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ABREVIATURES 

SCI Servei de Control Intern 

Estatuts UJI Decret 116/2010, de 27 d'agost del Govern Valencià pel qual 
s'aproven els Estatuts de la Universitat Jaume I (Estatuts). 

LOU Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. 
Modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril 
(LOMLOU). 

TRLHPGV Decret legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat 
Valenciana 

LGP Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària  

RGLCAP Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de les Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques 

LCSP Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic 

RGLCPS  Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del 
Sector Públic 

TRLCPS  Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

LGS Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

RGLGS Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
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1. OBJECTE DE L'INFORME 

L'objecte del present document és informar al Consell Social sobre el sistema 
de control intern de la gestió econòmica de la Universitat Jaume I i les seues 
actuacions durant l'exercici 2011, en compliment de l'establit en la normativa 
següent: 

a) L'article 3.i) de la Llei 2/2003 de 28 de gener de la Generalitat, de Consells 
Socials de les Universitats Públiques Valencianes, assigna al Consell 
Social, com a competències i funcions d'índole econòmica, entre unes 
altres:  

“i) Supervisar les funcions ordinàries de control intern dels comptes de la 
institució. A aquest efecte, la intervenció de la Universitat, comissió de 
control de comptes o òrgan equivalent, que exercisca les funcions de 
control de la despesa en la mateixa, informarà anualment al Consell Social 
de les seues actuacions…” 

b) L'article 40.2 dels Estatuts de la UJI aprovats per Decret 116/2010, de 27 
d'agost, del Consell de la Generalitat estableix com a competència del 
Consell Social: 

“f. Conèixer i supervisar els procediments d'auditoria 

… 
h. Supervisar el desenvolupament i l'execució del pressupost de la 
Universitat Jaume I, i controlar les inversions, les despeses i els ingressos 
que es realitzen.” 

c) Mitjançant aquest document també s'informa al Consell Social de l'execució 
i compliment del Pla d'auditoria per al període 2011-2012 elaborat pel 
Servei de Control Intern i que va ser aprovat per Resolució del Rector de 
data 22 de desembre de 2010. 
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2. OBJECTIUS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERN DE LA GESTIÓ 
ECONÒMICA DE LA UJI. 

El sistema de control intern de la gestió econòmica de la UJI està constituït pel 
conjunt de procediments i mesures, programades i desenvolupades pel 
Rectorat, per a procurar la seguretat raonable, no total, de la consecució dels 
següents objectius generals: 

a) Que els actes, operacions i procediments de gestió economicofinancera, i 
l'ús i disposició dels actius, s'han desenvolupat de conformitat amb la 
normativa legal d'aplicació i amb l'aprovació dels òrgans competents. 

b) Que les transaccions són registrades en forma i temps adequats per a la 
formació dels estats pressupostaris i financers, conformes amb els principis 
de gestió i comptables que li són aplicable. 

c) La comprovació periòdica dels actius i passius registrats i el seu contrast 
amb els reals. 

Aquest sistema de control intern s'integra en el sistema de control de qualitat de 
la gestió de la UJI i, per tant, és conseqüència de l'organització, funcionament i 
procediments de gestió realitzats per tots els serveis i unitats de la Gerència, 
segons el model dissenyat per aquesta com a sistema de direcció i gestió de la 
Universitat. 

Dins d'aquest sistema de control de la gestió, el Servei de Control Intern (SCI) 
té encomanada per la normativa que es desenvolupa en l'apartat següent, la 
missió de verificar i certificar sobre mostres d'auditoria, mitjançant la 
fiscalització, la correcta aplicació dels processos, de manera que s'assegure el 
control de legalitat, financer i operatiu de les inversions, despeses i ingressos. 

Respecte al compliment de la legalitat en l'àmbit economicofinancer, el Servei 
de Control Intern efectua la verificació, mitjançant proves selectives sobre 
mostres d'auditoria amb un abast limitat, per la qual cosa aquest Servei no 
assevera que s'ha complit amb la normativa en la totalitat de les transaccions 
realitzades per la Universitat en l'exercici 2011. 
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3. COMPETÈNCIES ASSIGNADES Al SCI SEGONS LA NORMATIVA PER A 
l'EXERCICI DEL CONTROL INTERN DE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE LA 
UJI. 

3.1 Segons els Estatuts de la Universitat 

L'article 155 dels Estatuts de la UJI indica el següent: 

“1. La Universitat 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, únic òrgan competent per a exercir-ho. 

2. El control es realitzarà mitjançant les corresponents tècniques 
d'auditoria, que supervisarà el Consell Social.” 

3.2 El control intern segons les Bases d'Execució del Pressupost de la UJI per 
a l'exercici 2011. 

“Article 38, Del control intern 

38.1 La Universitat Jaume I, de conformitat amb el que disposa l'article 155 dels 
Estatuts i l'article 82 de la LOU 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, únic òrgan competent per a exercir-ho. 

38.2 La funció de control intern atribuïda al Rectorat l'executarà el Servei de 
Control Intern (SCI). Per a açò, el SCI podrà exercir totes les competències i 
comptarà amb les prerrogatives atribuïdes a la Intervenció en el TRLHPGV i en 
la LGP quant a les funcions de fiscalització i auditoria. El SCI exercirà aquestes 
funcions amb plena autonomia i independència respecte de les autoritats, 
òrgans de gestió i govern i altres entitats la gestió de les quals controle, en 
congruència amb l'establit en els articles 55 i següents del TRLHPGV i 140.2 i 
144 de la LGP. 

Als efectes orgànics, és a dir, als no relacionats amb la independència de la 
funció de control intern que està atribuïda al Rectorat, el SCI s'enquadra en la 
Gerència. 

38.3 Fiscalització prèvia. El Servei de Control Intern durà a terme la funció 
interventora en la seua modalitat de fiscalització prèvia limitada i adaptarà la 
seua actuació a les disposicions vigents en la matèria dictades per la 
Generalitat Valenciana i la Llei General Pressupostària. Així, en aquesta 
fiscalització prèvia limitada es tindran en compte els següents aspectes: 
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38.3.1 La fiscalització prèvia comprovarà els extrems previstos en els 
articles 58 del TRHLPGV i 152 de la LGP. 

38.3.2 En les despeses de personal, la fiscalització prèvia subscrita pel 
Servei de Control Intern farà referència exclusivament a l'auditoria 
financera i, si escau, es podrà realitzar la fiscalització posterior, sobre 
mostres seleccionades sobre el total de les relacions de pagament. 

38.3.3 El Servei de Control Intern dirigirà les actuacions necessàries 
adaptades a les especificitats de la Universitat, per a fer efectiu el que es 
disposa en els articles 57 del TRLHPGV i 151 de la LGP. 

38.4 Respecte als ingressos, el SCI pot substituir la fiscalització prèvia per la 
fiscalització a posteriori sobre mostres obtingudes segons tècniques d'auditoria 
i amb l'abast que considere convenient. 

38.5 Conforme a la normativa que li empara, el Servei de Control Intern podrà 
efectuar la fiscalització posterior si bé, atès que anualment s'efectuen informes 
d'auditoria per part de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana i de 
la Sindicatura de Comptes, aquests informes podrà considerar-se que 
formalitzen la fiscalització posterior. El SCI promourà les actuacions dirigides a 
implementar les recomanacions efectuades per aquests ens i que hagen sigut 
acceptades per la Universitat. 

38.6 El Servei de Control Intern desenvoluparà les seues funcions mitjançant 
tècniques de mostreig i auditoria generalment acceptades. 

38.7 El Servei de Control Intern comunicarà les seues observacions als òrgans 
gestors responsables a l'efecte de que al·leguen i, si escau, esmenen els 
aspectes corresponents. Els informes negatius o amb objeccions que puga 
emetre aquest Servei s'elevaran, a través del Gerent, al Rectorat. 

38.8 El Servei de Control Intern, a través de la Gerència, podrà emetre circulars 
sobre els assumptes que considere convenients, amb l'objectiu d'explicar i 
difondre la normativa aplicable, i d'establir criteris i directrius comunes per a la 
gestió i control de la Universitat. Aquests criteris i directrius seran prèviament 
consultats amb els serveis gestors competents.” 
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4. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL INTERN EN 2011 

 

El Servei de Control Intern compta amb una pàgina web en l'adreça següent: 
http://www.uji.es/serveis/sci/. 
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5. PLA D'AUDITORIA EXERCICIS 2011-2012 

El Rector, en desenvolupament de l'article 155.1 dels Estatuts i de l'article 38 
de les bases d'execució del pressupost de la UJI per a 2010, mitjançant 
Resolució de data 22 de desembre de 2010, va prendre coneixement i va 
aprovar el Pla d'auditoria elaborat pel Servei de Control Intern per als exercicis 
2011 i 2012. 

Esquema del contingut del Pla d'Auditoria del SCI per a 2011-2012: 

 

PREÀMBUL 

1. ÀMBIT TEMPORAL  

2. FUNCIÓ DE CONTROL INTERN EN LA UJI SEGONS LA NORMATIVA  

2.1 Segons els Estatuts de la Universitat  

2.2 Exercici de la funció de control intern segons les Bases d'Execució del 
Pressupost de la UJI per a l'exercici 2011 

3. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS HUMANS PREVISTOS DEL 
SERVEI DE CONTROL INTERN.  

