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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest document analitza el context economicofinancer i la història pressupostària recent per 
tal de presentar, a grans trets i amb la informació disponible fins a la data, una previsió dels 
ingressos i les despeses previstos per a 2017.  

Cal recordar que el pressupost global és la composició de dos sistemes bàsicament indepen-
dents. El primer es forma amb el conjunt dels ingressos finalistes i les despeses associades a 
aquests ingressos. El segon amb la previsió d’ingressos genèrics, és a dir, els que han de finan-
çar el funcionament ordinari de la Universitat, i la previsió de despeses que comporta aquest 
funcionament.  

Fonamentalment, els ingressos finalistes provenen de convocatòries públiques competitives, 
de convenis amb tercers i de contractes amb diferents institucions i empreses. Resulta impos-
sible fer una estimació raonablement acurada de la seua totalitat en la fase de confecció del 
pressupost, ja que la majoria dels actes administratius que generen els corresponents crèdits 
es materialitzaran durant l’execució de l’exercici i depenen de molts factors imponderables. És 
per això què només fem constar al pressupost inicial determinats ingressos finalistes que 
compten amb un finançament cert amb el coneixement que tenim ara. Aleshores, aquest docu-
ment de criteris se centra especialment en partides d’ingressos i despeses genèrics i aborda 
només partides d’ingressos finalistes i les seus despeses en casos que mereixen explicació. 

L’esborrany de la llei de pressupostos de la Generalitat per a 2017 es va publicar fa pocs dies: 
el divendres 28 d’octubre. Les reunions mantingudes pels gestors universitaris i representants 
de les conselleries amb competències en educació superior i hisenda es van produir en setem-
bre, és a dir, amb cert endarreriment respecte del que hauria estat desitjable. Aquests encon-
tres han estat dominats per una sensació d’indefinició provocada, principalment, per la incer-
tesa en l’escenari polític nacional. Una pròrroga o endarreriment dels pressupostos de l’Estat 
genera, necessàriament, moltes dificultats tècniques per a la confecció del pressupost valencià 
i, en conseqüència, també per a la del nostre.  

Per exemple, en les reunions se’ns va anunciar la previsió d’una pujada del sou dels treballadors 
públics d’un 1%. També es parlava d’un augment del pressupost de la Generalitat suportat en 
l’aplicació de la regla de despesa.  Això donaria la possibilitat de gastar en 2017 un 1,8% més 
que en 2016 en cadascuna de les àrees de les diferents conselleries, entre elles l’ensenyament 
superior. Finalment no s’ha produït cap dels dos fets, si atenem l’esborrany dels pressupostos 
publicat.  

La resta d’aquest document s’estructura en un bloc dedicat als ingressos i despeses genèrics, 
un altre bloc dedicat a certes partides de despesa finançades amb ingressos finalistes i unes 
conclusions que tracten de posar en perspectiva la sostenibilitat economicofinancera de la ins-
titució, que sempre és el principal desafiament del disseny d’un pressupost. A més, inclou un 
apèndix que analitza i resumeix el que hem considerat més important de l’esborrany de la llei 
de pressupostos de la Generalitat pel que fa a l’ensenyament superior. 

2 INGRESSOS I DESPESES GENÈRICS 

2.1 INGRESSOS GENÈRICS 
Els ingressos genèrics, amb els quals es financen totes les activitats ordinàries de la Universitat, 
tenen dos components fonamentals:  

(1) la “subvenció” de la Generalitat per a la despesa corrent i  
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(2) la recaptació per taxes i preus públics.  

Altres elements, com ara el ingressos per venda de béns o els ingressos patrimonials, tenen un 
pes molt menor sobre el pressupost d’ingressos genèrics. 

2.1.1 LA “SUBVENCIÓ” DE LA GENERALITAT 

El principal component de finançament públic del Sistema Universitari Públic Valencià 
(SUPV) és la “subvenció” (en realitat transferència1) que la Generalitat assigna anualment a ca-
dascuna de les universitats públiques.  

Aquesta quantitat s'hauria de determinar amb un model de finançament que donés un suport 
bàsic a l’estructura existent en cada institució i que incentivés la millora del servei públic que 
presten les universitats, alhora que els donés una estabilitat i capacitat de planificació a mitjà i 
llarg termini. En principi, aquest model existeix: el Pla Pluriennal de Finançament. 

2.1.1.1 EL PLA PLURIENNAL DE FINANÇAMENT 2010-2017 

El Pla Pluriennal de Finançament (PPF) és l’instrument que permet determinar la quantitat 
de subvenció que correspon a cada institució amb uns criteris consensuats, amb una orientació 
a la millora continua i a partir d’indicadors  contrastables.  

Un dels objectius del PPF és facilitar la planificació financera, tot donant directrius estratègi-
ques al conjunt del SUPV que cada universitat ha de concretar amb accions polítiques pròpies. 
La consecució dels objectius de millora conduents a l’excel·lència permet obtindre un finança-
ment addicional a cada universitat pública valenciana.  

En aquest moment hi ha un PPF formalment en vigor: el que es va dissenyar per al període 2010–
2017. El PPF es va signar al setembre de 2010, quan la crisi financera ja es manifestava amb 
molta duresa. Per tant, es disposava d’informació suficient per a introduir una dosi de realisme 
que assegurés la sostenibilitat del sistema. Això es plasmava en una salvaguarda que ajornava 
l’aplicació íntegra del model de finançament fins que l’economia valenciana creixés a un ritme 
igual o superior a l’1,5% interanual en qualsevol dels exercicis del període 2010–2017. Mentre 
no s’observés aqueixa millora de l’economia, la Generalitat garantia un finançament equipara-
ble al de l’any 2010, amb una revisió depenent de certs indicadors macroeconòmics.  

Per a l’UJI, la “subvenció base” de 2010 va ser de 74.579.599,90€. Aquesta quantitat hauria de 
modificar-se cada any amb la previsió del deflactor del PIB nacional. L’aplicació d’aquest meca-
nisme compensatori davant la crisi hauria fet que en el període 2010–2014 la subvenció hagués 
estat sempre al voltant d’aqueixa quantitat base, amb variacions anuals inferiors a l’1% a 
l’alça o a la baixa.  

Atès el creixement del PIB valencià en 2014, l’any 2015 hauria d’haver estat testimoni d’una 
activació completa del PPF. Amb aquesta activació l’UJI hauria estat creditora de 84,3 milions 
d’euros en aqueix exercici. En 2016 i 2017 s'hauria d’haver assignat, també, una quantitat su-
perior als 84 milions d’euros.  

Però la realitat ha estat una altra ben distinta perquè, malauradament, el PPF no s’ha aplicat 
en cap dels anys del seu període de vigència. Ni tan sols s’ha aplicat en la seua versió de 
salvaguarda i adaptació a un escenari de poc creixement o decreixement econòmic. 

                                                                    
1 Hi ha una diferència entre subvenció i transferència: la primera ha de destinar-se a una finalitat específica i ha de 
justificar-se l’aplicació de tots els fons a aqueixa finalitat, amb obligació de reintegrament de la part no gastada. La 
transferència finança el funcionament ordinari i no requereix una justificació, més enllà de la correcta aplicació dels 
fons a la prestació del servei públic que correspon a la Universitat. 
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2.1.1.2 EVOLUCIÓ DE LA “SUBVENCIÓ” A L’UJI EN EL PERÍODE 2010-2016 

Paga la pena que fem una mica d’història sobre l’evolució real de la subvenció a l’UJI, ja que 
hem parlat de la ideal en l’apartat anterior. Hem dit que els ingressos per a 2010 haurien de 
rondar els 74,6 milions d’euros. Cal dir que en aqueix any es va patir una davallada inesperada 
pels efectes d’una reducció mitjana del sou dels funcionaris d’un 5%. Açò va afectar tant els 
ingressos com les despeses, que es van reduir en cancel·lar subvenció i despesa de capítol 1 per 
idèntic import (uns dos milions d’euros).  

Fins al 2012, però, la subvenció de l’UJI encara es mantenia en nivells clarament superiors als 
70 milions d’euros anuals. La Generalitat destinava a transferències corrents i de capital per al 
funcionament ordinari de les universitats públiques una quantia global de més de 778,5 mili-
ons d’euros anuals, quantitat que havia fregat els 800 milions d’euros pocs anys abans. 

En 2013, la Generalitat Valenciana va reduir en 110 milions d’euros la quantitat assignada al 
SUPV tan sols un any abans. El conjunt del SUPV disposaria de 668,5 milions per a repartir entre 
les cinc universitats, tot respectant la proporcionalitat de repartiment que venia aplicant-se des 
de 2010. Això implicava una assignació del 9,196% del total per a l’UJI: uns insuficients 
61.413.878,29€ anuals (una pèrdua de 13 milions respecte al pressupost inicial de 2010, o d’11 
milions una vegada descomptats els efectes de la retallada de sous!).2 El cas és que, des de 
2013, hem hagut de fer front a un campus amb més superfície construïda, a la implantació de 
nous estudis, al major increment vegetatiu de costos de la plantilla que provoca una plantilla 
jove, a l’encariment de béns, serveis i subministraments per i a l’adaptació a l’EEES... amb una 
“subvenció” inferior en un 17,5% a la de l’any 2010!  

La dràstica davallada de la “subvenció” es va voler justificar amb l’argument d’un augment de 
la recaptació per matrícula per l’efecte d’una extraordinària pujada de taxes, de la qual cosa 
ens ocuparem més endavant, però que ja avancem que va tenir un impacte molt moderat en 
els ingressos. 

