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BALANÇ DE PIMESFL AL TANCAMENT DE L’EXERCICI 2014 
 

ACTIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA  2014 2013 

A) ACTIU NO CORRENT  5.399,65€ 6.746,31€

I.    Immobilitzat intangible     

II.   Béns del patrimoni històric     

III.  Immobilitzat material Nota 5 3.592,23€ 4.938,89€

IV.  Inversions immobiliàries     

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

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

VII. Actius per impost diferit      

B) ACTIU CORRENT  108.858,74€ 83.605,77€

I.    Existències     

II.  Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia Nota 7 6.181,75€ 7.915,49€

III.   Deutors comercials i altres comptes a cobrar     

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

V.   Inversions financeres a curt termini Nota 9 0,00€ 0,00€

VI.  Periodificacions a curt termini     

VII.  Efectiu i altres actius líquids equivalents Nota 9 102.676,99€ 75.690,28€

TOTAL ACTIU (A+B)  114.258,39€ 90.352,08€
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PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA 
MEMÒRIA 2014 2013 

A) PATRIMONI NET  92.925,44€ 70.494,20€

A-1) Fons propis Nota 11 89.906,18€ 66.283,23€
    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 exigida)    

    II.  Reserves Nota 11 57.180,06 € 57.180,06 €
    III.  Excedents d’exercicis anteriors Nota 11 -20.896,83€ -49.600,39€
    IV.  Excedent de l’exercici Notes 3 i 11 23.622,95€ 28.703,56€

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 14 3.019,26€ 4.210,97€

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  21.332,95€ 19.857,88€

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 21.332,95€ 19.857,88€

1. Proveïdors Nota 8 0,00€ 0,00€
2. Altres creditors Nota 8 21.332,95€ 19.857,88€

VI.  Periodificacions a curt termini    

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)  114.258,39€ 90.352,08€

 
 
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 ACABAT EL 31/12/2014 

NOTES DE 
LA 

MEMÒRIA 

(DEURE) 
HAVER 

2014 

(DEURE) 
HAVER 

2013 
A. Excedent de l’exercici     

1. Ingressos de l’activitat pròpia Nota 13 499.091,67 506.597,34€
a) Quotes d’associats i afiliats Nota 13 91.685,00€ 93.513,25€
b) Aportacions d’usuaris    
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions  24.726,94€ 15.830,98€
d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l’excedent de l’exercici  Nota 14 382.679,73€ 397.253,11€
e) Reintegrament d’ajudes i assignacions    

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

3. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació    
4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu    
5. Aprovisionaments     
6. Altres ingressos de l’activitat  0,00€ 0,00€

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent    
b) Subvencions, donacions i llegats d’explotació afectes l’activitat mercantil    

7. Despeses de personal Nota 13 -388.297,98€ -392.239,27€
8. Altres despeses de l’activitat Nota 13 -87.632,19€ -86.510,81€
9. Amortització de l’immobilitzat Nota 5 -1.346,66€ -1.346,66€
10. Subvencions, donacions i llegats de capital trasp. a l’excedent de l’exercici Nota 14 1.191,71€ 1.191,71€

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

11. Excessos de provisions    
12. 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)  23.006,55€ 27.692,31€
13. Ingressos financers  616,40€ 1.011,25€
14. Despeses financeres    
15. Variació de valor raonable en instruments financers    
16. Diferències de canvi    
17. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers    
18. Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer  0,00€ 0,00€

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

A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (13+14+15+16+17+18)  616,40€ 1.011,25€
A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2) Nota 12 23.622,95€ 28.703,56€
19. Impostos sobre beneficis    
A.4) VARIACIÓ DE PATRIMONI NET RECONEGUDA EN L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 
(A.3+19) Nota 12 23.622,95€ 28.703,56€

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 A 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 errors    
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 23.622,95€ 28.703,56€

 
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, amb NIF G-
12741088, va ser inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 
79 (C) i classificada de caràcter cultural. Té el domicili social al campus del riu Sec de la 
Universitat Jaume I, Avinguda de Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana. 
 
La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, 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 investigació, de promoció del voluntariat i, en 
general, de suport a l’activitat universitària. En definitiva, la Fundació té per objecte col·laborar 
amb la Universitat Jaume I en el desenvolupament i la gestió d’aqueixes activitats que 
contribuïsquen a la millora en la prestació dels serveis universitaris. 
 
Segons estableix l’article 3 bis dels seus Estatuts, i de conformitat amb el que preveu l’article 24.6 
del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, la Fundació té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de 
la Universitat Jaume I. Això implica que la Universitat, en l’àmbit del conveni marc firmat entre 
ambdues entitats, pot encarregar a la Fundació l’execució de qualsevol prestació relacionada amb 
l’objecte social referit en l’article 6 dels Estatuts, a través d’encàrrecs de gestió que es 
formalitzaran per mitjà de la subscripció de convenis específics de col·laboració. 
 
El desenvolupament de l’objecte de la Fundació s’efectuarà, entre altres, a través de les activitats 
següents: 

a. Cooperar en el compliment de les funcions pròpies de la Universitat, complementant i 
millorant les activitats realitzades per a l’estructura de la Universitat o les entitats que 
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 investigació, en la docència i en la gestió. 

d. Fomentar la qualitat en la gestió universitària. 

e. Fomentar la inserció laboral de l’estudiantat i dels titulats i de les 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, en especial 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. 

 
La Fundació desenvolupa les seues activitats preferentment al territori de la Comunitat Valenciana. 
Quant a l’àmbit personal o sector de la població atesa, l’actuació de la Fundació se centra 
bàsicament en la comunitat universitària (personal docent i investigador, alumnat, personal 
d’administració i serveis) i aquelles persones, entitats i institucions vinculades a la Universitat 
Jaume I i destinatàries dels serveis universitaris. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
a) Imatge fidel: 

 
Els comptes anuals de l’exercici 2014, 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 fins lucratius. 
 
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 fins lucratius i el model de pla d’actuació de les 
entitats sense fins lucratius (PGC ESFL 2011). 
 
Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat 
de xicotetes i mitjanes 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 la legislació mercantil i les disposicions de desplegament, en 
particular, el Pla general de comptabilitat, el Pla general de comptabilitat de xicotetes i mitjanes 
empreses i les adaptacions sectorials, les normes de desplegament que, en matèria 
comptable, estableix l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i altres legislacions 
espanyoles que siguen d’aplicació. 

 
S’ha optat per l’aplicació del Pla de comptabilitat de xicotetes i mitjanes entitats sense fins 
lucratius. 
 
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 de 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 hi ha aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 
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d) Comparació de la informació: 
 
Als efectes de l’obligació establida en 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 
2014 es presenten amb informació comparativa de l’exercici precedent. 
 

e) Agrupació de partides: 
 

No hi ha partides que hagen estat objecte d’agrupació en el balanç ni en el compte de resultats. 
 
 

f) Elements recollits en diverses partides: 
 
No hi ha 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 2014. 
 
 
 
3. EXCEDENT DE L’EXERCICI 

 
L’excedent positiu de l’exercici ascendeix a 23.622,95 euros. La proposta d’aplicació del mateix 
traspassant-lo «A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors» s’ha de sotmetre a 
l’aprovació del Patronat. 
 

Proposta d’aplicació de l’excedent: 
 

Base de repartiment Import 
Excedent positiu de l’exercici 23.622,95€ 
Romanent - 
Reserves voluntàries - 
Reserves per a compliment de fins aplicades en l’exercici - 

Total 23.622,95€ 
 

Aplicació Import 
A dotació fundacional - 
A reserves especials - 
A reserves voluntàries - 
A reserva per a compliment de fins - 
A compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 23.622,95€ 
A excedents negatius d’exercicis anteriors - 

Total 23.622,95€ 
 
 
Com es pot apreciar en la taula de la pàgina 34, l’excedent positiu es genera bàsicament en 
l’activitat 4 (Programa de suport a la gestió i promoció d’estudis de postgrau) i en l’activitat 2 
(Desenvolupament i gestió del programa Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes). 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
a) Immobilitzat intangible: 

 
No s’hi 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 posada en 
funcionament, com les despeses de transport, assegurances, instal·lació muntatge i altres de 
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, s’hi apliquen els 
coeficients màxims segons la taula general d’amortització (annex al Reglament de l’impost de 
societats aprovat per RD 1777/2004, de 30 de juliol). L’amortització es realitza des del moment que 
estan els béns disponibles per a posar-los 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 

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 hi ha indicis que dites actives hagen patit una pèrdua de 
valor per deteriorament de valor. En el cas que existisca qualsevol indici, es realitza una estimació 
de l’import recuperable de l’actiu corresponent per a determinar l’import del deteriorament necessari. 
Els càlculs del deteriorament d’aquests elements de l’immobilitzat material s’efectuen element a 
element de manera individualitzada. 
 
A la data tancament de l’exercici no hi havia indicis de deteriorament, per la qual cosa no s’han 
registrat pèrdues per deteriorament dels actius materials. 
 