3.1 Mitjans personals i organigrama 

3.2 Algunes observacions a la dotació de recursos personals  

4. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA   

4.1 Fiscalització prèvia prevista en les bases d'execució del pressupost 2011 

4.2 Supòsits no subjectes a fiscalització prèvia 

4.3 Tramitació i aprovació del pressupost anual de la UJI 

4.4 Modificacions pressupostàries 

4.5 Àrea de contractació administrativa 

4.6 Contractes subscrits a l'empara de l'article 83 de la LOU  

4.7 Àrea de subvencions concedides   

4.8 Àrea de tresoreria   

4.9 Altres àrees de control  

5. FISCALITZACIÓ DELS INGRESSOS   

6. FISCALITZACIÓ POSTERIOR   

6.1 Realització i abast de la fiscalització posterior   

6.2 Coordinació dels controls financers realitzats sobre una mostra d'expedients de 
contractació subvencionats per FEDER 

6.3 Fiscalització posterior sobre altres projectes   
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6.4 Fiscalització posterior: verificació física d'inversions de contractes menors   

6.5 Fiscalització posterior sobre expedients de contractes majors   

6.6 Elaboració de les bases d'execució del pressupost anual  

6.7 Rendició de comptes   

7. FISCALITZACIÓ DE LES DESPESES DE PERSONAL   

8. AUDITORIA OPERATIVA INTERNA  

9. AUDITORIES EXTERNES DE LA UJI.   

10. AUDITORIA DELS ENS DEPENENTS DE LA UJI   

11. ALTRES TREBALLS D'AUDITORIA   

12. INFORME DEL SCI DIRIGIT Al CONSELL SOCIAL   

13. IMPLEMENTACIÓ DEL PLA 

El SCI ja va presentar al Consell Social el preceptiu informe sobre les seues 
actuacions en l'exercici anterior, amb el detall del compliment del Pla d'auditoria 
per a aquesta anualitat. 

Mitjançant el present document s'informa al Consell Social del 
desenvolupament dels treballs previstos en el citat Pla d'auditoria per a 
l'exercici 2011. 
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6. DESENVOLUPAMENT DEL CONTROL INTERN EN LA UJI 

Resum del procediment de fiscalització realitzada pel SCI durant 2011 
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6.1 Fiscalització prèvia 

Segons estableix l'article 38.3 de les bases d'execució del pressupost de la UJI 
per a l'exercici 2011, la funció interventora en la modalitat de fiscalització prèvia 
la duu a terme el Servei de Control Intern, adaptant la seua actuació a les 
disposicions vigents en la matèria dictades per la Generalitat Valenciana així 
com en la Llei General Pressupostària. 

El sistema de gestió i control d'activitat econòmica de la UJI en 2011 ha seguit 
un esquema de funcionament similar al d'exercicis anteriors. La Universitat es 
divideix en diversos centres de despesa, encarregant-se cadascun d'ells de 
l'execució d'una determinada consignació pressupostària. Aquests centres de 
despesa són, principalment, els següents: 

- Rectorat 

- Vicerectorats 

- Secretaria General 

- Gerència 

- Consell Social 

- Departaments, Facultats, Escola i Instituts 

- Altres centres de despesa: 

CENT (Centre d'Educació i Noves Tecnologies) 

SCIC (Servei Central d'Instrumentació Científica) 

LABCAP (Laboratori de Comunicació Audiovisual i Publicitat) 

SC001 (Serveis centrals) 

La gestió d'aqueixes consignacions pressupostàries comporta la realització de 
l'expedient en el qual ha de constar la documentació justificativa de suport i els 
documents comptables corresponents. En relació amb aquest procés, a més de 
la participació del Servei d'Informació Comptable, existeixen altres unitats 
administratives que intervenen en aquesta gestió: 

- El Servei de Gestió Econòmica: S'ocupa dels expedients de despeses de 
“gestió centralitzada” (article 29 de les bases d'execució del pressupost de 
2011): 

- Despeses assignades al Rectorat, als Vicerectorats, a Secretaria 
General, a Gerència i a les unitats administratives d'ells dependents. 

- Despeses de reparació, conservació i manteniment dels edificis, 
instal·lacions, equips informàtics, consums, pòlisses d'assegurances, 
etc., i altres casos en els quals la gestió global resulte més avantatjosa 
per a la Universitat. 
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- Els corresponents als Fons Europeus de Desenvolupament Regional 
(FEDER) 

- Les Unitats de Gestió (article 30 de les bases d'execució 2011): 
S'encarreguen dels diferents departaments, facultats, escola i instituts així 
com altres centres adscrits, en la gestió del seu pressupost. 

Després que les unitats descrites hagen elaborat l'expedient amb la seua 
corresponent documentació justificativa, de suport i comptable, aquest és 
enviat des d'aquests dos canals al Servei de Control Intern perquè, amb 
anterioritat a la realització de les gestions conduents al pagament, es realitze la 
fiscalització prèvia. 

Sense la signatura de conformitat del Servei de Control Intern no es tramita el 
pagament, amb l'excepció dels pagaments delegats per les quanties i 
conceptes delimitats en les bases d'execució. 

Els principals tipus d'expedients que es revisen en aquest procés són els 
següents: 

- Certificacions d'obra de les diferents inversions en construcció en la 
Universitat. 

- Facturació d'inversions tant d'equips de recerca com d'equipament 
informàtic, d'audiovisuals, mobiliari, etc. 

- Inversions en fons bibliogràfics. 

- Liquidacions d'indemnitzacions per comissions de servei i gratificacions per 
assistències: cursos, seminaris, estades en l'estranger, tesis doctorals, 
concursos de professorat, conferències, etc. 

- Despeses de manteniment i conservació. 

- Altres despeses corrents de funcionament. 

- Manaments de pagaments a justificar. 

- Liquidacions mensuals per beques de col·laboració, de recerca, altres 
ajudes, etc. 

- Liquidacions mensuals de despeses de personal. 

- Subvencions concedides a associacions, fundacions i altres institucions. 

En la fiscalització s'incideix substancialment en els següents aspectes: 

- Existència del document RC de retenció de crèdit (emès en 2011 pel Servei 
d'Informació Comptable) en aquells expedients que superen el límit establit 
en les bases d'execució del pressupost. 

- Existència i correcta formalització de les factures, certificacions i documents 
de valor probatori equivalent justificatives de les obres, subministraments i 
serveis rebuts. 
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- Comprovació de les justificacions de comissions de servei, quant a la seua 
correcta liquidació i a l'aplicació de la normativa corresponent. 

- Emissió en forma i termini de les actes de recepció que suporten les 
adquisicions d'immobilitzat, i inclusió en l'inventari de la Universitat dels 
béns que tramiten les Unitats de Gestió. 

- Existència de la signatura de “conformitat” quant a quantitat, qualitat i preus 
de les obres, subministraments i serveis rebuts en tots aquells actes que 
comporten el reconeixement de l'obligació de pagament per part de la UJI. 

- Comprovació respecte al fet que les persones o òrgans que subscriuen tots 
els documents comptables, des de l'autorització de la despesa fins a la 
realització del pagament, són els efectivament competents. 

- Control sobre el termini de pagament per part de la Universitat. 

- Comprovació que els expedients de reconeixement d'obligacions 
corresponen a despeses aprovades i fiscalitzats favorablement. 

- En general, existència de la documentació suficient i adequada que suporte 
cada expedient. 

- Correcta aplicació dels corresponents percentatges i retencions d'impostos, 
especialment pel que fa a l'IVA i a l'IRPF. 

- Correcta comptabilització i aplicació al pressupost de les diferents 
despeses. 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

Quan s'observa l'existència d'algun error o deficiència en un document 
comptable i/o en la seua documentació justificativa, aquest s'extrau de la 
corresponent llista de pagament i es retorna a la unitat corresponent perquè 
procedisca a la seua esmena, passant la resta de documents correctes al 
pagament. 

Tal com estableix l'article 38.7 de les bases d'execució del pressupost de la UJI 
per a 2011, el SCI comunica les seues observacions als òrgans gestors 
responsables a l'efecte de que al·leguen i, si escau, esmenen els aspectes 
corresponents. 

El Servei de Control Intern exerceix el control previ com un mecanisme que 
coadjuve a detectar, evitar i esmenar, a priori i de manera raonable, no total i 
sobre mostres d'auditoria, els possibles errors o omissions. Per a aquesta 
comesa, l'actuació del Servei de Control Intern compta amb la col·laboració i 
coordinació dels centres gestors responsables de l'adopció de mesures de 
control i correctores eficaces, en congruència amb l'establit en el citat article 
38.7 de les bases d'execució. 
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En tots els casos, els pagaments que es tramiten pel circuit del SCI es realitzen 
amb la fiscalització prèvia de conformitat d'acord amb les bases d'execució del 
pressupost, en el que concerneix a la regulació de l'exercici de control intern. 