Aquesta situació d’asfíxia econòmica no va millorar en 2014. Tot el contrari: es va agreujar. La 
Generalitat va reduir a 665,5 milions d’euros el finançament de la despesa ordinària del SUPV, 
tres milions menys que l’any anterior. Conseqüentment, i aplicant criteris d’estricta proporcio-
nalitat, l’UJI va veure encara més reduïda la “subvenció”, que va passar a 61.159.459,19€. 
Aqueixa és la mateixa quantitat que es va assignar en 2015.  

Els efectes de l’augment de cost de plantilla, les adaptacions d’infraestructures a la nova reali-
tat docent, els cada vegada més cars béns, serveis i subministraments necessaris per al funcio-
nament de la Universitat, o el major esforç en ajudes a estudiants que havia de realitzar l’UJI 
han hagut d’encaixar-se en un marc pressupostari d’ingressos molt reduïts i, finalment, estan-
cats en la irrisòria quantitat de 61,2 milions anuals. 

La subvenció de l’any 2016 per a l’UJI va augmentar lleugerament, arribant als 61.754.860,00€. 
L’increment era el just per assumir l’augment del sou dels treballadors públics autoritzat en 
la llei de pressupostos generals de l’estat (un 1%). És a dir, l’increment de finançament s’esgo-
tava completament amb l’augment de cost provocat per una determinada acció decidida fora 
de la Universitat. Per tant, hem hagut de seguir encaixant la resta d’increments de la despesa 
amb la mateixa insuficient subvenció. 

El disseny pressupostari de 2015 i 2016 per a l’UJI ha estat complicadíssim i va haver de fer ús 
d’estratègies discutibles, però necessàries per tal de no aplicar més retallades. Així, es van fer 
pressupostos “en dos temps”: es demanava a moltes unitats que consignaren al pressupost 

                                                                    
2 Un repartiment proporcional del total entre les cinc universitats suposa acceptar acríticament els criteris fixats en 
2010 per a un import molt major. Si la quantitat a repartir molt minorada, un repartiment merament proporcional és 
molt discutible: no totes les universitats afronten els mateixos reptes de creixement, consolidació o implantació de 
nous estudis, ni totes tenen els mateixos problemes d’economia d’escala pels efectes de la seua grandària relativa. 
Però eixe i no un altre és el criteri que es va aplicar des de la Generalitat.  
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una previsió de despesa del 50% o menys del que havien gaudit en anys anteriors, amb el com-
promís que una execució normal del pressupost permetria determinar, abans de l’estiu, la pre-
visió de saldo al final de l’exercici. Si la previsió era obtindré un superàvit, es recorreria al roma-
nent de tresoreria (notablement recuperat amb el pla de reequilibri economicofinancer dels 
darrers anys) per tal de dotar a cada unitat amb el 100% del crèdit necessari per a donar un 
servei amb la mateixa qualitat dels anys precedents. Com que en les dues ocasions s’ha pogut 
estimar un tancament d’exercici amb superàvit, s’ha pogut atendre el compromís. És aquesta 
una pràctica que anuncia una situació crítica que derivarà en una pèrdua de qualitat del servei 
prestat si no s’hi posa remei. 

Recordem que el PPF és un instrument de planificació i racionalització de les polítiques univer-
sitàries a mitjà i llarg termini. L’incompliment del PPF 2010–2017 ha fet que importants deci-
sions, molt meditades i preses per a un context, hagen hagut d’implementar-se en un es-
cenari completament diferent. No costa molt entendre que hi ha polítiques amb gran impacte 
sobre la sostenibilitat d’una institució i que és irresponsable forçar la presa d’una decisió fent 
creure que el context financer és un determinat quan se sap amb seguretat que serà un altre 
ben diferent. 

Per exemple, la decisió de 2011 d’implantar els estudis de ciències de la salut a l’UJI amb els 
ingressos que definia el PPF per al període 2010–2017 comptava amb una garantia absoluta de 
sostenibilitat financera, fins i tot en els pitjors escenaris contemplats en el PPF que s’acabava 
de signar. El primer curs dels estudis de medicina i infermeria va tenir lloc en 2011/2012 i és en 
2012 quan es va anunciar una retallada de la subvenció que la minvava molt més que en el més 
pessimista dels escenaris contemplats pel PPF. El desenvolupament dels estudis de ciències de 
la salut, llavors, està fent-se en un context radicalment distint del previst. No sols no estem 
rebent un finançament addicional per a la despesa que generen uns estudis tan costosos 
(como hauria fet l’aplicació del PPF): ni tan sols estem rebent un finançament comparable al 
de 2010. A hores d’ara estem rebent un import molt inferior a aquell de què disposàvem abans 
d’implantar els estudis de medicina i infermeria. De fet, estem en nivells de finançament sem-
blants als de l’any 2006! I amb eixos nivells d’evident infrafinançament hem desplegat dos dels 
estudis universitaris més costosos! 

2.1.1.3 LA SUBVENCIÓ PER A 2017 

Segons l’esborrany de llei de pressupostos, la quantitat que rebrem per subvenció en 2017 
és la mateixa que vam rebre en 2016. L’apèndix A recull un resum i anàlisi de l’esborrany de 
llei que permet veure l’escenari dissenyat per finançar al SUPV en 2017 i, quan es detalla, a l’UJI 
en particular. 

La subvenció per a despesa genèrica és de 61.754.860,00€. Hi ha altres partides finalistes que 
també es mantenen en els mateixos nivells de 2016. Per exemple, rebrem 50.000,00€ per a 
despesa del Consell Social i 24.000,00€ per a activitats universitàries per a majors. La quan-
titat que rebrem per a donar suport als grups d’alt rendiment acadèmic (grups ARA) no està 
concretada, atès que es distribueix entre universitats una vegada començada l’execució pres-
supostària. 

Sí que rebrem una quantitat encara indeterminada (!) per a sufragar les despeses que ocasio-
nen unes millores laboral concretes: nous complements docents i investigadors per a PDI con-
tractat laboral (uns 950.000 euros de despesa) i, almenys, un 10% de la carrera professional del 
PAS (uns 250.000€ de despesa). Com que el SUPV disposarà de només sis milions d’euros per a 
implantar aquestes millores, és previsible que a l ‘UJI només li toquen uns 560.000 euros (el 
9,196% del total). És a dir, no rebrem ni tan sols el 50% de la despesa que genera el reconeixe-
ment de nous drets. Resulta difícil entendre com es generen uns més que justos i reivindicats 
drets en els treballadors i no s’acompanyen dels recursos necessaris per al seu desplegament. 



 

 7 

2.1.1.4 UNA NOTA AL MARGE: EL CNEA  

Un dels components del PPF que convé destacar és el CNEA o “compensació per costos indu-
ïts per la normativa estatal i autonòmica”. Es tracta d’una quantia a determinar anualment 
que compensa les universitats de l’impacte que té tota normativa externa amb efectes sobre 
ingressos o despeses de cadascuna d’elles.  

El CNEA té dos components: 

• Component acadèmic: compensa les despeses per organització de proves d’accés i la 
pèrdua d’ingressos de matrícula per exempcions de taxes a estudiants (per família nom-
brosa, matrícules d’honor, víctimes de terrorisme o de violència de gènere…). 

• Component per recursos humans: compensa les despeses pel pagament de nous tri-
ennis, quinquennis docents i sexennis investigadors o el cost de transformació de con-
tractes administratius en laborals derivat de la LOU. 

La raó de ser del CNEA és obvia: hi ha elements que escapen a la capacitat decisòria de les 
universitats, perquè responen a polítiques adoptades pels governs autonòmic o nacional, i les 
universitats han de ser compensades pels seus efectes sobre la despesa o els ingressos. Si el 
govern autonòmic, per exemple, decideix una exempció de taxes per a determinats col·lectius, 
haurà de posar recursos addicionals que financen la nova política i no fer que les universitats 
assumisquen amb el seu minvat pressupost el cost que se’n deriva d’implantar la mesura. O si 
el govern central crea un nou complement per als funcionaris, haurà de dotar-se de finança-
ment a les universitats per tal que puguen fer efectiu el reconeixement dels nous drets als 
membres de les seues plantilles. 

Fins a l’any 2010, el CNEA es venia pagant anualment contra certificació de la reducció d’ingres-
sos o augment de despeses en l’exercici anterior. Però el CNEA no s’actualitza des de 2010 i 
es manté en una quantia congelada i absolutament desfasada (i, de fet, minorada quan es 
va aplicar al SUPV la dràstica retallada pressupostària de 2013).  

Posar-se al dia del CNEA suposaria afegir al finançament de l’UJI quasi 4 milions d’euros. O 
més, si tenim en compte que enguany s’activa la carrera professional horitzontal del PAS i la 
dotació econòmica per a finançar-la és manifestament insuficient. Aquesta activació supo-
sarà una quantitat encara indeterminada entre el quart de milió d’euros (10% del complement) 
i els dos milions i mig (100% del complement). O si tenim en compte que també s’activa el 
pagament de quinquennis i sexennis a contractats laborals, amb un cost proper al milió d’eu-
ros. Tant un concepte com altre haurien d’estar recollits en una actualització del CNEA sobre 
despesa real, i no en una línia diferenciada que ni tan sols està ben dotada econòmicament. 

Acabem insistint que el CNEA no és un finançament reclamat perquè les universitat facen més 
despesa ad libitum, sinó per a finançar la que provoquen decisions alienes als òrgans de govern 
universitaris i que generen nous drets en els estudiants o els treballadors. La no actualització 
anual del CNEA erosiona inexorablement el nostre pressupost de despesa, que ha d’aten-
dre un cost creixent provocat externament en Capítol 1 amb uns ingressos congelats o mino-
rats. 