 

c) Inversions immobiliàries: 
 
La Fundació no disposa de terrenys ni construccions qualificades com a 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 adquisició dels 
mateixos i es registren inicialment pel valor nominal que tenen, incloent-hi en general els costos de 
la transacció que siguen directament atribuïbles. Es valoren posteriorment al cost amortitzat, i es 
registren en el compte de resultats els interessos meritats en funció del 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 hi ha evidència 
objectiva de què el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers amb semblants 
característiques de risc valorats col·lectivament, s’ha deteriorat com 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 estimats 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 aqueixos 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 aqueixos que no sent 
instruments derivats no tinguen un origen comercial. Els passius financers inclosos en aquesta 
categoria es valoren inicialment pel valor nominal. Els dèbits i partides a pagar es valoren amb 
posterioritat pel cost amortitzat, per a la qual cosa s’empra 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 valor nominal. Al tancament de 
l’exercici no se n’han efectuat correccions valoratives. 
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i) Cobertures comptables: 

 
No s’hi 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 atesa l’ escassa quantia s’ha 
optat per no inventariar-los. 
 
 

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

l) Impostos sobre beneficis: 
 
A la Fundació li és d’aplicació la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense fins lucratius 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 les despeses s’imputen en funció del principi del 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 financer derivat d’aquests. Quant a les despeses s’han 
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’hi han dotat provisions. 
 
 

o) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: 
 
No s’hi aplica. 
 
 

p) Despeses de personal: 
 
Les despeses del personal contractat específicament per a les distintes activitats realitzades 
s’imputen directament a cada una d’aquestes. Les despeses de la resta del personal de direcció i 
administració s’imputen a cada una de les activitats exercides en funció del temps dedicat a cada 
una d’aquestes. No hi ha 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. Aqueixes 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 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 als dits elements patrimonials. 
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r) Fusions entre entitats no lucratives: 

 
No s’hi escau. 
 
 

s) Combinacions de negocis: 
 
No s’hi escau. 
 
 

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

u) Transaccions entre parts vinculades: 
 
Les transaccions realitzades entre parts vinculades corresponen a la subvenció rebuda de l’UJI, i 
s’hi han registrat per l’import entregat. 
 
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 2014 

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€ 0,00€ 6.205,90€ 
Un altre mobiliari d’oficina 1.549,50€ 0,00€ 0,00€ 1.549,50€ 
SUMES  19.672,50€ 0,00€ 0,00€ 19.672,50€ 
 

Estat de moviments de l’immobilitzat material de l’exercici 2013 

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€ 0,00€ 6.205,90€ 
Un altre mobiliari d’oficina 1.549,50€ 0,00€ 0,00€ 1.549,50€ 
SUMES  19.672,50€ 0,00€ 0,00€ 19.672,50€ 
 

Estat de moviments de l’amortització acumulada de l’exercici 2014 

Saldo inicial Dotacions Eixides Saldo final 

14.733,61€ 1.346,66€ 0,00€ 16.080,27€ 
 

Estat de moviments de l’amortització acumulada de l’exercici 2013 

Saldo inicial Dotacions Eixides Saldo final 

13.386,95€ 1.346,66€ 0,00€ 14.733,61€ 
 
La Fundació no posseeix béns que hagen de ser qualificats com a immobilitzat intangible ni 
inversions immobiliàries. 
 
Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa semblant sobre actius no corrents: 
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No hi ha béns en règim d’arrendament financer. 
 
 
6. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC 

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

 
Són potencials beneficiaris i beneficiàries 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’aqueixos, d’acord amb les bases, normes o regles 
que establisca amb aquest propòsit. 
 
El desglossament de la partida B) II i III de l’actiu corrent, el 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 

Usuaris entitats del grup, multigrup o associades 7.915,49€ 24.726,94€ 18.545,19€ 6.181,75€

Altres usuaris 0,00€ 91.685,00€ 91.685,00€ 0,00€

Patrocinadors entitats del grup, multigrup o associades 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

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

Afiliats entitats del grup, multigrup o associades 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

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

Altres deutors entitats del grup, multigrup o associades 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

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

TOTAL 7.915,49€ 116.411,94€ 110.230,19€ 6.181,75€

 
 
8. BENEFICIARIS-CREDITORS 

 
El desglossament de les partides C.IV i 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 

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

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

Total beneficiaris 0,00€ 0,00€ 0,00€   0,00€ 

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

Altres procedències 19.857,88€ 229.817,41€ 228.342,34€ 21.332,95€Creditors 

Total creditors 19.857,88€ 229.817,41€ 228.342,34€ 21.332,95€

TOTALS 19.857,88€ 229.817,41€ 228.342,34€ 21.332,95€
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9. ACTIUS FINANCERS 

 
La informació dels actius financers, incloent-hi l’efectiu i altres actius líquids, és el que es mostra a 
continuació: 
 
 

Instruments financers a llarg termini     

Classes Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius de 
deute Crèdits. Derivats. Altres Total 

Categories 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

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

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

 
 
 

Instruments financers a curt termini     

Classes Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute Crèdits. Derivats. Altres Total 

Categories 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Inversions financeres i 
efectiu 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 102.676,99€ 75.690,28€ 102.676,99€ 75.690,28€

Usuaris i altres deutors 
de l’activitat pròpia 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 6.181,75€ 7.915,49€ 6.181,75€ 7.915,49€

TOTAL 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 108.858,74€ 83.605,77€ 108.858,74€ 83.605,77€

 
 
 
INVERSIONS FINANCERES A LLARG I A CURT TERMINI 
 

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

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

TOTAL 1.807,42€ 0,00€ 0,00€ 1.807,42€

INVERSIONS FINANCERES C/T: 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 naturalesa i segons la funció que compleixen en la 
Fundació. El valor en llibres de cada una de les categories és la següent: 
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Instruments financers a llarg termini    

Classes Deutes amb 
entitats de crèdit 

Obligacions i altres 
valors negociables Derivats. Altres Total 

Categories 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

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€

 
 

Instruments financers a curt termini    

Classes Deutes amb 
entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats. Altres Total 

Categories 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Dèbits i partides a pagar 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 21.332,95€ 19.857,88€ 21.332,95€ 19.857,88€

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€ 21.332,95€ 19.857,88€ 21.332,95€ 19.857,88€

 
 
Informació sobre el venciment dels deutes: 
 

Informació sobre venciment dels deutes al tancament de l’exercici 2014 

Venciments en anys 

Concepte deute 1 2 3 4 5 Més de 
5 TOTAL 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 21.332,95€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 21.332,95€ 
Total 21.332,95€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 21.332,95€ 
 
 

Informació sobre venciment dels deutes al tancament de l’exercici 2013 

Venciments en anys 

Concepte deute 1 2 3 4 5 Més de 
5 TOTAL 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 19.857,88€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19.857,88€ 
Total 19.857,88€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 19.857,88€ 
 
Els saldos creditors, a 31 de desembre de 2014, corresponents a Hisenda Pública per IRPF i als 
organismes de la Seguretat Social, han estat satisfets durant el mes de gener de 2015. 
 
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: 
 
 



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 2014__________________________________________________________________________18 

 
 

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 57.180,06€ 0,00€ 0,00€ 57.180,06€

 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 -49.600,39€ 0,00€ 28.703,56€ -20.896,83€

 VI.  Excedent de l’exercici 28.703,56€ 23.622,95€ -28.703,56€ 23.622,95€

TOTALS 66.283,23€ 23.622,95€ 0,00€ 89.906,18€

 
 
Principals variacions dels fons propis: 
 
L’augment dels fons propis en 23.622,95 euros respon a l’excedent positiu de l’exercici. 
 
 
 
12. SITUACIÓ FISCAL 

 
a) Impost sobre beneficis 

A la Fundació li és d’aplicació la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense fins lucratius 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 sobre Societats, sempre 
que es complisquen determinats requisits, fonamentalment relacionats amb l’obtenció de resultats 
per mitjà de l’exercici de les activitats que constitueixen el seu objecte fundacional. Per l’aplicació 
d’aquesta norma totes les rendes obtingudes durant l’exercici 2014 estan exemptes. 
 
La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’impost sobre 
societats és la que es detalla a continuació: 
 

CONCEPTE 2014 2013 
Resultat comptable després d’impostos 23.622,95€ 28.703,56€ 
Diferències permanents (augments) 477.276,83€ 480.096,74€ 
Diferències permanents (disminucions) -500.899,78€ -508.800,30€ 
Base imposable de l’impost de societats 0,00€ 0,00€ 

 
 
La informació exigida per la legislació fiscal per a gaudir de la qualificació d’entitat sense fins 
lucratius als efectes de la Llei 49/2002 s’inclou en la nota 18 d’aquesta memòria. 
 