En relació amb l'exercici 2011, el SCI va fiscalitzar de conformitat prop de 7.900 
propostes de pagament (considerant en conjunt tant documents individualitzats 
com a relacions múltiples) corresponents als més de 40.000 expedients de 
despesa del citat exercici. Amb caràcter previ, en 430 d'aquestes propostes 
remeses per les Unitats de Gestió i pels Serveis Centrals (al voltant del 5,4% 
del total de les propostes i del 1% dels expedients), es va realitzar una 
comunicació prèvia amb el centre gestor i responsable de la despesa 
corresponent, a l'efecte d'esmenar i aclarir determinats aspectes per a poder 
continuar, una vegada corregides aquestes incidències, amb la tramitació del 
pagament dels citats expedients. Respecte a les incidències detectades en la 
fiscalització prèvia, aquestes afecten, principalment, als següents aspectes: 

- Falta de memòria justificativa suficient de determinats despeses, 

- Defectes formals en les factures i càlculs incorrectes en la liquidació de 
comissions de serveis així com en altres despeses, 

- Falta de petició del document RC o petició d'aquest document en termini 
inadequat, 

- Comptabilització errònia de l'IVA i de l'IRPF, 

- Falta d'adequació a la normativa de les convocatòries de beques, ajudes i 
premis, 

- Falta d'adequació al procediment establit quant a la gestió de la despesa i 
pagament (compres descentralitzades, mitjà de pagament, etc.) 

- Falta d'adequació a la normativa respecte a atencions protocol·làries, 

- Falta d'adequació a certs aspectes de la normativa de contractes del sector 
públic (capacitat del contractista, comunitats de béns, solvència tècnica, etc.) 

Com a conclusió general, cal assenyalar que els òrgans responsables de la 
gestió han adoptat les mesures per a implementar les recomanacions 
efectuades pel Servei de Control Intern. 

Respecte a la fiscalització prèvia corresponent a contractes menors i 
comissions de serveis, exempts de l'obligació de fiscalització prèvia cal indicar 
que la mostra fiscalitzada, en concordança amb l'establit en el Pla d'actuació 
per a 2011, ha representat, almenys el 80% de la quantia total d'aquestes 
despeses i del 50% del nombre d'aquests registres. 

En la nostra Universitat, el control previ s'exerceix com a mostra resumidament 
l'esquema següent: 
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(1) (1) 

Contractes majors 

(1) Comissions de servei i altres despeses directes a SGE 

 

En aquells expedients que ho exigisquen, emissió del document RC per part del Servei d'Informació Comptable 

(**) S'exceptuen els pagaments que estan autoritzats a les UdGs 

(***) Article 42.2 de les bases d'execució pressuposat. 

UJI 2011: Els actes de gestió pressupostària que 

impliquen autorització o disposició de crèdits, 
reconeixement d'obligacions i ordres de pagament, així 

com els pagaments extrapressupostaris hauran de produir-

se mitjançant el corresponent document comptable, en el 
qual constarà: 

- expressió de conformitat i signatura, en tot cas, del 

Servei de Gestió Econòmica 

-  signatura de fiscalització segons l'article 38 d'aquestes 

bases pel Servei de Control Intern i de la 

- aprovació de l'òrgan competent per a açò, i no 
produiran efecte si no consten aquests requisits. 

 

ESQUEMA GENERAL DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ I CONTROL DE DESPESES EN LA UJI 
(realimentació amb el Servei d'Informació Comptable i el Servei d'Informàtica) 

FASES PROCESSE ↓              ← CENTRES DE DESPESA ↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de 

despesa 

Contractació 

Gestió 

administrativa 

Fiscalització 

prèvia 

Ordenació 

pagament 

Realització 

pagament 

Arxiu expedients 

Altres centres: 
CENT, SCIC 

LABCAP, 
Departaments Facultats/Escola Instituts 

 

Unitats de Gestió 

UdGs 

Consell Social Secretaria General, Gerència i 

Serveis Centrals 
Rectorat i 

Vicerectorats 

RECTOR 
(delegació en el Vicerectorat d'Assumptes 

Econòmics/Vicerectorat competent) 

Servei de Control Intern 

Servei de Contractació i 

Assumptes Generals 

 

Pagaments delegats 

UdGs 

Servei de Gestió Econòmica 

 

Contractes majors 

    Informe fiscal 

Servei de Recursos 

Humans (RRHH) 

Servei de Control 

Intern 
 
Convocatòries 

projectes 

Servei de Gestió 

Econòmica (SGE) 
 

Servei de Gestió Econòmica (SGE) ** 

(després d'obtenir les signatures preceptives, art. 42 

(***)) 
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6.2 Fiscalització posterior 

Segons l'establit en l'article 38.5 de les Bases d'execució del pressupost de la 
UJI per a l'exercici 2011, el Servei de Control Intern està facultat per a efectuar 
la fiscalització posterior. No obstant l'anterior, de conformitat amb la possibilitat 
prevista en el citat article, amb la disponibilitat de mitjans personals del SCI i 
per a evitar duplicitats i ineficiències en la gestió dels fons públics, ja que 
anualment es realitzen auditories per part de la Intervenció General i de la 
Sindicatura de Comptes, aquestes auditories es considera que formalitzen la 

fiscalització posterior.  

En relació amb l'establit en el pla d'actuació per als exercicis 2011-2012, s'han 
realitzat diverses actuacions quant a processos i verificacions posteriors, entre 
les quals relacionar: 

- Verificació física per mostreig d'un mínim de 50 elements d'immobilitzat situats 
en diferents ubicacions de la UJI. 

- Fiscalització amb abast limitat, sobre una mostra d'expedients de personal 
(veure apartat 7.5) 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

El Servei de Control Intern assumeix com a objectiu l'implementar les 
recomanacions efectuades per aquests organismes en els seus informes 
anuals i que hagen sigut acceptades per la UJI.  

En l'apartat 10 d'aquest informe es detallen els objectius, abastos i conclusions 
d'aquestes auditories recurrents anuals de la Intervenció General de la 
Generalitat i de la Sindicatura de Comptes. 
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7. AUDITORIA INTERNA DE LEGALITAT 

L'auditoria interna de legalitat té com a objectiu controlar que la Universitat 
actue de conformitat amb la normativa aplicable en la gestió dels fons públics. 
Consisteix a verificar que els actes, operacions i procediments de gestió 
economicofinancera es desenvolupen de conformitat amb les normes que li 
són aplicable. 

A continuació es detalla el treball realitzat respecte a aquesta auditoria de 
legalitat pel Servei de Control Intern en les àrees de gestió més significatives 
de la Universitat. 

7.1 Elaboració del projecte de bases d'execució que integren el pressupost 
anual de la UJI aprovat pel Consell Social. 

El Servei de Control Intern, després d'haver consensuat amb els serveis 
econòmics de la Gerència les modificacions i millores proposades, coordina 
l'elaboració del projecte de bases de gestió i execució del pressupost anual de 
la UJI que formen part integrant de l'expedient del pressupost que aprova el 
Consell Social. 

Les bases d'execució del pressupost de la UJI per a l'exercici 2012 es poden 
consultar en http://www.uji.es/ca/serveis/sci/bases/2012.thtml. 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

Aquestes bases d'execució del pressupost anual de la Universitat constitueixen 
una normativa interna d'autorregulació eficaç quant als procediments de gestió i 
control del pressupost.  

7.2 Tramitació i aprovació del pressupost de l'exercici 2012 

A la fi de l'exercici 2011 el Servei de Control Intern en relació amb la tramitació i 
aprovació del pressupost de l'exercici 2012 va realitzar comprovacions respecte 
els següents aspectes: 

- Correcta tramitació, aprovació i publicitat de l'expedient del pressupost 
anual de la UJI. 

- Que l'expedient del pressupost estiguera complet. 

- Justificació en la memòria de les variacions més significatives previstes. 

 

http://www.uji.es/CA/serveis/sci/bases/2012.thtml


 

SERVEI DE CONTROL INTERN 

 

Informe al Consell Social sobre 

control intern de la gestió 

econòmica de la UJI en 2011  

 

 Pàgina 20 de 42 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

En relació amb la tramitació del pressupost per a 2012, aquesta s'ha realitzat 
de conformitat amb la normativa aplicable. La UJI va remetre a les Conselleries 
competents la informació del projecte de pressupost i posteriorment un resum 
en els Comptes Anuals de 2011 del pressupost per a l'exercici 2012. 

7.3 Modificacions pressupostàries 

De conformitat amb l'establit en l'article 9.3 de les bases d'execució del 
pressupost de la UJI per a l'exercici 2011, una vegada que el Servei de Gestió 
Econòmica inicia i proposa els expedients de modificació de crèdit, el Servei de 
Control Intern ha d'informar-los favorablement, amb el que seguidament, amb la 
conformitat de la Gerència, són sotmesos al Rectorat per a la seua aprovació o 
trasllat a l'òrgan competent per a aprovar l'expedient, segons el tipus de 
modificació. 

Les revisions bàsiques que es produeixen en el SCI respecte als expedients de 
modificacions pressupostàries, i en tot cas, sobre mostres d'auditoria, són les 
següents: 

- Correcta competència de l'òrgan que aprova cada expedient concret de 
modificació de crèdit. Correcta classificació de cada cas concret dins del 
tipus de modificació que li corresponga. 

