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La Universitat Jaume I aprova un pressupost de 

114 milions d’euros per a 2021 
Reivindica un nou Pla Plurianual de Finançament per a les universitats públiques 

valencianes 

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el projecte de pressupost de la 

Universitat JaumeI per a 2021 per import de 114.070.000,00 euros, la qual cosa representa un 

increment de l’1,59 % respecte al de l’exercici actual, segons ha explicat el vicerector de 

Coordinació, Planificació i Comunicació, Modesto Fabra, qui ha detallat que aquest 

augment es deu al finançament específic per a les inversions de la Facultat de Ciències de la 

Salut, a l’anualitat del conveni del deute antic i a la compensació que s’espera rebre per 

l’augment de despeses induides per la legislació estatal i autonómica. 
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Modesto Fabra ha assenyalat que es tracta d’un pressupost que garanteix la sostenibilitat de 

la Universitat i el compliment dels programes prioritzat a les Línies de Govern per a 2021. Així 

mateix, ha reivindicat de nou la necessitat urgent d’aprovar i implementar un nou Pla 

Plurianual de Finançament per a les universitats públiques valencianes, ja que el model 

aprovat en 2010 no s’ha aplicat mai i l’UJI no rep tota la compensació que requereix per al servei 

públic que presta a l’actualitat. En aquest sentit, ha remarcat que «el finançament per a despesa 

corrent que l’UJI obtindrà de la Generalitat en 2021 és quasi el mateix que el de 2012, però amb 

una Universitat que ofereix un servei públic de qualitat molt més ampli i amb dificultats per 

assumir l’augment del cost de les despeses produït els darrers anys». 

El pressupost de 2021 té una previsió d’inversió real de 7.219.836,34 euros, la qual cosa 

representa un augment d’1.443.472,89 euros, quasi un 24,99% més respecte al 2020. Aquest 

creixement obeeix, principalment, a una subvenció de la Generalitat, de 4.500.000,00 euros, per 

a finançar les obres de la segona fase de la Facultat de Ciències de la Salut. 

En quant a les inversions pròpies de l’UJI, incorporades al pressupost inicial ascendeixen a 

2.290.907,04 euros, dels quals les principals partides es concreten en 981.842,67 euros per a 

finançar l’adquisició d’equipament informàtic, 712.408,79 euros per a adquirir maquinària i 

utillatge i 138.585,49 euros per a l’adquisició de fons bibliogràfics. Es tracta d’una quantitat molt 

ajustada com a conseqüència de les limitacions pressupostàries que restringeixen les 

possibilitats d’encaixar inversions al pressupost inicial i caldrà suplementar-la amb incorporació 

de romanents de tresoreria al llarg de l’exercici. 

Prevenció de la Covid-19 al campus 

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha informat al Consell de Govern de l’evolució 

de l’estat de la pandèmia de la Covid-19. Segons ha assenyalat, durant aquestes setmanes la 

Universitat ha continuat fent el seguiment dels possibles casos, ha incorporat personal tècnic 

de suport per al seguiment, ha facilitat la realització de proves PCR al personal, i ha intensificat 

els mesuraments de CO2 per a garantir la qualitat de l’aire a les aules. 

Des de la perspectiva de la docència, la rectora ha destacat que s’acaba d’adquirir nou material, 

entre el qual destaquen els micròfons per a millorar l’àudio de les aules, i que s’ampliarà 

l’oferta de formació del professorat, que incidirà en la millora de la formació digital. 

 