No hi ha provisions derivades de l’impost sobre beneficis ni esdeveniments posteriors al tancament 
que suposen una modificació de la normativa fiscal que afecte 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 
sobre societats i per a la resta d’impostos que se li apliquen des de l’exercici 2010. Es considera 
que s’han practicat adequadament les liquidacions dels impostos, per la qual cosa, en el cas que 
sorgiren discrepàncies en la interpretació de la normativa tributària vigent pel tractament fiscal 
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atorgat a les operacions, els eventuals passius resultants, no afectarien de manera significativa als 
comptes anuals adjunts. 
 
 

b) Altres tributs 

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

 
a) Ajudes monetàries i no monetàries 

La partida 3.a) i b) del compte de resultats «Ajudes monetàries» no presenta moviments durant 
l’exercici 2014 ni en el precedent. 
 
La partida 3.c) del compte de resultats «Despeses per col·laboracions i de l’òrgan de govern» no 
presenta moviments durant l’exercici al qual es refereixen aquests comptes anuals ni en el 
precedent. 
 
La partida 6 del compte de resultats «Aprovisionaments» no presenta moviments durant els 
exercicis de 2014 i de 2013. 
 
 

b) Despeses de personal 
Detall de la partida 8 del compte de resultats «Despeses de personal»: 
 
 

Compte/Concepte 2014 2013 

640 Sous i salaris 298.244,28€ 299.414,13€ 

642 Seguretat social a càrrec de l’empresa 90.053,70€ 92.825,14€ 

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

TOTAL 388.297,98€ 392.239,27€ 
 
 

c) Altres despeses de l’activitat 
Detall de la partida 9 del compte de resultats «Altres despeses de l’activitat»: 
 

Compte / Concepte 2014 2013 

621 Arrendaments i cànons 13.755,69€ 13.858,96€ 

623 Serveis de professionals independents 9.811,02€ 8.532,25€ 

625 Primes d’assegurances 2.755,15€ 2.701,44€ 

626 Serveis bancaris i semblants 122,47€ 129,39€ 

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

629 Altres serveis 60.953,61€ 61.190,35€ 

631 Tributs (taxes) 234,25€ 98,42€ 

TOTAL 87.632,19€ 86.510,81€ 
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d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

Detall de la partida 1.c) del compte de resultats «Ingressos de promocions, patrocinadors i 
col·laboracions»: 
 

Compte/Concepte 2014 2013 

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i 
col·laboracions  24.726,94€ 15.830,98€ 

TOTAL 24.726,94€ 15.830,98€ 
 

No s’han venut béns ni prestat serveis produïts per permuta de béns no monetaris i serveis. 
 
No s’han originat resultats fora de l’activitat normal de l’entitat que hagen d’incloure’s en la partida 
«Altres resultats». 
 
 
 
14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

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

 

Any 
concessió 

Entitat 
que l’atorga Finalitat 

Import 
Total 

concedit 

Imputat a 
resultats 
exercicis 
anteriors 

Imputat a 
resultats de 

l’exercici 
Pendent 
d’imputar 

2014 Universitat Jaume I Realització activitats pròpies 382.679,73€ 0,00€ 382.679,73€ 0,00€

2007 Universitat Jaume I Cessió immobilitzat material 18.123,00€ 13.912,03€ 1.191,71€ 3.019,26€

TOTALS 400.802,73 € 13.912,03€ 383.871,44€ 3.019,26€

 
 
Anàlisi de les partides de balanç: 
 

 Saldo inicial Entrades Eixides 
(Devolucions) 

Imputat a 
resultats Saldo final 

Subvencions 4.210,97€ 0,00€ 0,00€ 1.191,71€ 3.019,26€

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

Llegats 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

TOTALS 4.210,97€ 0,00€ 0,00€ 1.191,71€ 3.019,26€

 
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 utilitzar-los sense 
contraprestació econòmica. La valoració inicial dels mateixos ascendeix a 18.123,00 euros. La 
imputació a resultats de l’exercici s’ha realitzat per import de 1.191,71 euros (el mateix import en 
l’exercici 2013). 
 
Així mateix, la Fundació ha percebut un import de 382.679,73 euros (397.253,11 euros en 2013) 
que correspon a la subvenció rebuda de la Universitat Jaume I, destinada íntegrament al 
compliment dels seus fins. Aquesta subvenció s’ha imputat íntegrament als resultats de l’exercici i 
es considera una transacció entre parts vinculades. 
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15. ACTIVITAT DE L’ENTITAT. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS 
PROPIS. DESPESES D’ADMINISTRACIÓ 

 
A) Activitat de l’entitat 
 
 

I. Activitats realitzades 
 
 

ACTIVITAT 1 
 

a) Identificació 
 
Denominació de l’activitat Suport a l’avaluació de la docència 

Tipus d’activitat  Activitat pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 

Lloc d’exercici de l’activitat Castelló 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
La Universitat Jaume I té una vocació irenunciable d’excel·lència acadèmica i científica que li 
obliga a una millora contínua de la qualitat dels serveis que presta a la societat en l’àmbit de la 
docència, la investigació 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 un dels dos quadrimestres del curs acadèmic, 
col·labora amb la Universitat Jaume I en diferents tasques que configuren el procés de l’avaluació 
de l’activitat docent del professorat durant el dit període lectiu, entre les quals 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 de les enquestes en els períodes oficials, realització de les enquestes anticipades 
i retardades que es duen a terme fora dels dits terminis, així com les que es realitzen fora de 
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. 

 
 

b) Recursos humans emprats en l’activitat 
 

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

Previst Realitzat Previst Realitzat 
Personal assalariat 1,10 1,10 1.815,00 1.815,00 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 

c) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Nombre Tipus 
Previst Realitzat 

Persones físiques 13.820 14.200 
Persones jurídiques - - 
Projecte sense quantificar beneficiaris - - 
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d) Recursos econòmics emprats en l’activitat 
 

Import 
Despeses/Inversions 

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 31.578,82€ 34.158,57€ 2.579,75€
Altres despeses de l’activitat 1.909,52€ 1.811,29€ -98,23€
Amortització de l’immobilitzat 87,88€ 87,94€ 0,06€
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 33.576,22€ 36.057,80€ 2.481,58€
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)     
Adquisicions de béns de patrimoni històric     
Cancel·lació del deute no comercial     
Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTAL 33.576,22€ 36.057,80€ 2.481,58€

 
 

e) Objectius i indicadors de l’activitat 
 

Quantificació Objectiu Indicador 
Previst Realitzat 

Millora contínua en la gestió i suport a l’avaluació 
docent 

Nombre de revisions i 
digitalitzacions de qüestionaris 59.650 65.805 

 
 
 

ACTIVITAT 2 
 

a) Identificació 
 

Denominació de l’activitat Desenvolupament i gestió de l’Escola d’Estiu dels 
Xiquets i Xiquetes 

Tipus d’activitat  Activitat pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 

Lloc d’exercici de l’activitat Castelló 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
La Fundació General, per encàrrec de la Universitat Jaume I, desenvolupa i gestiona el programa 
Escola d’Estiu, activitat ludicoeducativa, creada amb la finalitat d’oferir als xiquets i xiquetes de 
Castelló, entre els quatre i els setze anys, una manera diferent de passar les seues vacacions al 
mes de juliol. Les diverses activitats que es desenvolupen es programen, es dissenyen i s’adapten 
als diferents grups, segons les edats dels participants; es presenta com una alternativa d’oci en el 
període de vacacions, amb un disseny educatiu, d’entreteniment i diversió. 

Principalment, participen en aquesta activitat els fills i filles de l’alumnat, 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. 
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b) Recursos humans emprats en l’activitat 

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

Previst Realitzat Previst Realitzat 
Personal assalariat 4,80 4,45 7.920,00 7.342,50 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 

c) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Nombre  
Tipus 

Previst Realitzat 
Persones físiques 570 547 
Persones jurídiques - - 
Projecte sense quantificar beneficiaris - - 

 
 

d) Recursos econòmics emprats en l’activitat 
 

Import 
Despeses/Inversions 

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 138.174,24€ 134.497,90€ -3.676,34€
Altres despeses de l’activitat 74.853,90€ 71.408,21€ -3.445,69€
Amortització de l’immobilitzat 559,05€ 559,00€ 0,05€
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 213.587,19€ 206.465,11€ -7.122,08 €
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)     
Adquisicions de béns de patrimoni històric     
Cancel·lació del deute no comercial     
Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTAL 213.587,19€ 206.465,11€ -7.122,08€

 
e) Objectius i indicadors de l’activitat 

 
Quantificació Objectiu Indicador 

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 570 547 

 
 
 

ACTIVITAT 3 
 

a) Identificació 
 

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

Tipus d’activitat  Activitat pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 

Lloc d’exercici de l’activitat Castelló 
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Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
La Fundació, en col·laboració amb els òrgans i estaments universitaris amb competències sobre 
beques i ajudes, alumnat i postgrau, participa activament en les diferents actuacions que 
configuren la gestió, convocatòries i tramitació de les següents beques i ajudes: 

1. Beques per a la realització d’estudis de màster en la Universitat Jaume I, finançades pel 
Banco Santander. 

2. Beques per a la realització d’estudis de postgrau en la Universitat Jaume I, finançades per 
la Fundación Balaguer-Gonel Hermanos. 

