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BALANÇ DE PIMESFL AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2017 
 

ACTIU 
NOTES DE LA 

MEMÒRIA  
2017 2016 

A) ACTIU NO CORRENT  2.050,00 € 3.508,83 € 

I.    Immobilitzat intangible      

II.   Béns del patrimoni històric      

III.  Immobilitzat material Nota 5 2.050,00 € 1.701,41 € 

IV.  Inversions immobiliàries    

V.   Inversions en empreses i ent. del grup i associades a llarg termini    

VI.  Inversions financeres a llarg termini Nota 9 0,00 € 1.807,42 € 

VII. Actius per impost diferit     

B) ACTIU CORRENT  139.869,22 € 104.666,93 € 

I.    Existències     

II.  Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia Nota 7 77.730,24 € 17.137,35 € 

IV.   Inversions en empreses i ent. del grup i associades a curt termini    

V.   Inversions financeres a curt termini    

VI.  Periodificacions a curt termini     

VII.  Efectiu i altres actius líquids equivalents Nota 9 62.138,98 € 87.529,58 € 

TOTAL ACTIU (A+B)  141.919,22 € 108.175,76 € 
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PATRIMONI NET I PASSIU 
NOTES DE LA 

MEMÒRIA 
2017 2016 

A) PATRIMONI NET  92.538,32 € 89.451,77 € 

A-1) Fons propis Nota 11 92.538,32 € 88.815,93 € 

    I.  Dotació fundacional Nota 11 30.000,00 € 30.000,00 € 

    1. Dotació fundacional Nota 11 30.000,00 € 30.000,00 € 

    2. (Dotació fundacional no exigit)     

    II.  Reserves Nota 11 59.906,18 € 59.906,18 € 

    III.  Excedents d’exercicis anteriors Nota 11 -1.090,25 € -8.273,91 € 

    IV.  Excedent de l’exercici Nota 3 i 11 3.722,39 € 7.183,66 € 

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 14 0,00 € 635,84 € 

B) PASSIU NO CORRENT  0,00 € 0,00 € 

      I.   Provisions a llarg termini      

      II.  Deutes a llarg termini      

       1. Deutes amb entitats de crèdit      

       2. Creditors per arrendament financer      

       3. Altres deutes a llarg termini      

      III.  Deutes amb empreses i ent. del grup i associades a llarg termini      

      IV.  Passius per impost diferit      

       V.  Periodificacions a llarg termini      

      VI.  Creditors no corrents      

       1. Proveïdors      

       2. Beneficiaris      

       3. Altres      

C) PASSIU CORRENT  49.380,90 € 18.723,99 € 

I.  Provisions a curt termini      

II.  Deutes a curt termini      

          1. Deutes amb entitats de crèdit      

          2. Creditors per arrendament financer      

          3. Altres deutes a curt termini      

III.  Deutes amb empreses i ent. del grup i associades a curt termini      

IV.  Beneficiaris-creditors      

V.  Creditors comercials i altres comptes a pagar Nota 8 30.487,64 € 18.723,99 € 

         1. Proveïdors    

         2. Altres creditors Nota 8 30.487,64 € 18.723,99 € 

VI.  Periodificacions a curt termini Nota 13 18.893,26 € 0,00 €  

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)  141.919,22 € 108.175,76 € 

 
 
La Comissió Executiva, 

Vistiplau, 
El secretari,          El president, 
 
 
 
 
 
José Luis Blasco Díaz         Vicent Climent Jordà 
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COMPTE DE RESULTATS DE PIMESFL CORRESPONENT 
A L’EXERCICI FINALITZAT EL 31/12/2017 

NOTES DE 
LA 

MEMÒRIA 

(DEURE) 
HAVER 

2017 

(DEURE) 
HAVER 

2016 

A) Excedent de l’exercici      
1. Ingressos de l’activitat pròpia  278.524,63 € 504.184,79 € 

 a) Quotes d’associats i afiliats    
 b) Aportacions d’usuaris  198.524,63 €  97.114,25 €  
 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions Nota 13   
 d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l’excedent de l’exercici  Nota 14 80.000,00 € 293.941,35 € 
 e) Reintegrament d’ajudes i assignacions      

2. Vendes i altres ingressos de l’activitat mercantil    
3. Despeses per ajudes i altres Nota 13 -8.489,00 € 0,00 € 

a) Ajudes monetàries Nota 13 -8.489,00 € 0,00 € 
b) Ajudes no monetàries    
c) Despeses per col·laboracions i de l’òrgan de govern      
d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats      

4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació      
5. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu      
6. Aprovisionaments     
7. Altres ingressos de l’activitat Nota 13 476.871,08 € 113.129,19 € 

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent Nota 13 476.871,08 €   113.129,19 € 
b) Subvencions, donacions i llegats d’explotació afectes a l’activitat mercantil      

8. Despeses de personal Nota 13 -531.861,98 € -407.364,64 € 
9. Altres despeses de l’activitat Nota 13 -210.743,10 € -89.425,12 € 
10. Amortització de l’immobilitzat Nota 5 -1.215,89 € -1.469,43 € 
11. Subvencions, donacions i llegats de capital trasp. a l’excedent de l’exercici Nota 14 635,84 € 1.191,71 € 

a) Afectes a l’activitat pròpia      
b) Afectes a l’activitat mercantil      

12. Excessos de provisions      
13. Deteriorament i resultat per alienació d’immobilitzat      

A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (1++2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)  3.721,58 € 7.117,31 € 
14. Ingressos financers  0,81 € 66,35 € 
15. Despeses financeres      
16. Variació de valor raonable en instruments financers      
17. Diferències de canvi      
18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers      
19. Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer    
  a) Afectes a l’activitat pròpia      
  b) Afectes a l’activitat mercantil      

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (13+14+15+16+17+18)  0,81 € 66,35 € 
A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2) Nota 12 3.722,39 € 7.183,66 € 

20. Impostos sobre beneficis      
A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 

(A.3+19) 
Nota 12 3.722,39 € 7.183,66 € 

B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net      
1. Subvencions rebudes      
2. Donacions i llegats rebuts      
3. Altres ingressos i despeses      
4. Efecte impositiu      
B.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 

DIRECTAMENT EN EL PATRIMONI NET (1+2+3+4) 
 0,00 € 0,00 € 

C) Reclassificacions a l’excedent de l’exercici      
1. Subvencions rebudes      
2. Donacions i llegats rebuts      
3. Altres ingressos i despeses      
4. Efecte impositiu      
C.1) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET PER RECLASSIFICACIÓ EN L’EXCEDENT DE 

L’EXERCICI (1+2+3+4) 
 0,00 € 0,00 € 

D) Variació de patrimoni net per ingressos i despeses imputats directament al 
patrimoni net (B.1+C.1) 

 0,00 € 0,00 € 

E) Ajustos per canvis de criteri      
F) Ajustos per errades      
G) Variacions en la dotació fundacional      
H) Altres variacions      
I) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI 

(A.4+D+E+F+G+H) 
Nota 3 3.722,39 € 7.183,66 € 

 
La Comissió Executiva 

Vistiplau, 
El secretari,                  El president, 
 
 
 
 
José Luis Blasco Díaz         Vicent Climent Jordà
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1. IDENTIFICACIÓ, FINS I ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

La Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana (d’ara 
endavant, la Fundació) és una entitat sense ànim de lucre, constituïda per a la consecució de 
finalitats d’interès general, amb caràcter educatiu, cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació 
al desenvolupament sostenible, de defensa del medi ambient, de la cultura pròpia i dels valors 
estatutaris, de foment de la recerca, de promoció del voluntariat i, en general, de suport a l’activitat 
universitària. En definitiva, la Fundació té com a objecte col·laborar amb la Universitat Jaume I en 
el desenvolupament i la gestió d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en la prestació 
dels serveis universitaris. 

De conformitat amb el previst en la normativa vigent sobre contractes del sector públic, i segons es 
reflecteix en els Estatuts de l’entitat, la Fundació, la qual revesteix naturalesa pública per a complir 
els requisits establits en l’article 128 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, té la condició de mitjà propi de la Universitat Jaume I. En conseqüència, atès que la relació 
entre ambdues institucions té naturalesa instrumental i no contractual, la Universitat pot encarregar 
a la Fundació l’execució obligatòria de qualsevol prestació relacionada amb el seu objecte social 
referit en els seus Estatuts, a través dels corresponents encàrrecs a mitjans propis, que és com es 
denominen les anteriors comandes de gestió en la nova Llei de contractació pública. A través 
d’aquests encàrrecs, es podran dur a terme treballs, serveis, estudis, projectes, assistències 
tècniques i aquelles actuacions que li puga encarregar la Universitat Jaume I, d’acord amb 
instruccions i retribucions fixades per aquesta, i relacionades amb les matèries que constitueixen 
les finalitats de la Fundació. 

El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’efectuarà, entre altres, a través de les següents 
activitats: 

a) Cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, complementant i 

millorant aquelles activitats realitzades per a l’estructura de la Universitat o les entitats que 

en depenen ja existents. 

b) Gestionar diverses infraestructures de la Universitat Jaume I i els serveis vinculats amb 

aquestes. 

c) Fomentar la innovació, el desenvolupament tecnològic i la utilització de les noves 

tecnologies en la recerca, en la docència i en la gestió. 

d) Fomentar la qualitat en la gestió universitària. 

e) Fomentar la inserció laboral dels estudiants, estudiantes i titulats i titulades universitaris. 

f) Promoure el coneixement de la llengua i cultura pròpia, altres idiomes, i el castellà per a 

estrangers. 

g) Promoure la realització d’activitats culturals. 

h) Fomentar els valors recollits en els Estatuts de la Universitat Jaume I. 

i) Fomentar la cooperació amb altres institucions, especialment en matèria de cooperació al 

desenvolupament. 

j) Promoure la realització d’activitats i projectes destinats a la captació de fonts externes per 

a la realització de les activitats de la Universitat. 

Aquestes activitats s’exerceixen en coordinació amb les activitats ja desenvolupades per 
l’estructura de la Universitat Jaume I, i es procura la col·laboració entre la Fundació, els serveis 
universitaris i la resta d’entitats i fundacions que depenen de la Universitat para al compliment dels 
seus objectius. 

Són potencials beneficiaris de la Fundació els destinataris i destinatàries habituals dels serveis 
universitaris. La Fundació atorgarà, amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació, els 
seus beneficis a les persones o entitats que reunisquen les condicions expressades anteriorment i 
estime el Patronat que són legítimes creditores d’aquells, d’acord amb les bases, normes o regles 
que establisca amb aquest propòsit. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
a) Imatge fidel: 
 
Els comptes anuals de l’exercici 2017 adjunts s’han preparat a partir dels registres comptables de la 
Fundació, i s’hi han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable amb l’objecte de 
mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat. En particular 
s’ha aplicat la següent normativa: 
 

Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la 
qual s’aprova el pla de comptabilitat de xicotetes i mitjanes entitats sense finalitats lucratives. 
 
Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del pla 
general de comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i el model de pla d’actuació de 
les entitats sense finalitats lucratives (PGC ESFL 2011), modificat pel Reial decret 602/2016, de 
2 de desembre. 
 
Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el pla general de comptabilitat 
de xicotetes i mitges empreses (PGC PIMES 2007). 
 
Llei 8/1998, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de fundacions de la Comunitat 
Valenciana, modificada per la Llei 9/2001, de 27 de desembre, i per la Llei 11/2002, de 23 de 
desembre. 
 
Llei 9/2008, de 3 de juliol, de modificació de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de fundacions de 
la Comunitat Valenciana. 
 
Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el reglament de fundacions de la 
Comunitat Valenciana. 
 
El Codi de Comerç, la resta de legislació mercantil i les seues disposicions de 
desenvolupament, en particular, el Pla general de comptabilitat, el Pla general de comptabilitat 
de xicotetes i mitjanes empreses i les seues adaptacions sectorials, les normes de 
desenvolupament que, en matèria comptable, estableix l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de 
Comptes i l’altra legislació espanyola que resulte d’aplicació. 
 

S’hi ha optat per l’aplicació del Pla de comptabilitat de xicotetes i mitjanes entitats sense finalitats 
lucratives. 
 
L’entitat no està obligada a elaborar l’estat de fluxos d’efectiu, segons el que estableix la tercera part 
de la Resolució de 23 de març del 2013 de l’ICAC. 
 
S’ha inclòs en aquesta Memòria tota la informació que ha de contenir la Memòria d’activitats 
fundacionals, segons el que disposa l’article 21 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de 
fundacions de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008, 
de la Generalitat i en l’article 28 del Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual 
s’aprova el Reglament de fundacions de la Comunitat Valenciana. 
 
 
b) Principis comptables no obligatoris aplicats: 
 
No s’hi han aplicat principis comptables no obligatoris. 
 
 
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 
 
No existeixen aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
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d) Comparació de la informació: 
 
A l’efecte de l’obligació que estableix l’article 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de 
l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals de l’exercici 
2017 es presenten amb informació comparativa de l’exercici precedent. 
 
 
e) Agrupació de partides: 
 
No existeixen partides que hagen estat objecte d’agrupació en el balanç ni en el compte de 
resultats. 
 
 
f) Elements recollits en diverses partides: 
 
No existeixen elements patrimonials de l’actiu o del passiu que figuren en més d’una partida del 
balanç. 
 
 
g) Canvis en criteris comptables: 
 
En el present exercici no s’han realitzat canvis en criteris comptables. 
 
 
h) Correcció d’errors: 
 
No s’han detectat errors existents al tancament de l’exercici que obliguen a tornar a expressar els 
imports inclosos en els comptes anuals de l’exercici 2017. 
 
 
 
3. EXCEDENT DE L’EXERCICI 

L’excedent positiu de l’exercici ascendeix a 3.722,39 euros. La proposta d’aplicació d’aquest 
traspassant-lo «a compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors» se sotmetrà a 
l’aprovació del Patronat. 
 

Proposta d’aplicació de l’excedent: 

Base de repartiment Import 

Excedent positiu de l’exercici 3.722,39 € 

Romanent - 

Reserves voluntàries - 

Reserves per a compliment de fins aplicades en l’exercici - 

Total 3.722,39 € 

 
Aplicació Import 

A dotació fundacional - 

A reserves especials - 

A reserves voluntàries - 

A reserva per a compliment de fins 2.632,14 € 

A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 1.090,25 € 

A excedents negatius d’exercicis anteriors - 

Total 3.722,39 € 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
a) Immobilitzat intangible: 

 
No aplica. 
 
