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TÍTOL I 

ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 

Article 1.- Àmbit d'aplicació 

1. La present normativa serà aplicable a tots els congressos, jornades, cursos, trobades i 

esdeveniments similars organitzats per la Universitat Jaume I. 

2. A l'efecte d'aquesta normativa, es considera que són organitzats per la Universitat Jaume I 

aquells esdeveniments en els quals el resultat, material o immaterial del mateix, resulte de 

propietat o utilització exclusiva o compartida de la Universitat Jaume I, podent a aquest efecte, 

dictar quantes instruccions considere necessàries per a aconseguir la fi proposada amb 

l'organització de l'esdeveniment. Per a açò, constituirà una dada rellevant el fet que s'utilitze en 

el mateix l'anagrama o l'esment a la Universitat Jaume I, llevat que aquesta inclusió o esment 

resulte d'una col·laboració econòmica de la universitat a l'entitat organitzadora, fruit d'una 

subvenció o patrocini. 

3. Queden exceptuats d'aquesta normativa els esdeveniments que compten amb normativa 

específica.  

4. S'entendran exclosos en tot cas els següents esdeveniments: 

a) Cursos d'estiu. 

b) Títols propis, segons es defineixen en l'article 132.2 dels estatuts de la Universitat 

Jaume I, aprovats per Decret 116/2010, de 27 d'agost, del Consell de la Generalitat 

Valenciana. 

c) Cursos i activitats esportives. 

d) Activitats culturals i d'espectacles. 

e) Aquells la realització dels quals no requerisca l'elaboració d'un pressupost d'ingressos i 

despeses, per no existir cap ingrés i cap cost per a la universitat, més enllà dels normals 

costos indirectes que es puguen incórrer, com els referits a electricitat, aigua, calefacció, 

neteja, manteniment general i uns altres similars d'aplicació global. 

5. En aquells esdeveniments el pressupost dels quals siga inferior a 3000 euros, únicament es 

requerirà la conformitat del responsable del centre de despesa al pressupost de la qual es vincule 

el projecte, i la remissió a la Comissió XXX, amb una antelació mínima de 7 dies abans de 

l'inici de l'esdeveniment, de la informació especificada en els articles 4 i 5 d'aquesta norma. En 

aquests esdeveniments serà aplicable el que es disposa en els Títols III, IV i V d'aquesta norma. 

 

Article 2.- Organització d'esdeveniments amb altres entitats 

1. Quan la Universitat Jaume I participe en l'organització d'aquests esdeveniments amb altres 

entitats haurà de, a més de seguir el que es disposa en aquesta normativa, formalitzar un conveni 

de col·laboració amb aquestes entitats participants. 

2. El contingut mínim dels convenis de col·laboració serà l'establit en l'article 6.2 de la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú. 

3. El conveni haurà de respectar el contingut de la proposta aprovada d'acord amb l'establit en el 

Títol II d'aquesta norma.  
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TÍTOL II 

PROCEDIMENT D'APROVACIÓ DELS ESDEVENIMENTS 

CAPÍTOL I 

PROCEDIMENT GENERAL 

 

Article 3.- Proposta de celebració de l'esdeveniment  

1. Qualsevol membre de la comunitat universitària, centre de despesa, departament, institut, 

grup de recerca o unitat administrativa, podrà proposar la celebració d'un dels esdeveniments 

arreplegats en aquesta normativa.  

2. La proposta haurà de contenir com a mínim la informació establida en l'article 4 d'aquesta 

normativa, i haurà de presentar-se a través del Registre de la Universitat o per qualsevol altre 

mitjà vàlid en dret, dirigida a la comissió XXX. En tot cas aquesta proposta haurà de comptar 

amb la conformitat del responsable del centre de despesa al pressupost de la qual es vincule el 

projecte. 