3. Beques de matrícula per a l’alumnat de la Universitat Jaume I. 

4. Ajudes per a l’alumnat que ha superat les proves d’accés a la Universitat Jaume I. 

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

b) Recursos humans emprats en l’activitat 
 

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

Personal assalariat 1,00 0,95 1.650,00 1.567,50 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 

c) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Nombre  Tipus 
Previst Realitzat 

Persones físiques 1.750 2.146 
Persones jurídiques - - 
Projecte sense quantificar beneficiaris - - 

 
 

d) Recursos econòmics emprats en l’activitat 
 

Import 
Despeses/Inversions 

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 31.876,74€ 31.788,28€ -88,46€
Altres despeses de l’activitat 1.927,54€ 1.827,94€ -99,60€
Amortització de l’immobilitzat 88,71€ 88.74€ 0,03€
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 33.892,99€ 33.704,96€ -188,03€
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)     
Adquisicions de béns de patrimoni històric     
Cancel·lació del deute no comercial     
Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTAL 33.892,99€ 33.704,96€ -188,03€
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e) Objectius i indicadors de l’activitat 
 

Quantificació Objectiu Indicador 
Previst Realitzat 

Optimitzar la gestió i contribuir al suport 
i difusió de les ajudes Nombre total de sol·licituds gestionades 1.750 2.146 

 
 
 

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 d’exercici de l’activitat Castelló 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

Amb l’objecte de cooperar al desenvolupament formatiu i professional dels titulats i titulades 
universitàries, la Fundació du a terme accions de suport a la gestió, promoció i difusió d’estudis de 
màster de la Universitat Jaume I que reuneixen determinades característiques que fan que el seu 
desenvolupament i gestió siga d’especial complexitat i rellevància, entre les quals cal destacar: 

• Elevat component internacional. 

• Estudis que es desenvolupen mitjançant convenis amb altres institucions universitàries 
(màsters interuniversitaris). 

• Ensenyament virtual, no presencial, amb un ús rellevant de les TIC. 

• Resultat economicofinancer positiu i suficient que autofinance el cost de la gestió. 

L’àmplia promoció i difusió a través de diferents canals de comunicació i un suport adequat a la 
gestió dels diversos cursos que anualment es programen, constitueixen valuosos mecanismes que 
potencien en gran manera la demanda de l’alumnat interessat en la realització de les dites accions 
formatives. 
 

 
 

b) Recursos humans emprats en l’activitat 
 

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

Personal assalariat 4,90 4,00 8.085,00 6.600,00 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 
 
 

c) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Nombre  Tipus 
Previst Realitzat 

Persones físiques 445 Directes: 189 
Persones jurídiques - - 

Projecte sense quantificar beneficiaris - 

Indirectes: sense quantificar. 
Potencialment són beneficiaris de les 
actuacions realitzades: la comunitat 

universitària i la societat en el seu conjunt 
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d) Recursos econòmics emprats en l’activitat 
 

Import 
Despeses/Inversions 

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 117.458,24€ 99.256,46€ -18.201,78€
Altres despeses de l’activitat 7.102,52€ 6.732,02€ -370,50€
Amortització de l’immobilitzat 326,89€ 326,83€ -0,06€
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 124.887,65€ 106.315,31€ -18.572,34€
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)     
Adquisicions de béns de patrimoni històric     
Cancel·lació del deute no comercial     
Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTAL 124.887,65€ 106.315,31€ -18.572,34€

 
 

e) Objectius i indicadors de l’activitat 
 

Quantificació Objectiu Indicador 
Previst Realitzat 

Potenciar les accions de suport a la promoció 
dels cursos i a l’alumnat participant 

Nombre d’estudiantat matriculat en els 
estudis gestionats 445 189 

 
 
 

ACTIVITAT 5 
 

a) Identificació 
 

Denominació de l’activitat Activitats informatives i de comunicació amb 
organitzacions i entitats públiques i privades 

Tipus d’activitat  Activitat pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 

Lloc d’exercici de l’activitat Castelló 
 
 

Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 
La Fundació té entre les seues principals funcions desenvolupar mecanismes per a promoure, 
fomentar i difondre el coneixement, la investigació i el desenvolupament tecnològic en qualsevol 
dels 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 Jaume I, entre les quals es 
troben totes aqueixes actuacions que contribuïsquen a potenciar les relacions amb el seu entorn 
institucional, econòmic i social 

Amb aquest objectiu, la Fundació col·labora amb 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 l’àmbit d’actuació d’aquesta. 

A l’haver finalitzat el congrés Castelló 2020 i la finestreta única d’atenció a entitats i empreses, les 
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actuacions dutes a terme s’han centrat, principalment, en les següents: 
• Gestió i actualització del llibre taronja (grups d’investigació) i del llibre blanc (relacions UJI-

empresa). 
• Suport a la promoció i difusió de l’oferta educativa en diferents canals d’informació i 

comunicació: pàgina web, xarxes socials, etc. 
• Col·laboració en el manteniment de la pàgina web i generació i actualització de nous 

continguts. 
• Altres activitats de comunicació i difusió de l’activitat universitària. 

 
 

b) Recursos humans emprats en l’activitat 
 

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

Personal assalariat 0,95 0,90 1.567,50 1.485,00 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 

c) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Nombre  Tipus 
Previst Realitzat 

Persones físiques 1.360 - 
Persones jurídiques 150 - 

Projecte sense quantificar beneficiaris - 
Sense quantificar. Potencialment són beneficiaris de les 
actuacions realitzades: la comunitat universitària, 
institucions, empreses i societat en conjunt. 

 
 

d) Recursos econòmics emprats en l’activitat 
 

Import 
Despeses/Inversions 

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 29.791,35€ 29.708,47€ -82,88€
Altres despeses de l’activitat 1.801,44€ 1.708,67€ -92,77€
Amortització de l’immobilitzat 82,91€ 82,96€ 0,05€
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 31.675,70€ 31.500,10€ -175,60€
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)     
Adquisicions de béns de patrimoni històric     
Cancel·lació del deute no comercial     
Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTAL 31.675,70€ 31.500,10€ -175,60€
 

e) Objectius i indicadors de l’activitat 
 

Quantificació Objectiu Indicador 
Previst Realitzat 

Foment de la comunicació i la 
participació de persones i entitats 

Nombre de persones i entitats 
que participen en les 
actuacions realitzades 

1.510 

Sense quantificar. 
Potencialment són beneficiaris de 

les actuacions realitzades: la 
comunitat universitària, institucions, 

empreses i societat en el seu 
conjunt. 
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ACTIVITAT 6 
 

a) Identificació 
 

Denominació de l’activitat Enquestes de satisfacció d’entitats que estableixen 
projectes d’investigació amb l’UJI 

Tipus d’activitat  Activitat pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 

Lloc d’exercici de l’activitat Castelló 
 

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 investigació, 
amb la finalitat de proporcionar evidències per a aconseguir una millora contínua dels serveis que 
s’ofereixen. 

Amb aquest objectiu, la Fundació General, en col·laboració amb l’Oficina de Promoció i Avaluació 
de la Qualitat (OPAQ) i altres estaments vinculats, du a terme les enquestes de satisfacció a les 
organitzacions i entitats que contracten projectes d’investigació amb la Universitat Jaume I a través 
de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT), unitat 
encarregada de promoure i gestionar les activitats d’investigació i d’innovació tecnològica amb les 
empreses. 

 
 

b) Recursos humans emprats en l’activitat 
 

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

Personal assalariat 0,40 0,36 660,00 594,00 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 

c) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Nombre  Tipus 
Previst Realitzat 

Persones físiques - - 
Persones jurídiques 58 32 
Projecte sense quantificar beneficiaris - - 

 
 

d) Recursos econòmics emprats en l’activitat 
 

Import 
Despeses/Inversions 

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 11.618,62€ 11.602,01€ -16,61€
Altres despeses de l’activitat 702,56€ 665,71€ -36,85€
Amortització de l’immobilitzat 32,33€ 32,32€ -0,01€
Deteriorament i resultat per alienació de l’immobilitzat  
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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 12.353,51€ 12.300,04€ -53,47€
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)  
Adquisicions de béns de patrimoni històric  
Cancel·lació del deute no comercial  
Subtotal recursos  
TOTAL 12.353,51€ 12.300,04€ -53,47€
 
 

e) Objectius i indicadors de l’activitat 
 

Quantificació Objectiu Indicador 
Previst Realitzat 

Potenciar la participació i el seguiment dels 
projectes per les empreses usuàries. Nombre d’enquestes realitzades 58 32 
 
 
 

ACTIVITAT 7 
 

a) Identificació 
 

Denominació de l’activitat Suport a la gestió de determinades actuacions del 
programa Campus Obert 

Tipus d’activitat  Activitat pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 

Lloc d’exercici de l’activitat Castelló 
 
Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

La Universitat Jaume I de Castelló aspira ser un centre de clara referència, amb identitat pròpia, 
emprenedora, creativa i compromesa amb la construcció i el progrés de la societat a la qual 
pertany. Els compromisos que es deriven d’aquest servei reflecteixen la voluntat de la Universitat i 
de la Fundació d’aconseguir la màxima satisfacció dels usuaris des d’una posició predominant per 
a aconseguir la qualitat i la millora contínua. 