2.1.2 UN COMENTARI SOBRE L’AUGMENT DE LES TRANSFERÈNCIES A UNIVERSITATS 

La quantitat assignada al SUPV podria haver-se incrementat en 2017 per dos camins:  

• la consolidació d’una partida puntual present en el pressupost de 2016 i  
• el trasllat al SUPV de l’augment de pressupost que permet la denominada “regla de 

despesa”.  

D’això es va parlar en les reunions de treball entre les universitats i la conselleria amb compe-
tències en educació superior. Paga la pena que comentem aquestes mesures per a conèixer 
l’escenari que semblava anar dibuixant-se progressivament. 
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2.1.2.1 LA POSSIBLE CONSOLIDACIÓ DE LA PARTIDA DESTINADA A FER FRONT EN 2016 

AL 50% DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA SUPRIMIDA EN 2012 

Si es comparen les quantitats que citem respecte d’anys anteriors amb les que apareixen en els 
comptes anuals es trobaran algunes diferències en els exercicis 2012, 2015 i 2016. Les diferèn-
cies s’expliquen pels efectes de la sorprenent i problemàtica supressió d’una paga extraordi-
nària de desembre al mes de juliol de 2012. Aquesta sorprenent (i molt ineficaç3) decisió va 
suposar una immediata minoració de la subvenció en l’entorn dels 2,6 milions d’euros.  

En 2015 es va incloure en els pressupostos inicials un 25% d’aquesta quantitat per a tornar 
als treballadors part de la quantitat no percebuda en 2012. Al llarg de 2015 es va incloure un 
altre 25% mitjançant modificació pressupostària. El 50% restant es va incloure en 2016 en la 
línia de finançament T7895000, amb un import d’1.305.240,00€ per a l’UJI. El cost d’aquesta 
acció en 2016 va ser de 14 milions per al conjunt del sistema. 

Semblava que aquests 14 milions d’euros, assignats en 2016 per a despeses del SUPV, anaven 
a consolidar-se al pressupost de la Generalitat per als exercicis posteriors, sumant el seu im-
port al de la subvenció a les universitats. Això permetria finançar una sèrie d’accions que hau-
rien d’implementar-se en el pressupost: 

1) Un augment del sou dels treballadors públics d’un 1%. 
2) El reconeixement i pagament de quinquennis i sexennis per a certs col·lectius de PDI 

laboral. 
3) Un 33% de la carrera professional del PAS, que es complementaria amb un 10% ad-

dicional sufragat per les universitats. 

Complir financerament les tres propostes era ben difícil amb només 14 milions d’euros, atès 
que cadascuna d’elles tenia un cost proper als 7 milions d’euros.  

Com que la primera de les accions no està recollida en el pressupost, però si que trobem en ell 
un reconeixement de quinquennis i sexennis per a PDI laboral i (amb certa indefinició, tot siga 
dit) l’autorització progressiva de la carrera professional del PAS, els 14 milions podrien haver-
se dedicar-se a aquestes dues finalitats. Segur que s’hauria arribat a un compromís de les uni-
versitats per assumir el cost d’alguna xicoteta desviació en el desplegament.  

Però, finalment, ha desaparegut la partida que finançava, en 2016, el 50% de la paga extraor-
dinària suprimida en 2012! Per a l’UJI, això suposa donar de baixa un ingrés de 1.305.240,00€. 
Esperàvem que aquesta quantitat es consolidés al pressupost, ja que no suposava un increment 
de despesa per a 2017 respecte de 2016.  

Sembla que només 6 d’aqueixos 14 milions apareixen finalment al pressupost de 2017 (vegeu 
l’apèndix A) i que estan afectats al finançament de les millores laborals. És una quantitat ma-
nifestament insuficient per a implantar ni tan sols la segona acció de la llista! 

I hi ha un fet encara més greu. Els 6 milions es consignen per al SUPV, però sense detallar el 
que correspon a cada universitat, per la qual cosa no sabem amb quin nivell d’insuficiència 
financera ens trobarem. Se’ns aplicarà el 9,196% de repartiment proporcional? Això deixaria en 
551.760,00€ els ingressos que necessitem per a finançar una despesa de 926.307,83€ que su-
posa el pagament de nous complements al PDI laboral, més uns 250.000€ que suposa finançar 
cada tram del 10% de la carrera professional del PAS (que, per cert, és un percentatge de la 
carrera professional que no dóna solució al greuge comparatiu amb els treballadors de l’admi-
nistració de la Generalitat). 

                                                                    
3 La mesura, que suposadament anava a generar reducció de despesa pública, ha eixit molt més cara. I no parlem només 
del cost de gestió que ha implicat anular un pagament i fer-ne tres posteriorment, ni de les negociacions per a recuperar 
el dret de cobrament el més aviat possible, ni de l’impacte sobre la tresoreria, ni del malestar que s’ha generat en uns 
treballadors públics que venen carregant amb una continuada pèrdua de drets laborals i de poder adquisitiu. Parlem 
de que els criteris per a la devolució de la paga han estat tant mal dissenyat que han suposat un sobrecost per a les 
universitats. 
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2.1.2.2 LA REGLA DE DESPESA I LA SEUA APLICACIÓ A LES CONSELLERIES 

A banda de la consolidació de la partida de restauració de la paga extra de 2012, hauria d’haver-
se permetre’s experimentat un creixement pressupostari en el SUPV per l’aplicació de la regla 
de despesa al pressupost de la Generalitat. Aquesta aplicació hauria permès un moderat aug-
ment del pressupost: un 1,8%. Això generaria uns 12 milions d’euros de capacitat de despesa 
addicional per al SUPV si s’apliqués linealment a cada conselleria i, dins de la que té competèn-
cies en educació superior, a l’ensenyament universitari. 

Però sembla que la Generalitat ha finançat amb aqueixos ingressos addicionals una acció molt 
particular: l’increment de cost per a 2017 de l’anualitat corresponent del conveni del deute an-
tic. Si fos així, podríem fer la lectura que el deute antic acabarem pagant-nos-ho nosaltres 
a nosaltres mateix, ja que els escassos increments pressupostaris estarien aplicant-se al paga-
ment del deute que la Generalitat va adquirir amb nosaltres. 

2.1.3 UNA DOTACIÓ EXTRAORDINÀRIA: EL CONVENI PEL QUÈ ES REGULA EL PAGAMENT 

DEL DEUTE ANTIC I EL SEU  IMPACTE EN ELS INGRESSOS GENÈRICS 

Com s'ha exposat en altres documents, en els exercicis anteriors a 2008 la Generalitat va gene-
rar un enorme deute del que eren creditores les universitats públiques valencianes. Es permetia 
a les universitats consignar subvencions harmòniques amb el PPF, encara que el Consell només 
consignava una part en el seu pressupost de despesa. El deute es va reconèixer formalment en 
l’anomenat “conveni de maig 2008”. El conveni programava el seu pagament al llarg de 14 
anys. Aquest acord generava tota mena d’efectes negatius en els romanents de tresoreria de 
quatre de les cinc universitats públiques, però el reconeixement del deute per part de la Gene-
ralitat i el compromís públic d’atendre el seu pagament, encara que en terminis, semblaven 
prioritaris. 

Les dues primeres anualitats del conveni (2009 i 2010) es van satisfer, però en 2011 la Genera-
litat va anunciar la impossibilitat d’atendre el pagament de l’import corresponent a aqueix 
mateix any, quan l’exercici ja estava ben avançat. Al novembre de 2011 es va modificar el 
conveni per tal de suspendre els pagaments durant dos exercicis (2011 i 2012) i restaurar-
los a partir de 2013. En la reprogramació es va pactar que tant en 2013 com en 2014 es rebrien, 
aproximadament, les quantitats ajornades els dos anys anteriors a més de les que pertoca-
ven en aqueixos dos exercicis.  

La imprevista cancel·lació d’ingressos en 2011 per import aproximat de set milions d’euros per 
a l’UJI amb càrrec al conveni de maig de 2008, quan les obres d’ampliació de la Facultat de 
Ciències Humanes i Socials (seu provisional de la Facultat de Ciències de la Salut) ja estaven 
iniciades, va ser un dur colp a les finances de la nostra universitat. Tot i això, es va imposar la 
prudència en entendre totes les universitats que rebutjar la reprogramació portaria a un esce-
nari de major risc per al SUPV. 

Però tan sols huit mesos després de signada la modificació del conveni, la Generalitat va anun-
ciar una subvenció molt minorada per als següents exercicis, un gran augment del cost de la 
matrícula per als estudiants i la suspensió del pagament del deute antic. Així, de 2011 a 2014 
no es va rebre cap quantitat amb càrrec al conveni.  

En l’any 2014, però, es va produir una intensa negociació de les cinc universitats amb la conse-
lleria d’hisenda que va dur a un nova programació del deute antic i a l’ús de nous instruments 
per a la seua satisfacció, com ara el canvi de titularitat de deutes inclosos en el balanç de les 
universitats. La nova reprogramació es va pactar al desembre de 2014, i tant 2015 como 2016 
han sigut anys de compliment de les obligacions adquirides per la Generalitat en relació a 
aquest conveni. 

Entre 2015 i 2016 hem rebut, amb càrrec al conveni, uns 6,7 milions d’euros per a finançar la 
primera fase del edifici de la Facultat de Ciències de la Salut. En 2017 hem de rebre uns 11 
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milions addicionals amb la mateixa finalitat. Més endavant parlem d’aquesta acció inversora i 
del seu finançament amb càrrec al conveni i a altres recursos financers. 