 

Article 4.- Contingut mínim de la proposta de celebració dels diferents esdeveniments 

La proposta a presentar a la comissió XXX ha de contenir, com a mínim, la següent informació: 

4a.- Dades generals de l'esdeveniment 

- Denominació de l'esdeveniment. 

- Àrea de coneixement, matèria d'estudi i/o línia de recerca. 

- Lloc de celebració. 

- Dates de celebració. 

- Nombre mínim i màxim d'assistents. 

- Criteris d'admissió dels assistents. Quan els criteris limiten la demanda, 

aquests seran raonats i hauran de guardar relació amb la finalitat de 

l'esdeveniment. 

- Departament o unitat administrativa organitzadora. 

- Persona responsable de l'esdeveniment. 

- Uns altres que es consideren rellevants 

4b.- Memòria econòmica detallada, segons el contingut que s'arreplega en l'article següent. 

 

Article 5.- Contingut de la memòria econòmica 

El contingut de la memòria econòmica citada en el punt 4b anterior ha de ser, com a mínim, el 

següent: 

5a.- Estat d'ingressos:  

- Previsió d'ingressos per inscripcions, indicant el preu proposat per a cada tipus 

d'inscripció, respectant les tarifes aprovades pel Consell Social i el nombre previst 

d'assistents. 

- Previsió d'ingressos per subvencions benvolgudes d'altres administracions públiques, 

indicant de forma detallada l'origen i la situació d'aquestes ajudes: sol·licitada, 

concedida en ferm o una altra. 
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- Previsió d'ingressos per subvencions o altres aportacions d'ens privats, indicant de 

forma detallada l'origen i situació d'aquestes ajudes: en negociació, amb contracte ferm 

o un altre. 

- Si escau, partida del pressupost aprovat per la UJI, a la qual el corresponent centre 

de despesa decidisca imputar part de les despeses originades per l'esdeveniment.  

- Altres tipus d'ingressos previstos. 

 

5b.- Estat de despeses: 

- Si escau, import de la contractació dels serveis d'una empresa organitzadora. 

- Lloguer d'espais (si l'esdeveniment se celebra fora de la UJI). Serà necessari justificar 

la necessitat de realitzar l'esdeveniment en instal·lacions @ajeno a la Universitat. 

- Assistències a ponents. 

- Assistències a personal de la UJI en concepte de gestió. 

- Despeses allotjament ponents. 

- Despeses locomoció ponents. 

- Menjars, pauses cafè i uns altres. 

- Publicitat: cartells, tríptics i uns altres. 

- Creació d'una possible pàgina web. 

- Despeses programa paral·lel en cas que existisca. 

- Excursions, visites, etc ... inclosos en el preu d'inscripció. 

- Material de marxandatge. 

- Edició d'actes. 

- Compra de material fungible. 

- Compra, si escau, de material inventariable. 

- Uns altres. 

 

Article 6.- Termini de presentació de les propostes 

Les propostes hauran de ser presentades dins del termini establit en qualsevol de les dues 

convocatòries anuals, que seran notificades pel Vicerectorat competent a través dels mitjans 

adequats. Excepcionalment, podran presentar-se altres propostes, fora dels terminis establits a 

aquest efecte, motivant les circumstàncies d'urgent necessitat que acrediten aquesta 

excepcionalitat. 

 

Article 7.- Funcions i composició de la Comissió XXX 

La comissió XXX serà l'encarregada de realitzar la valoració de les propostes presentades i 

aquelles altres funcions establides en aquesta norma. Aquesta comissió estarà composta per 

XXX membres, amb representació dins de la mateixa de XXX (per exemple, el Vicerector 

competent, un o dos membres de cada Facultat i Escola, i un o dos representants de la Gerència 

o dels serveis econòmics de la UJI), i haurà de ser nomenada pel Consell de Govern. 
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Article 8.- Tramitació de les propostes 

1. En el termini màxim de 15 dies des de la data de finalització de presentació de les propostes, 

la comissió emetrà un informe provisional motivat en el qual es pronunciarà sobre la 

conveniència o no de la realització dels esdeveniments presentats, atenent a les seues 

característiques acadèmiques o tècniques, i econòmiques. En el supòsit de presentació 

extemporània de les propostes, motivada per circumstàncies excepcionals d'acord amb l'establit 

en l'article 6 d'aquesta normativa, el termini d'emissió de l'informe provisional de la comissió 

serà de 8 dies, explicats a partir de la data de la seua presentació. 