- Comprovació respecte que la documentació que integra l'expedient resulta 
adequada i suficient. Respecte en tot cas dels expedients a les limitacions 
establides en les bases d'execució per a la realització de modificacions de 
crèdit.  

- Control de l'adequat finançament de cada expedient, amb especial atenció a 
la correcta aplicació del romanent de tresoreria, tant afectat com no afectat, 
si escau. 

Durant l'exercici 2011 es van tramitar un total de 133 expedients de modificació 
de crèdit enfront dels 109 que es van promoure en 2010. En el següent quadre 
es resumeixen els mateixos classificats per tipus de modificació. 

Expedients de modificacions de crèdit tramitades en els exercicis 2011 i 2010  
 Exercici 2011 Exercici 2010 
Tipus de modificació Nº. 

exp. 
Efecte net (€) Nº. 

exp. 
Efecte net (€) 

Transferències de crèdit 38(**) 0,00 35(**) 0,00 
Crèdits extraordinaris -- 0,00 -- 0,00 
Suplements de crèdit -- 0,00 1 2.023.861,70 
Crèdits generats per ingressos 41 8.805.748,28 27 22.373.934,18 
Ampliacions de crèdit 35 2.062.890,81 22 1.972.624,17 
Incorporació romanents de crèdit 11 26.332.900,14 17 15.838.643,15 
Baixes per anul·lació 8 -7.610.793,85 7 -1.704.008,33 

Total 133 29.590.745,38 109 40.505.054,87 
% sobre pressupost inicial -- 20,51% -- 38,91% 

(**) Addicionalment, també es van tramitar i van fiscalitzar expedients de reassignació de crèdit (19 en 
2011 i 7 en 2010) 
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Si bé s'ha incrementat el nombre d'expedients de modificació del pressupost, 
l'efecte quantitatiu tant en valor net com en absolut (considerant a aquests 
efectes el valor absolut de les baixes per anul·lació) ha sigut inferior al de 
l'exercici 2010. En relació amb les variacions del pressupost corresponents a 
les modificacions de tipus crèdits generats per ingressos, ampliacions de 
crèdits i incorporació de romanents de crèdit, que representen més del 65% del 
total d'expedients de modificacions cal indicar que corresponen a la 
incorporació a pressupost de projectes de despesa i inversió finançats amb 
recursos finalistes, de tal forma que en aquestes modificacions pràcticament el 
total de la quantia correspon a aquest finançament vinculat a convenis, 
contractes a l'empara de l'article 83 de la LOU, obtenció de subvencions, 
cursos, jornades i congressos així com altres projectes amb finançament 
afectat. 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

En relació als expedients de modificacions pressupostàries realitzades en 
l'exercici 2011, cal assenyalar que la totalitat d'ells van resultar fiscalitzats en 
prèvia i de conformitat per part del SCI d'acord amb les bases d'execució. 

7.4 Certificació de crèdit suficient i adequat (document de retenció de crèdit, 
RC). 

Una de les principals eines per les quals ha optat la Universitat per a abordar el 
control pressupostari és la figura de la retenció de crèdit (document comptable 
RC). 

En aquest sentit, l'article 36.2 de les bases d'execució de l'exercici 2011 
estableix que  

“Únicament podran autoritzar-se despeses dins del límit d'existència de 
consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les 
obligacions que dels mateixos es deriven. A aquest efecte, prèviament a 
realitzar una despesa l'import de la qual vaja a superar la quantitat de 
2.000 €, el responsable del centre de despesa haurà de sol·licitar al 
Servei d'Informació Comptable l'emissió del document comptable RC que 
certificarà l'existència de crèdit adequat i suficient. 

En el cas de beques, ajudes i premis, haurà de sol·licitar-se sempre, amb 
independència de la seua quantia, l'emissió del document comptable RC 
amb anterioritat a la convocatòria de les mateixes.” 

Com a complement a aquesta regulació de les bases d'execució, ja des de 
novembre del 2002 des del Servei de Control Intern es va emetre la circular nº 
5 sobre control de crèdit pressupostari en la qual, a més d'establir el 
procediment a seguir per a la sol·licitud dels documents comptables de retenció 
de crèdit, s'aprofundeix en la necessitat de la seua realització intentant 
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conscienciar als diferents centres de despesa de les millores que obté per a 
una eficaç gestió del pressupost. 

D'acord amb l'establit en les bases d'execució per a l'exercici 2011, l'emissió 
d'aquest document correspon al Servei d'Informació Comptable. En la 
fiscalització que realitza el SCI es comprova l'existència d'aquest document en 
aquells casos en els quals la normativa ho exigeix.  

 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

Com a resultat de l'assumpció de “la cultura” de control de crèdit pressupostari 
entre els gestors responsables de la despesa, contínua el volum significatiu del 
nombre de documents RC que se sol·liciten i realitzen en cada exercici, de tal 
forma que en l'exercici 2011 es van emetre 4.414 documents RC’s (incloent en 
aquest còmput també els documents modificatius RC+ i RC/). En aquest sentit, 
malgrat el canvi de servei administratiu de la UJI emissor del document s'ha 
mantingut la tendència positiva havent-se registrat un increment proper al 13% 
respecte als documents emesos en l'exercici 2010. Així mateix, no s'ha 
observat una variació significativa en les incidències relatives a l'absència o 
petició extemporània d'emissió d'aquest document en relació amb la situació 
d'exercicis anteriors.  

En opinió del SCI, es manté la tendència positiva implicant una constant 
conscienciació, agilitat i major control, per part dels gestors del pressupost, 
abundant en la consolidació d'aquest procediment de gestió i control 
pressupostari en àmbits significatius de la gestió de la Universitat. 
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7.5 Àrea de despeses de personal 

D'acord amb l'establit en les bases d'execució del pressupost la fiscalització 
prèvia de les despeses de personal realitzada pel Servei de Control Intern es 
limita, en principi, en col·laboració amb el Servei d'Informació Comptable, a 
l'auditoria financera interna, tendent a comprovar l'adequada comptabilització 
d'aquestes despeses de personal conforme als principis de comptabilitat que li 
resulten aplicables.  

Durant l'exercici 2011, s'ha continuat realitzant, mitjançant tècniques de 
mostreig, una fiscalització prèvia al pagament de les nòmines, sobre 
determinats aspectes rellevants entre els quals cal remarcar l'adequació dels 
components retributius a les diferents classificacions i categories dels llocs de 
treball i el compliment dels límits retributius respecte diferents conceptes entre 
uns altres, les retribucions derivades dels contractes a l'empara de l'article 83 
de la LOU, i les indemnitzacions per assistències i gratificacions 
extraordinàries. 

També durant l'exercici 2011, i d'acord amb la disponibilitat de mitjans del 
Servei de Control Intern, s'han efectuat treballs parcials de fiscalització 
posterior amb abast limitat, sobre una mostra de 16 expedients de personal 
(amb representació de les diferents categories, activitats i relacions jurídiques 
del personal emprat al servei de la UJI). En aquesta fiscalització s'han realitzat, 
principalment, els següents controls: 

- Comprovació de les dades i inclusió del lloc en la RLT (classificació, 
funcions,…) 

- Dades de l'expedient personal complets (titulació requerida, DNI, …) 

- Compliment de la normativa vigent respecte a diferents conceptes 
retributius (bàsiques, complementàries,…) 

- Compliment de la normativa vigent respecte a les retencions efectuades 
(IRPF, cotització Seguretat Social empleat, MUFACE,…) 

- Correcció dels càlculs de la nòmina 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

En les mostres fiscalitzades, el resultat ha sigut el compliment general de la 
normativa d'aplicació quant a les despeses de personal. 

7.6 Àrea de contractació administrativa 

Abast de la fiscalització prèvia sobre la contractació administrativa. 

L'article 109 del Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (anteriorment, 
article 93 de la LCSP), estableix respecte del contingut de l'expedient de 
contractació: “…Així mateix, haurà d'incorporar-se el certificat d'existència de 
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crèdit o document que legalment li substituïsca, i la fiscalització prèvia de la 
intervenció, si escau, en els termes previstos en la Llei 47/2003, de 26 de 
novembre.” 

L'esmentada legislació pressupostària, determina que els contractes sotmesos 
a fiscalització prèvia són els denominats contractes majors, que d'acord amb 
l'estipulat en la TRLCSP són els de quantia igual o superior a 18.000,00 €, 
excepte en els contractes d'obra en aquest cas la quantia de referència és de 
50.000,00 €. 

A més, al llarg de l'exercici 2011, el SCI també ha continuat amb la fiscalització 
en fase prèvia d'una mostra significativa dels contractes menors, representant 
un volum de treball molt significatiu. En aquest sentit, respecte dels contractes 
menors que es tramiten des del Servei de Contractació i Assumptes Generals, 
aquests són fiscalitzats amb caràcter previ en un ampli percentatge, sent el seu 
resultat de conformitat. Respecte a la resta de contractes menors, tramitats des 
d'altres unitats i serveis administratius, entren dins del circuit de gestió ordinari i 
com les restants despeses, en general, la seua fiscalització resulta de 
conformitat. 