 

b) Immobilitzat material: 
 
 

b.1) Cost 
 
Els béns compresos en l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició que inclou a més 
de l’import facturat, després de deduir els possibles descomptes o rebaixes en el preu, totes les 
despeses addicionals directament relacionades que es produïsquen fins a la seua posada en 
funcionament, com les despeses de transport, assegurances, instal·lació, muntatge i unes altres 
similars. 
 
S’inclouen en aquest epígraf el mobiliari d’oficina i equips informàtics cedits gratuïtament per la 
Universitat Jaume I. Aquests béns es van comptabilitzar al seu valor raonable en el moment de la 
cessió. 
 
No s’han produït durant l’exercici partides que puguen ser considerades com a ampliació, 
modernització o millora de l’immobilitzat material. 
 
 

b.2) Amortitzacions 
 
El criteri aplicat per al càlcul de les amortitzacions és el mètode lineal constant, aplicant els 
coeficients màxims segons la taula general d’amortització. L’amortització es realitza des del moment 
en què estan els béns disponibles per a la seua posada en funcionament i s’estima un valor residual 
nul. 
 
Els percentatges d’amortització anual aplicats són els següents: 
 

DESCRIPCIÓ PERCENTATGE NOMBRE D’ANYS 

Equips per al processament de la 
informació 

25% 4 

Altres equips electrònics  20% 5 

Mobiliari d’oficina 10% 10 

 
 

b.3) Deteriorament de valor 
 

A la data de tancament de cada exercici, la Fundació revisa els imports en llibres del seu 
immobilitzat material per a determinar si existeixen indicis que dites actives hagen patit una pèrdua 
de valor per deterioració de valor. En cas que existisca qualsevol indici, es realitza una estimació 
de l’import recuperable de l’actiu corresponent per a determinar l’import de la deterioració 
necessària. Els càlculs de la deterioració d’aquests elements de l’immobilitzat material s’efectuen 
element a element de manera individualitzada. 
 
A data de tancament de l’exercici no existien indicis de deterioració, per la qual cosa no s’han 
registrat pèrdues per deterioració dels actius materials. 
 

c) Inversions immobiliàries: 
 
La Fundació no disposa de terrenys ni construccions qualificades d’inversions immobiliàries. 
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d) Béns del patrimoni històric: 
 
La Fundació no posseeix cap element patrimonial històric. 
 
 

e) Arrendaments: 
 
L’entitat no ha adquirit béns en règim d’arrendament financer. 
 
 

f) Permutes: 
 
Durant l’exercici no s’ha produït cap permuta de caràcter comercial ni no comercial. 
 
 

g) Instruments financers: 
 
 

g.1) Actius financers 
 
Els actius financers es reconeixen en el balanç de situació quan es du a terme la seua adquisició i 
es registren inicialment al seu valor nominal, incloent-hi en general els costos de la transacció que 
siguen directament atribuïbles. Es valoren posteriorment al seu cost amortitzat, registrant en el 
compte de resultats els interessos reportats en funció del seu tipus d’interès efectiu. 
 
Els actius financers que posseeix la Fundació corresponen a crèdits per operacions pròpies de 
l’activitat fundacional i a l’efectiu en caixa i en entitats de crèdit. 
 
Al tancament de l’exercici no s’han efectuat correccions valoratives, ja que no existeix evidència 
objectiva que el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers amb similars característiques 
de risc valorats col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments que han 
ocorregut després del seu reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o retard en els 
fluxos d’efectiu benvolguts futurs. 
 
La Fundació no posseeix actius financers mantinguts per a negociar. 
 
La Fundació no posseeix inversions en el patrimoni d’altres empreses que conformen la partida 
d’actius financers a cost. 
 

g.2) Passius financers 
 
S’inclouen aquells dèbits i partides a pagar que té la Fundació i que s’han originat en l’adquisició 
de béns i serveis per operacions de l’activitat pròpia de la Fundació i aquells que no sent 
instruments derivats no tinguen un origen comercial. Els passius financers inclosos en aquesta 
categoria es valoren inicialment pel seu valor nominal. Els dèbits i partides a pagar es valoren amb 
posterioritat pel seu cost amortitzat, emprant per a açò el tipus d’interès efectiu. 
 
La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s’extingeixen les obligacions que els han 
generat. 
 
La Fundació no posseeix passius financers mantinguts per a negociar. 
 
 

h) Crèdits i dèbits per l’activitat pròpia: 
 
Els crèdits i dèbits de l’activitat pròpia es valoren inicialment pel seu valor nominal. Al tancament de 
l’exercici no s’han efectuat correccions valoratives. 
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i) Cobertures comptables: 

 
No aplica. 
 
 

j) Existències: 
 
La Fundació no posseeix béns compresos en existències. Les compres de material d’oficina i altres 
adquisicions s’han comptabilitzat directament com a despesa, ja que per la seua escassa quantia 
s’ha optat per no inventariar-los. 
 

k) Transaccions en moneda estrangera: 
 
No s’han realitzat transaccions en moneda estrangera. 
 
 

l) Impostos sobre beneficis: 
 
A la Fundació li és aplicable la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Per l’aplicació d’aquesta norma totes 
les rendes obtingudes durant l’exercici estan exemptes. 
 
 

m) Ingressos i despeses: 
 

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del principi de la meritació, és a dir, quan es produeix 
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en 
què es produeix el corrent monetari o financera derivada d’ells. Quant a les despeses s’ha 
considerat també com a major import d’adquisició l’IVA suportat no deduïble ni susceptible de 
devolució per l’Administració Tributària. 
 
 

n) Provisions i contingències: 
 
No s’han dotat provisions. 
 
 

o) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: 
 
No aplica. 
 
 

p) Despeses de personal: 
 
A cada activitat se li imputen les despeses del personal que, si escau, es contracta específicament 
per a dur-la a terme, així com les despeses de l’equip directiu i administració que participen en la 
gestió directa d’aquestes activitats, sobre la base del temps de dedicació a les tasques 
encomanades. No existeixen compromisos per pensions. 
 
 

q) Subvencions, donacions i llegats: 
 
Les subvencions d’explotació de caràcter no reintegrable s’abonen a resultats en el moment en què 
es concedeixen. Aquelles subvencions que financen projectes específics s’imputen a resultats de 
l’exercici en funció de la finalitat a la qual hagen estat assignats. 
Els elements patrimonials rebuts en les subvencions de capital es valoren pel seu valor de mercat, 
quan tinguen caràcter de no reintegrables. La imputació a resultats es realitza en proporció a la 
dotació a l’amortització efectuada durant el període per a aquests elements patrimonials. 
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r) Fusions entre entitats no lucratives: 
 
No escau. 
 
 

s) Combinacions de negocis: 
 
No escau. 
 
 

t) Negocis conjunts: 
 
No hi ha cap activitat econòmica controlada conjuntament amb altra persona física o jurídica. 
 
 

v) Transaccions entre parts vinculades: 
 
Les transaccions realitzades entre parts vinculades que corresponen a la subvenció rebuda de l’UJI, 
s’han registrat per l’import entregat. Així mateix, s’han prestat serveis a l’UJI, sobre la base de les 
encomandes de gestió per la qual aquesta encarrega a la Fundació els serveis de suport a la gestió 
dels programes. 
D’altra banda, la Fundació és receptora de factures emeses per l’UJI en concepte del lloguer del 
local on aquella té establida la seu social, el qual es valora a preu de mercat. 
La Fundació no posseeix participacions en altres entitats mercantils. 
Els membres del Patronat no han percebut cap remuneració. 
 
 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 
El moviment de l’immobilitzat material durant l’exercici ha estat el següent: 

Estat de moviments de l’immobilitzat material de l’exercici 2017 

Concepte Saldo inicial Entrades Eixides Saldo final 

Mobiliari cedit per l’UJI 11.917,10 € 0,00 € 0,00 € 11.917,10 € 

Equips informàtics cedits per l’UJI 4.813,90 € 0,00 € 0,00 € 4.813,90 € 

Altre mobiliari d’oficina 1.549,50 € 0,00 € 0,00 € 1.549,50 € 

Rètol de la Fundació 562,65 € 0,00 € 0,00 € 562,65 € 

Ordinador + impressora 399,00 € 0,00 € 0,00 € 399,00 € 

Mv corporatiu BQ Aquaris 0,00 € 161,56 € 0,00 € 161,56 € 

Altaveu autoamp. Escola d’Estiu 0,00 € 323,21 € 0,00 € 323,21 € 

Instal·lador servidor S-451 + 2 discos 0,00 € 1.079,71 € 0,00 € 1.079,71 € 

SUMES 19.242,15 € 1.564,48 € 0,00 € 20.806,63 € 

 

Concepte 

Concepte Saldo inicial Entrades Eixides Saldo final 

Mobiliari cedit per l’UJI 11.917,10 € 0,00 € 0,00 € 11.917,10 € 

Equips informàtics cedits per l’UJI 6.205,90 € 0,00 € 1.392,00 € 4.813,90 € 

Altre mobiliari d’oficina 1.549,50 € 0,00 € 0,00 € 1.549,50 € 

Rètol de la Fundació 562,65 € 0,00 € 0,00 € 562,65 € 

Ordinador + impressora 0,00 € 399,00 € 0,00 € 399,00 € 

SUMES 20.235,15 € 399,00 € 1.392,00 € 19.242,15 € 

 
Estat de moviments de l’amortització acumulada de l’exercici 2017 

Saldo inicial Dotacions Eixides Saldo final 

17.540,74 € 1.215,89 € 0,00 € 18.756,63 € 
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Estat de moviments de l’amortització acumulada de l’exercici 2016 

Saldo inicial Dotacions Eixides Saldo final 

17.463,31 € 1.469,43 € 1.392,00 € 17.540,74 € 

 
La Fundació no posseeix béns que hagen de ser qualificats d’immobilitzat intangible ni inversions 
immobiliàries. 
 
Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre actius no corrents: 
 
No existeixen béns en règim d’arrendament financer. 
 
 
6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

 
La Fundació no té béns integrants del patrimoni històric. 
 
 
7. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L’ACTIVITAT PRÒPIA 

 
Són potencials beneficiaris de la Fundació els destinataris habituals dels serveis universitaris. La 
Fundació atorga amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació els seus beneficis a les 
persones o entitats que reunisquen les condicions expressades anteriorment i estime el Patronat 
que són legítims creditors d’aquells, d’acord amb les bases, normes o regles que establisca amb 
aquest propòsit. 
 
El desglossament de les partides B.II i B.III de l’Actiu corrent del balanç «Usuaris i altres deutors de 
l’activitat pròpia» i «Deutors comercials i altres comptes a cobrar» presenta els següents moviments 
i saldos: 
 

 Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

II. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia 17.137,35 € 562.699,50 € 502.106,61 € 77.730,24 € 

    Deutors diversos  17.137,35 € 562.699,50 € 502.106,61 € 77.730,24 € 

TOTAL 17.137,35 € 562.699,50 € 502.106,61 € 77.730,24 € 

 
 
8. BENEFICIARIS-CREDITORS 

 
El desglossament de les partides C. IV i C. V del Passiu corrent del balanç «Beneficiaris-Creditors» i 

«Creditors comercials i altres comptes a pagar» presenta els següents moviments i saldos: 

Beneficiaris - creditors Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

IV. Beneficiaris-
creditors 

Entitats del grup i associades 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

Altres procedències 0,00 €  0,00 €  0,00 €   0,00 €  

Total beneficiaris-creditors 0,00 €  0,00 €  0,00 €   0,00 €  

V. Creditors 
comercials i 
altres comptes a 
pagar 

Entitats del grup i associades 0,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

Altres procedències 18.723,99 € 404.183,42 € 415.947,07 € 30.487,64 € 

Total creditors 18.723,99 € 404.183,42 € 415.947,07 € 30.487,64 € 

TOTALS 18.723,99 € 404.183,42 € 415.947,07 € 30.487,64 € 
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9. ACTIUS FINANCERS 

 
La informació dels actius financers incloent l’efectiu i altres actius líquids és la que es mostra a 
continuació: 
 
 

Classes 

Instruments financers a llarg termini     

Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute 

Crèdits. Derivats. Altres Total 

Categories 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Fiances a llarg termini 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.807,42 € 0,00 € 1.807,42 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.807,42 € 0,00 € 1.807,42 € 

 
 
 

Classes 

Instruments financers a curt termini     

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 
Crèdits. Derivats. Altres Total 

Categories 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Inversions financeres 
i efectiu 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 62.138,98 € 87.529,58 € 62.138,98 € 87.529,58 € 

Usuaris i altres 
deutors de l’activitat 
pròpia 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 77.730,24 € 17.137,35 € 77.730,24 € 17.137,35 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 139.869,22 € 104.666,93 € 139.869,22 € 104.666,93 € 

 
 
 
INVERSIONS FINANCERES A LLARG I CURT TERMINI 
 

INVERSIONS FINANCERES L/P: Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

Fiances constituïdes a llarg termini (*) 1.807,42 € 0,00 € 1.807,42 € 0,00 € 

TOTAL 1.807,42 € 0,00 € 1.807,42 € 0,00 € 

INVERSIONS FINANCERES C/P: Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

Imposicions a termini fix 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

(*) Correspon al lloguer de la seu de la Fundació. 

 
 
EMPRESES DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 

La Fundació no forma part de cap grup d’empreses. 
 
