anuals de les entitats en què la Universitat té participació 
majoritària van ser retuts per part de la Intervenció General de la 
Generalitat a la Sindicatura de Comptes el 14 de setembre de 2015. 

Com a resultat del treball efectuat, l’abast del qual s’estableix en 
l’apartat 2.2, s’ha posat de manifest que en l’aprovació, presentació i 
publicació del pressupost i en la seua posterior liquidació, així com en la 
formulació, aprovació i rendició dels seus comptes anuals, la Universitat 
ha complit amb els tràmits i terminis establits en la normativa 
d’aplicació. 

Hem comprovat que la Universitat ha publicat en la seua pàgina 
d’Internet els seus comptes anuals i els informes d’auditoria de la 
Intervenció General de la Generalitat. 
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4.2 Conveni de modificació al Conveni subscrit el maig de 2008 per al 
finançament de despeses corrents i d’inversió 

La modificació subscrita el 30 de desembre de 2014 del Conveni de maig 
de 2008, ja modificat l’octubre de 2011, ha representat l’assumpció per 
part de la Generalitat de deutes de la Universitat per import de 21.194.631 
euros, l’assumpció per part de la Generalitat de la càrrega financera dels 
programes d’inversió per import d’1.517.896 euros i l’extinció de part de 
la repercussió financera de l’ajornament per import de 559.371 euros, 
que puja, el total de la modificació, a 23.271.898 euros amb el detall 
assenyalat en l’apartat 4.9 de la Introducció de l’Informe. 

La modificació de desembre de 2014 de l’esmentat Conveni comporta, a 
més a més, la reprogramació dels pagaments pendents per despesa 
corrent, per import de 41.335.452 euros, en anualitats des de 2017 a 2022 i 
la reprogramació de pagaments per al finançament d’infraestructures, 
per import de 17.753.276 euros, en anualitats des de 2015 a 2017. 

El detall dels venciments anuals de cadascuna d’aquestes línies i del 
total finançat és el següent, amb les xifres expressades en euros: 

 

Anualitat 
Despeses 
corrents 

Despeses 
d’inversió Total 

2015 0 1.941.173 1.941.173 

2016 0 5.270.983 5.270.983 

2017 4.343.009 10.541.121 14.884.129 

2018 6.026.507 0 6.026.507 

2019 6.095.258 0 6.095.258 

2020 7.109.041 0 7.109.041 

2021 8.308.447 0 8.308.447 

2022 9.453.190 0 9.453.190 

TOTAL 41.335.452 17.753.276 59.088.728 

Quadre 1 

La Universitat té comptabilitzat en l’actiu del balanç dins de l’epígraf 
“Inversió financera permanent” un total de 31.214.688 euros en concepte 
de despesa corrent. 

Cal observar que la diferència entre l’import comptabilitzat en el balanç 
de la Universitat per despesa corrent, 31.214.688 euros, i el citat Conveni, 
41.335.452 euros, que puja a 10.120.764 euros, està pendent de ser 
comptabilitzada per la Universitat. La nota 1.3 de la memòria dels 
comptes anuals de la Universitat assenyala que la dita diferència, ja 
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posada de manifest en les dues versions anteriors del Conveni, encara 
que per quanties distintes, es podria atribuir, a priori, a un hipotètic 
criteri financer. Com que en la redacció del Conveni no s’especifica res 
que permeta identificar la seua naturalesa, la Universitat, tot atenent el 
principi comptable de prudència, opta per no registrar-la fins que no se’n 
produïsca el cobrament. 

5. COMUNICACIONS D’INFORMACIÓ DE CONTRACTES 

La Universitat ha remés a la Sindicatura informació de l’exercici de 2014 
sobre els contractes que superen els llindars assenyalats en l’article 29 
del TRLCSP, exigida en l’article 4 de la Instrucció aprovada mitjançant 
Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, relativa a la remissió a aquesta Institució de la informació 
contractual del sector públic autonòmic. 

A més a més, s’ha remés la relació anual de contractes de l’exercici de 
2014, com prescriu l’article 3 de la citada norma. 

Respecte a la comunicació al Registre de Contractes del Sector Públic a 
què es refereix l’article 333.3 del TRLCSP, també consta que s’ha complit. 

6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització, no convé efectuar cap 
recomanació; només destacar-ne la de l’informe de l’any anterior que ha 
sigut atesa per l’Entitat. 

Mitjançant l’escrit del síndic major de Comptes, de 16 d’abril de 2015, es 
va sol·licitar al rector de la Universitat que comunicara a la Sindicatura 
de Comptes les mesures adoptades, o que estava previst adoptar-ne en el 
futur, respecte a les recomanacions de l’informe de fiscalització de 
l’exercici de 2013 i als aspectes per a la millora de la gestió econòmica 
administrativa. 

La Universitat, mitjançant escrit de 7 de maig de 2015, trasllada les 
mesures adoptades a fi d’atendre les incidències assenyalades en 
l’informe de l’exercici anterior, que han sigut objecte de comprovació en 
el curs de la fiscalització. 

a) Durant l’exercici s’ha atés la recomanació següent, realitzada 
en l’informe de l’exercici anterior. 

a.1 La remissió de la informació contractual s’ha realitzat per 
via telemàtica, tot seguint les instruccions que figuren al 
lloc d’Internet d’aquesta Sindicatura. 