L'informe de fiscalització prèvia dels contractes que realitza el Servei de Control 
Intern (article 38 de les Bases d'Execució 2011 i article 58 del TRLHPGV), es 
refereix a la comprovació dels següents extrems: 

a) L'existència de crèdit pressupostari suficient i adequat, la qual cosa se 
certifica i comprova mitjançant el ja comentat document comptable RC. 

b) Que les autoritzacions de les diferents fases del procediment es dicten per 
òrgan competent. 

c) Que l'expedient està complet en la fase de preparació del mateix quant a la 
documentació exigida per la normativa aplicable. 

d) El SCI participa, tal com exigeix la normativa aplicable en matèria de 
contractació, en totes les Meses de contractació de: 

- Validació de la documentació administrativa presentada pels licitadors, 

- Taules d'obertura d'ofertes i 

- Taules d'adjudicació dels expedients de contractació. 

e) Aquells altres extrems que, per la seua transcendència en el procés de 
gestió, es determinen (utilització de la forma i procediments d'adjudicació 
preceptius, adequada i suficient publicitat i concurrència, utilització de 
criteris d'adjudicació objectius, baremats i ponderats,…) 

Les modificacions dels contractes administratius, les seues pròrrogues, 
suspensions o altres alteracions o supòsits assenyalats en la normativa 
aplicable són també objecte de fiscalització prèvia. 

La fiscalització prèvia realitzada pel SCI sobre els expedients de contractació 
està sustentada en l'adequada col·laboració i comunicació amb el Servei de 
Contractació i Assumptes Generals. En l'exercici 2011, el Servei de Control 
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Intern va emetre informes fiscals sobre els 131 expedients de contractació 
majors (inclosos expedients principals, modificacions, pròrrogues i altres 
revisions). 

 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

Els 131 informes de fiscalització realitzats en 2011 sobre expedients de 
contractes majors, dels quals 73 corresponen a nous expedients de l'exercici i 
58 a contractes iniciats en exercicis anteriors vigents, almenys parcialment, 
l'any 2011, (modificacions, revisió de preus, pròrrogues, subrogacions, etc.), 
han resultat favorables, havent-se fiscalitzat de conformitat pel Servei de 
Control Intern. 

Així mateix, durant la revisió d'una mostra representativa de contractes menors 
no s'han observat incompliments significatius de la normativa aplicable. Amb la 
finalitat de poder continuar amb aquests resultats positius, resulta necessari i 
adequat seguir amb l'actual dinàmica d'interacció en la formació i informació 
amb els diferents centres gestors i òrgans responsables quant a aspectes 
susceptibles de diferents interpretacions, així com també poder minimitzar 
hipotètics incompliments de la legislació aplicable. 

7.7 Contractes subscrits a l'empara de l'article 83 de la LOU 

La tramitació dels ingressos i despeses generades pels contractes de recerca i 
altres activitats a l'empara de l'establit en l'article 83 de la Llei Orgànica 
d'Universitats segueix els mateixos llits administratius que els restants de la 
Universitat, estant tots ells sotmesos al règim general de gestió i control establit 
en les bases d'execució del pressupost i, per tant, sent objecte de la 
corresponent fiscalització. 
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Durant l'exercici 2011 es van dur a terme treballs de fiscalització amb abast 
limitat, respecte a aspectes parcials del compliment de la normativa, entre els 
quals cal assenyalar la fiscalització que es desenvolupa concomitant a les 
corresponents modificacions pressupostàries (distribució del pressupost, 
signatures i dates contracte…..) i la revisió de l'adequació de les retribucions 
als seus límits i retencions legals. 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

En el control permanent i en la revisió posterior respecte a les mostres 
fiscalitzades no s'ha observat cap incompliment significatiu de la normativa 
d'aplicació. 

7.8 Àrea de subvencions concedides 

7.8.1 Principis preceptius de publicitat, concurrència i objectivitat en la 
concessió de subvencions. 

De conformitat amb l'establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions (LGS) i en els articles 45 i 46 del TRLHPGV, la concessió 
d'ajudes i subvencions amb càrrec als crèdits dels capítols de transferències 
corrents i de capital consignats en els pressupostos de la UJI, ha de realitzar-se 
subjectant-se a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat previstos en les 
convocatòries degudament formalitzades i tramitades, amb les excepcions 
previstes en la citada norma. 

7.8.2 Acreditació dels beneficiaris d'estar al corrent de les seues obligacions 
tributàries i enfront de la Seguretat Social. 

La Circular 8/03 del Servei de Control Intern de data 7 d'octubre de 2003 regula 
el procediment amb el qual els beneficiaris de subvencions concedides per la 
UJI han d'acreditar estar al corrent de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, segons exigeix la normativa aplicable (article 47.7 del 
TRLHPGV i article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions). Així, han de presentar la següent documentació la idoneïtat de la 
qual ha de ser comprovada pels centres gestors i verificada pel Servei de 
Control Intern: 

a) Declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
social. 

b) Declaració de no percebre, en cap cas, de forma aïllada o en concurrència 
amb altres subvencions o ajudes públiques o privades, una quantitat major 
al cost total de l'activitat desenvolupada i subvencionada. 

c) Presentació dels següents certificats normalitzats: 

c.1 Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda 
de l'Estat, expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 
(AEAT) 
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c.2. Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda 
Pública de la Generalitat Valenciana, expedit per la Conselleria 
d'Economia i Hisenda. 

c.3. Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, 
expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social. 

7.8.3 Comprovacions realitzades pel SCI respecte a les subvencions 
concedides. 

El Servei de Control Intern comprova els següents extrems sobre mostres 
d'auditoria: 

- Existència de crèdit adequat i suficient per a la concessió de les 
subvencions 

- Compliment dels principis i criteris de publicitat, concurrència i objectivitat 

- Òrgan competent en la concessió de les subvencions. 

- Convocatòria degudament formalitzada i tramitada. 

- Transferències o subvencions a concedir que figuren expressament amb 
caràcter nominatiu en el Pressupost aprovat, entenent-se com a tals 
aquelles el destinatari de les quals figure inequívocament en els seus 
annexos. Les subvencions nominatives, com a norma general, han de 
concedir-se sobre la base d'un conveni degudament tramitat en el qual es 
regulen les condicions de la concessió, justificació i pagament de la 
subvenció. 

- Comprovació dels documents que acrediten que els beneficiaris estan al 
corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, conforme a 
l'establit en el punt anterior. 

7.8.4 Beques de col·laboració 

En la Circular nº 3/2002 emesa pel SCI, conjuntament amb el Servei de Gestió 
de la Docència i Estudiants, es va establir el sistema de control de les 
convocatòries de beques de col·laboració, fent especial èmfasi en els següents 
aspectes, entre uns altres: 

- la formació com a element essencial diferenciador i imprescindible de les 
mateixes, la responsabilitat de les quals és de l'òrgan gestor i del tutor. En 
aquest sentit, la persona tutora ha de subscriure una declaració de 
responsabilitat quant al caràcter formatiu del contingut de la beca 

- el compliment dels requisits aprovats per la Universitat i 

- la prèvia sol·licitud de crèdit suficient i adequat (document RC que ha 
d'emetre's prèviament a la convocatòria). 

Com en anteriors exercicis, durant el 2011, el SCI ha continuat la seua 
col·laboració amb el Servei d'Estudiants i amb el Servei d'Informàtica en la 
revisió de l'aplicació informàtica que gestiona part del procediment de beques 
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de col·laboració així com en altres aspectes de normativa i procediment a 
aplicar.  

7.8.5 Beques de recerca 

El SCI i la OCIT van emetre la Circular nº 7/2003 sobre beques de recerca en 
la qual es va establir el procediment de convocatòria i concessió d'aquestes 
beques fent especial èmfasi en els següents aspectes: 

- Necessitat de sol·licitar la retenció de crèdit suficient i adequat (document 
RC que ha d'emetre's prèviament a la convocatòria). 

- Els òrgans competents en la tramitació, en el procés de selecció i en 
resolució de concessió, 

- Adequació del model de convocatòria i  

- L'establiment i desenvolupament del pla de formació, entre altres aspectes. 

7.8.6 Informes de convenis de subvencions subscrits per la UJI 

La Secretaria General de la Universitat va dissenyar i va implantar una 
aplicació informàtica per a la tramitació dels convenis de col·laboració i acords 
de cooperació que la Universitat Jaume I subscriga amb altres Administracions 
i entitats públiques, així com contractes i acords amb persones físiques i 
jurídiques privades, no susceptibles de subjectar-se a les normes sobre 
contractació administrativa. 

En aquest procediment, el SCI ha d'emetre un informe d'intervenció abans de la 
subscripció dels convenis dels quals deriven obligacions i/o drets econòmics 
per a la Universitat, amb les comprovacions següents: 

- Existència de crèdit adequat i suficient amb l'emissió, si escau, del 
document comptable RC. 

- Existència de l'informe jurídic i compliment de les seues observacions. 

- Adequació i raonabilitat de la forma de pagament  

- Subsidiarietat respecte a convocatòries obertes, justificació de l'oportunitat i 
conveniència. 