Per al compliment d’aquests objectius, la Universitat Jaume I hi ha encarregat a la Fundació el 
servei de suport a la gestió de determinades actuacions del programa Campus Obert, un programa 
de comunicació que naix amb l’objectiu de millorar la integració de la Universitat en la societat de 
Castelló, donar a conèixer i difondre la cultura i l’extensió universitària a través d’accions 
d’orientació, formació i activitats culturals, així com potenciar la col·laboració amb els organismes i 
entitats territorials interessats a participar en aquests programes. 

Les activitats mencionades s’han desenvolupat a la Seu del Nord, ubicada a la localitat de Vinaròs, 
amb finalitat de realitzar accions d’orientació i formació, així com la dinamització cultural de la 
comarca del Baix Maestrat, atès que la Fundació disposa d’àmplia experiència en la planificació, 
organització i desenvolupament d’aquests tipus d’actuacions, sent la gestió encarregada totalment 
coincident amb els fins fundacionals de l’entitat. 

 
 

b) Recursos humans emprats en l’activitat 
 

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

Personal assalariat 0,90 0,83 1.485,00 1.369,50 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 
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c) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Nombre  Tipus 
Previst Realitzat 

Persones físiques 1.650 Directes: 1.392 
Persones jurídiques - - 

Projecte sense quantificar beneficiaris - 
Indirectes: sense quantificar. 

Potencialment són beneficiaris de les actuacions 
realitzades: entitats, empreses i societat en general 

 
 

d) Recursos econòmics emprats en l’activitat 
 

Import 
Despeses/Inversions 

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 26.502,38€ 25.876,61€ -625,77€
Altres despeses de l’activitat 1.602,56€ 1.520,04€ -82,52€
Amortització de l’immobilitzat 73,76€ 73,80€ 0,04€
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 28.178,70€ 27.470,45€ -708,25€
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)     
Adquisicions de béns de patrimoni històric     
Cancel·lació del deute no comercial     
Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTAL 28.178,70€ 27.470,45€ -708,25€
 
 

e) Objectius i indicadors de l’activitat 
 

Quantificació Objectiu Indicador 
Previst Realitzat 

Millorar la comunicació i la difusió de les 
activitats i la participació dels usuaris 

Nombre de consultes realitzades 
pels usuaris i persones interessades 5.090 3.917 

 
 
 
 

ACTIVITAT 8 
 

a) Identificació 
 

Denominació de l’activitat Organització i gestió d’accions formatives per a 
l’obtenció de certificats de professionalitat 

Tipus d’activitat  Activitat pròpia 

Identificació de l’activitat per sectors Ensenyament 

Lloc d’exercici de l’activitat Castelló 
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Descripció detallada de l’activitat realitzada 
 

A finals de 2013, la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació va homologar a la 
Fundació com a centre col·laborador de formació professional ocupacional, a fi d’organitzar i 
impartir diferents cursos dirigits a l’obtenció dels corresponents certificats de professionalitat, 
instruments que acrediten oficialment el conjunt de competències professionals que capaciten per 
al desenvolupament d’una determinada activitat laboral i certifiquen que es posseeixen les 
habilitats i coneixements necessaris per a exercir la professió. 

La Fundació, segons allò que s’ha previst, va organitzar i va convocar el curs per a impartir el 
certificat de professionalitat denominat «Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i 
juvenil», el qual no es va poder dur a terme finalment per falta d’inscripcions suficients per a la 
seua realització. 

No obstant això, durant 2014 la Fundació ha estat treballant en l’organització d’altres accions 
formatives, així com en la tramitació per a sol·licitar de la Conselleria l’acreditació de l’entitat en 
matèria de formació professional per a l’ocupació que li permeta, durant el curs acadèmic 2014-15, 
impartir formació per a l’obtenció de certificats de professionalitat, destacant el curs «Atenció 
sociosanitària a persones dependents en institucions socials», pertanyent a la família professional 
serveis socioculturals i a la comunitat. 

 
 

b) Recursos humans emprats en l’activitat 
 

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

Personal assalariat 0,80 0,71 1.320,00 1.171,50 
Personal amb contracte de serveis - - - - 
Personal voluntari - - - - 

 
 

c) Beneficiaris o usuaris de l’activitat 
 

Nombre Tipus 
Previst Realitzat 

Persones físiques 50 - 
Persones jurídiques - - 
Projecte sense quantificar beneficiaris - - 

 
 

d) Recursos econòmics emprats en l’activitat 
 

Import 
Despeses/Inversions 

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 21.479,46€ 21.409,68€ -69,78€
Altres despeses de l’activitat 14.766,78€ 1.958,31€ -12.808,47€
Amortització de l’immobilitzat 95,13€ 95,07€ -0,06€
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 36.341,37€ 23.463,06€ -12.878,31€
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)     
Adquisicions de béns de patrimoni històric     
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Cancel·lació del deute no comercial     
Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTAL 36.341,37€ 23.463,06€ -12.878,31€
 
 

e) Objectius i indicadors de l’activitat 
 

Quantificació Objectiu Indicador 
Previst Realitzat 

Optimitzar la gestió i millorar les competències 
professionals dels usuaris 

Nombre de persones participants en 
les accions formatives programades 50 - 

 
 



Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana 
Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana  nº 79 (C) 

CUENTAS ANUALES 2014________                         ________33 

 
II. Recursos econòmics totals emprats per l’entitat, classificats per activitats 
 

DESPESES/INVERSIONS (imports en euros) 

Activitat 
1 

Suport a 
l’avaluació de 
la docència 

Activitat 
2 

Desenvolupam
ent 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 

Informació i 
com. amb 

organitzacions 
i entitats 

Activitat 
6 

Enquestes de 
satisfacció 
projectes 

investigació 
UJI 

Activitat 
7 

Suport a la 
gestió 

programa 
Campus Obert 

Activitat 
8 

Accions 
formatives 

certificats de 
professionalitat

Total 
activitats 

No 
imputats a 

les 
activitats 

Total 

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 prod. acabats i en curs de 
fabricació              
Aprovisionaments              
Despeses de personal 34.158,57 134.497,90 31.788,28 99.256,46 29.708,47 11.602,01 25.876,61 21.409,68 388.297,98 0,00 388.297,98 
Altres despeses de l’activitat 1.811,29 71.408,21 1.827,94 6.732,02 1.708,67 665,71 1.520,04 1.958,31 87.632,19 0,00 87.632,19 
Amortització de l’immobilitzat 87,94 559,00 88,74 326,83 82,96 32,32 73,80 95,07 1.346,66 0,00 1.346,66 
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 36.057,80 206.465,11 33.704,96 106.315,31 31.500,10 12.300,04 27.470,45 23.463,06 477.276,83 0,00 477.276,83 
Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de 
patrimoni històric)               
Adquisicions de béns de patrimoni històric               
Cancel·lació del deute no comercial               
Subtotal inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL RECURSOS EMPRATS 36.057,80 206.465,11 33.704,96 106.315,31 31.500,10 12.300,04 27.470,45 23.463,06 477.276,83 0,00 477.276,83 

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

INGRESSOS (imports en euros) 

Activitat 
1 

Suport a 
l’avaluació de 
la docència 

Activitat 
2 

Desenvolupam
ent 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 

Informació i 
com. amb 

organitzacions 
i entitats 

Activitat 
6 

Enquestes de 
satisfacció 
projectes 

investigació 
UJI 

Activitat 
7 

Suport a la 
gestió 

programa 
Campus Obert

Activitat 
8 

Accions 
formatives 

certificats de 
professionalitat

Total 
activitats 

No 
imputats a 

les 
activitats 

Total 

Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 40,19 255,87 40,62 149,60 38,03 14,79 33,78 43,52 616,40 0,00  616,40  
Vendes i prestacions de serveis de les activ. 
pròpies 91.685,00  91.685,00 0,00 91.685,00 
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils     
Subvencions del sector públic (subvenc. a 
l’activitat) 33.446,89 120.514,50 33.762,44 124.406,61 31.553,69 12.305,93 3.343,23 23.346,44 382.679,73 0,00 382.679,73 
Subvencions de capital imputades a l’excedent 
de l’exercici 77,82 494,68 78,53 289,23 73,41 28,60 65,31 84,13 1.191,71 0,00 1.191,71 
Aportacions privades     
Altres tipus d’ingressos: conveni d’encàrrec de 
gestió de l’UJI  24.726,94 24.726,94 0,00 24.726,94 
TOTAL RECURSOS OBTINGUTS 33.564,90 212.950,05 33.881,59 124.845,44 31.665,13 12.349,32 28.169,26 23.474,09 500.899,78 0,00 500.899,78 
    

