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I. ANTECEDENTS 

El marc financer en què es mouen les universitats públiques valencianes per a elaborar 
el pressupost de l’exercici 2007 és un tant peculiar. 

D’una banda, es troba en vigor el 2n Pla plurianual de finançament (PPF) 1999-2003 el 
qual, encara que la seua vigència inicialment prevista finalitzava el 31 de desembre de 
2003, ha sigut objecte de dues pròrrogues que, acompanyades de modificacions parcials, 
han permès que aquest continuara en vida legal, però d’una forma que podríem 
considerar «assistida». 

La primera pròrroga es va signar el 3 de desembre de 2004 i es va plantejar per a una 
vigència, curiosament, de només un semestre: el 1r semestre de 2005.  

La segona modificació, que és la que prorroga la vigència del PPF fins a l’exercici 
pressupostari a què es refereixen aquestes línies, es va signar el 14 d’octubre de 2005, 
amb un horitzó temporal de dos anys i mig, i comprèn, en conseqüènc ia, el 2n semestre 
de 2005 i els exercicis complets de 2006 i 2007.  

Per tant, el marc financer legal per a abordar el pressupost de 2007 en les cinc 
universitats públiques valencianes està constituït per l’amalgama de les parts vigents del 
PPF 1999-2003, més la part vigent de la pròrroga de 2004, més allò que establia la 
pròrroga de 2005. 

Atès que la pròrroga acordada el 2005 finalitza la seua vigència en el pressupost de 
2007, hem d’insistir una vegada més en la necessitat d’elaborar un nou PPF per a les 
universitats públiques valencianes. L’estructura del marc financer vigent ha quedat 
obsoleta, i les esmentades pròrrogues no passen de ser mers restylings, insuficients en el 
context actual, ja que el PPF vigent no podia preveure el 1999 les transformacions 
profundes que s’han produït en el sector universitari des del curs 1998-1999, com ara el 
procés de construcció de l’espai europeu d’educació superior, els canvis en la legislació 
bàsica universitària espanyola (LOU, etc.), la necessitat de contemplar d’una manera 
específica el finançament de la I+D, els efectes de la millora de la qualitat de la 
docència, determinats aspectes de l’evolució demogràfica, etc. 

El 1998, la Generalitat va impulsar i liderar l’elaboració del Llibre blanc anterior, que 
va permetre la posterior negociació i signatura del PPF 1999-2003.  

També en la primera pròrroga del PPF, de 3 de desembre de 2004, es va assumir el 
compromís d’iniciar el 2005 els treballs per a elaborar un nou Llibre blanc del sistema 
universitari valencià que, entre altres propòsits, contemplara la definició del marc 
estratègic del sistema per al pròxim quinquenni. 
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No obstant això, l’incompliment per part de la Generalitat Valenciana de l’esmentat 
compromís provoca en aquest cas, entre altres efectes, que la mateixa Generalitat i les 
universitats publiques valencianes caminen a cegues embrancades en discussions sobre 
l’oportunitat de les mesures unilaterals plantejades des de la Generalitat per a pal·liar 
presumptes debilitats del sistema universitari valencià sobre les quals no hi ha el més 
mínim consens, alhora que poden estan sorgint amenaces futures que, en cas que no 
siguen detectades prompte, posaran en perill l’adaptació del sector universitari valencià 
a les noves necessitats de la societat augmentant estèrilment la seua vulnerabilitat. 
Aquesta vulnerabilitat no afecta només les universitats valencianes, sinó també, de 
manera molt directa, la competitivitat empresarial, cada vegada més dependent de 
factors com ara la formació dels titulats i titulades superiors, la formació al llarg de tota 
la vida i la transferència de tecnologia, i, en conseqüència, la societat en el seu conjunt.  

Urgeix posar-se a treballar amb l’objectiu d’estar en condicions d’escometre 
l’elaboració d’un nou llibre blanc del sector i un nou PPF que establisca el marc 
financer de les universitats públiques valencianes a partir de 2008. 