Però el que volem destacar ací és que de 2017 a 2022 està previst rebre una quantitat creixent 
per a despesa corrent (uns 4,3 milions en 2017, uns 6 milions en 2018 i 2019, uns 7 milions en 
2020, uns 8,3 milions en 2021 i uns 9,5 milions en 2022). Aquest recurs és un pulmó financer 
imprescindible per tal de garantir la sostenibilitat financera de l’UJI, al menys fins que un 
PPF just assigne a la Universitat recursos suficients i estables per atendre a totes les seues ne-
cessitats. 

D’acord amb la programació vigent del “conveni de maig de 2008”, l’any 2017 és el primer en el 
qual l’UJI rebrà ingressos per a despesa corrent amb càrrec al conveni. En particular, rebrem 
4.343.008,51€. Aquesta quantitat permetrà absorbir els increments de costos en personal i al-
tres conceptes i que el pressupost inicial per fi done cabuda a tota la despesa prevista sense 
haver de fer ús d’un disseny pressupostari “en dos temps”. 

Si no disposarem d’aquesta partida per a despesa corrent, el pressupost de 2017 seria impossi-
ble de quadrar sense afectar a la qualitat del servei públic que prestem. És vital que la Gene-
ralitat compleixi escrupolosament amb la reprogramació que va acordar en desembre de 
2014. 

2.1.4 TAXES I PREUS PÚBLICS 

La retallada de la subvenció de 2013 va vindre acompanyada d’una acusada pujada de taxes: 
més d’un 30% per a graus (amb pujades encara més sensibles en segones i posteriors matrícu-
les, arribant fins al 100% del cost dels estudis) i de quasi el 100% per a màsters oficials. Aquesta 
pujada no es va traslladar directament i proporcionalment en la recaptació per matrícula. Els 
estudiants van ser molt conservadors i prudents en les decisions de matrícula i, per tant, es van 
matricular conjuntament de menys crèdits. En el cas de l’UJI, l’augment de recaptació per ma-
trícula va rondar, només, els 4 milions d’euros. És a dir, tan sols va permetre recuperar un terç 
del que es va perdre amb la retallada de la subvenció. 

En 2015 sí es va observar, finalment, una millora en la recaptació de matrícula i altres taxes, raó 
per la qual es va augmentar la previsió d’ingressos per aquest concepte per a 2016 fins arribar 
a un total de 19.890.960,02€, desglossats així: 

Taxes (matrícula i altres) 18.873.060,02€   
Cursos d’estiu i activitats esportives 565.000,00€ 
Venda de béns i energia 112.900,00€ 
Altres 340.000,00€ 

Les previsions fetes al pressupost de 2016 han estat observant-se com a realistes en l’execució 
pressupostària a 30 de juny de 2016. De fet, amb les dades disponibles a primers de setembre 
s’havia detectat una significativa millora en la matrícula de màsters.  

Tot açò ens porta a estimar uns ingressos semblants o lleugerament superiors per taxes per a 
2017 (amb un increment en l’interval dels 300.000€ a 500.000€). És adir, sembla realista con-
signar un ingressos per taxes en l’entorn dels 20.300.000,00€. 

2.1.5 INGRESSOS PATRIMONIALS 

Novament es pressupostaran uns 384.000,00€ per ingressos patrimonials. Són els ingressos 
produïts, principalment, per l’explotació de locals en l’àgora i el parc científic, tecnològic i em-
presarial, i pels cànons en concessions administratives com ara les cafeteries o la reprografia. 
Aquesta estimació s’ajusta raonablement a l’execució real. 

2.1.6 RESUM 

Podem preveure uns ingressos mínims no afectats de 86.777.868,51€, amb el següent desglos-
sament: 
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Subvenció genèrica mínima 61.754.860,00€ 
Taxes i preus públics 20.300.000,00€ 
Ingressos patrimonials 380.000,00€ 
Deute antic, despesa corrent 4.343.008,51€ 

Parlem d’ingressos mínims i anem més enllà ara mateix perquè encara no sabem quina quan-
titat rebrem amb càrrec als 6 milions per a suportar l’augment de despesa per millora de con-
dicions laborals. 

2.2 DESPESES FINANÇADES AMB INGRESSOS GENÈRICS 

2.2.1 PERSONAL 

En els darrers anys hem experimentat un sensible augment de costos de personal finançats 
amb recursos genèrics. Hi ha diversos factors que expliquen aquest fet. Entre ells podem des-
tacar el creixement vegetatiu de costos pels efectes de la major antiguitat de la plantilla, per 
l’obtenció de mèrits docents i investigadors, per l’adaptació a l’espai europeu d’educació su-
perior, per la implantació de nous estudis, per la conversió de beques del pla propi de re-
cerca en contractes i pel lleuger augment del sou dels treballadors públics.  

L’augment de cost no ha arribat encara a un punt d’estabilització i segueix creixent any rere 
any. I la previsió és que encara creixerà molt més en certs moments puntuals. Per exemple, hi 
ha polítiques que es troben en suspens per les restriccions legals vigents i que poden tenir 
impacte en els costos de personal una vegada es reactiven. Entre elles podem destacar la im-
plantació completa de la carrera professional del PAS, la modificació de la relació de llocs 
de treball del PAS, la supressió de restriccions a la promoció del PDI acreditat, la possibilitat 
de fer aportacions a plans de pensions o la restauració d’accions de benestar social. A més, 
s'ha iniciat, amb la participació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, la 
negociació d’un conveni col·lectiu del personal laboral per a les cinc universitats públiques 
que, lògicament i inevitablement, suposarà una major despesa en personal. 

Hi ha un element que volem destacar i és la implantació de la carrera professional del PAS, una 
reivindicació de l’Equip de Govern de l’UJI i dels sindicats que ha trobat, fins fa poc, dos impor-
tants entrebancs:  

• la prohibició expressa de la Generalitat d’implantar-la en les universitats i  
• la no inclusió en el pressupost de la Generalitat dels costos que duria aparellats el seu 

desplegament.  

En el moment de confeccionar aquest document ens trobem amb la seua autorització per a 
2017, però sense cap assignació que permeta finançar-la.  

La dotació econòmica hauria d’equiparar les retribucions dels nostres treballadors als de l’ad-
ministració de la Generalitat, que en 2016 han gaudit del 43% del complement per carrera pro-
fessional horitzontal i passarà al 100% en 2017. Com a gest de bona voluntat, les universitats 
s’han compromès a finançar el 10% del cost de la carrera amb fons propis, és a dir, sense 
augment de la subvenció (una nova erosió dels crèdits disponibles per a despesa), però ente-
nent que la Generalitat hauria de posar al menys un 33% addicional, sinó el 90% restant. La 
negociació es va iniciar en 2015 i encara no ha trobat una solució satisfactòria. 

La nostra previsió de costos de personal (sous i Seguretat Social) amb finançament genèric és, 
a hores d’ara, aquesta: 

Projecció de cost total en 2016 amb dades de setembre 59.864.417,37€ 
Nous triennis 155.288,53€ 
Nous mèrits docents i investigadors 156.577,03€ 
Augment complements productivitat PDI 150.000,00€ 
Modificació plantilla PDI 844.485,88€ 
10% de la carrera professional del PAS 251.931,36€ 
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Fons per a incidències 400.000,00€ 

No hem inclòs el quinquennis i sexennis per contractats laborals perquè haurien de finançar-se 
amb una partida afecta, que comentarem més endavant. D’acord amb aquestes previsions, es-
timem en uns 61.822.701,17€ la despesa de capítol 1 per a 2017. És una quantia lleugerament 
superior a la subvenció de la Generalitat.  

Les implicacions de destinar la totalitat de la subvenció a sous i Seguretat Social són clares: 
haurem de sufragar tota la despesa en serveis, béns i subministraments, la despesa financera  
i el retorn de préstecs propis, les beques pròpies, la recerca pròpia i les inversions necessàries 
amb la resta d’ingressos, dels quals, el component principal és la matrícula dels estudiants. 

2.2.2 BEQUES 

En 2017 es mantindrà el mateix esforç en beques d’ajuda a l’estudi per als nostres estudiants. 
La partida d’ajudes i beques, que inclou tot un seguit d’accions, ascendeix a quasi 800.000€. Cal 
dir que la part principal dels fons recaptats en accions de patrocini d’empreses i institucions 
també es destina a beques per a l’estudiantat. 

2.2.3 DEPARTAMENTS, INSTITUTS I CENTRES 

Cadascun dels centres manté un pressupost anual de 35.000€. L’Escola de Doctorat, per altra 
banda, mantindrà el seu pressupost inicial de 175.000€, ja que atén un conjunt de despeses de 
naturalesa diferent al propi de la resta de centres. 

Repetirà quantia el conjunt dels departaments i instituts (uns 700.000€), tot i que cadascun 
d’ells pot veure afectada la quantitat que li pertoca pels efectes de variació de valors en els 
indicadors de repartiment. Aquesta partida s'incrementa amb la dotació del pla estratègic: 
330.476,00€. 

També instituts universitaris i interuniversitaris veuran estabilitzada la dotació pressupostària 
per al finançament de la seua activitat bàsica (5.000€ per institut universitari i 4.000€ per insti-
tut interuniversitari). El seu pla estratègic conjunt seguirà amb una dotació de 31.633,00€. 