 
 
10. PASSIUS FINANCERS 

 
Els passius financers s’han classificat segons la seua naturalesa i segons la funció que compleixen 
en la Fundació. El valor en llibres de cadascuna de les categories és el següent: 
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 Instruments financers a llarg termini     

Classes 
Deutes amb entitats de 

crèdit 
Obligacions i altres 
valors negociables 

Altres Total 

Categories 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Dèbits i partides a pagar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Passius a valor raonable amb canvis 
en compte de resultats 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

Classes 

Instruments financers a curt termini     

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Altres Total 

Categories 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Dèbits i partides a pagar 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.487,64 € 18.723,99 € 30.487,64 € 18.723,99 € 

Passius a valor raonable amb 
canvis en compte de resultats 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altres 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.487,64 € 18.723,99 € 30.487,64 € 18.723,99 € 

 
Informació sobre el venciment dels deutes: 
 

Informació sobre venciment dels deutes al tancament de l’exercici 2017 

Venciments en anys 

Concepte de deute 1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 

30.487,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.487,64 € 

Total 30.487,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.487,64 € 

 
Informació sobre venciment dels deutes al tancament de l’exercici 2017 

Venciments en anys 

Concepte de deute 1 2 3 4 5 Més de 5 TOTAL 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 

18.723,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.723,99 € 

Total 18.723,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.723,99 € 

 
Tots els deutes pendents de pagament a data 31/12/2017 s’han fet efectius en el mes de gener de 
2017. El detall dels deutes és el següent: 
 

Hisenda Pública Creditora per conceptes fiscals:  17.114,73 € 
Organismes de la Seguretat Social creditors:  12.086,78 € 
Creditors:         1.286,13 € 

 
No hi ha deutes amb garantia real. Tampoc hi ha línies de descompte ni pòlisses de crèdit. 
 
La Fundació no té formalitzat cap préstec. 
 
 
11. FONS PROPIS 

 
La composició i els moviments de les partides que formen l’epígraf «Fons propis» és la següent: 
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MOVIMENTS DE LES PARTIDES DEL BALANÇ 

FONS PROPIS Saldo inicial Augments Disminucions Saldo final 

 I.    Dotació fundacional/Fons social 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 

 II.    Reserves voluntàries 59.906,18 € 0,00 € 0,00 € 59.906,18 € 

 III.   Reserves especials 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 IV.   Romanent 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 V.   Excedents d’exercicis anteriors -1.090,25 € 0,00 € 0,00 € -1.090,25 € 

 VI.  Excedent de l’exercici 0,00 € 3.722,39 € 0,00 € 3.722,39 € 

TOTALS 88.815,93 € 3.722,39 € 0,00 € 92.538,32 € 

 
Principals variacions dels fons propis: 
 
L’augment dels fons propis en 3.722,39 € respon a l’excedent positiu de l’exercici. 
 
 
 
12. SITUACIÓ FISCAL 

 
a) Impost sobre beneficis 

A la Fundació li és aplicable la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta llei estableix un règim 
tributari especial per a les fundacions el qual inclou l’exempció parcial en l’impost de societats, 
sempre que es complisquen determinats requisits, fonamentalment relacionats amb l’obtenció de 
resultats mitjançant l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte fundacional. Per a 
l’aplicació d’aquesta norma totes les rendes obtingudes durant l’exercici 2017 estan exemptes. 
 
La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de 
societats és la que es detalla a continuació: 
 

CONCEPTE 2017 2016 

Resultat comptable després d’impostos 3.722,39 € 7.183,66 € 

Diferències permanents (augments) 752.309,97 € 498.259,19 € 

Diferències permanents (disminucions) -756.032,36 € -505.442,85 € 

Base imposable Impost de societats 0,00 € 0,00 € 

 
La informació exigida per la legislació fiscal per a gaudir de la qualificació d’entitat sense finalitats 
lucratives a l’efecte de la Llei 49/2002 s’inclou en la Nota 20 d’aquesta memòria. 
 
No existeixen provisions derivades de l’impost sobre beneficis ni esdeveniments posteriors al 
tancament que suposen una modificació de la normativa fiscal que afecten els actius i passius 
fiscals registrats. 
 
Segons estableix la legislació vigent, els impostos no poden considerar-se definitivament liquidats 
fins que les declaracions presentades hagen estat inspeccionades per les autoritats fiscals o haja 
transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. La Fundació té obert a inspecció l’Impost de 
societats i per a la resta d’impostos que li són aplicables des de l’exercici 2013. Es considera que 
s’han practicat adequadament les liquidacions dels impostos, per la qual cosa, en cas que sorgiren 
discrepàncies en la interpretació de la normativa tributària vigent pel tractament fiscal atorgat a les 
operacions, els eventuals passius resultants, no afectarien de manera significativa als comptes 
anuals adjunts. 
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b) Altres tributs 

No hi ha cap informació significativa en relació a altres tributs. 
 
 
13. INGRESSOS I DESPESES 

 
1. Detall de la partida 2.a) del compte de resultats «Ajudes monetàries». D’altra banda, la partida 
2.b) d’«Ajudes no monetàries» no presenta moviments durant l’exercici 2017 ni en el precedent. 
 

Compte/concepte 2017 2016 

650 Ajudes monetàries  8.489,00 € 0,00 € 

651 Ajudes no monetàries 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 8.489,00 € 0,00 € 

 
2. La partida 5 del compte de resultats «Aprovisionaments» no presenta moviments durant els 

exercicis 2017 i 2016. 
 

3. Detall de la partida 7 del compte de resultats «Despeses de personal»: 
 

Compte/concepte 2017 2016 

640 Sous i salaris 408.096,43 € 313.216,08 € 

642 Seguretat Social a càrrec de l’empresa 123.765,55 € 94.148,56 € 

649 Altres despeses socials 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 531.861,98 € 407.364,64 € 

 
4. Detall de la partida 8 del compte de resultats «Altres despeses de l’activitat»: 
 

Compte/concepte 2017 2016 

621 Arrendaments i cànons. 5.687,96 € 13.739,77 € 

622 Reparacions i conservació 1.004,88 € 0,00 € 

623 Serveis de professionals independents 63.832,54 € 9.236,95 € 

624 Transports 69,30 € 0,00 € 

625 Primes d’assegurances 3.845,87 € 3.221,28 € 

626 Serveis bancaris i similars 361,59 € 10,50 € 

627 Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 € 114,06 € 

629 Altres serveis 136.192,05 € 63.057,82 € 

631 Tributs (taxes) 12,24 € 44,74 € 

639 Ajustos positius en IVA -263,33 € 0,00 € 

TOTAL 210.743,10 € 89.425,12 € 

 
A continuació, es presenta el detall dels saldos que conformen la partida d’«Altres serveis» i que en 
conjunt pugen a 136.192,05 € 
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Compte/concepte 2017 

Material d’oficina 911,55 € 

Despeses i serveis generals de funcionament 3.156,86 € 

Dietes i desplaçaments (Activitat 8) 2.510,31 € 

Serveis prevenció riscos laborals  1.626,46 € 

Despeses telefonia i connexió a Internet (Activitat 8 i 9) 4.246,92 € 

Despeses i serveis activitat “Escola Estiu” (Activitat 2) 58.948,94 € 

Despeses i serveis diversos projectes Conselleria GVA 
(PPC/17) (Activitat 9) 

31.785,33 € 

Despeses i serveis diversos projectes europeus (Activitat 9) 17.967,82 € 

Despeses i serveis diversos projectes Diputació Provincial de 
Castelló (Activitat 9) 

4.666,28 € 

Quotes associacions (Activitat 8 i 9) 10.371,58 € 

TOTAL 136.192,05 € 

 
5. Detall de la partida 7. «Altres ingressos de l’activitat» per les encomandes de gestió encarregades 
per la Universitat Jaume I. 
 

Compte/concepte 2017 2016 

Altres ingressos de l’activitat  476.871,08 € 113.129,19 € 

TOTAL 476.871,08 € 113.129,19 € 

 

6. No s’han venut béns ni prestat serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis. 
 
7. No s’han originat resultats fora de l’activitat normal de l’entitat que calga incloure en la partida 
«Altres resultats». 
 
8. Periodificacions a curt termini. Les quantitats percebudes durant l’exercici, a compte de projectes 
no finalitzats a 31 de desembre, s’apliquen al compte d’«Ingressos anticipats». L’import ascendeix a 
18.893,26 € i consta en l’apartat VI. Periodificacions a curt termini, del passiu del balanç. 
 
 
 
14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 
Detall de les subvencions, donacions i llegats rebuts en l’exercici i dels rebuts en exercicis anteriors 
que no foren totalment imputats a resultats: 

Any de 
concessió 

Entitat que ho 
concedeix 

Finalitat 
Import 
total 

concedit 

Imputat a 
resultats 

d’exercicis 
anteriors 

Imputat a 
resultats de 

l’exercici 

Pendent 
d’imputar 

2017 Universitat Jaume I Realització d’activitats pròpies 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 € 

2007 Universitat Jaume I Cessió immobilitzat material 18.123,00 € 17.487,16 € 635,84 € 0,00 € 

TOTALS 98.123,00 € 17.487,16 € 80.635,84 € 0,00 € 
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Anàlisi de les partides de balanç: 
 

 Saldo inicial Entrades 
Eixides 

(Devolucions) 
Imputat a 
resultats 

Saldo final 

Subvencions 635,84 € 0,00 € 0,00 € 635,84 € 0,00 € 

Donacions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Llegats 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALS 635,84 € 0,00 € 0,00 € 635,84 € 0,00 € 

 
En l’exercici 2007 es va percebre una subvenció de capital consistent en el dret d’utilització de 
mobiliari d’oficina i equips informàtics cedits per la Universitat Jaume I per a la seua utilització sense 
contraprestació econòmica. La valoració inicial dels mateixos ascendeix a 18.123,00 €. La imputació 
a resultats de l’exercici s’ha realitzat per import de 635,84 € (en l’exercici 2016 aquest import va ser 
de 1.191,71 €). 
 
Així mateix, la Fundació ha percebut un import de 80.000,00 € (293.941,35 € en 2016) el qual 
correspon a la subvenció rebuda de la Universitat Jaume I, destinada íntegrament al compliment de 
les seues finalitats. Aquesta subvenció s’ha imputat íntegrament als resultats de l’exercici i es 
considera una transacció entre parts vinculades. 
 
 
 
15. ACTIVITAT DE L’ENTITAT. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS 

PROPIS. DESPESES D’ADMINISTRACIÓ 
 
 
15.1. Activitat de l’entitat 
 
 

I. Activitats realitzades 
 
 

ACTIVITAT 1 
 
A) Identificació 

 
Denominació de l’activitat Suport a l’avaluació de l’activitat docent 
Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
La Universitat Jaume I té una vocació irrenunciable d’excel·lència acadèmica i científica que li 
obliga a una millora contínua de la qualitat dels serveis que presta a la societat en els àmbits de la 
docència, la recerca i la cultura, entre altres. Mitjançant l’avaluació de la docència es possibilita 
l’establiment d’un sistema de promoció del professorat, es detecten necessitats formatives i es 
desenvolupa una major interactivitat entre professorat i estudiantat. 

La Fundació, abans de la finalització de cada semestre del curs acadèmic, du a terme les diferents 
tasques que configuren la comanda de gestió que li confereix la Universitat Jaume I i que 
permeten realitzar el procés de l’avaluació de l’activitat docent del professorat durant aquest 
període lectiu, entre les quals es cal destacar: 

 Suport i atenció al professorat en les reserves i planificació de les dates i horaris de les 
enquestes. 

 Suport a la coordinació de les enquestes a l’alumnat en els terminis establits a l’efecte, 
realització d’enquestes en els períodes oficials, realització d’enquestes anticipades i 
retardades que es duen a terme fora d’aquests terminis, així com les que es realitzen fora de 
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l’horari habitual per necessitats de la programació docent. 

 Col·laboració en la revisió de la documentació, registre de comentaris i digitalització de la 
informació i dades obtingudes. 

Com en cada curs acadèmic, el desenvolupament dels treballs en 2017, han consistit en 
l’avaluació de l’últim quadrimestre del curs 2016-17, les enquestes del qual se celebren entre 
maig i juny, i la del primer quadrimestre del 2017-18, que es realitzen entre novembre i 
desembre. No obstant això, la planificació i preparació de les tasques anteriorment descrites, 
comencen, almenys, dos mesos abans i finalitzen en un termini similar a l’anterior, dels 
respectius períodes. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 1,75 1,92 2.887,5 3.168 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus 
Nombre 

Previst Realitzat 

Persones físiques 15.390 15.824 

Persones jurídiques - - 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres       
    a) Ajudes monetàries       
    b) Ajudes no monetàries       
    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       
Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       
Aprovisionaments    
Despeses de personal 51.603,00 € 50.993,59 € -609,41 € 
Altres despeses de l’activitat 3.526,74 € 2.647,69 € -879,05 € 
Amortització de l’immobilitzat 200,16 € 116,60 € -83,56 € 
Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat    
Despeses financeres    
Variacions de valor raonable en instruments financers    
Diferències de canvi       
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers       
Impost sobre beneficis       
Subtotal despeses 55.329,90 € 53.757,88 € -1.572,02 € 
Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric) 0,00 €  111,79 € 111,79 €  
Adquisicions de béns de patrimoni històric       
Cancel·lació deute no comercial       
Subtotal recursos 0,00 € 111,79 € -111,79 € 
TOTAL (DESPESES+INVERSIONS) 55.329,90 € 53.869,67 € -1.460,23 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat 

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Participació i cooperació de l’estudiantat i 
professorat 

Nombre de revisions i 
digitalitzacions de qüestionaris 

61.900 62.242 
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ACTIVITAT 2 
 
A) Identificació 

 

Denominació de l’activitat 
Desenvolupament i gestió del programa Escola 
d’Estiu dels xiquets i xiquetes 

Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

L’Escola d’Estiu dels xiquets i xiquetes, activitat que compta amb gran tradició i acceptació per part 
de la comunitat universitària i societat en general, va ser creada amb la finalitat d’oferir als xiquets i 
xiquetes de Castelló, entre els 4 i 16 anys, una manera diferent de passar les seues vacances al 
mes de juliol. Les diverses activitats que es desenvolupen es programen i dissenyen adaptades als 
diferents grups, segons les edats dels participants; es presenta com una alternativa d’oci en el 
període de vacances, amb un disseny educatiu, d’entreteniment i diversió. 

Principalment, participen en aquesta activitat els fills i filles de l’estudiantat, del personal docent i 
investigador, del personal d’administració i serveis, i del personal de les entitats dependents de la 
Universitat Jaume I. Així mateix, segons la disponibilitat de places, poden participar els fills i filles 
del personal de les empreses que donen servei a la Universitat i que desenvolupen la seua jornada 
laboral dins del campus, de membres de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI (SAUJI), així 
com de famílies sense vinculació amb la institució universitària. 