-  No subjecció a la contractació administrativa. 

 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

Quant a les subvencions el SCI ha participat activament en la difusió del 
contingut dels criteris de les beques de col·laboració. També s'ha continuat 
amb la participació i anàlisi, en un grup de millora conjuntament amb altres 
serveis i unitats administratives de la UJI tendent a elaborar una proposta de 
guia i protocol respecte al procediment per a la preparació de convocatòries 
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d'ajudes, subvencions i premis, que es troba en una fase molt avançada 
d'elaboració però encara pendent d'aprovació i difusió. 

Respecte de les beques tramitades a través del mòdul de beques de 
col·laboració, durant l'exercici 2011 el SCI va fiscalitzar 85 convocatòries, 
resultant de conformitat 81, superior al 95% de les presentades, representant 
una millorança percentual respecte de l'exercici 2010. Les restants sol·licituds 
es van retirar, tornant-se, en alguns casos, a presentar una vegada esmenades 
les deficiències inicialment observades. 

En relació amb els convenis de col·laboració en 2011 el SCI ha emès 14 
informes de fiscalització prèvia sobre convenis que s'han remès al Servei per a 
la seua fiscalització, resultant 11 d'ells favorables. En aquells casos en què 
s'han realitzat observacions significatives (inadequada estructura 
pressupostària, obligacions i drets de la UJI per concretar, falta de memòria 
suficient,…), aquestes s'han instrumentat amb caràcter previ a la signatura 
d'aquests convenis. 

En aquesta àrea com ja s'ha posat de manifest en anteriors informes no 
obstant les millores observades, en opinió del SCI se segueix considerant 
necessari i oportú continuar amb el desenvolupament i implementació de 
mesures encaminades a l'atenció adequada de les obligacions establides, entre 
una altra legislació, per la LGS i el seu reglament de desenvolupament.  

 

7.9 Àrea d’ingressos 

Segons estableix l'article 42.1 de les Bases d'execució de 2011, totes les 
operacions d'ingressos que es realitzen quedaran registrades comptablement, 
constant en el document comptable la presa de raó del Servei de Gestió 
Econòmica. 

El Servei de Control Intern té competència per a efectuar la fiscalització dels 
ingressos. Durant l'exercici 2011, el Servei de Control Intern, en coordinació 
amb el Servei d'Informació Comptable, ha realitzat l'auditoria financera interna 
dels ingressos corresponents a les transferències corrents provinents de la 
Generalitat Valenciana que han representat aproximadament el 67% del total 
de drets reconeguts nets de l'exercici 2011 (el 76% dels corrents). 

Ha de ressenyar-se la labor realitzada pel Servei de Control Intern, 
conjuntament amb el Servei d'Informació Comptable, quant a la defensa i 
argumentació del criteri comptable seguit per la UJI en la comptabilització dels 
drets a cobrar provinents de les transferències corrents i de capital de la 
Generalitat Valenciana, respecte als auditories externes realitzades per 
Deloitte-IGG i la Sindicatura de Comptes.  
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Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

La UJI aplica les normes i principis de comptabilitat generalment acceptats en 
el registre d'aquestes operacions el resultat de les quals és que els comptes 
anuals mostren la imatge fidel de la situació economicofinancera, patrimonial i 
d'execució del pressupost a data de tancament, com es revalida posteriorment 
en les diferents auditories i fiscalitzacions externes que es realitzen a la UJI. 

 

7.10 Àrea de tresoreria 

Segons l'establit en l'article 41.11 de les bases d'execució de l'exercici 2011, 
cada trimestre s'ha de redactar un arqueig dels fons de la Universitat, amb 
expressió de les existències en els comptes bancaris, així com en les caixes de 
metàl·lic en què es troben dipositats, amb les corresponents conciliacions 
bancàries d'aquestes existències amb la informació dels registres comptables. 
Els arquejos i les conciliacions bancàries realitzades són fiscalitzats pel Servei 
de Control Intern. 

D'acord amb el regulat en l'article 41.10 de les bases d'execució, per a poder 
fer efectiu el pagament mitjançant transferència bancària, el creditor ha de 
mantenir vigents les seues dades en el Registre de Tercers, emplenant la 
corresponent fitxa de tercers establida a aquest efecte. La unitat administrativa 
responsable d'aquest Registre és el Servei de Control Intern que estableix les 
directrius i requisits necessaris per al seu manteniment i control. El Servei de 
Control Intern assumeix com a objectiu minimitzar i resoldre com més prompte 
millor les incidències que es produïsquen en la gestió d'aquesta base de dades 
de tercers. Durant l'exercici 2011 s'ha estat treballant per a introduir, amb el 
suport del Servei d'Informàtica, controls addicionals dirigits a garantir que es 
minimitzen possibles errors mecànics. Així mateix també s'ha començat amb la 
digitalització de fitxes i altres documents originalment en format paper i s'ha 
presentat un projecte d'integració relatiu a la base de dades de tercers i altres 
aspectes vinculats amb aquesta àrea d'actuació. 

 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

El Servei de Control Intern, en coordinació amb el Servei de Gestió Econòmica, 
verifica el règim de signatures autoritzades i comunicades per les entitats 
financeres per a la disposició de fons en els comptes bancaris de la UJI. Quant 
als arquejos i conciliacions realitzats corresponents a l'exercici 2011, tots han 
comptat amb la conformitat del SCI. 
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7.11 Altres àrees de control 

Embargaments. El Servei de Control Intern realitza un control dels 
embargaments realitzats per diversos organismes (Jutjats, AEAT, Seguretat 
Social,…) sobre els pagaments a efectuar a determinats proveïdors, en els 
següents aspectes: 

- Comunicació de l'embargament als serveis de Gerència directament 
involucrats. 

- Inclusió en el programa informàtic de gestió econòmica dels paràmetres 
necessaris per a realitzar els pagaments que procedisca als organismes 
preceptius. 

- El Servei d'Informació Comptable proporciona la informació sol·licitada pels 
organismes que promouen l'embargament. 

- En cas d'aixecament de l'embargament, anul·lació de les mesures 
adoptades restablint la situació original de pagament. 

 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

Durant 2011 en tots els expedients d'embargament que ha tramitat el Servei de 
Control Intern s'ha procedit de conformitat amb el procediment establit. 
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8. AUDITORIA FINANCERA INTERNA 

El Servei de Control Intern es coordina amb el Servei d'Informació Comptable 
en la realització de l'auditoria financera interna amb l'objectiu que els estats 
financers presentats mostren la imatge fidel de la situació economicofinancera i 
patrimonial, i de l'execució pressupostària de la UJI, i s'elaboren de conformitat 
amb els principis comptables generalment acceptats que li resulten d'aplicació 
així com que guarden uniformitat amb els aplicats en exercicis anteriors. 

En relació amb l'anterior, el Servei de Control Intern, en la fase de realització de 
la fiscalització prèvia dels documents comptables de despeses i la seua 
corresponent documentació justificativa, revisa i verifica l'aplicació adequada de 
la normativa comptable en el registre de les despeses. 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

El Servei d'Informació Comptable, en l'elaboració dels comptes anuals a 31 de 
desembre de 2011 ha continuat amb la introducció de millores en la informació 
comptable respecte a exercicis anteriors, en alguns casos en atenció a les 
recomanacions contingudes en els informes d'auditoria de la Intervenció de la 
Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.  
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9. AUDITORIA OPERATIVA INTERNA 

L'auditoria d'eficàcia, eficiència i economia, o també denominada auditoria 
operativa consisteix en la revisió formal i sistemàtica, objectiva i independent, 
del conjunt d'activitats o funcions d'una entitat pública o de part d'ella, realitzada 
per professionals qualificats i especialitzats en auditoria, segons finalitats 
prèviament determinades, per a comprovar el grau de control intern, el nivell 
d'organització existent, l'adequació dels procediments i sistemes utilitzats, així 
com el grau de consecució dels objectius previstos en l'àrea auditada, amb la 
finalitat d'emetre una opinió fundada sobre la mateixa i efectuar les 
recomanacions precises per a millorar la gestió. 

Tal com està arreplegat en les bases de gestió i execució del Pressupost anual 
de la Universitat, i considerant que la Intervenció General de la Generalitat i la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en compliment dels 
objectius previstos en la seua normativa reguladora, realitzen sobre la UJI 
auditories anuals operatives, en atenció als mitjans personals disponibles en el 
Servei de Control Intern així com per a evitar duplicitats i ineficiències en la 
utilització dels fons públics, aquest Servei es limita a revisar alguns aspectes 
puntuals en termes d'eficàcia, eficiència i economia en la gestió de la 
Universitat. 

Durant 2011, el SCI ha realitzat i emès, si escau, circulars de Gestió per a 
establir, formar i difondre criteris, procediments i tècniques de gestió i control en 
aspectes significatius de la gestió de la UJI relacionats amb: 

- Actualització quanties indemnització per raó de servei i gratificacions per 
assistències. Actualització quanties beques de col·laboració. 

- Aclariment aspectes despeses atencions protocol·làries dirigida als 
responsables i gestors de centres de despesa. 