 

II. INCERTESES EN L’APLICACIÓ DE LA SEGONA PRÒRROGA DEL PPF 

El grau de compliment de l’acord signat el 14 d’octubre de 2005, que es va materialitzar 
en tres documents, així com els aspectes pendents d’execució i les incerteses que es 
generen en la seua aplicació per a l’exercici pressupostari de 2007, es poden sintetitzar 
de la manera següent: 

 

Document 1: Aspectes pendents de la pròrroga del Pla plurianual de finançament. 

L’acord establia un termini de 6 mesos (que finalitzava el 14 d’abril de 2006) per a 
revisar els criteris del component del finançament lligat a objectius. Totes les parts 
implicades convenen que, tal com va ser dissenyat, aquest component produeix resultats 
aleatoris i no serveix per a complir la finalitat d’estimular la millora de la qualitat de les 
universitats. La realitat és que, ni en els primers sis mesos de l’acord, ni en els sis mesos 
següents, que van finalitzar el 14 d’octubre de 2006, ni fins al moment de redactar 
aquestes línies, s’ha produït cap moviment per part de la Generalitat per a complir el 
compromís signat. 

D’altra banda, en l’acord signat s’establia, amb aquest mateix termini de sis mesos, el 
compromís d’iniciar la incorporació progressiva del cost de l’antiguitat de les plantilles 
(triennis) en el concepte de «costos de la normativa estatal i autonòmica» dins de les 
disponibilitats pressupostàries de la Generalitat. Doncs bé, la realitat en aquest cas és 
també la mateixa: ni en els primers sis mesos de l’acord, ni en els sis mesos següents, 
que van finalitzar el 14 d’octubre de 2006, ni fins al moment de redactar aquestes línies, 
s’ha produït cap moviment per part de la Generalitat per a complir el compromís signat 
a pesar que, tant en finalitzar el primer semestre com el segon, els rectors van enviar al 
director general d’Universitats un escrit recordant- li els compromisos assumits pels 
acords signats pel president de la Generalitat. Els ingressos que es deriven de la seua 
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incorporació poden ser perfectament quantificats i, de la redacció de l’acord signat, es 
desprèn que la subordinació a les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat es 
referia al moment en què es produiria la incorporació progressiva, al «quan», però no al 
mateix fet de la incorporació. 

 

Document 2. Pla d’infraestructures docents 

En l’acord es va establir també el compromís de dotar l’UJI d’una capacitat inversora de 
24 milions d’euros per a finançar determinades obres a càrrec de diferents fonts de 
finançament que ha d’articular la Generalitat. 

Després que havia transcorregut  quasi un any, amb data 21 de setembre de 2006, el 
president de la Generalitat va signar amb cada un dels rectors el compromís d’articular 
la forma de finançar els respectius  projectes de cada universitat, que en el cas de l’UJI 
són les pistes esportives a l’aire lliure, més l’ampliació de la Facultat de Ciències 
Humanes i Socials, més la piscina coberta, més la casa de l’alumnat, tot això per 
l’import citat de 24 milions d’euros, mitjançant una fórmula de col·laboració 
publicoprivada establida per la Generalitat. 

Actualment s’està estudiant la viabilitat jurídica i econòmica de la proposta oferida i, a 
pesar del compromís d’efectuar aportacions pressupostàries directes, en cas de no 
resultar viable, la possible concreció de les inversions mitjançant la participació d’un 
operador privat encarregat de la construcció amb els seus propis recursos a canvi 
d’ingressos derivats d’una posterior explotació, es tradueix en el fet que no siga apropiat 
incloure cap quantitat en aquest pressupost. 

 

Document 3. Pla d’infraestructures cientificotecnològiques 

Finalment, en l’esmentat acord de 14 d’octubre de 2005 es va establir també el 
compromís de dotar l’UJI d’una capacitat inversora de 8.634.000 € en el marc 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 €). 

Amb posterioritat, en data 28 d’octubre de 2005, el Govern Valencià va adoptar l’acord 
d’encomanar al SEPIVA les actuacions en parcs científics en la Universitat Jaume I, per 
un import de 2.634.000 euros, i va establir la subscripció d’un conveni entre l’empresa 
SEPIVA i la Universitat Jaume I per a la concreció de les esmentades actuacions. 