2.2.4 SERVEIS CENTRALS 

La dotació en capítol 2 en serveis centrals, amb la qual s'atenen serveis i subministraments glo-
bals, estarà al voltant de 9,2 milions d’euros. Les principals partides de despesa són subminis-
trament d’electricitat (2,2 milions), neteja ordinària (1,8 milions), manteniment de climatitza-
dors (0,86 milions), seguretat (0,83 milions), manteniment d’instal·lacions elèctriques (0,74 mi-
lions), manteniment de lampisteria, sanejament i gas (0,5 milions), manteniment d’obra civil 
(0,44 milions), subministrament de gas (0,26 milions), neteja de vidres (0,24 milions), manteni-
ment de jardineria (0,24 milions), prevenció (0,11 milions) i manteniment d’elevadors (0,11 mi-
lions). El restant quasi milió d’euros és desglossa en un seguit de partides de menys de 
100.000€. 

No cal dir que els costos enquadrats en serveis centrals van pujant paulatinament, tant per 
l’augment natural dels preus com per la major extensió construïda al campus. És un altre pro-
blema que es manifesta amb més i més força conforme passen els anys i els ingressos per sub-
venció segueixen congelats o es minoren.  

2.2.5 FONS DE CONTINGÈNCIA 

 L’UJI es dotarà d’un fons de contingència inicial d’uns 400.000€ per tal de fer front a imprevis-
tos. El principal ús del fons és la dotació de crèdit temporal per accions que depenen de finan-
çament extern i que no poden demorar-se. Aquesta partida no es gasta en la seua totalitat al 
llarg de l’exercici, però és necessària per a no bloquejar accions amb situacions de finançament 
complicades. En 2016, amb un fons de contingència menor, hem patit problemes que recoma-
nen la seua ampliació. 
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2.2.6 INVERSIONS 

Un dels capítols de despesa que més ha acusat els efectes de la crisi és el sisè, que correspon a 
les inversions. En els darrers anys s'ha procurat limitar les inversions a aquelles absoluta-
ment imprescindibles o que presentaven retorns d’inversió en terminis curts o mitjans, com 
ara la modernització de màquines climatitzadores. 

La principal acció inversora per a 2017 és l’acabament de la primera fase de la Facultat de 
Ciències de la Salut (FCS) i l’inici de la segona fase, amb la qual es completarà aquesta infra-
estructura imprescindible.  

La construcció que està en marxa es finança amb el conveni de pagament del deute antic, però 
la segona fase només trobarà un finançament parcial en aquest recurs financer. S’estima en uns 
10,5 milions d’euros la inversió necessària per a la segona fase, dels quals 1,5 podrien cobrir-
se amb l’anualitat 2017 d’inversions del deute antic, perquè va hi haver una baixa notable en 
l’adjudicació de la primera fase que ara podem aprofitar. Naturalment, l’estat de la tresoreria 
serà clau per a decidir si aquesta acció s’inicia o no. Aleshores, i atenen al caràcter condicionat 
de la decisió i al seu eventual finançament amb romanent de tresoreria, no hi haurà un reflex 
d’aquestes accions en el pressupost inicial. 

El guany de nous espais docents, investigadors i administratius permetrà engegar altres acci-
ons menors en diferents espais del campus. Com que és previsible que aquestes actuacions 
comencen a desplegar-se al final de segon semestre es suplementarà crèdit, si escau, arribat el 
moment. 

Així doncs, el pressupost d’inversions al pressupost inicial amb càrrec a ingressos genèrics haurà 
de mantenir-se en un volum semblant al de 2016. L’increment més notable es produirà amb 
càrrec a ingressos finalistes. 

2.2.7 PLA PROPI DE RECERCA 

El pla propi de recerca seguirà gaudint del mateix finançament dels darrers anys, que ja va ser 
incrementat en el seu moment (2012) per tal de suplir els 600.000€ que venia donant la Funda-
ció Caixa-Castelló des de la creació de l’UJI i per tal de suportar l’increment de cost de la con-
versió de beques en contractes (per despeses de Seguretat Social).  

És una inversió anual superior als quatre milions d’euros anuals i té un caràcter estratègic per 
tal de posicionar l’UJI entre les millors universitats espanyoles pel que fa a la recerca de quali-
tat. 

2.2.8 DESPESA FINANCERA I PER AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS 

La despesa financera a la qual hem de fer front amb la línia de finançament genèrica té a veure 
amb els interessos de préstecs relacionats amb la recerca (i per tant, signats en condicions 
avantatjoses) i amb els costos de les operacions de confirming amb les quals la Generalitat ens 
abona les mensualitats de la subvenció. 

La gestió de la tresoreria ha permès minimitzar, fins ara, el cost financer dels confirming, però 
sempre cal dotar-se d’una cobertura suficient per donar resposta a un escenari advers, al menys 
fins que la Generalitat resolga els problemes de falta de liquiditat. Recordem que manté un 
endarreriment de dos mesos en el reconeixement de les seues obligacions de pagament de la 
mensualitat ordinària. És per això que el pressupost contemplarà una dotació d’uns 300.000€ 
per a aquestes despeses financeres. 

Els préstecs contrets amb altres administracions per a executar accions d’investigació tindran 
el següent capital pendent d’amortitzar: 

Préstec MICINN-Feder, Acteparq: 2.013.061,74€ 
Préstec INNPLANTA 2010, eLiving Lab: 231.941,36€ 
Préstec MECD UNJM13: 483.945,70€ 
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És a dir, els tres passius sumen 2.728.948,80€. El capítol 9 del pressupost inclourà uns 275.000€ 
per anar amortitzant els préstecs. 

2.2.9 ENTITATS DEPENDENTS 

L’UJI té, actualment, cinc entitats dependents:  

• la Fundació Universitat Jaume I Empresa (FUE),  
• la Fundació General Universitat Jaume I (FGUJI),  
• la Fundació Isonomia (FI),  
• la Fundació Germà Colón (FGC) i  
• Espaitec SL.  

Ens trobem en un procés de canvi que afecta el model de relacions amb elles i el tractament 
que donem a aquestes entitats en el nostre pressupost.  

Fins ara, FGC, FI i FGUJI venien rebent una subvenció per al finançament de les activitats pròpies 
dels seu objectius fundacionals, que moltes vegades comportaven l’execució d’accions de ges-
tió pròpies de la Universitat i d’altres eren particulars de cadascuna de les entitats. L’instrument 
jurídic emprat era el conveni. La quantitat que s'assignava a cadascuna d’elles era, aproximada-
ment, d’uns 460.000€ per a la FGUJI, 60.000€ per a FI i de 18.000€ per a FGC. Són quanties 
que, fins ara, han permès operar a les entitats sense entrar en dèficits estructurals.  

En el cas de FI i FGUJI anem a canviar el model de subvenció per un d’encàrrec de gestió, 
atès que desenvolupen activitats pròpies de la Universitat a petició d’aquesta.  Això suposarà 
que en 2017 el capítol 2 experimente un augment a costa de la consegüent reducció en 
capítol 4. 

No és l’únic canvi de fons en les entitats dependents. Espaitec SL deixarà de tenir activitat 
en 2017 i, previsiblement, es liquidarà al llarg d’aqueix exercici. L’activitat de gestió del parc 
científic, tecnològic i empresarial segueix sent necessària i es traslladarà a la FGUJI, creant un 
àrea específica i diferenciada dins de la Fundació. La raó principal per adoptar aquesta solució 
és la inadequació del model vigent fins ara per la gestió del parc: una mercantil participada per 
l’UJI i per la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC) que rebia fons per al seu funciona-
ment només d’una part (UJI) i que plantejava enormes dificultats per obtenir i gestionar sub-
vencions de tercers. Al llarg de 2016 s’ha gestionat una ampliació de capital amb la quantitat 
que, fins ara, conformava la subvenció de l’UJI a Espaitec SL. D’aquesta manera s’ha passat d’un 
participació del 50% en el capital social de la mercantil a una del 82,6%. Aquest canvi en la par-
ticipació permetrà un repartiment més equitatiu per a l’UJI en cas de liquidació de la societat. 
Naturalment, la quantitat a rebre per la FGUJI per a gestionar el parc serà semblant a la que 
venia assignant-se a Espaitec SL per a aquesta mateixa finalitat: uns 58.000€. 

Per altra banda, FUE canvia el model de relació amb la Universitat gràcies a la seua declaració 
com a mitjà propi de l’UJI, recollida en els estatuts modificats en 2016. La relació basada en 
conveni no s’ajustava al marc de la contractació pública i, ara que és possible, es substitueix la 
aquesta relació per una basada en l’encàrrec de gestió. En qualsevol cas, volem recalcar que la 
FUE és autosuficient i no requereix d’una aportació en forma de subvenció per a sostenir la seua 
activitat. 

3 DESPESES FINANÇADES AMB INGRESSOS FINALISTES 

3.1 DESPESES DE PERSONAL 
Hi ha una sèrie de compromisos adquirits pel President de la Generalitat amb els treballadors 
de les universitat que haurien de tenir recull en l’esborrany de llei de pressupostos: 
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• 33% de la carrera professional horitzontal del PAS: 867.373,48€ (suposant que el 10% 
que complementa el 43% es abonat per les universitats amb fons propis). 

• Complements docents i investigadors per a certes categories laborals del PDI: 
926.307,93€ 

o Quinquennis per a certes categories laborals del PDI: 694.987,89€ 
o Sexennis per certes categories laborals del PDI 231.319,94€ 

Finalment el SUPV només comptarà amb 6 milions d’euros finalistes per a finançar totes les 
accions. No sabem com es repartirà aquesta quantitat, però sí que sabem que no resulta sufi-
cient. 

3.2 INVERSIONS A CÀRREC DEL “DEUTE ANTIC”  
La modificació del conveni de pagament del deute antic, signat al desembre de 2014, va pro-
gramar una part del pagament del deute en forma d’inversions per a les universitats. L’UJI es 
va declarar creditora de 17,7 milions d’euros per a inversions en el període 2015–2017. Inici-
alment es va preveure una despesa de 1.941.172,53€ en 2015, de 5.270.982,76€ en 2016 i 
10.541.120,80€ en 2017.  