RESULTATS -2.492,90 6.484,94 176,63 18.530,13 165,03 49,28 698,81 11,03 23.622,95 0,00 23.622,95 
 
Imports expressats en euros 
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IV. Recursos econòmics totals emprats i obtinguts per l’entitat 
 
a) Recursos econòmics totals emprats per l’entitat 
 

Import 
DESPESES/INVERSIONS 

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 term. i en curs de fabricació     
Aprovisionaments  
Despeses de personal 408.479,85€ 388.297,98€ -20.181,87€
Altres despeses d’explotació 104.666,82€ 87.632,19€ -17.034,63€
Amortització de l’immobilitzat 1.346,66€ 1.346,66€ 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 514.493,33€ 477.276,83€ -37.216,50€

Adquisicions d’immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)     

Adquisicions de béns de patrimoni històric     
Cancel·lació del deute no comercial     
Subtotal recursos 0,00€ 0,00€ 0,00€
TOTAL 514.493,33€ 477.276,83€ -37.216,50€

 
 

b) Recursos totals obtinguts per l’entitat 
 

INGRESSOS Previst Realitzat Desviació 
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni 790,00€ 616,40€ -173,60€
Vendes i prestació de serveis de les activitats pròpies 105.104,95€ 91.685,00€ -13.419,95€
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils  
Subvencions del sector públic 382.679,73€ 382.679,73€ 0,00€
Subvencions de capital imputades a l’excedent de l’exercici 1.191,71€ 1.191,71€ 0,00€
Altres tipus d’ingressos: convenis d’encàrrec de gestió de l’UJI 24.726,94€ 24.726,94€ 0,00€
TOTAL RECURSOS OBTINGUTS 514.493,33€ 500.899,78€ -13.593,55€

 

RESULTAT EXERCICI (Total recursos obtinguts-Total recursos 
emprats) 0,00€ 23.622,95€ 23.622,95€ 

 
 
 
V. Convenis de col·laboració amb altres entitats 
 
Els convenis de col·laboració que s’han firmat o renovat durant l’exercici 2014 han estat els 
següents: 

 
1. Primer acord de pròrroga del Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat 

Jaume I encarrega a la Fundació General de la Universitat Jaume I el servei de suport a 
la gestió de determinades actuacions del programa Campus Obert. 

Data: 1 de gener de 2014 

Finalitat: Encarregar a la Fundació el servei de suport a la gestió de determinades actuacions 
del programa Campus Obert, un dels programes de comunicació corporativa, que naix amb 
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l’objectiu de donar a conèixer la Universitat Jaume I i potenciar la seua integració en la 
societat de Castelló, i difondre la cultura i l’extensió universitària a través d’accions 
d’orientació i formació i activitats culturals. 

Import: 24.726,94 euros que la Universitat Jaume I abona a la Fundació General per a la 
realització de l’objecte d’aquesta encàrrec de gestió. 
 

2. Tercer acord de pròrroga del Conveni marc de col·laboració entre la Universitat Jaume I 
i la Fundació General de la Universitat Jaume I. 

Data: 12 de març de 2014 

Finalitat: Establir els principis reguladors bàsics del règim jurídic de les relacions entre la 
Universitat Jaume I i la Fundació, que permeta una eficaç col·laboració entre ambdues 
institucions i la consecució dels seus objectius, per mitjà del desenvolupament dels diferents 
programes d’actuació que es determinen. 

Import: D’acord amb la clàusula 6a del conveni: «Els programes d’actuació concretaran les 
obligacions de les parts, assignació de recursos econòmics i el procediment de gestió 
economicofinancera d’aquests, si escau». 

L’execució econòmica d’aquest conveni correspon globalment a la totalitat d’activitats que 
exerceix la Fundació, finançades a través de la subvenció nominativa que anualment li 
concedeix la Universitat Jaume I a l’entitat per al desenvolupament i gestió dels programes i 
activitats encarregades. 
 

3. Quart acord de pròrroga del Conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat 
Jaume I encarrega a la Fundació General de la Universitat Jaume I la gestió i 
desenvolupament de l’Escola d’Estiu dels Xiquets i Xiquetes. 

Data: 31 de març de 2014 

Finalitat: Encarregar a la Fundació la gestió i desenvolupament de l’Escola d’Estiu dels 
Xiquets i Xiquetes, així com la regulació del règim jurídic, tècnic i econòmic de les relacions 
entre les parts per a la gestió d’aqueixa activitat. 

Import: Les despeses de la comanda es financen pels imports de les inscripcions dels 
participants i per la part corresponent de la subvenció nominativa que anualment aporta la 
Universitat Jaume I a la Fundació per a fer front a les despeses de gestió dels diferents 
programes de col·laboració i activitats encomanades. 
 

4. Primer acord de Pròrroga del conveni específic de col·laboració pel qual la Universitat 
Jaume I encarrega a la Fundació General de la Universitat Jaume I la gestió i el 
desenvolupament d’accions per a impulsar i fomentar la comunicació, informació i 
divulgació de diferents activitats en l’àmbit socioeducatiu de la Universitat. 

Data: 22 d’abril de 2014 

Finalitat: Encarregar a la Fundació la gestió i desenvolupament d’accions per a impulsar i 
fomentar la comunicació, la informació i la divulgació de diferents activitats que realitza la 
Universitat en l’àmbit socioeducatiu, així com la regulació del règim jurídic, tècnic i econòmic 
de les relacions entre les parts per a la gestió d’aqueixa activitat. 

Import: Inclòs en la subvenció nominativa que anualment aporta la Universitat Jaume I a la 
Fundació per a fer front a les despeses dels diferents programes de col·laboració i activitats 
encomanades. 
 

Els ingressos i despeses generats per cada un d’aquests convenis estan inclosos en els recursos 
econòmics obtinguts i generats detallats en els apartats anteriors (recursos econòmics obtinguts i 
emprats per l’entitat). 
 
 
VI. Desviacions entre pla d’actuació i dades realitzades 

La desviació produïda entre els ingressos pressupostats i els realitzats en l’exercici 2014 es 
justifica pel fet que s’havien pressupostat 12.854,95 euros en concepte de matrícules del curs de 
certificat de professionalitat «Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil» 
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corresponent a l’activitat 8, curs que finalment no es va poder dur a terme per falta d’inscripcions 
suficients per a realitzar-la. No obstant això, s’han realitzat les activitats encaminades a 
l’organització i convocatòria del dit curs, així com els tràmits i gestions per a dur a terme altres 
accions formatives que la Fundació pretén realitzar en 2015. 
 
Respecte a les despeses, la diferència més significativa entre les despeses pressupostades i les 
realitzades en l’exercici 2014 correspon a la reducció o l’estalvi en: 
• El servei de suport a la gestió i promoció dels estudis de postgrau (activitat 4). 
• La incorporació de dos monitors menys en relació a l’Escola d’Estiu de 2013. 
• La partida d’altres despeses, motivada per la no execució en la totalitat de l’activitat 8. 
• La contractació d’alguns serveis i compra de subministraments per a l’Escola d’Estiu. 

 
 
B) Aplicació d’elements patrimonials a fins propis 
 
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, 
deduïts de les despeses d’administració, a la realització dels seus fins fundacionals. En el càlcul 
dels ingressos no s’han d’incloure 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 exercisca l’activitat pròpia, sempre que l’import d’aqueixa transmissió es reinvertisca en 
béns immobles en els quals concorre la dita circumstància o en altres béns que s’afecten amb 
caràcter permanent als fins 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. 
 

Destinació de rendes i ingressos: 
 

RENDA A 
DESTINAR 

(Acordada pel 
Patronat) 

Exercici 
RESULTAT 
COMPTABL

E (1) 

AJUSTOS 
NEGATIUS   

(2) 
AJUSTOS 

POSITIUS (3)

BASE DE 
CÀLCUL (1)-

(2)+(3) 
% Import 

RECURSOS 
DESTINATS A 

FINS 
(DESPESES + 
INVERSIONS) 

DIFERÈNCIA: 
Recursos 

destinats en 
excés (+) o 
defecte (-) 
(acumulat) 

2010 -74.275,39€ 0,00€ 574.948,03€ 500.672,64€ 100 500.672,64€ 574.948,03€ 74.275,39€

2011 34.477,96€ 0,00€ 520.267,03€ 554.744,99€ 100 554.744,99€ 520.267,03€ -34.477,96€

2012 -9.802,96€ 0,00€ 486.472,66€ 476.669,70€ 100 476.669,70€ 486.472,66€ 9.802,96€

2013 28.703,56€ 0,00€ 480.096,74€ 508.800,30€ 100 508.800,30€ 480.096,74€ -28.703,56€

2014 23.622,95€ 0,00€ 477.276,83€ 500.899,78€ 100 500.899,78€ 477.276,83€ -23.622,95€