També durant l'exercici 2011 ha participat en grups de millora amb altres 
serveis i unitats de la UJI, entre altres processos i aspectes importants, en 
relació amb: 

- Seguiment pla de tresoreria 

- Elaboració i actualització del Pla de Reequilibri Financer. 

- Anàlisi efectes de la modificació del conveni de maig de 2008 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

El SCI assumeix com a objectiu l'implementar les recomanacions formulades 
per aquests organismes de control i que hagen sigut acceptades per la UJI, 
referides a la millora de l'eficàcia, eficiència i economia en la gestió dels 
recursos per la Universitat. 
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10. AUDITORIES EXTERNES DE LA UJI EN L'EXERCICI 2011. 
CONTRAST EXTERN DEL FUNCIONAMENT DEL CONTROL INTERN DE LA 
UJI. 

10.1 Consideració de les auditories de la Sindicatura de Comptes i de la 
Intervenció General de la Generalitat com a fiscalització posterior. 

Segons el que es disposa en l'article 38.5 de les Bases d'execució del 
pressupost de la UJI per a l'exercici 2011, el Servei de Control Intern està 
facultat per a efectuar la fiscalització posterior. No obstant açò, en 
correspondència amb la possibilitat prevista en el citat article, i com s'ha citat 
amb anterioritat, per a evitar duplicitats i ineficiències en la gestió dels fons 
públics, i tenint en compte els mitjans disponibles en el SCI, atès que 
anualment s'efectuen auditories per part de la Intervenció General i de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, es considera que 
aquestes auditories formalitzen la fiscalització posterior. 

Aquestes auditories externes avaluen el nivell de confiança aconseguit pels 
auditors sobre el sistema de control intern de la UJI, anàlisi que els permet 
determinar l'abast de les proves d'auditoria a realitzar. En aquest sentit, si com 
a resultat d'auditoria s'emeten opinions i conclusions favorables, les mateixes 
confirmen, entre altres aspectes, l'adequació, fiabilitat i confiança en el 
funcionament del control intern en la gestió dels recursos en la UJI. 

A continuació es detalla l'abast d'aquestes auditories recurrents i les 
conclusions més significatives sobre la gestió de la UJI en l'exercici 2011. 

10.2 Auditories anuals sobre la UJI 

10.2.1 Informe d'auditoria de la IGG-Deloitte corresponent a l'exercici 2011. 

Les Universitats Públiques Valencianes estan sotmeses anualment al control 
financer realitzat per la Intervenció General de la Generalitat (IGG). Per a la 
realització d'aquest control, la IGG es recolza en empreses d'auditoria, sent 
Deloitte l'empresa que ha realitzat aquest treball en la UJI en relació amb 
l'exercici 2011. Els treballs d'auditoria han de concloure en un informe 
d'auditoria integral que inclou: 

 Informe d'auditoria financera 

 Informe d'auditoria de compliment de la legalitat vigent 

 Informe d'auditoria operativa 

A data d'elaboració del present, s'ha rebut de la Intervenció General de la 
Generalitat l'esborrany d'informe sobre l'examen d'auditoria integral de la 
Universitat Jaume I de Castelló al 31 de desembre de 2011, perquè, si escau, 
siguen realitzades les al·legacions pertinents. En aquest sentit, en data 26 de 
juny de 2012, la UJI ha presentat les al·legacions oportunes sense que fins avui 
s'haja rebut l'informe definitiu per part de la Intervenció. 
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En l'esborrany (en fase molt avançada) d'informe, resumidament, consten les 
següents conclusions: 

a. Informe d'auditoria de comptes anuals 

“Opinió 

En la nostra opinió, els comptes anuals d'Universitat Jaume I de Castelló 
corresponents a l'exercici 2011 representen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 
resultats de la Universitat i contenen la informació necessària per a la seua 
interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb les normes i 
principis comptables i pressupostaris que són aplicable, que guarden 
uniformitat amb els aplicats en l'exercici anterior.” 

b. Informe d'auditoria de compliment 

“Resultats 

Com a resultat de la nostra revisió i, sobre la base de l'abast del treball 
descrit, no vam tenir coneixement de cap cas d'incompliment digne 
d'esment en l'exercici 2011 per part d'Universitat Jaume I de Castelló en 
relació amb els aspectes més rellevants de la normativa descrita en l'apartat 
2 anterior, excepte aquells aspectes que, si escau, pogueren derivar-se de 
les situacions descrites en l'Annex. No obstant açò, donada la naturalesa de 
l'examen realitzat, aquesta opinió no és una asseveració que s'ha complit 
amb la normativa descrita en la totalitat de les transaccions realitzades per 
la Universitat.” 

c. Informe d'Auditoria Operativa 

“Resultats 

Durant el curs del nostre treball s'han posat de manifest una sèrie 
d'aspectes i oportunitats que es detallen en l'Annex adjunt i que poden 
donar origen a un millor coneixement de l'operativa i a millores en l'eficàcia 
de la gestió, en els procediments administratius i en les mesures de control 
intern.” 

És significatiu ressaltar que el contingut de l'informe d'auditoria de legalitat 
elaborat per IGG-Deloitte, ha canviat en aquest exercici 2011 respecte a 
exercicis anteriors, ressaltant-se les conclusions per àrees específiques de 
auditoria (personal, contractació, ajudes i subvencions concedides, normativa 
en matèria pressupostària i comptable, normativa fiscal i de seguretat social, 
compliment de pagaments, normativa específica segons la naturalesa de la 
UJI, acords amb les entitats financeres). En el resultat provisional, s'han 
obtingut conclusions generals favorables en totes aquestes àrees. 
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10.2.2  Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

Informe de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana corresponent 
a l'exercici 2010. 
 

En data 12 de desembre de 2011, el Consell de la Sindicatura de Comptes va 
aprovar l'informe definitiu de la fiscalització corresponent a l'exercici 2010. 
 
Aquesta fiscalització va tenir per objecte, principalment el control formal dels 
comptes anuals de l'exercici 2010, la revisió del control intern de la Universitat i 
la fiscalització de l'àrea de contractació administrativa. També va ser objecte de 
revisió el grau de compliment i posada en pràctica de les recomanacions 
arreplegades en els informes de fiscalització d'exercicis anteriors. Els resultats 
de l'informe poden considerar-se positius en línies generals, en atenció al fet 
que, resumidament, s'indica en l'apartat 3 de l'informe “Conclusions generals” el 
següent: 
 
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 a l'adequació dels comptes anuals als principis 
comptables que els són aplicable.  
En els apartats 4 i 7 de l'informe s'arrepleguen, d'altra banda, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, sense afectar de forma 
significativa a l'adequació de les àrees fiscalitzades als principis comptables 
que els són aplicable, han de ser tingudes en compte 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, 
incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió dels fons 
públics.  
En els apartats 5, 6 i 7 de l'informe s'arrepleguen, d'altra banda, una sèrie de 
consideracions, observacions i recomanacions que, encara que no 
constitueixen un incompliment significatiu de les normes jurídiques que els són 
aplicable, d'acord amb la fiscalització realitzada, han de ser tingudes en compte 
i posades en pràctica per part dels òrgans responsables de la Universitat. 

Quant a la revisió específica realitzada per la Sindicatura de Comptes, respecte 
el Servei de Control Intern, el contingut encara que arreplega aspectes 
susceptibles de millora (que s'estan intentant implementar), podria en termes 
generals considerar-se positiu. En aquest sentit dins de l'informe s'arreplega el 
següent: 
“… la normativa del servei de control intern concedeix prioritat a la funció 
interventora, que limita l'existència de possibles deficiències i facilita la seua 
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correcció a curt termini, al mateix temps que garanteix el compliment del 
procediment legalment establit, contribueix a generar autocontrol en els gestors 
i aporta una major seguretat per a qui ha de prendre decisions.” 

Informe Sindicatura de Comptes 2011 

A data d'aquest informe, la Sindicatura ha realitzat la visita in situ per a 
completar el treball de la fiscalització corresponent a l'exercici 2011, sense que 
haja sigut lliurat esborrany d'informe. La fiscalització i recopilació d'informació a 
més de dirigir-se a l'habitual control formal de la rendició de comptes ha afegit 
com a àrees especifiques de fiscalització les relacionades amb ens dependents 
i participades per la UJI (cens, participació, provisions i crèdits realitzats,..) així 
com els convenis i contractes de recerca. 

Així mateix i com és habitual, la Sindicatura ha comunicat que continuarà amb 
la comprovació de la implementació per la Universitat de les recomanacions 
d'informes anteriors. 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

Les opinions i conclusions en els informes de auditoria de la Intervenció 
General de la Generalitat a través de l'empresa d'auditoria Deloitte i també les 
de la Sindicatura de Comptes, poden considerar-se favorables en termes 
generals.  

El SCI assumeix com un dels seus objectius fer efectives les recomanacions 
acceptades per la UJI que efectuen tant la Intervenció General de la Generalitat 
com la Sindicatura de Comptes, en els seus informes. En l'Informe de la 
Sindicatura de Comptes s'inclou un apartat destinat al seguiment de l'aplicació 
de les recomanacions d'informes anteriors. En els últims exercicis el nivell 
d'implementació d'aquestes recomanacions per part de la Universitat ha sigut 
elevat.  