Per tal d’executar inversions d’acord amb la disponibilitat financera, en 2015 es va licitar la se-
gona fase de la FCS. Però el procés de contractació es va veure alterat per imprevistos de natu-
ralesa administrativa, la qual cosa va obligar a reprogramar el calendari de despesa. Afortuna-
dament es va poder pactar amb la Generalitat i la resta d’universitats una redistribució de la 
quantitat assignada en 2015 entre els anys 2016 i 2017. A hores d’ara, la planificació de les 
inversions és: 

• 6.712.155,29€ en 2016 i 
• 11.041.120,80€ en 2017. 

El pressupost de la Generalitat recull una línia pressupostària d’inversions per a l’UJI en 2017 
amb un import total d’11.041.120,80€ (vegeu l’apéndix A), la qual cosa permet finançar amb 
normalitat l’obra en curs. 

3.3 SERVEI DEL DEUTE AMB INGRESSOS AFECTATS 
La part més important del deute contret per l’UJI naix amb l’enginyeria financera de la Genera-
litat i el finançament dels plans d’inversions 1995–2001 i 1999–2003. La Generalitat contreia 
deutes mirant que no computaren com a passiu financer en la seua rendició de comptes. Una 
tècnica era fer titulars dels préstecs i de les emissions d’obligacions a les universitats pú-
bliques, que aleshores no consolidaven comptablement amb la Generalitat.  

Ens solem referir a aquest deute com “deute conveniat”. I es que el finançament per a fer front 
a aquests passius i les seues despeses financeres estan recolzats en convenis (que no contrac-
tes) signats entre les universitats i la Generalitat. Els convenis signats amb la Generalitat com-
prometen a aquesta a transferir els recursos necessaris per a fer front al pagament d’interessos 
i venciments de capital en les dates en què les universitats han de respondre davant el BEI i els 
tenidors de les obligacions. Fins avui, la Generalitat ha complit aquest compromís.  

Els deutes de l’UJI en aquesta modalitat són: 

• Una emissió d’obligacions de 25.843.520,49€ a un 6,5% d’interès anual i  venciment únic 
a l’octubre de 2017. 

• Dos tandes de préstecs del Banc Europeu d’Inversions (BEI) amb venciments  anuals 
que entre 2018 i 2022. La quantitat pendent d’amortitzar és de  14.111.291,57€, amb 
el següent desglossament:   

o Remeses 30/9/1998, 17/11/1999, 04/8/2000: 5.967.191,56€  
o Remeses 28/2/2002, 13/8/2002, 11/12/2002: 8.144.100,01€  
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Per tant, el total de deute “conveniat” viu és de 39.954.812,06€.  

En 2017 la Generalitat ha de consignar despesa perquè l’UJI puga atendre al pagament de: 

• Els 25.843.520,49€ de les obligacions amb venciment en octubre de 2017. 
• Un import de 3.632.489,62€ per amortització de capital dels préstecs del BEI. 

Es a dir, un total de 29.476.010,11€ en 2017 per a amortitzar passius. A més, haurà de consignar 
els imports que comporta el pagament dels interessos corresponents en línies de finançament 
afectades: 2.267.636,63€. 

3.4 DIFERENTS ACTUACIONS AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
Cada any rebem una sèrie de línies de finançament per a certes activitats pròpies de la Univer-
sitat. Al pressupost de la Generalitat trobem les següents línies i imports:  

• Línia T4450000, “Subvenció Consells Socials universitats de la Comunitat Valenciana”: 
50.000,00€.  

• Línia S2605000, “Foment d’activitats universitàries per a majors”: 24.000,00€. 

Hi ha una altra línia dedicada a finançar els grups d’alt rendiment acadèmic, però no es coneix 
encara la quantitat que pertocarà a l’UJI. 

El detall d’aquestes línies es pot consultar en l’apèndix A. 

3.5  L’EDIFICI D’HISENDA 
D’acord amb la previsió de l’Ajuntament de Castelló, que ha licitat i dirigeix les obres de reha-
bilitació de l’antic edifici d’Hisenda, la infraestructura estarà finalitzada al desembre de 2016. 
És previsible que entre en funcionament en aqueix mes o al gener de 2017. 

Per tal de donar servei a la comunitat universitària i, en general, a la ciutadania, caldrà fer des-
pesa en diferents elements: subministrament d’energia, seguretat, atenció al públic, neteja, 
manteniments diversos, operació d’audiovisuals i sistemes informàtics... Aquestes accions es 
finançaran amb la darrera quota del protocol pel qual es satisfà el deute de l’IBI fins a l’any 
2009. L’Ajuntament consignarà en el seu pressupost una subvenció de 697.000€ a favor de l’UJI 
per gastar en dos anys des de la signatura. Al setembre de 2016 s’ha signat el protocol que 
defineix, a grans trets, aquest model, que es perfilarà en el corresponent conveni entre UJI i 
Ajuntament. 

Açò permetrà disposar d’un finançament bàsic per a fer possible l’ús de les instal·lacions des 
del moment de la inauguració. 

4 CONCLUSIONS 
El pressupost per a 2017 és un pressupost que dóna un poc més de marge que el de 2016 grà-
cies a l’anualitat del conveni de maig de 2008 reprogramat al desembre de 2014. Aquest aug-
ment d’ingressos puntual permet suprimir un mecanisme de disseny pressupostari que ha ge-
nerat tensions en el passat: el que hem anomenat “pressupost en dos temps” i que consistia en 
no programar en el pressupost inicial tota la despesa d’anys anteriors, incorporant recursos del 
romanent de tresoreria per finançar aquesta despesa una vegada aprovats els comptes anuals 
de l’exercici anterior i constatada la necessitat de seguir prestant el mateix servei.  

Però, cal recordar que els ingressos per subvenció encara estan en nivells semblants als de 
2013, any en què l’UJI va patir una dràstica retallada de la subvenció que la va retrotraure a 
nivells de finançament equiparables als de 2006. Aquesta retallada ha tingut un fort impacte 
en el funcionament de la Universitat, que ha treballat intensament en reduccions de despesa 
corrent i d’inversions intentant que afectaren el menys possible les missions principals de la 
Universitat. Però tot té un límit. 
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A hores d’ara, fiem la nostra sostenibilitat i suficiència financera al fet que la Generalitat 
continue atenent les seues obligacions respecte del pagament del deute antic. Per això és 
motiu de preocupació el discurs que ve sentint-se cada vegada més fort de la necessitat de 
reprogramar el pagament del deute antic o, fins i tot, de trencar el delicat joc d’equilibris del 
repartiment de fons entre les universitats del SUPV sense disposar d’un model que garantisca 
a l’UJI la suficiència financera que ja està perdent.
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APÈNDIX A. 
ESBORRANY DE PRESSUPOST DE LA GENERALITAT PER A 2017 

 

 

L’esborrany de pressupostos de la Generalitat es va publicar el dia 28 d’octubre de 2016 i es 
pot consultar en http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2017/index_val.html. Fem un 
resum del més rellevant per al SUPV en general i per a l’UJI en particular. 

ASPECTES DESTACABLES DE L’ARTICULAT DE LA LLEI 
El Capítol III del Títol II de l’articulat de la llei es dedica a la gestió dels pressupostos universi-
taris. L’article 14 assenyala l’obligació de remetre els pressupostos universitaris a la Generali-
tat en el termini d’un mes des de la seua aprovació i la necessitat de fer referència expressa al 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic. També hem de facili-
tar informació sobre capacitat o necessitat de finançament en termes SEC2010 i coherència 
amb el límit de despesa no financera. A més, s’estableix que el cost màxim autoritzat en per-
sonal per a 2017 serà fixat pel Consell amb anterioritat al 31 de març de 2017, supeditant a 
l’autorització del Consell qualsevol acció que genere un increment de cost de personal. El ma-
teix article insisteix a afirmar que el pagament de l’aportació dinerària del Consell a les univer-
sitats tindrà caràcter mensual, sense menció a l’endarreriment de dos mesos que venim soste-
nint des de fa anys i que dificulta la gestió de la tresoreria. 

L’article 15 indica que la liquidació del pressupost de 2017 haurà d’estar confeccionada abans 
de l’1 de març de 2018 i remesa, prèvia aprovació per òrgans, a la Conselleria amb competèn-
cies en educació. També recull el tractament d’un romanent de tresoreria negatiu, tot i que 
segueix prestant-se a confusió la menció del valor negatiu d’aquesta variable d’estoc amb la 
mesura de reduir despesa per import igual al dèficit produït en un any, que és una variable de 
flux. Atenent els problemes que va produir el deute de la Generalitat envers les universitats i 
el seu reconeixement i tractament en el col·loquialment anomenat “Conveni de maig de 2008”, 
s’exceptua l’adopció de mesures correctores quan el valor negatiu del romanent té origen en 
aquest deute. 

L’article 16 es dedica al control de les universitat via auditoria anual de la Intervenció General 
de la Generalitat i de totes aqueles que s’estimen necessàries. 

El Títol III es dedica a les despeses de personal i l’article 27 defineix l’àmbit subjectiu i inclou 
les universitats i les seues entitats dependents.  

