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CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 DE LA 
UNIVERSITAT D’ALACANT. 

El que ja sabem. - 

  Com en anteriors ocasions, si observem el contingut de documents d’anys previs, 
segueixen sent vàlids els referents normatius, és a dir: 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

• Reial Decret-llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de 
la despesa pública en l’àmbit educatiu. 

• Estatut de la Universitat d’Alacant. 
 

I també segueixen sent objectius de la nostra activitat aconseguir: 

• una oferta formativa de qualitat, 
• que la nostra feina d’investigació siga d’alt rendiment, 
• mantenir l’èxit en la Internacionalització de la formació i personal de la 

Universitat, 
• fomentar l’activitat cultural i esportiva, com un dels complements específics que 

s’ofereix a l’alumnat, 
• optimitzar l’ús i la gestió d’espais, i 
• ratificar el posicionament de la Institució com a referent social. 
 
Igualment, i malgrat els diferents comentaris que s’han abocat sobre la situació 

econòmica actual, és necessari plantejar un escenari pressupostari que s’ajuste a l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, a la regla de despesa i als límits de deute que s’hagueren resolt 
per a la nostra Comunitat Autònoma, a partir de l’acord del Consell de Ministres de 20 de juliol 
del 2018, i que de ben segur els responsables econòmics d’aquest repercutiran en el que 
afecta al pressupost de la nostra Universitat. 

 El pressupost haurà de servir com a instrument per a facilitar el compliment dels 
compromisos adquirits, garantir l’eficiència en la prestació dels serveis públics als que està 
compromesa la Universitat i seguir millorant en la gestió dels nostres ingressos. 

La situació del moment. – 

Dues qüestions influiran, entenem que negativament, a l’hora de plantejar la posició 
de partida per a l’elaboració del pressupost; la primera, la manca d’un govern estable, la qual 
cosa encara que es resolga, en el millor dels casos, implicarà una nova pròrroga de la Llei de 
Pressupostos, i això farà, com ja s’ha previst, que siga inviable una nova norma pressupostària i 
que es concreten aportacions econòmiques al finançament de la nostra Comunitat Autònoma, 
que a més està amenaçada amb l’obligació de retallar algunes partides de les previstes. 

De fet, era habitual que abans del descans estiuenc d’agost, la Conselleria d’Hisenda 
publicara l’ordre que identifica les línies i els terminis per a l’elaboració del seu pressupost 
futur, fet que enguany s’ha resolt a mitjan mes de setembre, i ha afegit incertesa als ingressos 
que tindrà la Comunitat Valenciana l’any 2020, ja que una de les finalitats d’aquesta norma és 
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donar publicitat i transparència a un procés tan rellevant com és l’elaboració del pressupost de 
la Comunitat Valenciana. 

Per tant, i aquesta és la segona de les qüestions a què ens referíem, la situació estatal, 
afegim que el context local no és el millor per a fer els comptes del pròxim any, més encara si, 
com ja s’ha confirmat, anem a un nou procés electoral, que pot oferir situacions ara 
imprevistes, amb la dificultat de comptar amb una nova llei de pressupostos, amb l'única 
possible alternativa d'obtenir mesures d'auxili econòmic puntuals, que difícilment puguen 
permetre quadrar uns comptes mínimament ambiciosos, a més de conèixer les limitacions del 
Govern per ho és «en funcions». 

Estem, doncs, condicionats per una ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de 
l’any 2017, que va servir llavors per a l’elaboració dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 
2018, i amb una referència normativa autonòmica que marca com a primera prioritat la millora 
de l’eficàcia i l’eficiència de la despesa pública. 

Són diverses les notes de premsa que s’han fet ressò d’aquesta situació, que s’inclou 
com una de les claus de l’inici del curs polític, ja que el finançament autonòmic, qüestió que 
defineix tot, apareix com el gran tema que mou l’agenda política valenciana, ja que no debades 
la seua solució es dilata en el temps alhora que creix l’asfíxia a les Comunitats, més greu en el 
nostre cas, i el nivell de pressió cap a les autonomies, amb anuncis negatius com el que suposa, 
com s’ha dit, retallades en aquest exercici. 

Any 2020.- 

Però aquesta situació no ens eximeix de l’obligació que tenen les Universitats 
Públiques Valencianes, recollida en l’article 14 de la Llei 28/2018 de 28 de desembre, de 
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2019, de presentar els pressupostos abans del 
primer dia hàbil de l’exercici següent, per a la qual cosa hem d’estimar almenys els ingressos 
previstos en l’actual norma pressupostària valenciana. 

Per tant, i tenint present el que s’ha dit, s’han de considerar una sèrie de qüestions, a 
l’hora de concretar el nostre pressupost de despeses. Després d’anys de contenció del capítol 
I, els pressupostos dels anys 2018 i 2019, van veure augmentar significativament les xifres 
referides al capítol I, encara que en bona mesura va ser a causa de disposicions externes que 
incideixen en el que amb caràcter general s’ha anomenat «millores de les condicions laborals 
del personal», que afectava els col·lectius de personal docent i investigador i de personal 
d’administració i serveis i en quantitats gens menyspreables. 