2. En cas que el pronunciament de la comissió siga negatiu sobre alguna de les propostes, es 

notificarà aquest informe al responsable del projecte presentat, perquè en el termini màxim de 

10 dies al·legue allò que estime convenient.  

Si en aqueix termini no s'han rebut al·legacions, l'informe serà definitiu i la comissió ho elevarà 

immediatament a la Secretaria General perquè el present al Consell de Govern. En cas que 

s'hagen rebut al·legacions, la comissió disposarà de 10 dies per a emetre el seu informe definitiu 

i elevar-ho, juntament amb les citades al·legacions, a la Secretaria General per a la seua 

presentació al Consell de Govern. En cap cas, aquest informe serà vinculant per al Consell de 

Govern. 

 

Article 9.- Aprovació de les propostes 

1. El Consell de Govern, a la vista de la documentació presentada per la comissió, podrà aprovar 

la realització dels esdeveniments continguts en aquella que estime convenients, indicant si escau 

les instruccions o puntualitzacions que corresponguen. 

2. Els membres de la comunitat universitària, centres de despesa, departaments, o unitats 

administratives que van presentar les propostes de celebració d'aquests esdeveniments, així com 

la comissió XXX, seran informats de la decisió presa pel Consell de Govern quant a la seua 

aprovació o denegació. 

3. El Consell Social serà informat dels diferents esdeveniments a celebrar, incloent la memòria 

econòmica aprovada i el preu establit per a l'esdeveniment. 

 

CAPÍTOL II 

MODIFICACIÓ DE LES PROPOSTES APROVADES 

 

Article 10.- Modificació de les propostes aprovades 

1. Quan resulte necessari modificar una proposta ja aprovada, haurà de tramitar-se el mateix 

procediment assenyalat en el capítol I del Títol II d'aquesta norma. 

2. No obstant l'anterior, i en virtut del que es disposa en l'article 9.1, el Consell de Govern podrà 

establir en la resolució d'aprovació de la proposta els extrems que, sense afectar de forma 

significativa al desenvolupament de l'esdeveniment, puguen modificar-se sense necessitat de 

recaptar la seua aprovació. En aquest cas, el responsable de l'esdeveniment, en el termini màxim 

de 10 dies, informarà a la comissió XXX de les modificacions produïdes. 
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CAPÍTOL III 

PROCEDIMENT ABREUJAT D'APROVACIÓ DE PROPOSTES 

 

Article 11.- Procediment abreujat 

1. En aquells esdeveniments en els quals el pressupost no supere la quantitat que fixe el Consell 

de Govern, o que haja d'iniciar-se en un període inferior a XXX dies des de la presentació de la 

proposta, motivat per raons justificades i @ajeno a la universitat, la competència per a aprovar 

la proposta serà de la Comissió XXX. 

2. Durant la primera quinzena de cada mes, la Comissió informarà al Consell de Govern de les 

propostes aprovades per la mateixa en el mes anterior. En qualsevol moment, el Consell de 

Govern, mitjançant acord motivat i prèvia audiència del proponent, podrà revocar les 

aprovacions atorgades per la comissió.  

3. El procediment d'aprovació de les propostes per part de la Comissió XXX seguirà el tràmit 

establit en l'article 8. En aquest cas, l'informe definitiu se substituirà per la pròpia resolució de la 

comissió. Així mateix, serà aplicable el que es disposa en els apartats 2 i 3 de l'article 9 

d'aquesta normativa. 