L’article 28 diu que les retribucions del personal no podran experimentar cap increment 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. També prohibeix les aportacions a plans de 
pensions, d’ocupació o la contractació d’assegurances amb cobertura per la contingència 
de jubilació. A més, prohibeix la convocatòria o concessió de qualssevol ajuda en concepte 
d’acció social. Només obri la porta a modificacions puntuals en les retribucions, amb caràc-
ter singular i excepcional, quan resulte imprescindible la seua adaptació al contingut del lloc 
de treball, a la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa i el grau de consecució 
dels objectius fixats. Qualsevol acord o pacte amb majors creixements retributius esdevé ina-
plicable. Tot acord, conveni, pacte o instrument semblant que genere, directament o indirecta-
ment, un increment de la despesa en personal requerirà, amb caràcter preceptiu, un in-
forme previ i favorable de la Conselleria amb competències en hisenda. 
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L’article 31 determina els sous, triennis, pagues extraordinàries i els complements de des-
tinació dels treballadors, i no experiment cap variació respecte de les vigents en 2016. Tam-
poc poden modificar-se els complements específics o conceptes anàlegs. A més, limita el crei-
xement de la quantitat destinada a complement de productivitat, que ha de romandre igual 
a la de 2016. Només obri la porta a l’adequació de retribucions fixes i periòdiques per adequar-
les a l’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat de certs 
llocs de treball. I fins i tot per a aqueixos casos, es recorda l’obligatorietat d’autorització de la 
conselleria amb competències en hisenda, encara que no supose un increment global del Capí-
tol 1 de despesa. L’article 33 també prohibeix l’increment retributiu del personal eventual. 
L’article 34 defineix la massa salarial del personal laboral i limita el seu increment global, per-
metent la distribució i aplicació individual produïda per la negociació col·lectiva. L’autorització 
de la massa salarial haurà de demanar-se a la conselleria amb competències en hisenda abans 
de l’1 de març de 2017. En el cas de personal no subjecte a conveni col·lectiu, hauran de comu-
nicar-se a la dita conselleria les retribucions satisfetes i meritades en 2016. 

L’article 35 fixa els requisits i determina el procediment per a determinar o modificar retribu-
cions del personal laboral i no funcionari. 

L’article 36 fixa la taxa de reposició en un màxim del 100% per a les places de catedràtics 
d’universitat, de professor titular d’universitat i per al PAS. Aquest article prohibeix la con-
tractació de personal laboral temporal o el nomenament de funcionaris interins, llevat de casos 
excepcionals per a cobrir necessitats urgents i inajornables en sectors i funcions prioritaris o 
que afecten a serveis públics essencials. 

La llei inclou una important novetat en la disposició addicional vint-i-sis, que reproduïm lite-
ralment (la negreta és nostra): 

Vint-i-sis. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de 
carrera i laboral fix d'administració i serveis de les universitats públiques de la Co-
munitat Valenciana  

Amb efectes 1 de gener del 2017, s'iniciarà el procés d'implantació progressiva del com-
plement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d'admi-
nistració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.  

El procés esmentat s'ajustarà als criteris i condicions establits en el Decret 186/2014, 
de 7 de novembre, del Consell, pel qual es regula el sistema de carrera professional ho-
ritzontal i l'avaluació de l'exercici, del personal funcionari de carrera de l'Administració de 
la Generalitat, i en aquest sentit els imports corresponents a cada un dels grups, i els 
seus corresponents graus, seran equivalents als reconeguts per al personal funcio-
nari de carrera de l'Administració de la Generalitat.  

S'estableix un període transitori d'implantació progressiva del sistema que tindrà una 
duració de tres exercicis pressupostaris comptats des de l'1 de gener de 2017. La seua 
aplicació es farà amb caràcter homogeni per al conjunt de les universitats públiques 
valencianes, i d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econò-
mic, i en tot cas, amb l'informe previ favorable de les conselleries amb competències 
en matèria d'universitats i hisenda.  

La implantació de la carrera professional horitzontal del PAS és una bona notícia que, malau-
radament, no ve acompanyada dels recursos econòmics necessaris per a la seua implantació. 
I no és l’únic problema: la llei limita l’inici del reconeixement de la carrera a l’1 de gener de 
2017, quan semblava que s’activaria amb efectes de l’1 de gener de 2016 (o fins i tot de l’1 de 
gener de 2015) en aquelles universitats, que com la nostra, havien liquidat el Capítol 1 amb un 
romanent positiu. Un altre problema és que la llei no indica en quin percentatge haurà d’im-
plantar-se la carrera professional horitzontal del PAS en 2017, però el fet que fixe en tres el 
període d’implantació progressiva fa pensar que hem de seguir un model anàleg al que van 
seguir els treballadors de l’administració de la Generalitat, és a dir, un 10% per al primer any. 
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El que sí diu la llei és que, siga quin siga el percentatge, haurà de ser el mateix per a totes les 
universitats públiques valencianes. Si finalment es confirmen aquestes hipòtesis, hi haurà un 
manifest i injust greuge comparatiu entre els treballadors de l’administració de la Generalitat 
i els qui presten serveis a la universitat pública, ja que els primer rebran en 2017 el 100% del 
complement per carrera professional horitzontal, com es pot llegir a la disposició addicional 
vint-i-quatre de l’esborrany de llei.  

Finalment, la disposició transitòria cinquena inclou una novetat que suposa l’exercici un con-
trol més fort sobre la despesa de les universitats en personal per a 2018. Amb l’execució a 
30 de juny de 2017 caldrà fer una proposta d’avantprojecte de despeses de personal per a 
2018, incloent la dotació necessària per a cobrir vacants, amb separació per PDI i PAS i, dins de 
cada sector, fent distinció de personal fix i laboral. Caldrà aleshores fer una estimació moti-
vada de les necessitats per 2018, que haurà de remetre’s abans de l’1 de setembre de 2017 
a la conselleria amb competències en universitats. Serà aquesta proposta la que determinarà 
el cost màxim autoritzat per 2018, dada que coneixem a l’hora de confeccionar el següent pres-
supost; no com ara, que s’aprova (fins ara tàcitament) el 31 de març del mateix exercici pressu-
postat. 

SUBVENCIONS AL SUPV 
En 2017, el SUPV rebrà una subvenció (transferència) conjunta de 671.510.100,00€ per a finan-
çar el seu funcionament ordinari. D’ells, la Universitat Jaume I en rebrà 61.754.860,00€4, idèn-
tica quantia rebuda en 2016, sense cap compensació per l’increment de cost vegetatiu de la 
plantilla, per la necessitat de contractació de professorat per a impartir els nous estudis o per 
l’increment del cost dels contractes. 

El document on es presenta l’estructura per programes, en el seu apartat 09, presenta un qua-
dre resum de la despesa en el programa 422.60 (Universitats i estudis superiors): 

 

Capítols 
Pressupost 
inicial 2016 

Pressupost 
inicial 2017 

Variació  
absoluta 

2017-2016 
%Variació 
2017/2016 

G1 – Despeses de personal 1.123,10 1.133,03 9,93 0,88 
G2 – Compra béns corrents i despeses func. 201,90 201,90 0,00 0,00 
G3 – Despeses financeres     
G4 – Transferències corrents 740.928,25 746.494,89 5.566,64 0,75 
G6 – Inversions reals     
G7 – Transferències de capital 29.483,75 118.312,90 88829,15 301,28 
G8 – Actius financers     
G9 – Passius financers  50,00 50,00  

TOTAL   771.737,00 866.192,72 94.455,72 12,24 

 

Es pot comprovar que els capítols G4 i G7, que corresponen a transferències, comporten una 
despesa sensiblement superior a la que hem comentat abans: 864.807,79 milers d’euros. Aque-
ixa quantia no sols és superior a la que hem comentat adés, sinó quasi 95 milions més elevada 
que l’anàloga en 2016. Significa açò que s’han destinat més recursos a les universitats en el 
seu finançament ordinari?. La resposta és no.  

Cal que seguim el raonament pas a pas agrupant i analitzant totes i cadascuna de les línies de 
finançament que conformen la magnitud que resulta de sumar els capítols 4 i 7. La següent 
taula mostra una agrupació de les línies en cinc grans blocs: 

                                                                    
4 Pàgina 66 del document http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2017/T1V/EUR/AL.pdf. 
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# Línia Descripció 
Import (milers €) 

2016 2017 Variació 

(1a) T0097000 Subvenció universitats públiques CV 671.510,10 671.510,10  
(1b) T8219000 Millora condicions laborals universitats - 6.000,00 +6.000,00 
(1c) T4450000 Subvenció Consells Socials universitats CV 250,00 250,00  
(1d) S5784000 Grups d’alt rendiment acadèmic 197,00 197,00  
(1e) S2605000 Foment activitats universitàries per a majors 120,00 120,00  
(1f) T7895000 Finançament 50% paga extraordinària 2012 14.043,00 - –14.043,00 

(1) Total per a universitats (personal, desp. corrent, inversions...) 686.120,10 678.077,10 –8.043,00 

(2a) T7405000 Convenis deute antic 2004-2008. (Inversions) 19.212,16 19.091,80 -120,36 
(2b) T7404000 Convenis deute antic 2004-2008. (Corrent) 15.721,24 29.023,82 +13.302,58 

(2) Total per a universitats satisfacció deute període 2004-2008 34.933,40 48.115,62 +13.182,22 

(3a) T1835000 Despesa financera pla finançament inversions 14.251,51 13.838,20 –413,31 
(3b) T5770000 Amortització pla finançament inversions 10.231,34 99.181,30 +88.949,96 

(3) Total deute plans d’inversions de fa 15-20 anys 24.482,85 113.019,50 +88.536,65 

(4a) S1313000 Beques estudis superiors 20.922,83 22.107,40 +1.184,57 
(4b) S8114000 Ajuda formació idiomes estrangers 1.413,00 706,50 –706,50 
(4c) S8218000 Ajudes realització màster - 100,00 +100,00 
(4d) S3171000 Ajudes programa Erasmus 600,00 600,00  