La Fundació General, a través de l’encomanda de gestió que la Universitat Jaume I realitza a 
l’entitat, i amb la col·laboració i supervisió del Servei d’Esports, assumeix la gestió, organització i 
desenvolupament de les activitats del programa, així com la contractació dels diferents serveis 
necessaris per a la seua realització: transport escolar, assegurances, alimentació, cessió d’espais, 
contractació d’activitats, etc. Així mateix, s’encarrega de la gestió de les inscripcions, dedicant la 
totalitat dels ingressos obtinguts al desenvolupament de l’Escola. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 4,81 4,81 7.936,5 7.936,5 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus 
Nombre  

Previst Realitzat 

Persones físiques 600 588 

Persones jurídiques - - 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/Inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres       
    a) Ajudes monetàries       
    b) Ajudes no monetàries       
    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       
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Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       
Aprovisionaments    
Despeses de personal 146.428,59 € 143.780,09 € -2.648,50 € 
Altres despeses de l’activitat 73.178,94 € 70.624,98 € -2.553,96 € 
Amortització de l’immobilitzat 29,41 € 462,65 € 433,24 € 
Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat      
Despeses financeres       
Variacions de valor raonable en instruments financers       
Diferències de canvi       
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers       
Impost sobre beneficis       
Subtotal despeses 219.636,94 € 214.867,72 € -4.769,22 € 
Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)   446,83 €  446,83 €  
Adquisicions de béns de patrimoni històric       
Cancel·lació deute no comercial       
Subtotal recursos 0,00 € 446,83 € 446,83 € 
TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 219.636,94 € 215.314,55 € -4.322,39 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat 

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Contribuir a la promoció i millora contínua del 
programa i a la satisfacció dels seus usuaris 

Nombre d’inscripcions rebudes i 
gestionades en l’Escola d’Estiu 

600 588 

 
 
 
 

ACTIVITAT 3 

 
A) Identificació 

 

Denominació de l’activitat 
Col·laboració en la gestió de beques i ajudes a 
l’estudiantat 

Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

La Fundació ha col·laborat en els últims anys en les convocatòries de beques per a la realització 
d’estudis en la Universitat Jaume I, donant suport a la gestió economicoadministrativa i 
l’assessorament i orientació a l’alumnat en relació a la convocatòria i adjudicació de les ajudes, la 
qual cosa li ha proporcionat a l’entitat una àmplia experiència en aquest tipus de gestió. 

En estreta col·laboració amb els òrgans i estaments universitaris amb competències en estudiantat 
i postgrau, la Fundació General ha participat activament en totes les àrees que configuren la gestió 
material de les convocatòries i adjudicació de les següents beques i ajudes per a la realització 
d’estudis en la Universitat Jaume I, durant 2017: 

1) Beques per a la realització d’estudis de màster, finançades pel Banco Santander. 

2) Beques per a la realització d’estudis de postgrau, finançades per la Fundación Balaguer-
Gonel Hermanos. 

3) Beques per a l’estudiantat en les diverses modalitats de la convocatòria. 

4) Beques de matrícula per a la realització d’estudis de grau, finançades per l’empresa 
Fobesa. 

5) Beques de matrícula per a la realització d’estudis de grau, finançades per l’empresa 
Facsa. 

6) Beques de matrícula per a la realització d’estudis de grau, finançades per l’empresa 
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Torrecid. 

7) Ajudes de menjador per a l’alumnat de la Universitat Jaume I. 

En conseqüència, la Fundació podrà col·laborar en la gestió i tramitació de qualsevol altre tipus 
d’ajuda que la Universitat o la mateixa comunitat universitària consideren oportú convocar al llarg 
del curs acadèmic, en benefici de l’estudiantat de la Universitat Jaume I. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 1,08 1,08 1.782 1.782 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus 
Nombre 

Previst Realitzat 

Persones físiques 480 481 

Persones jurídiques - - 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres       
    a) Ajudes monetàries       
    b) Ajudes no monetàries       
    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       
Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       
Aprovisionaments    
Despeses de personal 38.105,44 € 37.160,44 € -945 € 
Altres despeses de l’activitat 2.634,05 € 1.955,24 € -678,81 € 
Amortització de l’immobilitzat 118,02 € 86,09 € -31,93 € 
Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat    
Despeses financeres    
Variacions de valor raonable en instruments financers    
Diferències de canvi    
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers    
Impost sobre beneficis    
Subtotal despeses 40.857,51 € 39.201,77 € -1.655,74 € 
Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)   81,52 €  81,52 €  
Adquisicions de béns de patrimoni històric       
Cancel·lació deute no comercial       
Subtotal recursos 0,00 € 81,52 € 81,52 € 
TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 40.857,51 € 39.283,29 € -1.574,22 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat 

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Optimitzar la gestió i contribuir al suport i 
difusió de les ajudes 

Nombre total de sol·licituds gestionades 
en la totalitat de beques i ajudes 

1.800 1.386 
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ACTIVITAT 4 

 
A) Identificació 

 
Denominació de l’activitat Suport a la gestió i promoció d’estudis de postgrau 
Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

Amb l’objecte de col·laborar al desenvolupament formatiu i professional dels titulats i titulades 
universitàries, és necessari dur a terme la promoció i suport als estudis de màster de la Universitat 
Jaume I, els quals reunisquen determinades característiques que facen que el seu 
desenvolupament i gestió siga d’especial complexitat i rellevància, entre les quals cal destacar: 

a) Elevat component internacional i participació d’alumnat extern. 

b) Ensenyaments virtuals, no presencials, amb un ús rellevant de les Tic. 

c) Alta cobertura de les places oferides per a la realització del curs. 

L’àmplia difusió d’aquests estudis a través dels diferents canals i un suport adequat als processos 
de gestió dels diversos cursos que anualment es programen, constitueixen importants mecanismes 
per a potenciar la seua implantació i el grau d’acceptació per l’alumnat que desitja realitzar els 
estudis de postgrau en l’UJI. 

Per tant, en la línia de participació i suport que la Fundació presta als esmentats estudis, en 2017 
s’han dut a terme diverses actuacions per a la promoció i el suport a la gestió dels màsters que 
ofereix la Universitat Jaume I i que reuneixen les especials característiques citades anteriorment. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 5,28 5,11 8.712 8.431,5 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus 
Nombre  

Previst Realitzat 

Persones físiques 240 246 

Persones jurídiques - - 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres       

    a) Ajudes monetàries       

    b) Ajudes no monetàries       

    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       

Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       
Aprovisionaments    

Despeses de personal 110.119,20 € 116.156,06 € 6.036,86 € 
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Altres despeses de l’activitat 7.558,80 € 5.849,79 € -1.709,01 € 

Amortització de l’immobilitzat 394,31 € 248,77 € -145,54 € 

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat    

Despeses financeres       

Variacions de valor raonable en instruments financers       

Diferències de canvi       

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers       

Impost sobre beneficis       

Subtotal despeses 118.072,31 € 122.546,62 € 4.182,31 € 

Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)   254,24 €  254,24 €  

Adquisicions de béns de patrimoni històric       

Cancel·lació deute no comercial       

Subtotal recursos 0,00 € 254,24 € 254,24 € 

TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 118.072,31 € 122.508,86 € 4.436,55 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat 

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Optimitzar el suport als estudis i a l’alumnat 
participant 

Nombre d’estudiantat matriculat en els 
estudis gestionats 

240 246 

 
 
 

ACTIVITAT 5 
 
A) Identificació 

 

Denominació de l’activitat 
Desenvolupament d’accions de comunicació per a la 
promoció i difusió de l’activitat universitària 

Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
La Fundació, en col·laboració amb la Universitat Jaume I, té entre les seues principals funcions: 
promoure i fomentar la recerca i el desenvolupament tecnològic en qualsevol dels seus vessants 
científic, humanístic i tècnic, donar suport a la gestió d’infraestructures i serveis, així com cooperar 
en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, entre les quals es troben totes les 
activitats que contribueixen a potenciar les relacions amb les organitzacions i entitats que 
dinamitzen el seu entorn social. 

Amb aquests objectius, la Fundació col·labora amb la Unitat de Suport Educatiu, el Servei de 
Comunicació i Publicacions, el Programa AlumniSAUJI i altres estaments de la Universitat Jaume I, 
en la gestió i desenvolupament d’accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió 
de l’activitat universitària en les diferents àrees docent, investigadora, cultural, etc., que es duen a 
terme, principalment, a través d’actuacions en la web, així com en l’organització i desenvolupament 
de diferents actes i esdeveniments. 

Entre altres actuacions relacionades que la Fundació ha dut a terme en 2017, cal destacar: 

a) Col·laborar en l’actualització, difusió i promoció de l’oferta acadèmica en la web. 

b) Suport en les tasques d’implementació del pla de màrqueting i portal institucional. 

c) Activitats per a la gestió de la comunicació i informació en diverses àrees. 

d) Creació i introducció de continguts per a la informació a entitats i institucions. 

e) Col·laboració amb AlumniSAUJI en l’organització i desenvolupament dels actes de 
graduació. 
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B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 
 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 0,96 0,96 1.584 1.584 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus 
Nombre 

Previst Realitzat 

Persones físiques Són beneficiaris de les actuacions realitzades: la comunitat universitària, 
institucions, empreses i societat en el seu conjunt Persones jurídiques 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres       
    a) Ajudes monetàries       
    b) Ajudes no monetàries       
    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       
Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       
Aprovisionaments    
Despeses de personal 33.775,28 € 32.907,63 € -867,65 € 
Altres despeses de l’activitat 2.308,33 € 1.732,26 € -576,07 € 
Amortització de l’immobilitzat 131,01 € 76,24 € -54,77 € 
Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat       
Despeses financeres       
Variacions de valor raonable en instruments financers       
Diferències de canvi       
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers       
Impost sobre beneficis       
Subtotal despeses 36.214,62 € 34.716,13 € -1.498,49 € 
Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)   72,19 €  72,19 €  
Adquisicions de béns de patrimoni històric       
Cancel·lació deute no comercial       
Subtotal recursos 0,00 € 72,19 € 72,19 € 
TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 36.214,62 € 34.788,32 € -1.426,30 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat  

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Promoció i difusió de l’oferta formativa i de 
l’activitat universitària en general 

Continguts formatius actualitzats 
(grau, postgrau, etc.) 

104 104 

 
 
 

ACTIVITAT 6 
 
A) Identificació 

 

Denominació de l’activitat 
Suport a l’avaluació dels serveis d’R+D+i que la 
Universitat presta a institucions i empreses 

Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 
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Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

El Marc de Qualitat de la Universitat Jaume I considera els clients i usuaris de la institució, 
persones i entitats que requereixen els seus serveis i la seua col·laboració, essencials per a 
l’establiment d’objectius i disseny de serveis i processos. Així mateix, el Sistema de Direcció 
Estratègica de la Universitat planteja, dins del seu mapa estratègic de l’àmbit de la generació i 
transferència dels seus coneixements, l’increment de la satisfacció dels clients de la recerca, amb 
la finalitat de proporcionar evidències per a aconseguir una millora contínua dels serveis que 
s’ofereixen. 

Entre altres possibles, la Universitat Jaume I ofereix a les empreses els següents serveis: 

a) Recerca i desenvolupament de nous productes, processos o serveis, i millora dels 
existents. 

b) Suport tecnològic per a la millora de la producció. 

c) Assessorament i peritatge tècnic, econòmic, comercial i jurídic. 

d) Formació de recursos humans. 

i) Assistència tècnica: anàlisi, dictàmens, informes, etc. 

Per encàrrec de la Universitat Jaume I, i en col·laboració amb l’Oficina de Promoció i Avaluació de 
la Qualitat (OPAQ), la Fundació du a terme accions de suport a l’avaluació de la qualitat dels 
serveis d’R+D+i que es presten a institucions i empreses, realitzant les enquestes que mostren el 
seu grau de satisfacció en les activitats programades 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 0,30 0,29 495 478,5 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus 
Nombre  

Previst Realitzat 

Persones físiques Indeterminat Indeterminat 

Persones jurídiques 45 58 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres    
    a) Ajudes monetàries    
    b) Ajudes no monetàries       
    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       
Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       
Aprovisionaments    
Despeses de personal 10.392,38 € 10.136,54 € -255,84 € 
Altres despeses de l’activitat 710,25 € 532,82 € -177,43 € 
Amortització de l’immobilitzat 40,31 € 23,47 € -16,84 € 
Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat    
Despeses financeres       
Variacions de valor raonable en instruments financers       
Diferències de canvi       
Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers       
Impost sobre beneficis       
Subtotal despeses 11.142,94 € 10.692,83 € -450,11 € 
Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)  22,24 € 22,24 € 
Adquisicions de béns de patrimoni històric    
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Cancel·lació deute no comercial    
Subtotal recursos  22,24 € 22,24 € 
TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 11.142,94 € 10.715,07 € -427,87 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat  

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Millorar la participació de les entitats i la 
satisfacció dels usuaris 

Nombre d’institucions i d’empreses 
contactades 

45 50 

 
 
 

ACTIVITAT 7 

 
A) Identificació 

 

Denominació de l’activitat 
Desenvolupament d’accions de comunicació i 
difusió del Programa d’Atenció a la Diversitat i del 
Programa de Visites al Campus 

Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

La Fundació col·labora amb la Unitat de Suport Educatiu (USE) de l’UJI, en la gestió i 
desenvolupament d’accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió del Programa 
d’Atenció a la Diversitat (PAD) que du a terme la Universitat Jaume I per a l’atenció als membres 
de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica i/o 
discapacitat i al seu professorat. En 2017 l’UJI ha ampliat l’encàrrec a la Fundació amb la prestació 
del servei de suport al Programa de Visites al Campus (PVC), programa que es crea a partir de la 
sol·licitud de centres educatius i entitats que volen incloure entre les seues activitats educatives 
una visita a l’UJI, ja siga per a una aproximació genèrica a la institució o amb la finalitat de realitzar 
una visita vinculada a continguts de determinades assignatures, àmbit formatiu o investigador. 

