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Encara que a hores d’ara, a finals de 2005, semble anacrònic, les línies bàsiques que han 

d’informar l’elaboració del pressupost de la Universitat Jaume I per al 2006, continuen 

enquadrant-se en el solc marcat pel primer Pla plurianual de finançament (PPF) 1994-1998 que 

va ser substituït i notablement modernitzat pel PPF 1999-2003. Aquest últim, que en gran part 

encara segueix vigent, a la data de la seua finalització, inicialment prevista per al 31 de 

desembre de 2003, i abans de les pròrrogues a què ha sigut sotmès, va deixar en el sector un cert 

sabor agredolç. D’una banda, cal reconèixer que al seu dia va suposar un avanç important per a 

facilitar la planificació financera de les universitats valencianes. No obstant, d’altra banda, en la 

seua aplicació real a les universitats, es van detectar algunes deficiències, les més importants de 

les quals eren aquestes: 

• La falta d’actualització dels increments definitius del PIB de cada any sobre les 

previsions oficials inicials sobre les quals es treballava. 

• Els preus públics fixats pel Govern valencià no assolien el percentatge de cobertura 

previst pel mateix pla. 

• L’aparició de nous conceptes de cost derivats de la normativa estatal i autonòmica no 

previstos en el pla. 

• L’establiment d’una subvenció pública pràcticament proporcional al nombre d’estudiants, 

quan la realitat demostra que una part important dels costos de les universitats són fixos i, 

conseqüentment, no es redueixen amb la disminució del nombre d’estudiants. 

• L’aplicació del component del finançament lligat a objectius ha resultat ser un exercici 

absurdament burocratitzador i allunyat del foment de la qualitat com a conseqüència 

d’un disseny imposat per la Conselleria amb la finalitat de minimitzar l’import que ha de 

satisfer a les universitats per aquest component. 

Fa un any, en aquesta mateixa data, la situació financera de les universitats valencianes era molt 

preocupant perquè ni s’havia establit quin seria el marc financer definitiu per a l’exercici 2004, 

que es trobava a punt de finalitzar sense que s’haguera signat cap document de pròrroga en una 

situació d’inseguretat jurídica inadmissible, ni hi havia cap indici sobre quines podrien ser les 

coordenades bàsiques per a elaborar el pressupost de l’any següent (2005). Però, el més 
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preocupant era que ni tan sols s’havien iniciat les negociacions entre la Generalitat i les 

universitats per a fixar els marges d’actuació pressupostària. 

No obstant això, amb posterioritat a la celebració del Claustre (que va tenir lloc el 12 de 

novembre), a finals de novembre de 2004, després d’alguns desencontres previs de gran 

repercussió mediàtica que van desembocar en intenses negociacions, el president de la 

Generalitat Valenciana i els cinc rectors van assolir un acord pressupostari davall la forma de 

pròrroga del Pla plurianual de finançament 1999-2003 que es va signar el 3 de desembre de 

2004 i que va permetre donar cobertura financera a tot l’exercici 2004, l’àmbit temporal del qual 

també abastava l’exercici 2005, però, incomprensiblement, només fins al primer semestre. És a 

dir, si no es remeiava abans, a partir de l’1 de juliol de 2005, les universitats valencianes 

abandonarien la zona de penombra i s’endinsarien en la foscor financera més absoluta. 

Les correccions més importants introduïdes en el Pla plurianual de finançament (PPF) de 1999 a 

través d’aquesta primera pròrroga van ser: 

• L’actualització dels resultats de l’aplicació del model del PPF 1999-2003 mitjançant 

el PIB nominal. 

• L’establiment d’una clàusula de garantia per al càlcul de la subvenció bàsica en 

relació a la de l’any anterior, congruent amb la rigidesa dels costos de les universitats. 

• La inclusió, en el component denominat «Costos de normativa estatal i autonòmica», 

de diversos conceptes no contemplats inicialment en el PPF de 1999, com ara 

determinats complement específics del personal docent, els incentius autonòmics del 

professorat, l’increment de les pagues extraordinàries del PDI i PAS, les retribucions 

dels mèrits docents del professorat (quinquennis), etc. 

• L’evolució del component de la subvenció fixa des de l’1,25% contemplat 

inicialment en el PPF 1999-2003 fins al 2,2% establit a partir d’aquest acord. 

• El compromís d’iniciar el 2005 els treballs per a elaborar un nou Llibre blanc del 

sistema universitari valencià que, entre altres elements, contemplara la definició del 

marc estratègic del sistema per al pròxim quinquenni. 

• El compromís d’iniciar el 2005 els treballs per a elaborar un nou Pla plurianual de 

finançament amb la previsió d’entrada en vigor per al segon semestre de 2005. 

