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CRITERIS BÀSICS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
UNIVERSITAT D’ALACANT DE 2017 

Marc normatiu 

L’Estatut de la Universitat d’Alacant regula en el títol V, Del règim econòmic i financer, 
el procés de definició i desenvolupament de l’execució pressupostària de la institució 
d’acord amb el que estableix l’article 81 de la de la Llei orgànica 6/2001, d’Universitats, 
que indica que el pressupost serà únic, públic i equilibrat, comprendrà la totalitat dels 
ingressos i despeses i s’executarà segons el que estableix la normativa vigent. 

La reforma de la Constitució de setembre de 2011 va elevar a rang constitucional el 
principi d’estabilitat pressupostària. Principi aquest, que, juntament amb el de 
sostenibilitat financera, van ser desenvolupats per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. En aquesta llei orgànica es defineix 
el principi d’estabilitat pressupostària de les administracions públiques com la posició 
d’equilibri o superàvit estructural, i el de sostenibilitat financera com la capacitat per a 
finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, de deute 
públic i morositat de deute comercial d’acord amb la normativa vigent. 

Considerant que la nostra referència, en aquests aspectes de l’activitat de la Universitat i 
altres, és la normativa valenciana, l’Ordre 4/2016, de la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic dictava les normes per a l’elaboració dels pressupostos per a 2017, del 
preàmbul de la qual extraiem els paràgrafs següents: 

“L’elaboració dels pressupostos per a l’any 2017 manté com a objectiu fer compatible 
l’impuls per reactivar l’economia amb la necessitat d’avançar en la senda de consolidació 
fiscal derivada dels compromisos adquirits pel Govern d’Espanya al si de la Unió 
Europea, i instrumentats a través del Consell de Política Fiscal i Financera. 

El Consell, en l’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017 realitzarà 
l’assignació dels recursos disponibles i prioritzarà 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 polítiques d’integració i igualtat.” 

En aquest mateix sentit i dins del nostre marc d’actuació, el pressupost de la Universitat 
d’Alacant 2017 ha d’anar encaminat a cobrir les necessitats educatives, millorar els 
recursos didàctics, optimitzar l’organització i ús de les instal·lacions, dels equipaments i 
dels recursos materials, i facilitar unes bones condicions de treball per a tots els membres 
de la comunitat universitària, amb les consideracions que calga introduir derivades de 
l’assignació fixada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i altres 
recursos que puga captar la Universitat.   
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Com a pas previ, tal com recull l’article 208 de l’Estatut de la Universitat d’Alacant, la 
gerència establirà els criteris bàsics per a l’elaboració del pressupost, que han de ser 
aprovats pel Consell de Govern, amb el debat previ en el Consell Social. 

Context general 

Els pressupostos de la Universitat d’Alacant, com els de la resta d’administracions 
públiques, han estat condicionats per criteris de contenció i racionalització de les 
despeses contingudes en la normativa del Govern central, amb la finalitat d’adaptar-se a 
l’entorn de crisi econòmica i als canvis exigits en la societat. Aquest escenari ha provocat 
modificacions en les formes de gestió econòmica i administrativa per a, entre altres 
qüestions, donar millor resposta a les necessitats dels ciutadans. 

En l’estricte àmbit pressupostari, en l’exercici 2015 es van complir adequadament els 
compromisos que la Generalitat Valenciana va assumir en el conveni signat al desembre 
del 2014. Uns compromisos que han continuat complint-se en l’execució de l’exercici 
2016, la qual cosa ens atorga certa estabilitat en la previsió de l’atenció de les nostres 
obligacions i ens permet seguir prestant el servei públic de l’educació sense problemes de 
liquiditat. No obstant això, hem de ser conscients de la delicada situació financera de la 
Comunitat Valenciana, sotmesa a la tutela del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, la qual cosa es fa expressament palesa en el preàmbul de l’Acord de 17 de juny 
del Consell, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el 24 del mateix mes, 
en què es diu:  “la legislació estatal amb caràcter bàsic ha restringit les competències 
autonòmiques fins al punt que ha obligat la Generalitat, com a altres administracions, a 
aplicar retallades salarials, de condicions laborals i drets de representació, entre d’altres.”  
Una obligació que, per afinitat, hem assumit en la Universitat, com s’ha manifestat en els 
pressupostos des de fa ja alguns anys. 