Les tasques de suport al programa PAD són, bàsicament, les següents: actualització de la 
informació de la web del PAD; confecció de les memòries del PAD dels diferents cursos; gestió de 
congressos, jornades i esdeveniments relacionats amb l’atenció a les persones; coordinació i 
suport al programa SAPDU (Servei d’Atenció a Persones amb Discapacitat en les Universitats); 
col·laboració en la cerca de patrocini, mecenatge i ajudes públiques i privades; altres actuacions 
que es requerisquen per a l’òptim desenvolupament del programa. 

Les principals actuacions de suport al Programa de Visites al Campus són: organització i 
acompanyament de les visites; formació i preparació de materials per als col·laboradors; 
comunicació i difusió del programa a centres educatius; elaboració i revisió de material per a les 
visites: guia d’edificis del campus, preparació de vídeos i documentació audiovisual; revisió i 
actualització de la web; elaboració de la memòria anual i preparació de l’acte de finalització del 
programa; captació d’ajudes per al Programa de Visites. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 0,25 0,66 412,5 1.089 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Tipus 
Nombre  

Previst Realitzat 

Persones físiques 1.644 2.179 

Persones jurídiques - - 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres       

    a) Ajudes monetàries       

    b) Ajudes no monetàries       

    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       

Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       

Aprovisionaments       

Despeses de personal 8.660,35 € 13.469,05 € 4.808,70 € 

Altres despeses de l’activitat 591,89 € 245,97 € -345,92 € 

Amortització de l’immobilitzat 33,59 € 19,70 € -13,89 € 

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat       

Despeses financeres       

Variacions de valor raonable en instruments financers       

Diferències de canvi       

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers       

Impost sobre beneficis       

Subtotal despeses 9.285,83 € 13.734,72 € 4.448,89 € 

Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)   28,56 €  28,56 €  

Adquisicions de béns de patrimoni històric       

Cancel·lació deute no comercial       

Subtotal recursos 0,00 € 28,56 € 28,56 € 

TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 9.285,83 € 13.763,28 € 4.477,45 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat  

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Millorar la comunicació i difusió dels 
programes PAD i PVC 

Nombre de beneficiaris del PAD 
Nombre de visites del programa PVC 

1.644 2.179 

35 37 

 
 
 

ACTIVITAT 8 

 
A) Identificació 

 

Denominació de l’activitat 
Gestió del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial 
de la Universitat Jaume I (Espaitec) 

Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Innovació i emprenedoria 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

L’UJI, com a titular del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec), 
ha encarregat a la Fundació la gestió del Parc en 2017 a través del corresponent encàrrec de 
gestió en què s’especifiquen les actuacions que ha de dur a terme la Fundació, així com els 
aspectes econòmics i de finançament de les activitats encomanades. Si així ho determina la 
Universitat mitjançant les oportunes pròrrogues, aquesta gestió es podrà dur a terme, així mateix, 



Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana 
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana número 79 (C) 

COMPTES ANUALS 2017____________________________________________________________pàg. 32 

en exercicis successius. 

Espaitec inicia la seua activitat en 2007 amb l’objectiu de contribuir de manera quantificada i 
reconeguda al desenvolupament socioeconòmic de la província de Castelló i a la diversificació del 
seu entorn empresarial, iniciativa basada en la intensa connexió de la Universitat Jaume I amb el 
teixit industrial, davant la creixent demanda de serveis de suport al desenvolupament de les 
empreses. 

L’objecte del Parc és crear un entorn de referència a Castelló dirigit a acollir, oferir suport, 
potenciar i fer créixer iniciatives empresarials de caràcter innovador, a més de facilitar la 
transferència de tecnologia activa desenvolupada en la Universitat. 

Espaitec té com a missió ser el principal agent dinamitzador de l’esperit emprenedor a escala 
provincial i contribuir de manera quantificada i reconeguda al desenvolupament socioeconòmic, 
tant en l’UJI com en la societat de Castelló. 

Els seus principals objectius són: 

 Foment de la col·laboració Universitat-Empresa a través de la prospecció de mercat i la 
promoció de línies d’R+D+i adaptades a la demanda. 

 Orientació i suport a la transferència de tecnologia i comercialització dels resultats de la 
recerca. 

 Promoció i divulgació de l’esperit emprenedor i de la innovació. 
 Contribució a la competitivitat empresarial i al desenvolupament econòmic de la província de 

Castelló. 
 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 1,7 1,9 2.805 3.135 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari - - - - 

 
 
C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus 
Nombre 

Previst Realitzat 

Persones físiques - - 

Persones jurídiques 50 44 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres       

    a) Ajudes monetàries       

    b) Ajudes no monetàries       

    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       

Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       

Aprovisionaments       

Despeses de personal 49.243,96 € 57.817,31 € 8.573,35 € 

Altres despeses de l’activitat 40.688,61 € 59.366,92 € 18.678,31 € 

Amortització de l’immobilitzat 0,00 € 121,59 € 121,59 € 

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat    

Despeses financeres    

Variacions de valor raonable en instruments financers    

Diferències de canvi    

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers    

Impost sobre beneficis    

Subtotal despeses 89.932,57 € 117.305,82 € 27.373,25 € 
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Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)   243,95 €  243,95 €  

Adquisicions de béns de patrimoni històric       

Cancel·lació deute no comercial       

Subtotal recursos 0,00 € 243,95 € 243,95 € 

TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 89.932,57 € 117.549,77 € 27.617,20 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat  

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Promoure la vinculació i/o instal·lació al parc 
d’empreses innovadores 

Nombre total d’empreses vinculades a 
Espaitec 

50 44 

 
 
 

ACTIVITAT 9 

 
A) Identificació 

 

Denominació de l’activitat 
Implementació de programes de creació, incubació i 
seguiment d’empreses innovadores en Espaitec 

Tipus d’activitat* Activitat pròpia 
Identificació de l’activitat per sectors Innovació i emprenedoria 
Lloc de desenvolupament de l’activitat Castelló 

*Indicar si es tracta d’una activitat pròpia o mercantil 

 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

Tal com s’ha especificat en l’activitat anterior, l’objectiu de les actuacions encarregades per l’UJI a 

la Fundació en 2017, a través del corresponent encàrrec de gestió, ha estat el suport pel Parc a les 

iniciatives de projectes i creació d’empreses de base tecnològica, promogudes per membres de la 

comunitat universitària, participació en el programa Start-UJI, col·laboració en diversos 

esdeveniments organitzats per l’UJI relacionats amb aquest tema, accions de difusió i divulgació 

en col·laboració amb el Servei de Comunicació de l’UJI per a fomentar la iniciativa emprenedora, 

seguiment de les empreses ENBT de l’UJI (Spin-off) i EICT de l’UJI (Startups), seguiment de les 

empreses en fase de creixement i acceleració situades físicament en els edificis Espaitec1 i 

Espaitec2, suport específic (logístic i intendència) a l’INIT, TECLAB i la Unitat del Servei 

d’Informàtica, situats en l’edifici Espaitec2, col·laboració en l’acolliment d’estudiantat en pràctiques 

per les empreses del Parc, accions de coordinació entre l’UJI, les empreses que intervenen i els 

grups de recerca en projectes de recerca, desenvolupament i innovació, foment de la transferència 

activa tecnològica i de coneixement entre els grups de recerca de l’UJI i les empreses vinculades 

al Parc. 

Per a exercicis vinents, tal com es descriu en el pla d’actuació de 2018, la totalitat d’actuacions 

encarregades relacionades amb la gestió d’Espaitec, s’integraran, en principi, en un únic encàrrec 

de gestió, amb la finalitat de reduir la documentació i simplificar els tràmits afins. 

 
 
B) Recursos humans utilitzats en l’activitat 

 

Tipus 
Nombre (mitjana anual) Nombre d’hores / any 

Previst Realitzat Previst Realitzat 

Personal assalariat 2,3 2,1 3.795 3.465 

Personal amb contracte de serveis - - - - 

Personal voluntari - - - - 
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C) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 

 

Tipus 
Nombre 

Previst Realitzat 

Persones físiques 135 171 

Persones jurídiques 50 44 

 
 
D) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres   8.489,00 € 8.489,00 €  

    a) Ajudes monetàries   8.489,00 € 8.489,00 €  

    b) Ajudes no monetàries       

    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       

Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       

Aprovisionaments       

Despeses de personal 79.044,03 € 69.441,27 € -9.602,76 € 

Altres despeses de l’activitat 65.311,69 € 67.787,43 € 2.475,74 € 

Amortització de l’immobilitzat 0,00 € 60,78 € 60,78 € 

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat    

Despeses financeres    

Variacions de valor raonable en instruments financers    

Diferències de canvi    

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers    

Impost sobre beneficis    

Subtotal despeses 144.355,72 € 145.778,48 € 1.422,76 € 

Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)   303,16 €  303,16 €  

Adquisicions de béns de patrimoni històric       

Cancel·lació deute no comercial       

Subtotal recursos 0,00 € 303,16 € 303,16 € 

TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 144.355,72 € 146.081,64 € 1.725,92 € 

 
 
E) Objectius i indicadors de l’activitat  

 

Objectiu Indicador 
Quantificació 

Previst Realitzat 

Augmentar el nombre de projectes innovadors de 
la comunitat universitària tutelats per Espaitec 

Nombre de projectes d’alumnat tutelats 
per Espaitec 

10 15 

 
 
 
 

ACTIVITAT 10 

 
Aquesta activitat, que en el pla d’actuació per a 2017 es denomina: “Gestió de projectes 
finançats per la GV per a la promoció de parcs científics de les universitats públiques 
valencianes”, es planteja inicialment com una encomanda de gestió diferenciada de les dues 
anteriorment esmentades (activitats 8 i 9), encara que finalment les actuacions que originàriament 
s’havien de desenvolupar en aquesta encomanda, dirigides a activitats exclusives per a projectes 
finançats per la GV, s’integren en les dues encomandes de gestió del Parc, i implementació de 
programes de creació del clima emprenedor i d’innovació empresarial, com a element essencial 
del suport al teixit empresarial i d’R+D per l’Espaitec. 
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A) Recursos econòmics utilitzats en l’activitat 

 

Despeses/inversions 
Import 

Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres     

    a) Ajudes monetàries     

    b) Ajudes no monetàries       

    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern       

Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació       

Aprovisionaments       

Despeses de personal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altres despeses de l’activitat 20.000,00 € 0,00 € -20.000,00 € 

Amortització de l’immobilitzat 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat    

Despeses financeres    

Variacions de valor raonable en instruments financers    

Diferències de canvi    

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers    

Impost sobre beneficis    

Subtotal despeses 20.000,00 € 0,00 € -20.000,00 € 

Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric)   0,00 €  0,00 €  

Adquisicions de béns de patrimoni històric       

Cancel·lació deute no comercial       

Subtotal recursos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL (DESPESES + INVERSIONS) 20.000,00 € 0,00 € -20.000,00 € 
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II. Recursos econòmics totals utilitzats per l’entitat, classificats per activitats 
 

DESPESES/INVERSIONS 

Activitat 
1 

Suport a 
l’avaluació de 

l’activitat 
docent 

Activitat 
2 

Desenvolupa
ment i gestió 

Escola d’Estiu 
Xiquets i 
Xiquetes 

Activitat 
3 

Col·laboració 
en la gestió 
de beques i 

ajudes 

Activitat 
4 

Suport gestió 
i promoció 

estudis 
postgrau 

Activitat 
5 

Accions 
promoció 
activitat 

universitària 

Activitat 
6 

Suport a 
l’avaluació 

serveis R+D+i 

Activitat 
7 

Suport a la 
gestió 

programes 
PAD i PVC 

Activitat 
8 

Gestió Parc 
CTE UJI 
Espaitec 

Activitat 
9 

Programes 
creació 

empreses 
Espaitec 

Total 
activitats 

No 
imputats a 

les 
activitats 

Total 

Despeses per ajudes i altres                 8.489,00 8.489,00   8.489,00 

a) Ajudes monetàries                 8.489,00 8.489,00   8.489,00 

b) Ajudes no monetàries                         

c) Despeses per col·laboracions i 
òrgans de govern 

                        

Variació d’exist. de productes acabats i 
en curs de fabricació 

                        

Aprovisionaments                         

Despeses de personal 50.993,59 143.780,09 37.160,44 116.156,06 32.907,63 10.136,54 13.469,05 57.817,31 69.441,27 531.861,98   531.861,98 

Altres despeses de l’activitat 2.647,69 70.624,98 1.955,24 5.849,79 1.732,26 532,82 245,97 59.366,92 67.787,43 210.743,10   210.743,10 

Amortització de l’immobilitzat 116,60 462,65 86,09 248,77 76,24 23,47 19,70 121,59 60,78 1.215,89   1.215,89 

Deteriorament i resultat per alienació de 
l’immobilitzat 

                        

Despeses financeres                         

Variacions de valor raonable en 
instruments financers 

                        

Diferències de canvi                         

Deteriorament i resultat per alienació 
d’instruments financers 

                        

Impost sobre beneficis                         

Subtotal despeses 53.757,88 214.867,72 39.201,77 122.254,62 34.716,13 10.692,83 13.734,72 117.305,82 145.778,48 752.309,97 0,00 752.309,97 

Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns 
patrimoni històric) 

111,79 446,83 81,52 254,24 72,19 22,24 28,56 243,95 303,16 1.564,48   1.564,48 

Adquisicions de béns de patrimoni 
històric 

                        

Cancel·lació deute no comercial                         

Subtotal inversions 111,79 446,83 81,52 254,24 72,19 22,24 28,56 243,95 303,16 1.564,48 0,00 1.564,48 

TOTAL RECURSOS UTILITZATS 
(Despeses + inversions) 

53.869,67 215.314,55 39.283,29 122.508,86 34.788,32 10.715,07 13.763,28 117.549,77 146.081,64 753.874,45 0,00 753.874,45 

 
Imports expressats en euros 
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III. Recursos econòmics totals obtinguts per l’entitat, classificats per activitats 
 