(4) Total per a estudiants (ajudes i beques) 22.935,83 23.513,90 +578,07 

(5a) S8235000 Conveni UNED (Centre UNED Alzira-València) - 150,00 +150,00 

(5b) F6530000 Inversions Fundació gestora de la VIU 22,50 21,60 –0,90 
(5c) F5791000 Despesa personal, funcionament i activitats VIU 614,02 614,10 +0,08 
(5d) X5766000 Finançament despesa corrent AVAP 645,77 804,77 +159,00 
(5e) X6529000 Finançament inversions AVAP 18,20 18,20  
(5f) S1314000 Transport d’estudiants universitaris 473,00 473,00  

(5) Total per a altres entitats 1.773,49 2.081,67 +308,18 

 TOTAL 770.245,67 864.807,79 +94.562,12 

 

Analitzem cadascun dels cinc blocs de la taula: 

(1) Línies de finançament que tenen destinació última en les universitats públiques i que finan-
cen l’activitat de les institucions.  
• La fila (1a) detalla l’import per a despesa genèrica (personal, serveis, subministra-

ments, equipaments, despesa financera...).  
• La fila (1b) correspon a una línia de finançament que no existia en 2016. Pretén finançar 

unes millores per al personal que entraran en vigor l’1 de gener de 2017. Però hi ha dos 
problemes: 
o El primer és que la quantitat global, 6 milions, és insuficient. El cost del compo-

nent de mèrits docents (quinquennis) per al PDI contractat laboral suma, per al 
SUPV, 4.969.994,99€. El complement de productivitat investigadora (sexennis) 
per al PDI contractat laboral suma 1.789.073,01€. La carrera professional horit-
zontal del PAS desplegada al 100% tindrà un cost pròxim als 17 milions d’euros i, 
per tant un 10% (que és el desplegament mínim per al primer any) suposaria al 
voltant d’1,7 milions d’euros (és una estimació basada en càlculs de l’any passat). 
Aquests tres conceptes sumen, aleshores, uns 8,5 milions d’euros de despesa, 
quan només s’han consignat 6 milions d’euros per al seu finançament.  

o El segon problema és que no es detallen els criteris de repartiment entre les 
cinc universitats públiques. Això dificulta la confecció del pressupost inicial per 
a cadascuna d’elles i, probablement, generarà tensions de difícil solució al de-
manar el repartiment d’una quantitat insuficient entres les cinc institucions. 

• Les files (1c-1e) detallen quantitats que han d’aplicar-se a certes finalitats específiques 
(Consell Social, grups d’Alt Rendiment Acadèmic i activitats universitàries per a majors). 
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La fila (1f) va correspondre, en 2016, al pagament de quasi el 50% de la paga extraor-
dinària que es va suprimir en 2012. És natural aquest concepte no aparega en 2017, 
però sorprèn que els 14 milions d’euros d’aqueixa línia no s’hagen consolidat al 
pressupost per a finançar les accions de la fila (1b) i que resulta insuficient. La seua 
incorporació completa hauria permès finançar els quinquennis i sexennis per PDI con-
tractat laboral i al voltant d’un 40% de la carrera professional horitzontal del PAS. 

(2) Les quantitats consignades en les línies (2a) i (2b) corresponen a la devolució de quanti-
tats de les que són creditores les universitats públiques valencianes des del període 
2004-2008. L’increment de 13 milions d’euros en aquest concepte respon a la disposició de 
les universitats per fer que la devolució del deute seguisca una corba creixent que permeta 
la Generalitat fer un desemborsament menor en els primers anys i major posteriorment, 
quan la crisi haja estat superada i un nou model de finançament autonòmic facilite un pa-
gament progressivament incremental del deute.  
En qualsevol, i per si semblés que el 13 milions addicional és un increment generós amb les 
universitats, cal dir que correspondria a l’1,8% d’increment permès per la regla de des-
pesa aplicada sobre el conjunt de conceptes dels punts (1) i (2) de 2016. 

(3) Aquesta partida és la que major increment experimenta en 2017 i cal entendre-la bé. A 
finals dels anys 90 i primers anys d’aquest segle, els plans d’inversions per a la construcció 
dels campus universitaris no es van finançar amb transferències a les universitats, com seria 
natural. Aquests plans es van finançar amb préstecs i emprèstits dels qual eren titulars les 
universitats, però les amortitzacions i despeses financeres dels quals serien pagades per la 
Generalitat. Aquest instrument va resultar útil aleshores per a embellir el balanç de la Ge-
neralitat. Cada any, les universitats reben transferències per a fer front als interessos (3a) 
i a les amortitzacions de capital (3b). La quantitat de cadascuna de les corresponents línies 
és d’uns 13 i 10 milions d’euros, respectivament. Però la línia de la fila (3b) es dispara els 
anys en que hi ha venciment d’emprèstits. L’UJI, per exemple, fa front a un venciment de 
bons per un import de quasi 26 milions d’euros en octubre de 2017. La suma de venciments 
de les universitats ha generat uns 90 milions de despesa addicional. Cal dir, això sí, que 
aquest tipus de despesa, com la de tot el deute públic, sol acabar en un refinançament i, 
en aqueix sentit, ve suportada pels ingressos que genera l’operació de nou endeutament 
que li dóna suport.  
No seria just dir que l’amortització o els interessos del préstec amb el qual es va adquirir un 
equipament sanitari fa 15 o 20 anys és una despesa feta en sanitat en 2017. Açò és el mateix 
cas, però amb les inversions dels campus de fa ja 20 anys, que es van finançar amb aquests 
préstecs i emprèstits. 

(4) Les files d’aquest grup tenen com a destinataris els estudiants del sistema d’educació 
superior. Enguany s’ha vist  moderadament incrementada en mig milió d’euros. Bàsicament 
s’ha incrementat en un milió i quart d’euros la dotació per beques d’estudi (4a) i màster (4c) 
al mateix temps que s’ha reduït en tres quarts de milió la partida d’ajudes a la formació en 
idiomes estrangers (4b). 

(5) Finalment, les files d’aquest grup tenen com a destinataris altres entitats com ara la fun-
dació vinculada a la universitat privada online Valencian International University (5b i 5c), 
l’Agència Valenciana d’Avaluació de la Qualitat (5d i 5e), ajuntaments, associacions i em-
preses que gestionen ajudes per al transport d’estudiants (5f) i, per primera vegada, un 
centre associat a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (5a). 

A la vostè d’aquesta informació, és evident que el SUPV no rebrà en 2017 un 12%, com hem 
pogut llegir recentment a premsa. La suma de les files (1) i (2) només presenta un increment 
del 0,71% entre 2016 i 2017. I si només compten la fila (1), ja que la (2) correspon estrictament 
al pagament de deute, les universitats han patit una davallada de l’1,17%!  

Aleshores, les partides per a universitats, tot incloent-hi el pagament de deute antic regulat 
pel conveni de desembre de 2014, no han crescut en el percentatge en que ho ha fet, glo-
balment, el pressupost de la Generalitat.  
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INFORMACIÓ DISPONIBLE SOBRE EL FINANÇAMENT PER A L’UJI 
La següent taula detalla la quantitat que correspon a l’UJI segons consta a l’esborrany de pres-
supostos de la Generalitat: 

 

# Línia Descripció SUPV (€) UJI (€) 

(1a) T0097000 Subvenció universitats públiques CV 671.510.100,00 61.754.860,00 
(1b) T8219000 Millora condicions laborals universitats 6.000.000,00 ??? 
(1c) T4450000 Subvenció Consells Socials universitats CV 250.000,00 50.000,00 

(1d) S5784000 Grups d’alt rendiment acadèmic 197.000,00 ??? 

(1e) S2605000 Foment activitats universitàries per a majors 120.000,00 24.000,00 

(1) Total per a universitats (personal, desp. corrent, inversions...) 678.077.100,00 >61.828.860,00 

(2a) T7405000 Convenis deute antic 2004-2008. (Inversions) 19.091.800,00 11.041.120,80 
(2b) T7404000 Convenis deute antic 2004-2008. (Corrent) 29.023.820,00 4.343.011,18 

(2) Total per a universitats satisfacció deute període 2004-2008 48.115.620,00 15.384.131,98 

(3a) T1835000 Despesa financera pla finançament inversions 13.838.200,00 2.267.636,63 
(3b) T5770000 Amortització pla finançament inversions 99.181.300,00 29.476.010,11 
(3) Total deute plans d’inversions de fa 15-20 anys 113.019.500,00 31.743.646,74 

 

Com es pot veure, hi ha encara algunes incerteses que impedeixen donar una quantitat deter-
minada i definitiva per a l’UJI.  

La fila (1b) hauria de distribuir-se el més aviat possible i dotar-se suficientment com per fer 
factible un finançament de les millores laborals anunciades públicament pel President de la 
Generalitat en la inauguració del curs universitari valencià.  

La fila (1d) no determina una quantitat per a l’UJI, però ja és norma que el repartiment es faça 
amb l’exercici iniciat i no suposa, en qualsevol cas, una quantia molt elevada.  

La fila (3a) s’ha detallat amb més precisió gràcies al a informació pròpia de l’UJI. L’import UJI 
de la fila (3b) no apareix en l’esborrany de pressupostos. Ha de tractar-se d’una errada que, 
suposem, es corregirà prompte i, de moment, hem demanant informació directament a Conse-
lleria. Esperem que es consigne un import de 29.476.905,78€, resultat de sumar l’amortització 
de préstecs del BEI a l’import dels emprèstits amb venciment a l’octubre de 2017 
(25.843.520,49€). 