En aquesta expansió del capítol I també es va considerar: 

• La concreció del tràmit iniciat en el Consell de Govern, validat pel Consell Social, i 
aprovat per l’AVAP, d’actualització a l’alça de les quantitats de referència del 
Decret 174, de 2002, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del Personal 
Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques Valencianes 
i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari. 

• La implantació del model d’avaluació de l’activitat docent del professorat a la 
Universitat d’Alacant, que ajudarà, amb la incentivació econòmica del rendiment 
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del professorat, a la consecució de l’objectiu de qualitat que es planteja en la Llei 
Orgànica d’Universitats. 

• I l’actualització de la consideració de places de personal sustentades amb capítol 
VI que per adequació normativa i ser considerades estructurals hauran de ser 
suportades amb capítol I. 

 
Ara, novament es planteja la necessitat de tornar a la contenció, però ens trobem amb 
situacions que, tot i això, hem d’atendre, com: 
 

• Personal interí, són ja diverses les sentències del Tribunal Suprem que incideixen 
en el dret d’aquest personal a percebre els mateixos conceptes retributius que el 
personal de carrera, per tant, en el nostre cas s’haurà de considerar la despesa 
que suposa aplicar a aquest col·lectiu de personal el complement de carrera 
professional, amb independència del que es derive de la nostra exigència de 
compensació per part del Govern Valencià. 

• Places finançades amb el capítol VI, que encara es consideren objecte de pas al 
capítol I. 

A més, hi ha dues línies d’actuació, fonamentals per a la Universitat i que no pot abandonar: 
 

• La funcionarització de places de PAS, que permeta aconseguir reduir el 
percentatge de temporalitat als límits establits per la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat dels anys 2018 i 2019. 

• Estabilitat i renovació de la plantilla docent, especialment amb la incorporació 
d’ajudants i professors ajudants doctores, base fonamental per al manteniment, 
el reforç i l’augment de la qualitat d’aquesta plantilla docent. 

 
Queda pendent, com ja es va apuntar l’any passat, la regularització retributiva del 

personal docent laboral, conseqüència del procés de negociació del Conveni Col·lectiu en què 
ja es va aconseguir un preacord a l’abril d’aquest any 2019. 

Apuntar també que, com és habitual, no s’ha resolt el tema de l’autorització dels 
costos de personal, que amb motiu dels informes que hem de fer a aquest efecte, la 
Universitat reitera que seria una bona forma d’aconseguir un increment d’acord al del 
finançament, si aquests costos s’ajustaren a la realitat vigent. 

Per a la resta de capítols pressupostaris els criteris d’actuació dels exercicis anteriors 
segueixen sent el nostre marc de referència, amb una incidència especial en les inversions. 
L’exercici passat ja es va considerar una partida específica per a l’inici de les obres del futur 
edifici d’empreses, actuació que durant anys s’ha mantingut paralitzada per falta de recursos; 
la importància d’aquesta s’ha convertit en estratègica, més encara si se li dóna, com així ha 
sigut, el paper de referent en l’ordenació de l’espai d’ampliació del campus, en terrenys del 
municipi d’Alacant, i com a element que avance el posicionament de la Universitat del futur, 
que hem de deixar a les generacions esdevenidores.   

Però ací també hem de fer referències concretes en el capítol II, caldria valorar el canvi 
en l’aplicació que gestiona el treball de la Biblioteca Universitària, que per això el Consell de 
Govern va aprovar el Conveni oportú del qual es derivaran les despeses que haurem d’assumir, 
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com les generades per les necessitats progressives dels nostres estudis, especialment els de les 
noves titulacions, que han de ser ateses en les condicions necessàries per a respondre les 
expectatives generades. 

Com dèiem en el document de l’any passat, aquestes actuacions s’han d’escometre 
sense comptar amb el nou marc de finançament, que amb criteris ajustats a la realitat vigent 
responga al dret de les universitats a tenir prou i segurs recursos per a poder atendre els seus 
compromisos, especialment els assumits amb la societat del seu entorn, per a la qual cosa la 
situació negativa del Govern Valencià, des del qual es destaca que l’elaboració del pressupost 
de la Generalitat «arranca, una vegada més, sense que haja tingut lloc la revisió del sistema de 
finançament de les Comunitats Autònomes», amb les conseqüències que ja coneixem que té 
en aquesta matèria.   

No obstant això, volem entendre que quan, en aquest cas, l’ordre 10/2019, de 16 de 
setembre (DOGV de 17), de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, diu, reiterant redactats 
anteriors, que: «El Consell, en l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019 
farà l’assignació dels recursos disponibles prioritzant el canvi de model productiu, la creació 
d’ocupació, la prestació de les polítiques educatives, sanitàries i socials, a més de la lluita 
contra l’exclusió social i la potenciació de les polítiques d’integració i igualtat», significa que les 
Universitats Públiques Valencianes puguen recuperar el pes que van tenir en el total de la 
despesa destinada a educació, fet que ha de tornar, almenys, a les xifres de finançament en 
valors nominals de l’any 2010.  

Les necessitats del Sistema Universitari Públic Valencià van més enllà de la docència i la 
investigació, les universitats públiques, entitats compromeses i referents en els seus entorns 
socials han de concretar accions de política educativa, social, d’integració i d’igualtat a través 
dels Pressupostos d’aquestes. 