INGRESSOS 

Activitat 
1 

Suport a 
l’avaluació de 

l’activitat 
docent 

Activitat 
2 

Desenvolupa
ment i gestió 

Escola d’Estiu 
Xiquets i 
Xiquetes 

Activitat 
3 

Col·laboració 
en la gestió 
de beques i 

ajudes 

Activitat 
4 

Suport gestió 
i promoció 

estudis 
postgrau 

Activitat 
5 

Accions 
promoció 
activitat 

universitària 

Activitat 
6 

Suport a 
l’avaluació 

serveis R+D+i 

Activitat 
7 

Suport a la 
gestió 

programes 
PAD i PVC 

Activitat 
8 

Gestió Parc 
CTE UJI 
Espaitec 

Activitat 
9 

Programes 
creació 

empreses 
Espaitec 

Total 
activitats 

No 
imputats a 

les 
activitats 

Total 

Rendes i altres ingressos derivats del 
patrimoni 

0,08 0,31 0,06 0,17 0,05 0,02 0,01 0,08 0,03 0,81   0,81 

Vendes i prestació de serveis de les 
activitats pròpies 

  97.579,25           59.658,04 41.287,34 198.524,63   198.524,63 

Ingressos ordinaris de les activitats 
mercantils  

                  0,00     

Subvencions del sector públic 
(subvencions a l’activitat) 

10.923,05 24.159,23 8.065,95 23.309,43 7.149,36 2.199,80 1.833,18 944,00 1.416,00 80.000,00   80.000,00 

Subvencions de capital imputades a 
l’excedent de l’exercici 

60,98 241,94 45,02 130,09 39,87 12,27 10,30 63,58 31,79 635,84   635,84 

Aportacions privades                   0,00     

Altres tipus d’ingressos: comandes de 
gestió de l’UJI 

43.926,88 97.156,08 32.437,08 93.738,62 28.751,16 8.846,48 12.726,78 56.494,20 102.793,80 476.871,08   476.871,08 

TOTAL RECURSOS OBTINGUTS 54.910,99 219.136,81 40.548,11 117.178,31 35.940,44 11.058,57 14.570,27 117.159,90 145.528,96 756.032,36 0,00 756.032,36 

 

ALTRES RECURSOS 

Activitat 
1 

Suport a 
l’avaluació de 

l’activitat 
docent 

Activitat 
2 

Desenvolupa 
ment i gestió 

Escola d’Estiu 
Xiquets i 
Xiquetes 

Activitat 
3 

Col·laboració 
en la gestió 
de beques i 

ajudes 

Activitat 
4 

Suport gestió 
i promoció 

estudis 
postgrau 

Activitat 
5 

Accions 
promoció 
activitat 

universitària 

Activitat 
6 

Suport a 
l’avaluació 

serveis R+D+i 

Activitat 
7 

Suport a la 
gestió 

programes 
PAD i PVC 

Activitat 
8 

Gestió Parc 
CTE UJI 
Espaitec 

Activitat 
9 

Programes 
creació 

empreses 
Espaitec 

Total 
activitats 

No 
imputats a 

les 
activitats 

Total 

Deutes contrets                         

Altres obligacions financeres assumides                         

TOTAL ALTRES RECURSOS 
OBTINGUTS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

             
RESULTAT PER ACTIVITATS 
(Recursos obtinguts - recursos 
utilitzats, sense incloure-hi inversions) 

1.153,11 4.269,09 1.346,34 -5.076,31 1.224,31 365,74 835,55 -145,92 -249,52 3.722,39 0,00 3.722,39 

RESULTAT PER ACTIVITATS 
(Recursos obtinguts - recursos 
utilitzats, incloent-hi inversions) 

1.041,32 3.822,26 1.264,82 -5.330,55 1.152,12 343,50 806,99 -389,87 -552,68 2.157,91 0,00 2.157,91 

 
Imports expressats en euros 
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IV. Recursos econòmics totals utilitzats i obtinguts per l’entitat 
 
a) Recursos econòmics totals utilitzats per l’entitat 
 

DESPESES/INVERSIONS Previst Realitzat Desviació 

Despeses per ajudes i altres    

    a) Ajudes monetàries 0,00 € 8.489,00 € 8.489,00 € 

    b) Ajudes no monetàries    

    c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern    

Variació d’exist. de productes acabats i en curs de fabricació    

Aprovisionaments    

Despeses de personal 527.372.23 € 531.861,98 € 4.489,75 € 

Altres despeses d’explotació 216.509,30 € 210.743.10 € -5.766.20 € 

Amortització de l’immobilitzat 946,81 € 1.215,89 € 269,08 € 

Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat    

Despeses financeres    

Variacions de valor raonable en instruments financers    

Diferències de canvi    

Deteriorament i resultat per alienació d’instruments financers    

Impost sobre beneficis    

Subtotal despeses 744.828,34 € 752.309.97 € 7.481.63 € 

Adquisicions d’immobilitzat (tret de béns patrimoni històric) 0,00 1.564,48 €  1.564,48 € 

Adquisicions de béns de patrimoni històric    

Cancel·lació deute no comercial    

Subtotal recursos 0,00 € 1.564,48 € 1.564,48 € 

TOTAL RECURSOS UTILITZATS (DESPESES+INVERSIONS) 744.828.34 € 753.874.45 € 9.046.11 € 

 
b) Recursos econòmics totals obtinguts per l’entitat 

 
INGRESSOS Previst Realitzat Desviació 

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 162,04 € 0,81 € -161,23 € 

Vendes i prestació de serveis de les activitats pròpies 172.514,13 € 198.524,63 € 26.010,50 € 

Subvencions del sector públic 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 

Subvencions de capital imputades a l’excedent de l’exercici 635,84 € 635,84 € 0,00 € 

Altres tipus d’ingressos: comandes de gestió de l’UJI 491.516,33 € 476.871,08 € -14.645,25 € 

TOTAL RECURSOS OBTINGUTS 744.828,34 € 756.032.36 € 11.204.02 € 

    

RESULTAT TOTAL (Sense incloure-hi les inversions) 3.722,39 € 

    

RESULTAT EXERCICI (Incloent-hi les inversions) 2.157,91 € 

 
 
 
V. Convenis de col·laboració amb altres entitats 
 
No s’han realitzat convenis amb altres entitats. 
 
 
VI. Desviacions entre el pla d’actuació i dades realitzades 
 
En conjunt, les activitats dutes a terme durant 2017 s’han desenvolupat d’una manera equilibrada 
respecte als seus ingressos i despeses, encara que, com succeeix en cada exercici, existeixen 
certes desviacions entre les quantitats previstes en el pla d’actuació i les efectivament realitzades, 
depenent de l’evolució i circumstàncies inherents al desenvolupament al llarg de l’any de les 
diferents comandes de gestió conferides per la Universitat Jaume I a la Fundació. 
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Els ingressos totals obtinguts han estat superiors als previstos en el pla d’actuació en 11.204,02 €. 
L’aspecte més rellevant ha estat l’increment dels recursos obtinguts pels ingressos addicionals 
d’algunes comandes de gestió per a fer front a noves actuacions dutes a terme durant l’exercici, 
entre les quals cal destacar els ingressos per vendes i prestacions de serveis de les activitats 
pròpies de l’encomanda de gestió d’Espaitec, així com els ingressos rebuts per la dedicació més 
gran de recursos a l’encomanda de suport a la gestió dels programes d’Atenció a la Diversitat i 
Visites al Campus. 

Pel que fa a les despeses, han estat, així mateix, superiors als pressupostats, per import de 
9.046,11 €. En aquest apartat cal assenyalar que les principals variacions estan motivades per la 
necessitat de dedicar més recursos a la prestació del servei de suport a la gestió dels programes 
d’Atenció a la Diversitat i Visites al Campus, així com la prestació del servei de suport a la gestió i 
promoció dels estudis de postgrau. L’abonament de les despeses derivades de l’esmentat 
increment de recursos en aquesta última encomana, no s’ha pogut articular amb anterioritat a la 
finalització de 2017, i s’ha acreditat per l’UJI el compromís que aquesta comanda es regularitzarà 
en 2018. 

 
 
 
15.2. Aplicació d’elements patrimonials a fins propis 
 
Tal com estableix l’article 23 del Decret 68/2011, de 27 de maig, del Govern Valencià pel qual 
s’aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, la Fundació ha de destinar 
almenys el 70% dels ingressos nets i resultats ordinaris i extraordinaris que s’obtinguen per 
qualsevol concepte, prèvia deducció dels impostos corresponents i les despeses necessàries per a 
la seua obtenció, deduïdes les despeses d’administració, a la realització de les seues finalitats 
fundacionals. En el càlcul dels ingressos no s’inclouran les aportacions i donacions rebudes en 
concepte de dotació fundacional, ni els ingressos obtinguts en la transmissió onerosa de béns 
immobles en els quals la Fundació desenvolupe l’activitat del seu objecte, sempre que l’import 
d’aquesta transmissió es reinvertisca en béns immobles en els quals concorre aquesta 
circumstància o en altres béns que s’afecten amb caràcter permanent a les finalitats fundacionals. 
 
La Fundació té un termini de quatre anys per a fer efectiva la destinació dels seus ingressos nets, a 
partir del tancament de l’exercici en el qual s’hagen obtingut. 
 

Grau de compliment de la destinació de rendes i ingressos: 
 

Exercici 
RESULTAT 

COMPTABLE 
(1) 

AJUSTOS 
NEGATIUS     

(2) 

AJUSTOS 
POSITIUS (3) 

BASE DE 
CÀLCUL (1)-

(2)+(3) 

RENDA DESTINADA A 
FINS 

(DESPESES+INVERSIONS) 

% Import 

2014 23.622,95 € 0,00 € 477.276,83 € 500.899,78 € 85,28 477.276,83 € 

2015 -8.273,91 € 0,00 € 500.107,73 € 491.833,82 € 101,80 500.670,38 € 

2016 7.183,66 € 0,00 € 498.259,19 € 505.442,85 € 98,66 498.658,19 € 

2017 3.722,39 € 0,00 € 752.309,97 € 756.032,36 € 99,71 753.874,45 € 

TOTAL 26.255,09 € 0,00 € 
2.227.953,72 

€ 
2.254.208,81 € - 2.230.479,85 € 
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Exercici 

APLICACIÓ DELS RECURSOS DESTINATS EN COMPLIMENT DELS SEUS FINS 

RECURSOS DESTINATS A  
FINS 

(DESPESES+INVERSIONS) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Total 
recursos 

fets efectius 

2013 480.096,74 € 480.096,74 €     480.096,74 € 

2014 477.276,83 €   477.276,83 €     
477.276,83 

€  

2015 500.670,38 €   500.670,38 €   500.670,38 € 

2016 498.658,19 €    498.658,19 €  498.658,19 € 

2017 753.874,45 €     753.874,45 € 753.874,45 € 

TOTAL 2.710.576,59 € 480.096,74 477.276,83 € 500.670,38 €  498.658,19 € 753.874,45 € 
2.710.576,59 

€ 

 
 
 
Ajustos positius del resultat comptable exercici 2017: 
 

Despeses de les activitats desenvolupades per al compliment de fins 

Conceptes de despesa Import 

Ajudes monetàries 8.489,00 € 

Despeses de personal 531.861,98 € 

Altres despeses 210.743,10 € 

Dotació a l’amortització 1.215,89 € 

TOTAL AJUSTOS POSITIUS DEL RESULTAT COMPTABLE 752.309,97 € 

 
 
 
Seguiment d’inversions destinades al compliment dels fins fundacionals: 
 

Detall de la inversió 

Adquisició Forma de finançament 
Inversions computades com a 

compliment de fins 

Data 
Valor 

d’adquisició 
Recursos 

propis 

Subvenció, 
donació o 

llegat 
Préstec 

Import 
fins a 

l’exercici 
2016 

Import 
en 

l’exercici 
2017 

Import 
pendent 

Mobiliari cedit UJI 01/07/2007 
11.917,10 

€ 
0,00 €  

11.917,10 
€ 

0,00  
11.281,26 

€ 
635,84 € 0,00 € 

Equips informàtics cedits 
UJI 

01/07/2007 6.205,90 € 0,00 € 6.205,90 € 0,00 € 
6.205,90 

€ 
0,00 € 0,00 € 

Mobiliari oficina 28/05/2008 974,90 € 974,90 € 0,00 € 0,00 € 838,01 € 97,49 € 39,41 € 

Mobiliari oficina 27/10/2008 276,26 € 276,26 € 0,00 € 0,00 € 226,12 € 27,63 € 22,52 € 

Mobiliari oficina 20/07/2009 298,34 € 298,34 € 0,00 € 0,00 € 222,30 € 29,83 € 46,19 € 

Rètol 10/05/2015 562,65 € 562,65 € 0,00 € 0,00 € 92,65 € 56,27 € 
413,73 

€ 

Ordinador + impressora 02/05/2016 399,00 € 399,00 € 0,00 € 0,00 € 66,50 € 99,75 € 
232,75 

€ 

Mv corporatiu  01/02/2017 161,56 € 161,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36,96 € 
124,60 

€ 

Altaveu 14/02/2017 323,21 € 323,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 56,85 € 
266,36 

€ 

Servidor + dos discos 09/05/2017 1.079,71 € 1.079,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 175,27 € 
904,44 

€ 

TOTALS 22.198,63 € 4.075,63 € 18.123,00 € 0,00 € 
18.932,74 

€ 
1.215,89 

€ 
2.050,00

€ 
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Total recursos destinats en l’exercici a compliment de fins: 
 

RECURSOS IMPORT 

1. Despeses de les activitats desenvolupades en compliment de fins  752.309,97 € 

2. Inversions realitzades en activitats desenvolupades en compliment de fins 1.564,48 € 

TOTAL RECURSOS DESTINATS EN L’EXERCICI (1)+(2) 753.874,45 € 

 
 
 
15.3. Despeses d’administració 
 
No s’han reportat despeses directament ocasionades per l’administració dels béns i drets que 
integren el patrimoni de la Fundació ni despeses de les quals els patrons hagen de ser rescabalats. 
 
 
 
16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 
Les transaccions realitzades entre parts vinculades que corresponen a la subvenció rebuda de l’UJI, 
s’han registrat per l’import entregat (80.000,00 €). Així mateix, s’han prestat serveis a l’UJI, sobre la 
base de les comandes de gestió per la qual aquesta encarrega a la Fundació el servei de suport a la 
gestió de determinades actuacions dels diferents programes desenvolupats, per import de 
476.871,08 €. Al tancament de l’exercici manté un saldo pendent de cobrament a favor de la 
Fundació per import de 72.274,09 €. 
 