• El compromís d’iniciar el 2005 els treballs per a elaborar un nou Pla d’inversions. 
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Com a conseqüència dels diferents elements del marc financer derivat d’aquest acord subscrit 

entre el president de la Generalitat i els rectors el 3 de desembre de 2004, els òrgans de govern 

de l’UJI, coordinats exemplarment entre si i treballant acceleradament, van poder elaborar, 

tramitar, sotmetre a informe de la Conselleria i aprovar definitivament dins d’aquell mateix mes 

de desembre de 2004 el pressupost per al 2005 que s’està executant al llarg d’enguany. 

No obstant això, com ja s’ha comentat anteriorment, el nou marc financer tenia una vigència per 

al 2005 que abastava exclusivament el primer semestre. Però, a mesura que passava el temps, es 

feia cada dia més evident que el compromís d’elaborar un nou Pla plurianual de finançament 

abans del 30 de juny de 2005, tal com pretenia i va imposar la Conselleria en l’acord de pròrroga, 

era materialment impossible. Davant aquestes circumstàncies, prompte es va evidenciar que, per 

a poder abordar el procés pressupostari de 2006, no hi havia més remei que negociar una nova 

pròrroga del PPF 1999-2003 que, a més, donara cobertura legal al segon semestre de 2005. 

Afortunadament, al temps en què s’iniciava el curs 2005-2006, la Conselleria i les universitats 

van emprendre un nou procés negociador que va conduir a la signatura, el 14 d’octubre de 2005, 

d’un nou acord subscrit entre el president de la Generalitat i els rectors que s’ha materialitzat en 

tres documents: 

Document 1: Nova pròrroga del Pla plurianual de finançament. Les seues 

característiques més importants són: 

• El marc financer de la primera pròrroga del PPF 1999-2003 que va tenir lloc el 3 de 

desembre de 2004 s’amplia al segon semestre de 2005 i als anys 2006 i 2007 

complets. 

• S’estableix que el criteri d’actualització del PPF durant tot el període de vigència de 

l’acord serà el PIB nominal. 

• Es manté la clàusula de garantia establida en la primera pròrroga del 3 de desembre 

de 2004. 

• S’estableix un termini de 6 mesos per a revisar els criteris del component del 

finançament lligat a objectius. Totes les parts implicades convenen que, tal com va 

ser dissenyat, produeix resultats aleatoris i no serveix per a complir la finalitat 

d’estimular la millora de la qualitat de les universitats. 

• S’estableix, en aquest mateix termini de 6 mesos, el compromís d’iniciar la 

incorporació progressiva del cost de l’antiguitat de les plantilles en el concepte de 
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«Costos de la normativa estatal i autonòmica» dins de les disponibilitats 

pressupostàries de la Generalitat. 

• S’estableix el compromís que, després que es concrete la reforma dels ensenyaments 

universitaris i, en qualsevol cas abans de finalitzar l’any 2007, es concloga 

l’elaboració del nou Pla plurianual de finançament que, entre altres elements, ha de 

tenir en compte la rellevància actual de la I+D+i, les demandes actuals i futures de la 

societat, els costos d’antiguitat de les plantilles, etc. 

Document 2: Pla d’infraestructures docents 

S’estableix el compromís de dotar l’UJI amb una capacitat inversora de 24 milions 

d’euros per a executar els projectes del paranimf, l’ampliació de la Facultat de Ciències 

Humanes i Socials i les pistes esportives. El compromís es materialitzarà a càrrec de 

diverses fonts de finançament que ha d’articular la Generalitat. 

Document 3: Pla d’infraestructures cientificotecnològiques 

S’estableix el compromís de dotar l’UJI amb una capacitat inversora de 8.634.000 € dins 

de la xarxa de parcs científics de la Comunitat Valenciana amb el propòsit de construir 

un «edifici incubadora d’empreses» (6.000.000 €) i un «edifici de serveis centrals de 

I+D» (2.634.000 €). 

 

Per tot l’anterior, en el que concerneix a les línies pressupostàries, podem establir un escenari 

financer previst per al 2006, considerat com el més probable amb els elements d’informació que 

es coneixen en l’actualitat, de la manera següent: 

• Hipòtesi sobre el nombre d’estudiants: 12.006 ETCs (Estudiants a temps complet 

equivalents a 65 crèdits) 

• Hipòtesi sobre el creixement previsible del PIB de 2006 (previsions del quadre 

macroeconòmic del projecte de pressupostos generals de l’Estat) respecte al de 1998 que 

es pren com a base per al PPF: 1,616 

• Hipòtesi sobre els costos de la normativa estatal i autonòmica: 3.503.679,56 € 

• Hipòtesi sobre la subvenció condicionada a objectius (mateix percentatge que 2004, que 

és el de l’últim exercici avaluat): 57,33 % 
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Aplicant les hipòtesis anteriors, el model del PPF corregit per la clàusula de garantia 

anteriorment descrita ens proporcionaria un import aproximat de 62.120.289,62 €. 