10.3 Auditories específiques sobre la UJI 

La Universitat com a beneficiària de subvencions està subjecta als controls, 
verificació i/o auditories externes que realitzen els ens concedents en funció de 
la normativa reguladora de cada tipus de subvenció, entre les quals es troben, 
entre unes altres les auditories de la Intervenció General de la Generalitat 
sobre Fons FEDER–Generalitat Valenciana, auditories de la Intervenció 
General de la Generalitat sobre Fons FSE, auditories sobre Fons FEDER-
Regne d'Espanya de l'Administració General de l'Estat, auditories del Ministeri 
de Ciència i Innovació, del Ministeri de Treball sobre projectes concrets, etc. 

Altres controls externs als quals està sotmesa la nostra Universitat són els que 
exerceixen el Tribunal de Comptes i el Tribunal de Comptes Europeu. 

En la realització de totes aquestes auditories s'avalua el funcionament del 
control intern en els procediments de gestió inherents a la subvenció rebuda. 
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En conseqüència, les opinions favorables en aquests informes confirmen 
l'eficàcia i fiabilitat de l'actuació del control intern.  

Entre altres verificacions i auditories específiques durant l'any 2011, cal citar la 
revisió dels següents projectes finançats amb càrrec al fons tecnològic del 
Ministeri de Ciència i Innovació: 

- Projecte “La ciutat multidimensional” 

- Projecte “LIGHTCARBONCARS” Reducció de l'impacte ambiental 
d'automòbils mitjançant el alleugeriment estructural basats en compostos de 
carboni de baix cost, sense comprometre la seguretat i el confort 

- Projecte “Generació de coneixements sobre la interacció sensorial de l'ésser 
humà amb els entorns per al desenvolupament de nous productes i serveis 
en el sector ceràmic” 

- Projecte FOTOMOL “Nous dispositius fotovoltaics basats en materials 
moleculars: conceptes i tecnologies de fabricació” 

Conclusions i recomanacions segons l'abast del treball realitzat 

Quant a les auditories externes realitzades a la Universitat Jaume I durant 
2011, assenyalar amb caràcter general l'obtenció de resultats favorables. 
Respecte a aquells fets i fonaments en els quals s'han produït discrepàncies i 
observacions per part de l'entitat auditora, els aclariments i al·legacions 
realitzades per la UJI, han aconseguit que el seu impacte siga reduït. 
Addicionalment, se cerca la implementació de les recomanacions que són 
acceptades per la UJI. En aquest sentit, els informes coneguts són generalment 
favorables sense observacions importants i sense excepcions ni imports 
significatius a reintegrar. 
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11. AUDITORIA DELS ENS DEPENENTS DE LA UJI 

L'article 84 de la LOU estableix que: 

“Les entitats en les quals les Universitats tinguen participació majoritària en 
la seua capital o fons patrimonial equivalent queden sotmeses a l'obligació 
de rendir comptes en els mateixos terminis i procediment que les pròpies 
Universitats”. 

L'article 3 de la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials 
de les Universitats Públiques Valencianes assigna al Consell Social, com a 
competència i funció d'índole econòmica, entre unes altres:  

“g) Aprovar els comptes anuals de les entitats que depenguen de la 
Universitat i d'aquelles altres en què la Universitat tinga participació 
majoritària en la seua capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici 
de la legislació mercantil o una altra a la qual aquestes entitats puguen 
estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.” 

En la Llei 2/2003 citada no es concreta què s'entén per “entitats que 
depenguen de la Universitat”. 

 

Entitats participades per la Universitat Jaume I 

Fundacions amb presència dominant o significativa de la UJI 

Fundació General de la Universitat Jaume I 

Fundació Isonomia 

Fundació Germà Colón Domènech 

Fundació Universitat Jaume I-Empresa (VA SER) 

Altres entitats participades 

L’Àgora Universitaria, S.L. 

Parc Científic i Tecnològic Empresarial de la UJI, SL 

Portal Universia, S.A. 

Fundación APROA (Port Castelló) 

Fundació Càtedra Enric Soler i Godes 

Fundació Penyagolosa per al Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 

Empreses de base tecnològiques participades 

Uvicrom Invest, SL 

Mediciones y Corrosión SL 

Experimentia Consulting, SL 

Aplicaciones Energéticas de Cerámicas Avanzadas, SL 

Xop Física, SL 

Expander Tech 2010, SL 

Cognitive Robots, SL 
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En la seua qualitat d'entitats amb personalitat jurídica pròpia i pressupostos 
separats de la Universitat, aquestes entitats compten amb el seu propi sistema 
de control intern de la gestió que realitzen. Des dels serveis vinculats a la 
Gerència de la Universitat es facilita a aquestes entitats assessorament i suport 
a la gestió, encara que la Universitat Jaume I no duu a terme l'auditoria interna 
de legalitat, financera i operativa d'aquestes entitats dependents. En aquest 
sentit, el sistema de control intern en l'àmbit econòmic hauria de resultar 
proporcionat i coherent entre totes les seues unitats centrals i ens dependents.  

 

Castelló de la Plana, a 12 de juliol de 2012 

 

 

Fdo.: Carlos Muelas Tirado 
Cap del Servei de Control Intern 
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ANNEX I  

 

PRINCIPALS MAGNITUDS D'ACTUACIÓ DEL SCI L'any 2011 

 
 

CONCEPTE ACTUACIONS OBSERVACIONS 

Nº informes de fiscalització de 
contractes majors en 2011 

131 
Fiscalització addicional d'una àmplia 
mostra de contractes menors 

Nº circulars emeses/en esborrador 
exercici 2011 

4 
Orientades a informar i ajudar sobre 
aspectes de gestió i control 

Nº formes expedient modificacions 
pressupostàries fiscalitzades en 2011 

133 
Creixement respecte exercici 2010. 
Descens en % efecte sobre 
pressupost inicial 

Nombre formes expedient fiscalització 
posterior de despeses de personal en 
2011. 

16 
Entre altres controls, inclou 
comprovació retribucions article 83 
LOU 

Nombre convenis col·laboració 
fiscalitzats en 2011 

14 Quasi el 80% favorables 

Fiscalització convocatòries beques 
col·laboració 2011 

85 convocatòries Més del 95% favorables 

Nombre de fitxes/registres de tercers 
controlades en la Bases de dades 

> 35.000 
La base de dades de tercers es 
gestiona per **SCI. 

Nombre embargaments controlats 2011 13 
Embargaments a proveïdors de la 
UJI. 

Nombre d'auditories/verificacions 
externes coordinades en 2011 

6 
Inclou les dos recurrents: 
Sindicatura de Comptes i Intervenció 
Generalitat 

   

Nº RC´s emeses en 2011 (emissió 
competència del Servei Informació 
Comptable des de 2011) 

4.414 

El Servei de Control Intern comprova 
l'existència d'aquest document en 
aquells casos en els quals la 
normativa ho exigeix 
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ANNEX II  

 

AVANÇ DE LES MAGNITUDS D'ACTUACIÓ DEL SCI L'any 2012 
(a 30/06/2012) 

 
 

CONCEPTE ACTUACIONS OBSERVACIONS 

Nº informes de fiscalització de 
contractes majors en 2012 

60 Tots els informes previs i favorables 

Nº circulars emeses/en esborrador 
exercici 2012 

2 
Actualització quanties beques i 
indemnitzacions comissiones de 
servei 

Nº formes expedient modificacions 
pressupostàries fiscalitzades en 2012 

62 
Inclou la fiscalització de 10 
reassignacions de crèdit 

Nombre convenis col·laboració 
fiscalitzats en 2012 

8 Tots ells favorables 

Fiscalització convocatòries beques 
col·laboració 2012 

41 convocatòries Informe favorable en més del 90% 

Nombre de fitxes/registres de tercers 
controlades en la Bases de dades 

> 35.000 
La base de dades de tercers es 
gestiona per SCI. 

Nombre embargaments controlats 2012 24 (12) 
12 nous comunicats en 2012, més 
control seguiment anteriors 

Nombre d'auditories/verificacions 
externes coordinades en 2012 

2 
Sindicatura de Comptes i Intervenció 
Generalitat 

 

Actuacions pendents a data 30/06/2012 i previstes per a l'exercici 2012 

Nombre formes expedient fiscalització 
posterior de despeses de personal en 
2012 

 
No realitzada encara. Prevista 
segons pla d'actuació i document 
estratègic Servei Control Intern 

Verificació física per mostreig d'un 
mínim de 60 elements d'immobilitzat 
situats en diferents ubicacions de la UJI 

 
No realitzada encara. Prevista 
segons pla d'actuació i document 
estratègic Servei Control Intern 

 

Actuacions d'altres serveis directament relacionades amb el Control Intern 

RC´s emeses en 2012 (emissió 
competència del Servei Informació 
Comptable des de 2011) 

> 2.200 

El Servei de Control Intern comprova 
l'existència d'aquest document en 
aquells casos en els quals la 
normativa ho exigeix 

 