D’altra banda, la Fundació és receptora de factures emeses per l’UJI en concepte del lloguer del 
local on aquella té establida la seu social. L’import de les mateixes ascendeix durant l’any a 
5.687,96 €. Al tancament de l’exercici no existeix un saldo pendent de pagament a favor de l’UJI. 
 
Els membres del Patronat no han percebut remuneracions. 
 
No s’han contret obligacions en matèria de pensions o de pagament de primes d’assegurances de 
vida amb personal d’alta direcció i patrons. 
 
No s’han reportat indemnitzacions per cessament. 
 
No s’han concedit bestretes ni crèdits al personal d’alta direcció ni als membres del Patronat ni 
s’han assumit obligacions per compte dels mateixos a títol de garantia. 
 
 
 
17. ALTRA INFORMACIÓ 
 
Òrgans de govern, direcció i representació 
 

1. PATRONAT. Composició del Patronat a 31/12/2017: 

President: Vicent Climent Jordà, rector de la Universitat Jaume I. 

Vicepresident: José Luis Breva Ferrer, president del Consell Social de la Universitat Jaume 
I. 

Secretari: José Luis Blasco Díaz, secretari general de la Universitat Jaume I. 

 

 

Vocals: 

Miguel Ángel Moliner Tena, vicerector de la Universitat Jaume I. 

Pablo Aibar Ausina, vicerector de la Universitat Jaume I. 
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Inmaculada Fortanet Gómez, vicerector de la Universitat Jaume I. 

Ernesto Tarragón Albella, vicepresident del Consell Social de la Universitat Jaume I. 

Blanca Vicente Ninot, secretària del Consell Social de la Universitat Jaume I. 

Andrés Marzal Varó, gerent de la Universitat Jaume I. 

Santiago Fortuño Llorens, membre del Patronat de la Fundació Germà Colón Domènech. 

María Amparo Marco Gual, vocal designada per l’Ajuntament de Castelló de la Plana. 

Vicent Francesc Sales i Mateu, vocal designat per la Diputació Provincial de Castelló. 

Ignacio Morell Evangelista, PDI membre del Consell de Govern de la Universitat Jaume I. 

María V. Camarero Suárez, PDI membre del Consell de Govern de la Universitat Jaume I. 

María Raquel Agost Felip, PDI membre del Consell de Govern de la Universitat Jaume I. 

Jorge Ribes Vicente, estudiant membre del Consell de Govern de la Universitat Jaume I. 

María José Morte Ruiz, PAS membre del Consell de Govern de la Universitat Jaume I. 

Josep Manuel Quixal San-Abdón, vocal designat per les organitzacions sindicals. 

 
 

2. COMISSIÓ EXECUTIVA. Composició de la Comissió Executiva a 31/12/2017: 

President: Vicent Climent Jordà, rector de la Universitat Jaume I. 

Secretari: José Luis Blasco Díaz, secretari general de la Universitat Jaume I. 

Vocals: 

José Luis Breva Ferrer, president del Consell Social de la Universitat Jaume I. 

Miguel Ángel Moliner Tena, vicerector de la Universitat Jaume I. 

Blanca Vicente Ninot, secretària del Consell Social de la Universitat Jaume I. 

 
 

3. GERÈNCIA 

Gerent: José F. Vicente Queralt 

 
 

Canvis en els òrgans de govern, direcció i representació 
 
1. En 2017 s’han produït els següents canvis en el Patronat: 

 Renúncies: 

Asunción Ventura Franch 

Antonio Barba Juan 

Rafael Montero Cuesta 

 
3. En 2017 no s’han produït canvis en la Comissió Executiva. 

 
 
Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, expressat per 
categories 
 

Categoria 
Nombre mitjà de 

persones ocupades 2017 

Nombre mitjà de 
persones ocupades 

2016 

Direcció 1,00 1,00 

Personal tècnic, administració i gestió 8,00 5,00 

Personal contractat específicament per als distints 
programes 

9,51 8,17 

TOTAL 18,51 14,17 

 
No hi ha persones ocupades amb discapacitat major o igual al 33%. 
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Distribució per categories i sexes del personal ocupat al final de l’exercici 
 

Categoria 
Homes Dones 

2017 2016 2017 2016 

Direcció 1 1 0 0 

Personal tècnic, administració i gestió 1 0 7 5 

Personal contractat específicament per als distints 
programes 

1,67 1,47 7,84 6,7 

TOTAL 3,67 2,47 14,84 11,7 

 
 

Informació anual del grau de compliment del Codi de Conducta de les entitats 
sense finalitats lucratives per a la realització de les inversions financeres temporals 

Durant l’exercici al qual corresponen aquests comptes anuals, la Fundació ha realitzat totes les 
inversions financeres temporals que es troben reflectides en aquests comptes, conforme als 
principis i recomanacions indicats en els codis de conducta aprovats en desenvolupament de la 
disposició addicional tercera de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del 
sistema financer, i no s’hi han produït desviacions respecte dels criteris continguts en aquests 
codis. 
 
 
 
18. INVENTARI 

 
a) Béns i drets 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 
Data 

d’adquisició 
Valor 

d’adquisició 
BAIXA 2016 

Amortització 
acumulada 

Valor net 
comptable 

Mobiliari cedit per l’UJI   11.917,10 €  11.917,10 € 0,00 € 

9 CADIRES «CONFIDENTE» 01/07/2007 349,11 €  349,11 € 0,00 € 

5 PAPERERES 01/07/2007 59,75 €  59,75 € 0,00 € 

5 ARMARIS AMB PORTES DE 0,74 01/07/2007 682,60 €  682,60 € 0,00 € 

5 CALAIXERES AMB RODES 01/07/2007 873,65 €  873,65 € 0,00 € 

3 PENJADORS 01/07/2007 180,69 €  180,69 € 0,00 € 

5 TAULES DE DESPATX (GRIS) 01/07/2007 1.436,30 €  1.436,30 € 0,00 € 

5 ALES TAULA GRIS 01/07/2007 1.242,05 €  1.242,06 € 0,00 € 

5 ARMARIS AMB PETGES D’1,30  01/07/2007 1.091,95 €  1.091,95 € 0,00 € 

5 CADIRES DE DESPATX, BUTAQUES 01/07/2007 769,60 €  769,60 € 0,00 € 

1 TAULA CIRCULAR 110 DIÀMETRE 
(GRIS) 

01/07/2007 425,00 € 
 

425,00 € 0,00 € 

1 BUCK CALAIX, ARXIVADOR RODES 01/07/2007 209,39 €  209,39 € 0,00 € 

1 ARMARI BAIX DE 74x80x42 01/07/2007 292,99 €  292,99 € 0,00 € 

1 ARMARI BAIX DE 74x80x42 I 
ARXIVADOR 

01/07/2007 385,00 € 
 

385,00 € 0,00 € 

1 PRESTATGERIA DE 103 CM D’ALT 01/07/2007 236,35 €  236,36 € 0,00 € 

1 BUTACA TAULA DESPATX 01/07/2007 430,00 €  430,00 € 0,00 € 

6 BUTAQUES «CONFIDENTE» 07/09/2007 1.734,00 €  1.734,00 € 0,00 € 

1 ALA DE TAULA 01/07/2007 370,51 €  370,51 € 0,00 € 

1 TAULA DE REUNIONS DE 180x120 07/09/2007 675,47 €  675,47 € 0,00 € 

1 TAULA DE DESPATX DE 180x100 
FRONTAL CORBAT 

01/07/2007 472,69 € 
 

472,69 € 0,00 € 
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Equips informàtics cedits per l’UJI   6.205,90 € -1.392,00 € 4.813,89 € 0,00 € 

4 MICROORDINADORS SOBRETAULA PC 
PÈNTIUM 

01/07/2007 2.932,48 €  2.932,48 € 0,00 € 

1 PORTÀTIL TOSHIBA 01/07/2007 1.392,00 € -1.392,00 € 0,00 € 0,00 € 

1 IMPRESSORA HP LASER JET 3800DN 01/07/2007 1.325,13 €  1.325,13 € 0,00 € 

1 IMPRESSORA HP LASER JET 3055 01/07/2007 556,28 €  556,28 € 0,00 € 

Resta de mobiliari   1.549,50 €  1.441,39 € 108,12 € 

BUCK RODES 28/05/2008 193,00 €  185,21 € 7,80 € 

TAULA GRIS 28/05/2008 317,57 €  304,74 € 12,83 € 

TAULA AUXILIAR 28/05/2008 274,29 €  263,20 € 11,09 € 

BUTACA GIRATÒRIA 28/05/2008 190,04 €  182,35 € 7,69 € 

MOBLE BAIX BLANC 23/10/2008 104,00 €  95,59 € 8,41 € 

3 CADIRES BLAVES 27/10/2008 172,26 €  158,15 € 14,11 € 

LLIBRERIA PUZZLE CIRERER 20/07/2009 298,34 €  252,15 € 46,19 € 

Altre immobilitzat material  2.526,13 €  584,25 € 1.941,88 € 

RÈTOL 10/05/2015  562,65 €  148,92 €  413,73 € 

ORDINADOR + IMPRESSORA 02/05/2016 399,00 € 
 

166,25 € 232,75 € 

MV CORPORATIU 01/02/2017     161,56 € 
 

36,96 €        124,60 € 

ALTAVEU 14/02/2017   323,21 € 
 

56,85 € 266,36 € 

SERVIDOR + 2 DISCOS 09/05/2017 1.079,71 € 
 

175,27 € 904,44 € 

IMMOBILITZAT MATERIAL  22.198,63 € 
 

18.756,63 € 2.050,00 € 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT 
Data 

adquisició 
Valor 

adquisició 
Devolució 

fiança 
Amortització 
acumulada 

Valor net 
comptable 

Deutors diversos  31/12/2017 72.274,09 €  0,00 € 72.274,09 € 

USUARIS I ALTRES DEUTORS DE 
L’ACTIVITAT PRÒPIA 

  72.274,09 € 
 

0,00 €  72.274,09 € 

Clients 31/12/2017 5.456,15 €  0,00 € 5.456,15 € 

DEUTOS COMERCIALS I ALTRES 
COMPTES A COBRAR 

  5.456,15 € 
 

0,00 €  5.456,15 € 

Fiances i dipòsits constituïts 22/06/2007 1.807,42 € -1.807,42 € 0,00 € 0,00 € 

INVERSIONS FINANCERES A LLARG 
TERMINI 

  1.807,42 € -1.807,42 € 0,00 €  0,00 € 

Caixa, euros 31/12/2017 81,65 €  0,00 € 81,65 € 

Bancs, compte corrent euros 31/12/2017 62.057,33 €  0,00 € 62.057,33 € 

EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS 
EQUIVALENTS 

  62.138,98 € 
 

0,00 € 62.138,98 € 

TOTAL BÉNS I DRETS   163.875,27 € -1.807,42 € 18.756,63 € 141.919,22 € 

 
 

b) Deutes 
 

DESCRIPCIÓ DEL DEUTE 
Data 

formalització 
Valor 

nominal 
Valor de 

reemborsament 
Valor net 

comptable 

Proveïdors - 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altres creditors 31/12/2017 30.487,64 € 30.487,64 € 30.487,64 € 

TOTAL DEUTES   30.487,64 € 30.487,64 € 30.487,64 € 
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19. INFORMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A 

PROVEÏDORS 
 
La informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors durant l’exercici, en aplicació de la 
Disposició addicional tercera «Deure d’informació» de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, és la següent: 
 

Període mitjà de pagament a proveïdors (dies) 

2017 

2,41 

 
En aquesta taula es presenta a l’efecte de complir el que disposa l’article 6 de la Resolució, de 29 de gener de 2016, de 
l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (BOE 04/02/2016), sobre la informació a incorporar en la memòria dels 
comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials. 

 
 
20. ALTRA INFORMACIÓ EXIGIBLE PER LA LLEI 49/2002 DE RÈGIM FISCAL DE 

LES ENTITATS SENSE FINS LUCRATIUS 
 

a) RETRIBUCIONS SATISFETES PER LA FUNDACIÓ ALS SEUS PATRONS, 
REPRESENTANTS O MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN 

 
No s’ha satisfet cap tipus de retribució dinerària o en espècie als patrons. 
 
b) PARTICIPACIÓ EN SOCIETATS MERCANTILS 

 
La Fundació no té participacions en cap societat mercantil. 
 

c) ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE MECENATGE 
 
No s’han desenvolupat activitats prioritàries de mecenatge. 
 

d) PREVISIÓ ESTATUTÀRIA EN EL CAS DE DISSOLUCIÓ 
 
La Fundació té una durada il·limitada. No obstant això, el Patronat pot proposar la seua fusió amb 
una altra fundació o acordar l’extinció en els termes fixats per la legislació vigent. En cas d’extinció 
es donarà als béns la destinació que el Patronat determine, d’acord amb el que s’indica en la 
normativa vigent i s’aplicarà el romanent a la realització de finalitats d’interès general anàlogues. 
 

e) RENDES I INGRESSOS (article 3.2 de la Llei 49/2002) 
 
La Fundació compleix amb el que estableix l’article 3.2. de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de 
règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives, destinant a la realització de les seues finalitats 
almenys el 70% de les rendes i ingressos obtinguts. 
 

f) CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D’INTERÈS GENERAL 
SUBSCRITS PER LA FUNDACIÓ 

 
La descripció dels convenis als quals fa referència aquest apartat s’han descrit en la nota 15.V 
d’aquesta memòria 
 

g) RENDES EXEMPTES I NO EXEMPTES DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS 
 
A continuació, s’indiquen les rendes exemptes i no exemptes de l’Impost de societats d’acord amb 
l’assenyalat en els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002. S’estima que no existeixen rendiments no 
exempts segons aquesta normativa, per la qual cosa la base imposable de l’Impost de societats és 
zero. 
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INGRESSOS 

Compte 
Import total 
del compte 

Activitat fundacional 
Explotació 
econòmica  

Altres tipus de 
rendes 

Import exempt 

Article 

Import no 
exempt 

% Euros % Euros % Euros Euros Euros 

Quotes d’usuaris 198.524,63 € 100 198.524,63 €     198.524,63 € 6.1b) 0,00 € 

Altres ingressos de 
l’activitat 

476.871,08 € 100 476.871,08 €     476.871,08 € 6.1b) 0,00 € 

Subvencions, 
donacions i llegats a 
l’activitat 

80.000,00 € 100 80.000,00 €     80.000,00 € 6.1c) 0,00 € 

Ingressos financers 0,81 € 100 0,81 €     0,81 € 6.2 0,00 € 

Subvencions, 
donacions i llegats 
de capital 
imputats al resultat 

635,84 € 100 635,84 €     635,84 € 6.1c) 0,00 € 

TOTAL 
INGRESSOS 

756.032,36 € 756.032,36 €   756.032,36 €  0,00 € 

 
 

Despeses 

Compte 
Import total 
del compte 

Activitat fundacional 
Explotació 
econòmica  

Altres tipus 
de rendes 

Import 
exempt 

Article 

Import no 
exempt 

% Euros % Euros % Euros Euros Euros 

Ajudes monetàries i 
altres 

8.489 € 100 8.489 €     8.489,00 € 6.1.b) i c) 0,00 € 

Despeses de 
personal 

531.861,98 € 100 531.861,98 €     531.861,98 € 6.1.b) i c) 0,00 € 

Dotació 
amortització 
immobilitzat 

1.215,89 € 100 1.215,89 €     1.215,89 € 6.1.b) i c) 0,00 € 

Altres despeses 210.743,10 € 100 210.743,10 €     210.743,10 € 6.1.b) i c) 0,00 € 

TOTAL 
DESPESES 

752.309,97 € 752.309,97 €   752.309,97 €  0,00 € 

 
 
Totes les despeses i ingressos corresponen a l’activitat fundacional, per la qual cosa la imputació 
dels mateixos és del 100% a aquesta. La Fundació no ha desenvolupat cap explotació econòmica 
durant l’exercici al qual es refereix la present memòria. 
 