En el dit conveni, que se subscriurà pròximament, es pacta un préstec participatiu 
vinculat als ingressos que es deriven de l’explotació de l’edifici. El conveni permetrà 
començar la construcció del parc el 2007, i s’inclourà en el pressupost les quantitats 
corresponents a cada anualitat. 
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III. ESCENARI FINANCER PER A 2007 

 

1. Ingressos genèrics 

Tenint en compte l’efecte financer conjunt de l’aplicació del PPF vigent, amb les seues 
pròrrogues i acords complementaris i considerant els elements d’informació que es 
coneixen en l’actualitat, podem estimar l’escenari financer per a 2007 de la manera 
següent: 

• Hipòtesi sobre el nombre d’estudiants: 11.803 ETC. 

• Hipòtesi sobre el creixement previsible del PIB de 2007 (previsions del quadre 
macroeconòmic del projecte de pressupostos generals de l’estat) respecte a 1998 
que és el que es pren com a base del PPF: 1,731. 

• Hipòtesi sobre els costos de la normativa estatal i autonòmica (CNEA): 
5.847.686,26. 

• Hipòtesi sobre el finançament lligat a objectius: 57,33%.  

Aplicant les hipòtesis anteriors, i tenint en compte l’efecte de la clàusula de garantia que 
es va establir en la pròrroga de 3 de desembre de 2004, el model del PPF llançaria un 
import estimat en 68.387.620,16 euros.  

La previsió de les taxes de matrícula i altres ingressos ordinaris podem xifrar- la en 
9.207.308,61 euros.  

En el cas que es realitzaren totes les hipòtesis previstes anteriorment descrites, la suma 
de les dues quantitats estimades anteriorment llançaria un total estimat de 77.594.928,77 
euros. 

Aquesta última 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, que reflecteix la xifra de què realment disposen els òrgans 
de govern de l’UJI per a finançar les despeses ordinàries del pressupost de 2007 no 
vinculades a compromisos vinculats a una finalitat concreta. 

 

2. Ingressos específics 

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», en 
què s’inclouen  aquells ingressos que tenen un caràcter finalista.  



        Línies pressupostàries per a 2007 
  

Reunió del Claustre                                     6/11/2006                                                                     Pag 6

Entre aquest tipus d’ingressos hi ha els ingressos per activitats de I+D, els corresponents 
al pagament de les obres en curs pendent 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. 

L’UJI ha utilitzat un criteri prudent en l’elaboració del pressupost respecte a aquests 
ingressos consignant en el pressupost inicial únicament aquells respecte als quals no hi 
ha dubtes raonables de la seua realització (subvencions ja notificades, acords ja signats, 
etc.), i incorporant al pressupost amb posterioritat mitjançant expedients d’ampliacions 
o suplements de crèdit els ingressos que addicionalment es vagen produint durant 
l’exercici.  

 

3. Finançament per a inversions 

D’altra banda, en el moment de redactar aquestes línies, s’ignora si la Generalitat 
Valenciana inclourà en el seu propi pressupost per a 2007 alguna partida nominativa a 
favor de l’UJI destinada a finançar l’adquisició de terrenys, tal com ha ocorregut en els 
últims anys excepte el 2006. En el cas que així fóra, l’import consignat seria incorporat 
igualment al pressupost de l’UJI per a generar el crèdit corresponent. 

Quant al Pla d’infraestructures docents de la Generalitat Valenciana, atesa la forma de 
finançament imposada per la mateixa Generalitat (a través d’un operador privat) i com 
ja s’ha indicat amb anterioritat, no es preveuen efectes pressupostaris significatius a la 
Universitat fins que aquestes no estiguen acabades i es posen en fase d’operació. 

Finalment, quant al finançament del Pla d’infraestructures cientificotecnològiques, i en 
virtut del que s’ha exposat amb anterioritat, s’incorporaran com a ingressos específics 
quan es conega la part corresponent a l’anualitat de 2007. 

 

4. Conclusió 

A la vista de les fonts de finançament previst i amb els imports que es deriven de 
l’aplicació de les hipòtesis anteriors sobre el model del PPF, la part del pressupost que 
entenem destinada a finançar les activitats ordinàries de la Universitat per a l’exercici 
2007 configura un pressupost de sosteniment de les activitats ordinàries que, no obstant 
això, permet dur a terme les línies de govern aprovades pel Claustre. 

 

 

 