Aquest mateix acord, que ratifica l’Acord de legislatura de la mesa general de negociació 
del personal  funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat, de 9 de juny, incideix en 
alguns punts que hem destacat repetidament, especialment a propòsit de les 
complicacions plantejades per a atendre les necessitats de la institució en matèria de 
personal. Així, s’hi diu: “a més, hi ha hagut un llarg període de temps durant el qual s’han 
prohibit o limitat radicalment les ofertes d’ocupació. Això ha provocat un envelliment de 
les plantilles que implica un problema de planificació de l’ocupació pública, per la qual 
cosa en els pròxims anys arribaran a l’edat de jubilació un nombre d’empleats públics que 
podria perillar la prestació del servei públic si no es posa remei des d’ara mateix.” 

Si la tendència que s’ha plantejat a partir de la reforma de certs articles de la Llei orgànica 
d’Universitats pel Reial decret-llei 10/2015, d’11 de setembre, es manté, es reduiran les 
dificultats de comptar amb recursos humans que ajuden a mantenir la qualitat de les 
nostres universitats, almenys pel que fa al personal docent i investigador. 

La modificació de l’article 62 de la norma universitària permet a les universitats convocar 
places de promoció interna, que estiguen dotades en l’estat de despeses del seu 
pressupost, per a l’accés al cos de catedràtics/ques d’Universitat, si bé aquestes places no 
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podrien superar el nombre màxim de les que siguen objecte d’oferta d’ocupació pública 
de torn lliure, en eixe mateix any, per a l’accés als cossos docents, la qual cosa significa 
que es manté com a referent la taxa de reposició d’efectius. A més, com que eixa 
promoció interna es convocarà per a funcionaris/àries de carrera del cos de professors/es 
titulars d’Universitat o de l’escala  d’investigadors/des científics/ques dels organismes 
públics d’investigació que hagen prestat com a mínim dos anys de serveis sota aquesta 
condició, realment no hi haurà un augment d’efectius, però almenys es podrà iniciar, i 
mantenir, una recuperació de les estructures que s’estaven afeblint amb les restriccions 
anteriors i, alhora, es facilitarà la promoció de personal acreditat. 

La modificació de l’article 63 implica una ajuda més per a la confecció de les plantilles 
funcionarials docents, ja que permet les convocatòries de provisió de places vacants, 
dotades en el pressupost de la Universitat, de catedràtic/a i de professor/a titular a les 
quals es podran presentar funcionaris/àries de carrera amb dos anys d’acompliment del 
mateix lloc en altres destinacions, la qual cosa també facilitarà comptar amb efectius amb 
experiència que permeten recuperar les cotes de qualitat d’un sistema universitari 
ressentit per una crisi que ha condicionat l’activitat docent i investigadora de les 
institucions d’ensenyament superior. 

La introducció al text de l’esmentat Reial decret-llei 10/2015 reconeixia que els/les 
empleats/des de les diferents administracions han contribuït amb un esforç notable i 
directe a la recuperació econòmica i al compliment dels compromisos adquirits per 
Espanya en matèria de consolidació fiscal, especialment davant l’escenari de greu crisi 
econòmica i dificultats d’accés al finançament que va obligar a adoptar una sèrie de 
mesures relacionades amb l’ocupació pública amb l’objectiu de reduir la despesa pública, 
contingudes fonamentalment en el Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, i en el Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.  

Any 2017 

Tal com s’assenyalava en l’exposició de motius del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de 
juliol, ja diverses vegades esmentat, aquestes mesures tenien caràcter temporal i estava 
prevista l’aplicació només mentre subsistiren les circumstàncies econòmiques i 
financeres excepcionals. Es considera que a partir de l’any 2015 s’ha treballat més 
intensament per aconseguir els objectius de consolidació econòmica amb l’aplicació 
d’una política pressupostària rigorosa orientada a la reducció del dèficit públic. 
Recuperada la senda d’eixe creixement econòmic, restablida així la confiança 
internacional en l’economia espanyola i augmentada la recaptació tributària, sembla que, 
de forma gradual, amb un impacte econòmic d’acord amb les possibilitats financeres, 
s’ha de plantejar la compensació dels esforços fets per les administracions públiques. 