TOTAL 2.726,12€ 0,00€ 2.539.061,29€ 2.541.787,41€  2.541.787,41€ 2.539.061,29€ -2.726,12€

 
RECURSOS DESTINATS A COMPLIMENT APLICATS EN L’EXERCICI 

Exercici 
2010 2011 2012 2013 2014 Total recursos 

fets efectius 

2010 574.948,03€  574.948,03

2011  520.267,03€ 9.802,96€ 24.674,91€  554.744,90€

2012  476.669,70€  476.669,70€

2013     455.421,83€ 28.703,56€ 484.125,39€

2014  448.573,27€ 448.573,27€

TOTAL 574.948,03€ 520.267,03€ 486.472,66€ 480.096,74€ 477.276,83€ 2.539.061,29€
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Ajustos positius del resultat comptable de l’exercici 2014: 

 
Despeses de les activitats exercides per al compliment de fins 

Conceptes de despesa Import 

Despeses de personal 388.297,98€

Altres despeses 87.632,19€

Dotació a l’amortització 1.346,66€

TOTAL AJUSTOS POSITIUS DEL RESULTAT COMPTABLE 477.276,83€

 
Seguiment d’inversions destinades al compliment dels fins fundacionals: 

 
Adquisició Forma de finançament Inversions computades com  

a compliment de fins 
Detall de la 

inversió 
Data 

Valor 
d’adquisici

ó 

Recursos 
propis 

Subvenció, 
donació o 

llegat 
Préstec 

Import fins 
a l’exercici 

2013 

Import en 
l’exercici 

2014 
Import 

pendent 

Mobiliari cedit UJI 01/07/2007 11.917,10€ 0,00€ 11.917,10€ 0,00 7.706,13€ 1.191,71€ 3.019,26€

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€ 545,53 97,49€ 331,88€

Mobiliari oficina 27/10/2008 276,26€ 276,26€ 0,00€ 0,00€ 143,25€ 27,63€ 105,38€

Mobiliari oficina 20/07/2009 298,34€ 298,34€ 0,00€ 0,00€ 132.80€ 29,83€ 135,71€

TOTALS 19.672,50€ 1.549,52€ 18.123,00€ 0,00€ 14.733,61€ 1.346,66€ 3.592,23€

 
Total recursos destinats en l’exercici al compliment de fins: 

 
RECURSOS IMPORT 

1. Despeses de les activitats exercides en compliment de fins (sense amortització ni 
correccions per deteriorament) 475.930,17€

2. Inversions realitzades en activitats exercides en compliment de fins 1.346,66€

TOTAL RECURSOS DESTINATS EN L’EXERCICI (1)+(2) 477.276,83€

 
 
C) Despeses d’administració 
 
No s’han meritat 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 corresponen a la subvenció rebuda de l’UJI, i 
s’han registrat per l’import entregat. 
 
No s’han percebut remuneracions pels membres del Patronat. 
 
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 meritat indemnitzacions per cessament. 
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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 de desembre de 2014: 

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. 

Inmaculada Fortanet Gómez, vicerectora de la Universitat Jaume I. 

Andrés Marzal Varó, Gerent de la Universitat Jaume I. 

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

José Muñoz Castillo, secretari del Consell Social de la Universitat Jaume I. 

Asunción Ventura Franch, membre del Patronat de la Fundació Isonomia. 

Antonio Barba Juan, membre del Consell d’Administració d’Espaitec. 

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

Rafael Montero Gomis, vocal designat per la Confederació d’Empresaris de Castelló. 

Vicent Francesc Sales i Mateu, vocal designat per l’Ajuntament de Castelló de la Plana. 

José Luis Jarque Almela, vocal designat per la Diputació Provincial de Castelló. 

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

Vacant (pendent de designació pel Consell de Govern), per cessament a petició pròpia 
de Vicente García Edo, com 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. 

Ainoa Ripoll Bel, estudianta 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. 

Encarnación Barragán Brito, vocal designada per les organitzacions sindicals. 

 

 

2. COMISSIÓ EXECUTIVA 
 

Composició de la Comissió Executiva a 31 de desembre 2014: 
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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. 

José Muñoz Castillo, secretari del Consell Social de la Universitat Jaume I. 

 
3. GERÈNCIA 
 

Gerent: José F. Vicente Queralt 
 
 

Canvis en els òrgans de govern, direcció i representació 
 

En 2014, motivats principalment per les eleccions dutes a terme en la Universitat Jaume 
I, s’han produït els següents canvis en el Patronat: 

• Cessaments: 

María Victoria Petit Lavall va cessar com a secretària general de la Universitat Jaume I. 

Aurelia Bengochea Morancho va cessar com a vicerectora de la Universitat Jaume I. 

Pablo Aibar Ausina va cessar com a vocal designat pel Consell de Govern de la 
Universitat Jaume I en representació d’Àgora Universitària, SL. 

Cipriano De Mesa Díaz va cessar a petició pròpia com a vocal designat pel Consell de 
Govern de la Universitat Jaume I en representació de la FUE. 

Víctor Mínguez Cornelles va cessar com a membre del Consell de Govern de la 
Universitat Jaume I en representació del PDI. 

Jesús Lancis Sáez va cessar com a membre del Consell de Govern de la Universitat 
Jaume I en representació del PDI. 

Andrea Planchadell Gargallo va cessar com a membre del Consell de Govern de la 
Universitat Jaume I en representació del PDI. 

Vicente García Edo va cessar a petició pròpia com a membre del Consell de Govern de 
la Universitat Jaume I en representació del PDI. 

Angel Bel Tena va cessar com a vocal del Consell de Govern de la Universitat Jaume I 
en representació de l’alumnat. 

Susana Camacho Guerrero va cessar com a vocal del Consell de Govern de la 
Universitat Jaume I en representació del PAS. 

Héctor Folgado Miravet va cessar a petició pròpia com a vocal designat per la Diputació 
Provincial de Castelló. 

 
• Nomenaments: 

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

Pablo Aibar Ausina, vicerector de la Universitat Jaume I. 

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

Antonio Barba Juan, membre del Consell d’Administració d’Espaitec. 

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

José Luis Jarque Almela, vocal designat per la Diputació Provincial de Castelló. 

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

Ainoa Ripoll Bel, estudianta 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. 

 

2. En 2014 s’han produït els següents canvis en la Comissió Executiva: 

• Cessaments: 

María Victoria Petit Lavall va cessar com a secretària general de la Universitat Jaume I. 

• Nomenaments: 

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

 
 

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

 

Categoria 
Nombre mitjà persones 

empleades 
2014 

Nombre mitjà persones 
empleades 

2013 
Direcció 1,00 1,00 
Administració i RRHH // Gestió d’activitats 5,00 5,00 
Personal contractat específicament per als distints 
programes 7,30 7,53 

TOTAL 13,30 13,53 
 
No hi ha persones empleades amb discapacitat major o igual al 33%. 
 
 

Distribució per categories i sexes del personal empleat al final de l’exercici 
 

Homes  Dones 
Categoria 

2014 2013 2014 2013 
Direcció 1 1 0 0 
Administració i RRHH // Gestió d’activitats 0 0 5 5 
Personal contractat específicament per als distints 
programes 1 1 5 5 

TOTAL 2 2 10 10 
 
 
Informació anual del grau de compliment del codi de conducta de les entitats sense fins 
lucratius 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 aqueixos comptes, d’acord amb els 
principis i recomanacions indicats en els codis de conducta, aprovats en desplegament de la 
disposició addicional tercera de la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del 
sistema financer, i no s’han produït desviacions respecte dels criteris continguts en els esmentats 
codis. 
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18. INVENTARI 

 
a) Béns i drets 

 
DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT Data 

adquisició 
Valor 

adquisició 
Amortització 
Acumulada 

Valor net 
comptable 

Mobiliari cedit per l’UJI  11.917,10 € 8.897,84 € 3.019,26 €

9 CADIRES «CONFIDENTE» 01/07/2007 349,11 € 261,98 € 87,13 €

5 PAPERERES 01/07/2007 59,75 € 44,84 € 14,92 €

5 ARMARIS AMB PORTES DE 0,74 (GRIS) 01/07/2007 682,60 € 512,23 € 170,37 €

5 CALAIXERES AMB RODES 01/07/2007 873,65 € 655,60 € 218,06 €

3 PENJADORS 01/07/2007 180,69 € 135,59 € 45,10 €

5 TAULES DE DESPATX (GRIS) 01/07/2007 1.436,30 € 1.077,82 € 358,48 €

5 ALES TAULA GRIS 01/07/2007 1.242,05 € 932,05 € 310,01 €

5 ARMARIS AMB POTES D’1,30  01/07/2007 1.091,95 € 819,42 € 272,54 €

5 CADIRES DE DESPATX, BUTAQUES 
AMB BRAÇOS 01/07/2007 769,60 € 577,52 € 192,08 €

1 TAULA CIRCULAR 110 DIÀMETRE (GRIS) 01/07/2007 425,00 € 318,92 € 106,08 €

1 BUCK DE CALAIX I ARXIVADOR AMB 
RODES 01/07/2007 209,39 € 157,13 € 52,26 €

1 ARMARI BAIX DE 74x80x42 01/07/2007 292,99 € 219,86 € 73,13 €

1 ARMARI BAIX DE 74x80x42 I ARXIVADOR 01/07/2007 385,00 € 288,91 € 96,09 €

1 PRESTATGERIA DE 103 CM D’ALÇADA 01/07/2007 236,35 € 177,36 € 59,00 €

1 BUTACA TAULA DESPATX 01/07/2007 430,00 € 322,68 € 107,32 €

6 BUTAQUES «CONFIDENTE» 07/09/2007 1.734,00 € 1.268,91 € 465,09 €

1 ALA DE TAULA 01/07/2007 370,51 € 278,04 € 92,47 €

1 TAULA DE REUNIONS DE 180x120 07/09/2007 675,47 € 494,30 € 181,17 €

1 TAULA DE DESPATX DE 180x100 
FRONTAL CORB 01/07/2007 472,69 € 354,71 € 117,98 €

Equips informàtics cedits per l’UJI  6.205,90 € 6.205,90 € 0,00 €
4 MICROORDINADORS SOBRETAULA PC 
PENTIUM 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 €