4. En el cas d'urgent necessitat, els terminis per a emetre l'informe provisional i les al·legacions 

es reduiran a la meitat. 

5. A aquest procediment també serà aplicable l'establit en l'article 10. 

 

TÍTOL III 

PROCEDIMENT DE GESTIÓ ECONÒMICA 

CAPÍTOL I 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 12.- Règim jurídic aplicable al procediment de gestió econòmica 

La gestió econòmica de les despeses i ingressos que es produïsquen com a conseqüència de la 

celebració d'aquests esdeveniments haurà de respectar la normativa i procediments establits i 

aprovats per a la gestió econòmica de la Universitat Jaume I. 

 

Article 13.-Gestió econòmica dels esdeveniments 

1. Una vegada que el Consell de Govern haja donat la seua aprovació a cada projecte presentat, 

la persona responsable del mateix lliurarà la memòria econòmica detallada al Servei de Gestió 

Econòmica, perquè procedisca a adjudicar-li un codi de projecte i línia de finançament i, si 

escau, procedisca a la seua incorporació al pressupost de la UJI mitjançant el corresponent 

expedient de modificació de crèdit. 

2. En el cas que l'organitzador de l'esdeveniment siga un departament o un altre centre de 

despesa adscrita a una unitat de gestió, també haurà de lliurar-li a aquesta una còpia de la citada 

memòria econòmica.  
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Article 14.- Pressupost de l'esdeveniment 

El pressupost que es reflectisca en la memòria econòmica de l'esdeveniment ha de ser equilibrat, 

coincidint l'estat d'ingressos amb l'estat de despeses. 

 

CAPÍTOL II 

GESTIÓ DELS INGRESSOS 

 

Article 15.- Titularitat i recaptació dels ingressos 

1. Tots els ingressos derivats de la celebració d'aquests esdeveniments, amb independència del 

seu origen, seran de titularitat de la Universitat Jaume I i hauran de recaptar-se en comptes 

bancaris que el seu titular siga la Universitat, sense perjudici del que es disposa en l'article 

següent. 

2. En el cas de l'organització d'esdeveniments amb altres entitats, la titularitat dels ingressos i la 

seua recaptació es determinarà pel conveni de col·laboració que es formalitze a aquest efecte. 

 

Article 16.- Recaptació d'ingressos per entitat @ajeno a la Universitat Jaume I 

1. En cap cas el cobrament de les matrícules serà gestionat pels responsables de l'esdeveniment, 

o per entitats @ajeno a la Universitat, llevat que per a aquest últim cas s'haja procedit a la 

signatura d'un contracte que autoritze aquesta gestió. 

2. En el cas que en virtut de la signatura d'un contracte s'encomane a un tercer la recaptació dels 

ingressos de titularitat de la UJI, l'entitat delegada haurà de constituir la corresponent fiança que 

cobrisca l'import a recaptar en nom de la Universitat, tal com imposa l'article 10.3 del Decret 

Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.  

 

Article 17.- Entitat encarregada de gestionar els ingressos 

La unitat encarregada de gestionar els ingressos d'aquests esdeveniments serà el Servei de 

Gestió Econòmica. Per a dur a terme aquesta labor, podrà sol·licitar tota la informació que 

necessite al responsable del projecte, a la unitat de gestió a la qual pertanga el departament o 

centre de despesa organitzador de l'esdeveniment, o a la unitat administrativa que corresponga. 

 

CAPÍTOL III 

GESTIÓ DE LES DESPESES. 