Amb tot, de nou s’ha d’exposar que el context pressupostari no s’allunyarà del d’exercicis 
anteriors, ja que es manté la continuïtat general del marc normatiu i segueixen sense 
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preveure’s canvis considerables en l’apartat d’ingressos, ni pel capítol de les 
transferències ni pel capítol de taxes acadèmiques, per la qual cosa hem de seguir actuant 
amb moderació i prudència a l’hora de concretar els nostres comptes. Ara bé, ens trobem 
en un escenari nou pel que fa la confecció dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 
2017 per la complicada composició del nou govern, després del resultat del procés 
electoral en el qual encara està immers el país, que pot obligar a la prorroga dels actuals. 

En termes de gestió pressupostària, continuarà l’ajust entre els ingressos i les despeses, i 
es prendrà com a referència la liquidació del pressupost del 2015, que va evidenciar una 
clara millora del sistema comptable en el seguiment d’aquests ingressos i despeses, en el 
tractament dels conceptes de taxes i d’ingressos de caràcter finalista, que encara pot 
millorar en altres aspectes, en els quals estem treballant. 

El pressupost de l’any 2017 s’orienta a mantenir els criteris que han sigut guia d’aquesta 
Universitat, centrats en: 

- Garantir una formació de qualitat i coordinada en els tres cicles i en tots els camps 
del coneixement, afavorir la formació integral de l’alumnat, fomentar valors 
crítics i solidaris amb atenció a la igualtat, la diversitat i la responsabilitat social, 
potenciar amb especial interès l’ocupabilitat dels/de les graduats/des. 

- Facilitar l’excel·lència dels grups d’investigació amb ajudes als investigadors per 
a millorar la producció científica de manera que l’impacte se situe en posicions 
rellevants, i seguir amb els programes d’accés dels joves a la carrera 
investigadora; a més, s’han de dedicar esforços de tota mena perquè la 
transferència de coneixement siga la tercera missió de la universitat. 

- Disposar d’espais que permeten fer de forma adequada i saludable l’activitat 
diària en el campus per part de tota la comunitat universitària; espais i 
infraestructures polivalents per a permetre’n l’ús segons les necessitats existents. 
Les característiques del campus i el compromís amb la cura del medi ambient han 
de portar a desenvolupar polítiques que permeten la disminució del consum 
d’energia i d’aigua, i el reciclatge de residus. 

- A partir dels convenis internacionals subscrits amb institucions universitàries de 
tot el món, i de futurs acords, s’ha d’apostar per desenvolupar les oportunitats que 
brinda un procés d’obertura a l’exterior continu i exigent, que ha de fer-nos 
atractius a nivell global, i que el nostre personal puga augmentar les seues 
competències. 
 

Aquests objectius han d’emmarcar-se dins del compromís integral que la Universitat 
d’Alacant té amb el foment de la qualitat per al progrés continu, per això s’han de seguir 
dissenyant i implantant programes i actuacions orientats a la millora de l’activitat del 
personal docent i investigador i del d’administració i serveis, sempre en una senda ja 
iniciada d’ajust, prudència i adaptació a la conjuntura econòmica. 

La Universitat d’Alacant, adoptant una posició comuna i coordinada amb la resta 
d’universitats públiques valencianes, procurarà que s’establisca un nou marc plurianual 
de finançament que permeta, a més, el desenvolupament adequat de la nostra funció 
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social amb criteris de qualitat i excel·lència, ja que amb independència de quin siga el 
context dominant en la societat, la Universitat d’Alacant ha d’estar sempre implicada amb 
l’entorn que l’envolta, imbricar-se activament en la societat, a la qual ha d’oferir amb 
transparència informació de tota la seua activitat, i potenciar la implicació activa dels 
col·lectius de la institució i dels agents socials.  

Els documents que formen la proposta de pressupost de la Universitat d’Alacant 
mantenen l’estructura d’exercicis passats i mostren la informació pressupostària des de 
les classificacions econòmica i funcional al nivell de desagregació que marca la 
normativa vigent. La composició és la següent: 

- Estat d’ingressos i despeses segons la classificació econòmica. 
- El pressupost per operacions corrents i de capital. 
- Estat de despeses per oficines gestores i classificació econòmica. 
- Origen i destinació dels fons. 
- Pressupost de despeses per programes. 
- Normes de funcionament. 
- Annexos de: 

Explicació de subconceptes pressupostaris. 
Relació de centres de despeses. 
Estructura de personal, amb 
 Relació de llocs de treball del PDI. 
 Relació de llocs de treball del PAS. 

 