1 IMPRESSORA HP LÀSER JET 3800DN 01/07/2007 1.325,14 € 1.325,14 € 0,00 €

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

Resta mobiliària  1.549,50 € 976,54 € 572,96 €

BUCK RODES 28/05/2008 193,00 € 127,30 € 65,70 €

TAULA GRIS 28/05/2008 317,57 € 209,47 € 108,11 €

TAULA AUXILIAR 28/05/2008 274,29 € 180,92 € 93,38 €

BUTACA GIRATÒRIA 28/05/2008 190,04 € 125,34 € 64,70 €

MOBLE BAIX BLANC 23/10/2008 104,00 € 64,39 € 39,61 €

3 CADIRES BLAU 27/10/2008 172,26 € 106,47 € 65,79 €

LLIBRERIA PUZZLE CIRERER 20/07/2009 298,34 € 162,65 € 135,69 €

IMMOBILITZAT MATERIAL  19.672,50 € 16.080,27 € 3.592,23 €
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DESCRIPCIÓ DE L’ELEMENT Data 
adquisició 

Valor 
adquisició 

Amortització 
Acumulada 

Valor net 
comptable 

Deutors diversos 31/12/2014 6.185,75€ 0,00€ 6.185,75€

II. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE 
L’ACTIVITAT PRÒPIA  6.185,75€ 0,00€  6.185,75€

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

VI. INVERSIONS FINANCERES A LLARG 
TERMINI  1.807,42€   1.807,42 €

Caixa, euros 31/12/2014 246,07€ 0,00€ 246,07€

Bancs, compte corrent euros 31/12/2014 102.430,92€ 0,00€ 102.430,92€

VII. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS 
EQUIVALENTS  102.676,99€ 0,00€ 102.676,99€

TOTAL BÉNS I DRETS  130.342,66€ 16.080,27 € 114.258,39€ 
 

b)  Deutes 

DESCRIPCIÓ DEL DEUTE Data 
formalització 

Valor 
nominal 

Valor de 
reembossame

nt 

Valor net 
comptable 

Proveïdors - 0,00€ 0,00€ 0,00€

Altres creditors 31/12/2014 21.332,95€ 21.332,95€ 21.332,95€

TOTAL DEUTES  21.332,95€ 21.332,95€ 21.332,95€

 
 
19. INFORMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A 
PROVEÏDORS 
 
Informació facilitada en compliment del que disposa la disposició addicional tercera «Deure 
d’informació» de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i en la Resolució, de 29 de desembre de 2010, de l’ICAC sobre la informació a 
incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb els ajornaments de pagament a 
proveïdors en operacions comercials. 
 
A continuació es detalla el saldo pendent de pagament als proveïdors que, al tancament de 
l’exercici acumula, un ajornament superior al termini legal de pagament. 
 

 Pagaments realitzats i pendents de pagament en la data 
de tancament del balanç 

 2014 2013 
 Import % Import % 
Dins del termini màxim legal 81.474,88€ 98,76 43.867,78€ 53,55 
Resta 1.022,07€ 1,24 38.057,00€ 46,45 
Total pagaments de l'exercici 82.496,95€ 100,00 81.924,78€ 100,00 
Termini mitjà ponderat excedit (dies) 9 - 12,30 - 
Ajornaments que a la data de tancament 
sobrepassen el termini màxim legal. 0,00€ - 0,00€ - 

 
 
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. 
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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 duració il·limitada. No obstant això, el Patronat pot proposar-ne la 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 indica la normativa 
vigent i s’aplicarà el romanent a la realització de fins d’interès general anàlegs. 
 

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 fins lucratius, i destinar a la realització dels seus fins 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 a què 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 sobre societats, d’acord 
amb allò que s’ha assenyalat en els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002. S’estima que no hi ha 
rendiments no exempts segons aquesta normativa, per la qual cosa la base imposable de l’impost 
sobre societats és zero. 
 
 
 

INGRESSOS 

Activitat fundacional Explotació 
econòmica  

Altres tipus de 
rendes Import exempt Import no 

exempt 
Compte Import total 

del compte 
% Euros % Euros % Euros Euros 

Article 
Euros 

Quotes d’usuaris 91.685,00€ 100 91.685,00€ 91.685,00€ 6.1b) 0,00€ 
Ingressos de 
promocions, 
patrocinadors i 
col·laboracions 

24.726,94€ 100 24.726,94€ 24.726,94€ 6.1b) 0,00€ 

Subvencions, 
donacions i llegats a 
l’activitat 

382.679,73€ 100 382.679,73€ 382.679,73€ 6.1c) 0,00€ 

Ingressos financers 616,40€ 100 616,40€ 616,40€ 6.2 0,00€ 
Subvencions, 
donacions i llegats 
de capital 
imputats al resultat 

1.191,71€ 100 1.191,71€ 1.191,71€ 6.1c) 0,00€ 

TOTAL 
INGRESSOS 500.899,78€ 500.899,78€ 500.899,78€  0,00€ 
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DESPESES 

Activitat fundacional Explotació 
econòmica  

Altres tipus 
de rendes Import exempt Import no 

exempt 
Compte Import total 

del compte 
% Euros % Euros % Euros Euros 

Article 
Euros 

Ajudes monetàries i 
altres 0,00€ 100 0,00€ 0,00€ 6.1b) 0,00€ 
Despeses de 
personal 388.297,98€ 100 388.297,98€ 388.297,98€ 6.1c) 0,00€ 
Dotació 
amortització 
immobilitzat 

1.346,66€ 100 1.346,66€ 1.346,66€ 6.1c) 0,00€ 

Altres despeses 87.632,19€ 100 87.632,19€ 87.632,19€ 6.1c) 0,00€ 
TOTAL 

DESPESES 477.276,83€ 477.276,83€ 477.276,83€  0,00€ 
 
 
Totes les despeses i els 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 a què es refereix la present memòria. 
 
 

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

a) Normativa aplicable 
L’article 15 de la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de pressupostos de la Generalitat Valenciana per 
a l’exercici 2014 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, 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 81.2 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, i incorporar informació suficient i adequada que permeta relacionar 
el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament, calculada d’acord amb 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. 
 
 
 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-2001.t11.html#I151�
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c) Capacitat/necessitat de finançament segons la liquidació del pressupost 2014 

 
Taula 1 - Compte resultats / epígrafs i magnituds Euros 

A.1 Ingressos de l’activitat pròpia (nota 1) 499.091,67 
A.11 Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’excedent de l’exercici 1.191,71 
A.14 Ingressos financers 616,40 
A. Total ingressos 500.899,78 
A.8 Despeses de personal -388.297,98 
A.9 Altres despeses de l’activitat -87.632,19 
A.10 Amortització d’immobilitzat -1.346,66 
B. Total despeses -477.276,83 
(A-B) Resultat: superàvit/estalvi 23.622,95 

Font: Compte de resultats de PIMESFL a 31/12/2014 

Nota 1: Inclou subvenció nominativa rebuda de la Universitat Jaume I: 382.679,73 euros 
 
 

Taula 2 - Magnituds del balanç de PIMESFL a 31 de desembre de 2014 Euros 
Fons maniobra = actiu corrent (108.858,74) - passiu corrent (21.332,95) 87.525,79

Patrimoni net 92.925,44

Dotació fundacional 30.000,00

Deutes a llarg termini 0,00

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

1) Segons el detall dels apartats anteriors, la Fundació compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària entès com la situació d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició continguda en el sistema europeu de comptes (SEC-
2010). 

2) Així mateix, s’informa que l’entitat no disposa d’endeutament financer, amb la qual cosa la 
càrrega d’endeutament és zero. 

 
 

_______________ 
 
 
 

La Comissió Executiva, 
 
            Vistiplau, 
El secretari,          El president, 
 
 
 
 
 
José Luis Blasco Díaz       Vicent Climent Jordà 
 
Castelló de la Plana, 30 de març de 2015 
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