 

Article 18.- Entitats encarregades de gestionar les despeses 

Les unitats administratives que gestionaran el pressupost de despeses corresponent a aquests 

esdeveniments, seran les establides en les bases d'execució del pressupost de la Universitat per a 

cada any, atenent al centre de despesa responsable del projecte. 
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CAPÍTOL IV 

LIQUIDACIÓ ECONÒMICA 

 

Article 19.- Procediment de liquidació econòmica 

En un termini màxim de tres mesos des de la finalització de l'esdeveniment, la unitat 

administrativa encarregada de gestionar les despeses enviarà al responsable una proposta de 

liquidació econòmica del mateix. Aquest document contindrà el detall tant de l'estat d'ingressos 

com de l'estat de despeses, i una proposta de liquidació sobre el resultat global de 

l'esdeveniment. Dins dels 15 dies següents haurà de donar la conformitat a aquesta relació o, si 

escau, presentar les observacions o aquelles despeses i ingressos que la completen. 

2. Una vegada rebuda aquesta informació per la unitat administrativa aquesta confeccionarà la 

liquidació econòmica final, a l'efecte del que es disposa en l'article següent. 

 

Article 20. Resultat de la liquidació 

La liquidació podrà tenir un resultat final de dèficit o superàvit, procedint en cada cas de la 

següent forma: 

- Situació de superàvit: Els excedents generats es traspassaran a parts iguals 

als pressupostos generals del Vicerectorat competent en la matèria i del departament o unitat 

administrativa organitzadora de l'esdeveniment, amb l'aprovació dels òrgans competents. 

-  Situació de dèficit: Els imports deficitaris es cobriran a parts iguals amb 

càrrec als pressupostos generals del Vicerectorat competent en la matèria i del departament 

o unitat administrativa organitzadora de l'esdeveniment. A tal fi, en el pressupost inicial 

anual del citat Vicerectorat, es disposarà d'una partida destinada a cobrir possibles 

esdeveniments deficitaris. En tot cas, el responsable del projecte haurà d'emetre una 

memòria en la qual s'indiquen els motius que han motivat la situació de dèficit. 

 

TÍTOL IV 

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 

 

Article 21.- Règim jurídic de contractació de subministraments i serveis 

1. La contractació de subministraments i serveis necessaris per a la celebració d'aquests 

esdeveniments haurà de subjectar-se, com la resta de contractacions realitzades amb càrrec al 

pressupost de la Universitat Jaume I, a la normativa en vigor corresponent.  

2. S'ha de respectar especialment l'establit en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el Reial 

decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, i en les bases d'execució del pressupost de la Universitat Jaume I 

vigents en cada exercici. 
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Article 22.- Procediments de contractació 

1. La contractació de subministraments i serveis es realitzarà de la següent forma: 

a) Contractes majors: Aquells d'import igual o superior a 50.000 euros més IVA, quan es tracte 

de contractes d'obres, o d'import igual o superior a 18.000 euros més IVA, quan es 

tracte d'altres contractes, conforme al que es disposa en la normativa de contractació del 

sector públic. 

Aquest tipus de contractes s'han de gestionar, en tot cas, a través del Servei de Contractació i 

Assumptes Generals, mitjançant el corresponent expedient de contractació. 

b) Contractes menors: Són tots aquells que no tenen la consideració de contractes majors. 

- En el cas que qui organitze l'esdeveniment siga un departament o centre de despesa adscrita a 

una unitat de gestió, serà aquesta qui gestione aquest tipus de contractacions. 

- En el cas dels esdeveniments organitzats per Rectorat, Vicerectorats, Secretaria General, 

Gerència, Consell Social, o alguna unitat administrativa depenent d'algun d'aquests 

centres de despesa, aquestes contractacions hauran de realitzar-se a través del Servei de 

Contractació i Assumptes Generals. 

2. Les encomanes de gestió al fet que es refereix l'article 23.2 hauran de realitzar-se a través de 

la Gerència. 

 

Article 23.- Contractació de serveis de gestió i organització dels esdeveniments 

1. Els serveis de caràcter instrumental com la gestió i organització dels esdeveniments objecte 

d'aquesta normativa podran ser encarregats a una empresa, fundació o entitat @ajeno a 

la Universitat Jaume I. La contractació d'aquests serveis es realitzarà a través de la 

unitat de gestió corresponent o a través del Servei de Contractació i Assumptes 

Generals, segons el que es disposa en l'article 22 d'aquesta normativa. 