La previsió de taxes de matrícula i altres ingressos ordinaris podem xifrar-la en 5.953.494,45 €. 

La suma de les dues quantitats estimades anteriors té com a resultat una xifra, també estimada, si 

es donaren totes les hipòtesis previstes anteriorment, al voltant de 68.073.784,07 €. Aquesta 

xifra ens proporciona l’import del component més rellevant del pressupost d’ingressos de la 

Universitat, que podem denominar component «genèric» o «no finalista» del pressupost, el qual 

reflecteix la xifra de què realment disposen els òrgans de govern de l’UJI per a finançar les 

despeses ordinàries del pressupost de 2006. 

No obstant això, el pressupost de l’UJI, a més del component dels «ingressos genèrics», està 

format també per un altre component que denominem «ingressos específics», format per aquells 

ingressos que tenen un caràcter finalista, i que es consignen amb aquest propòsit en el 

pressupost inicial o que s’incorporen a aquest durant l’exercici. Entre aquest tipus d’ingressos es 

troben els ingressos per activitats de I+D, els corresponents al pagament de les obres en curs 

pendents dels plans d’inversió de la Generalitat Valenciana anteriors, els de fons FEDER 

assignats a l’UJI, etc., així com els de qualsevol tipus d’ajudes i subvencions específiques, tant 

públiques com privades, atorgades a l’UJI durant l’exercici. 

En el pressupost de l’exercici 2006 s’inclourà també la part que es programe per a aquesta 

anualitat de les obres del Pla d’infraestructures docents i del Pla d’infraestructures 

cientificotecnològiques previstes en els documents 2 i 3, respectivament, de l’acord de pròrroga 

del PPF anteriorment esmentat, subscrit entre el president de la Generalitat i els rectors el passat 

14 d’octubre de 2005. 

D’altra banda, al moment de celebrar aquest Claustre, s’ignora si la Generalitat Valenciana 

inclourà en el seu propi pressupost per al 2006 alguna partida nominativa a favor de l’UJI 

destinada a finançar l’adquisició de terrenys, tal com ha ocorregut en els últims anys. En el cas 

que fóra així, l’import consignat seria incorporat igualment al pressupost de l’UJI per a generar 

el crèdit corresponent. 

En conclusió, a la vista de les fonts de finançament descrites i dels imports estimats d’aquestes, 

el pressupost per a l’exercici 2006, en el seu vessant de finançament ordinari, no pot ser, en el 

seu còmput global, més que un pressupost continuista i orientat al sosteniment de les activitats 

ordinàries amb el propòsit de donar suport financer a les línies de govern aprovades pel Claustre. 
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Cal tenir en compte que en els últims anys el nombre d'estudiants tendeix a disminuir 

gradualment com a efecte conjunt de 3 factors: l'evolució demogràfica de la població, el retard 

en la reforma dels ensenyaments, i la millora de la qualitat de la docència, ja que, a causa dels 

esforços de la UJI en aquest terreny, cada vegada és major el nombre d'alumnes que finalitzen 

els estudis en la seua duració teòrica. L'evolució de la variable “Nombre de crèdits matriculats”, 

o, el que dona el mateix, “Nombre d'estudiants equivalents a temps complet”, afecta directament 

el comportament de Pla Plurianual de Finançament. No obstant això, el funcionament de la 

clàusula de garantia abans esmentada, incorporada al PPF en les últimes pròrrogues, compensa 

en gran part a les universitats de les conseqüències financeres immediates del conjunt d'aquestos 

efectes. 

Afortunadament, la part del pressupost destinada a inversions permet comunicar amb optimisme 

un avanç significatiu en el camí cap a la finalització de la construcció del campus de manera que 

permeta que els membres de la comunitat universitària de l’UJI puguen tenir a la seua disposició 

un nivell d’infraestructures i equipament equivalents als d’altres universitats de la Comunitat 

Valenciana més consolidades. 

Al mateix temps, el finançament d’inversions previstes per a dotar l’UJI d’un parc 

cientificotecnològic suposa una novetat important pel posicionament de la Generalitat en la 

direcció d’ajudar a l’UJI en la millora de la seua competitivitat i de facilitar que se situe en 

posicions d’avantguarda i lideratge social a través de la I+D+i. D’aquesta manera, l’UJI podrà 

fonamentar un procés sostingut de creació de capital humà i foment del desenvolupament 

econòmic del nostre àmbit territorial en una interacció mútuament enriquidora amb els 

integrants més emprenedors de l’empresariat de la seua àrea d’influència, per a les 

organitzacions dels quals l’UJI es constituirà en un entorn hospitalari i acollidor de les seues 

iniciatives més primerenques. 
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