 

h) INGRESSOS I DESPESES CORRESPONENTS A CADA PROGRAMA 
 
Aquesta informació apareix recollida en la nota 15 d’aquesta memòria. 
 
 
 
21. ALTRA INFORMACIÓ EXIGIBLE PER LA LLEI 2/2012 D’ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 
 

e) Normativa aplicable 

L’article 15 de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2017 estableix l’obligatorietat de les universitats i les seues entitats dependents de confeccionar la 
liquidació dels seus pressupostos abans de l’1 de març de l’exercici següent, i de remetre-la, 
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degudament aprovada pels òrgans de la Universitat, a la Conselleria que tinga assignades les 
competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. 
 
L’article 81.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats disposa que la liquidació 
del pressupost ha d’incloure una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i de deute públic, incorporant-hi informació suficient i adequada que permeta 
relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat 
de finançament, calculada conforme a les normes del sistema europeu de comptes. 
 
Les fundacions dependents de la Universitat Jaume I estan subjectes al que disposa la normativa 
que regula l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat econòmica, d’acord amb el que disposa 
l’article 2.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
 
 

b) Objectiu d’estabilitat pressupostària 

L’article 3.3 de la citada LOEPSF defineix l’estabilitat pressupostària, en relació a les fundacions del 
sector públic, com la posició d’equilibri financer. 
 
 

c) Capacitat/necessitat de finançament segons la liquidació del pressupost 2017 

Taula 1 - Compte resultats / epígrafs i magnituds Euros 

A.1 Ingressos de l’activitat pròpia (nota 1) 278.524,63 

A.7         Altres ingressos de l’activitat 476.871,08 

A.11 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’excedent de l’exercici 635,84 

A.14 Ingressos financers 0,81 

A. Total ingressos 756.032,36 

A.3        Ajudes monetàries -8.489,00 

A.8 Despeses de personal -531.861,98 

A.9 Altres despeses de l’activitat -210.743,10 

A.10 Amortització d’immobilitzat -1.215,89 

B. Total despeses -752.309,97 

(A-B) Resultat: Superàvit/estalvi 3.722,39 

Font: Compte de resultats de PYMESFL a 31/12/2017 

Nota 1: Inclou subvenció nominativa rebuda de la Universitat Jaume I: 80.000,00 € 

 
Taula 2 - Magnituds del balanç de PYMESFL a 31/12/2017 Euros 

Fons maniobra = Actiu corrent (139.869,22 €) - Passiu corrent (49.380,90 €) 90.488,32 

Patrimoni net 92.538,32 

Dotació fundacional 30.000,00 

Deutes a llarg termini 0,00 

 

d) Conclusions sobre el compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera 

 
Primera. Segons el detall dels apartats anteriors, la Fundació compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, entès com la situació d’equilibri o superàvit en termes de capacitat de finançament 
d’acord amb la definició continguda en el SEC-2010. 
 
Segona. Així mateix, s’informa que l’entitat no disposa d’endeutament financer, amb la qual cosa la 
càrrega d’endeutament és zero. 
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e) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

 
El principi de transparència contingut en l’article 6 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) preveu que la comptabilitat, els 
pressupostos i les liquidacions de les administracions públiques han de contenir informació 
suficient i adequada que permeta verificar la seua situació financera, el compliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. 
 
A l’efecte, en primer lloc, es formula el següent quadre que determina la magnitud 
CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT de la LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ de l’exercici 2017, prevista en el Sistema Europeu de 
Comptes o Sec2010: 
 

CONCEPTES 
INGRESSOS                        

SEC-2010 
DESPESES                     
SEC-2010 

IMPORTS 

a. (+) OPERACIONS NO FINANCERES (capítols I a VII d’INGRESSOS i DESPESES) 144.420.417,20 110.059.099,21 34.361.317,99 

b. (+) AJUST PER CONVERSIÓ A CRITERI DE CAIXA DELS INGRESSOS PER TAXES ACADÈMIQUES -529.503,09 0,00 -529.503,09 

c. (+) AJUST PER CONVERSIÓ A CRITERI DE MERITACIÓ DE LES DEPESES FINANCERES  0,00 -155.957,50 155.957,50 

d. (+) AJUST PER DIFERÈNCIA INTERANUAL DEL COMPTE CREDITORS PER OPERACIONS MERITADES 0,00 -31.008,67 31.008,67 

E. CAPACITAT DE FINANÇAMENT (EQUILIBRI) EXERCICI 2017 DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ ( a + b + c + d ) 143.890.914,11 109.872.133,04 34.018.781,07 

 
 
Així mateix, les entitats que, d’acord amb l’inventari d’entitats de la Intervenció General de la 
Generalitat Valenciana consolidarien sota el perímetre de la Universitat en el subsector Comunitat 
Autònoma Valenciana (elaborat amb criteris Sec2010) són, a més de la mateixa Universitat, la 
Fundació General de la Universitat Jaume I, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa, la Fundació 
Isonomia i la Fundació Germà Colón Domènech. 
 
Es formula la magnitud CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT de la UNIVERSITAT 
JAUME I DE CASTELLÓ en l’exercici 2017 CONSOLIDADA amb les entitats dependents 
assenyalades, amb criteri Sec2010: 
 

CONCEPTOS 
INGRESOS                      
SEC-2010 

GASTOS                     
SEC-2010 

IMPORTES 

a. (+) OPERACIONES NO FINANCIERAS (capítulos I a VII de INGRESOS y GASTOS) 144.420.417,20 110.059.099,21 34.361.317,99 

b. (+) AJUSTE POR CONVERSIÓN A CRITERIO DE CAJA DE LOS INGRESOS POR TASAS ACADÉMICAS -529.503,09 0,00 -529.503,09 

c. (+) AJUSTE POR CONVERSIÓN A CRITERIO DE DEVENGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS  0,00 -155.957,50 155.957,50 

d. (+) AJUSTE POR DIFERENCIA INTERANUAL DE LA CUENTA ACREEDORES POR OPERACIONES DEVENGADAS 0,00 -31.008,67 31.008,67 

f. (+) OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA UJI 4.642.330,88 4.630.375,45 11.955,43 

g.(+) AJUSTE POR ELIMINACIÓN DE TRANSFERENCIAS INTERNAS -679.807,09 -679.807,09 0,00 

H. CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN CONSOLIDADA (EQUILIBRIO) DE 2017 DE LA UJI  ( a + b + c + d + f + g ) 147.853.437,90 113.822.701,40 34.030.736,50 

OPERACIONES DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA UJI 
INGRESOS                      
SEC-2010 

GASTOS                     
SEC-2010 

IMPORTES 

Fundación General de la UJI 756.032,36 752.309,97 3.722,39 

Fundació Germà Colón  18.003,28 24.455,31 -6.452,03 

Fundación Isonomía 180.852,24 168.960,17 11.892,07 

Fundación Universitat Jaume I Empresa 3.687.443,00 3.684.650,00 2.793,00 

TOTAL OPERACIONES ENTIDADES DEPENDIENTES DE LA UJI EN 2017 4.642.330,88 4.630.375,45 11.955,43 
 

 
Es verifica, doncs, en tot cas, el compliment del principi d’Estabilitat Pressupostària en la 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST de l’exercici 2017 de la Universitat Jaume I de Castelló 
CONSOLIDADA amb les seues entitats dependents, establit en l’article 3 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
En segon lloc, respecte al principi de Sostenibilitat Financera, no existeix una norma que 
formalment determine el límit d’endeutament financer de les universitats públiques valencianes. No 
obstant això, en el context de prudència i dependència econòmica de la Generalitat Valenciana, 
l’UJI estima que serà capaç de finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins dels 
límits de dèficit i deute, tenint en compte a més que totes les operacions d’endeutament financer 
real les autoritza la Generalitat. Així mateix, ha d’observar-se que la Universitat, fins avui, es troba 
al corrent del pagament amb tots els seus creditors comercials, financers i/o administracions 
públiques. Es relaciona el detall del deute financer de la Universitat existent a 31 de desembre de 
2017, que s’explica més detalladament en l’apartat corresponent de la present Memòria. Ha 
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d’observar-se, també, que les entitats dependents de la Universitat no presenten cap deute 
financer. 
 

QUADRE DEL DEUTE FINANCER DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ A 31/12/2017 

 

Entitat creditora Classe 
Saldo deute 

total a 
31/12/16 

Disposició 
neta   
2017 

Amortització             
neta                 
2017 

Saldo deute 
total a 

31/12/2017 

Deute a curt 
31/12/2017 

Deute a llarg 
31/12/2017 
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e

n
e

ra
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at
 

Obligacions emeses (em. oct/1997-vt. oct/17) Emprèstit 25.843.520,49 0,00 25.843.520,49 0,00 0,00 0,00 

Banc Europeu d’Inversions (Rom. 30-sep-98) Préstec 2.146.471,77 0,00 1.073.235,91 1.073.235,86 1.073.235,86 0,00 

Banc Europeu d’Inversions (Rom. 17-nov-99) Préstec 2.103.542,35 0,00 701.180,78 1.402.361,58 701.180,79 701.180,79 

Banc Europeu d’Inversions (Rom. 04-ago-00) Préstec 1.717.177,44 0,00 429.294,36 1.287.883,08 429.294,36 858.588,72 

Banc Europeu d’Inversions (Rom. 28-feb-02) Préstec 2.142.857,13 0,00 428.571,43 1.714.285,70 428.571,43 1.285.714,27 

Banc Europeu d’Inversions (Rom. 13-ago-02) Préstec 3.428.571,44 0,00 571.428,57 2.857.142,87 571.428,57 2.285.714,30 

Banc Europeu d’Inversions (Rom. 11-dic-02) Préstec 2.572.671,44 0,00 428.778,57 2.143.892,87 428.778,57 1.715.114,30 

D
e

u
te

  

am
o

rt
it

za
ci

ó
 

 e
sf

o
rç

 p
ro

p
i MICINN: préstec Feder Acteparq Préstec 2.013.061,74 0,00 231.060,47 1.782.001,27 171.926,75 1.610.074,52 

MICINN: acompte Feder diversos Préstec 25.382,31 0,00 8.460,77 16.921,54 8.460,77 8.460,77 

INNPLANTA 2010: Centre inter. coneixement Acompte 287.849,79 0,00 0,00 12.172,04 0,00 12.172,04 

INNPLANTA 2010: Centre inter. coneixement Préstec 231.941,36 0,00 11.600,64 102.193,11 11.736,37 90.456,74 

Infraestructura FEDER 2013 Préstec 483.945,70 0,00 59.133,76 424.811,94 59.133,76 365.678,18 
 

  42.996.992,96 0,00 29.786.265,75 12.816.901,86 3.883.747,23 8.933.154,63 

 
 
En analitzar el detall del deute financer inclòs en el quadre anterior, cal observar que el 81,76% 
d’aquest, és a dir 10,48 milions d’euros, materialitzada en diverses remeses de préstec amb el 
Banc Europeu d’Inversions, compta amb el compromís irrevocable de finançament (tant del capital 
com de tots els interessos que reporta) de la Generalitat Valenciana, la Universitat hi actua com a 
deutor juridiconominal del deute, independentment de la realitat econòmica subjacent en els 
corresponents convenis i contractes de finançament. Així mateix, l’amortització de la resta del 
deute, per import de 2,34 milions d’euros, els creditors dels quals són el Ministeri de Ciència i 
Tecnologia i la Generalitat Valenciana, serà finançada amb fons propis al llarg dels pròxims vuit 
anys. Aquesta última part de l’endeutament financer suposa un 2,75% dels ingressos corrents no 
afectats liquidats en l’exercici 2017, últim liquidat, que ascendeixen a 85.035.714,80 euros 
(capítols I a V del Pressupost), la qual cosa suposa un percentatge significativament baix. Així 
doncs, la Universitat, juntament amb el conjunt de les seues entitats dependents, estima que podrà 
fer front a totes les amortitzacions i interessos derivats d’aquests deutes financers, sempre, 
lògicament, que la Generalitat Valenciana complisca els seus compromisos financers a favor de la 
Universitat. 
 
 

________________ 
 
 

La Comissió Executiva, 
 
            Vistiplau, 
El secretari,          El president, 
 
 
 
 
 
 
José Luis Blasco Díaz        Vicent Climent Jordà 
 
Castelló de la Plana, 26 de març de 2018 
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