2. En el cas que la contractació dels serveis de gestió i organització dels esdeveniments 

s'encarregue a una empresa, fundació o entitat que ostente la condició de mitjà propi i 

servei tècnic de la Universitat Jaume I, tal com queda definit en la normativa de 

contractació del sector públic, es formalitzarà mitjançant una encomana de gestió amb 

aquesta entitat en la qual s'establiran les condicions de la prestació. Aquestes 

encomanes de gestió estaran excloses de l'àmbit d'aplicació de la normativa de 

contractació del sector públic. 

 

Article 24.- Contingut i obligacions dels contractes de serveis de gestió i organització dels 

esdeveniments 

La prestació de serveis contemplada en l'article 23.1 d'aquesta norma haurà de formalitzar-se a 

través de la signatura d'un contracte, en el qual s'arreplegaran els següents extrems: 

- Detall detallat dels treballs a realitzar per part de l'entitat adjudicatària. 

- Obligació per part de l'entitat delegada de respectar la normativa de la 

Universitat Jaume I quant a la contractació de subministraments o serveis, especialment: 

 Sol·licitud d'un mínim de tres pressupostos per a despeses que 

superen els 4000 euros. 
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 Comunicació a la Universitat d'aquelles despeses que puguen 

superar els 2000 euros, prèvia a la seua contractació, amb la finalitat de que la UJI 

emeta el corresponent document comptable de retenció de crèdit. 

 Respecte de la normativa sobre indemnitzacions per comissions de 

servei de la UJI, especialment en el referit als límits màxims a pagar en concepte de 

despeses de locomoció i dietes (hostalatge i manutenció). 

 Respecte dels criteris de gestió i control de les despeses per 

atencions protocol·làries en la UJI. 

 Notificació a la Universitat de l'existència de despeses que suposen 

l'existència d'un contracte major, de tal forma que es gestione el corresponent 

expedient de contractació per part del Servei de Contractació i Assumptes Generals. 

- Indicació expressa quant a que totes les factures, sense excepció, hauran 

d'estar emeses a nom de la Universitat Jaume I. 

- Obligació que tots els ingressos corresponents a inscripcions, subvencions 

públiques o privades o uns altres, s'efectuen directament en els comptes bancaris de la 

Universitat Jaume I. 

- En el cas excepcional que es delegue en una altra entitat la gestió dels 

ingressos de titularitat de la UJI, aquesta haurà de constituir la corresponent fiança que 

cobrisca l'import a recaptar en nom de la Universitat, tal com imposa l'article 10.3 del 

Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual 

s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana. No obstant 

açò, els imports ingressats en els comptes de l'entitat delegada, hauran de ser transferits als 

comptes bancaris de la UJI en un termini màxim de 10 dies des de la seua recepció per 

aquella, adjuntant el desglossament dels ingressos rebuts. 

 

TÍTOL V 

RETRIBUCIONS Al PERSONAL DE LA UJI PER LABORS DE GESTIÓ 

 

Article 25.- Nomenament i retribució del personal de la UJI per labors de gestió i 

coordinació de l'esdeveniment 

1. Es podrà efectuar un nomenament de càrrec acadèmic al personal de la Universitat Jaume I 

que realitze labors de gestió i coordinació dins d'un dels esdeveniments als quals es 

refereix la present normativa. 

2. El nomenament de càrrec acadèmic estarà assimilat a efectes retributius al càrrec de XXX 

arreplegat en el Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat 

universitari. 

3. En el cas que algun membre del personal d'administració i serveis col·labore en 

l'esdeveniment, se li indemnitzarà en les condicions previstes en la normativa interna de 

la Universitat vigent sobre gratificacions d'aquesta naturalesa, i es justificarà aquella 

col·laboració mitjançant la liquidació raonada que formularà el responsable del 

projecte. 
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DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Primera. Condicions per a tramitar-se el procediment abreujat d'aprovació de 

l'organització de congressos, jornades, trobades i esdeveniments similars 

organitzats per la Universitat Jaume I 

1. D'acord amb el que es disposa en l'article 11 d'aquesta normativa, el Consell de Govern podrà 

modificar, en qualsevol moment, la quantia del pressupost dels esdeveniments a 

organitzar, en relació a la tramitació del procediment abreujat. 

2. El Consell de Govern podrà establir els criteris i principis que justifiquen l'adopció del 

procediment abreujat en aquells casos justificats per urgent necessitat. 

 

Segona. Procediments de contractació 

Les quanties establides en l'article 22 d'aquesta normativa s'entendran remeses a les quals, a 

cada moment, fixe la normativa de contractació administrativa. 

 

Tercera. Preus públics dels esdeveniments 

1. El Consell Social fixarà anualment els preus públics dels congressos, jornades, trobades i 

esdeveniments similars als quals haurà de subjectar-se la proposta. 

2. El Consell Social podrà fixar una tarifa mínima i una tarifa màxima dels esdeveniments, així 

com els criteris per a determinar la seua quantia a aplicar en aquest interval, a fi que la 

proposta del preu públic s´adeqüe a la mateixa. 

3. Aquells supòsits justificats en els quals la tarifa proposada haja de ser diferent a la tarifa 

general fixada pel Consell Social, requerirà la prèvia aprovació d'aquest òrgan. En 

aquests casos, amb independència del procediment d'aprovació de l'esdeveniment a 

seguir, es requerirà, amb anterioritat a l'aprovació de la tarifa pel Consell Social, la 

proposta emesa pel Consell del Govern. 

 

Quarta. Difusió de la celebració dels esdeveniments 

Amb independència del pressupost dels esdeveniments, i una vegada aprovats, el seu 

responsable haurà d'assegurar una adequada difusió de la celebració dels mateixos per 

qualsevol mitjà que permeta el seu general coneixement, com la publicació en la pàgina 

web institucional de la Universitat Jaume I, la publicació en un dels diaris de major 

circulació de la província, de la comunitat autònoma o a nivell nacional, i/o la 

publicació en un altre mitjà equivalent. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 

Primera. Esdeveniments iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta 

normativa 

1. Els esdeveniments que, amb anterioritat a la data d'entrada en vigor d'aquesta normativa, ja 

s'hagueren iniciat, no es regiran per aquesta norma. 

2. A l'efecte d'aquesta norma, s'entendran iniciats, aquells esdeveniments en els quals s'hi 

haguera publicitat per qualsevol mitjà vàlid la celebració del mateix. A tal fi, es 

consideraran mitjans vàlids, la publicació en la pàgina web institucional de la 

Universitat Jaume I, la publicació en un dels diaris de major circulació de la província, 

de la comunitat autònoma o a nivell nacional, o la publicació en un altre mitjà que 

garantisca el general coneixement de la celebració de l'esdeveniment. 

 

Segona. Entitats encarregades de gestionar les despeses per a 2015 

A l'efecte de l'establit en l'article 18 d'aquesta normativa, les entitats encarregades de gestionar 

les despeses per a l'exercici 2015, segons el que es disposa en les Bases d'Execució del 

Pressupost de la Universitat Jaume I, seran les següents: 

- En el cas que qui organitze l'esdeveniment siga un departament o centre de despesa depenent 

d'una unitat de gestió, serà aquesta la que gestione el seu pressupost de despeses. 

- En el cas dels esdeveniments organitzats per Rectorat, Vicerectorats, Secretaria General, 

Gerència, Consell Social, o alguna unitat administrativa depenent d'algun d'aquests 

centres de despesa, serà el Servei de Gestió Econòmica qui gestione el seu pressupost 

de despeses 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Única. Entrada en vigor de la normativa 

La present normativa entrarà en vigor l'1 de XXXX de 201X. 


