El pressupost de la UIB per a 2012 és de 88 milions d’euros.
Pateix una retallada de 14 per cent respecte a l’exercici anterior

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat avui el pressupost
de 2012.
El pressupost de la UIB per a 2012 baixa a la xifra de 88.221.578,30 euros, enfront dels
102.979.116,20 euros de l’exercici anterior, fet que suposa un decrement del 14%
(14,75 milions d’euros menys).
La transferència nominativa per a 2012 és de 54.164.550 euros, que suposa 2.565.705
euros menys que l’any 2011, una reducció percentual del 4,5%. La transferència
d’inversions passa de 625.488 euros el 2011 a 100.000 euros el 2012.

Les reduccions pressupostàries s’han aplicat seguint tres criteris:
Un. Ser selectius. Prioritzar les partides de les quals depenen les missions
essencials de la Universitat: la docència i la recerca i la innovació.
Dos. Procurar que tots els serveis i centres de despesa puguin complir dignament
les funcions essencials que tenen encomanades.
Tres. Aprofitar la crisi econòmica per repensar, redimensionar o/i racionalitzar
algunes partides i per millorar-ne la gestió.

Pressupost total de la UIB:
88.221.578,30 euros
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Si s’observa l’evolució des de la perspectiva dels darrers quatre anys es pot comprovar
que la UIB ha passat d’un pressupost de 85,83 milions d’euros l’any 2008 a l’actual, de
88,22 milions, amb un increment acumulat del 2,7% (o 2,39 milions d’euros). Això és
equivalent a un increment mitjà anual dels darrers quatre anys del 0,7% (0,59 milions
anuals), que és inferior al creixement vegetatiu de la plantilla. Evidentment són
quantitats que han obligat a fer retallades contundents al llarg dels quatre darrers anys,
perquè, a més de cobrir el creixement vegetatiu, la UIB s’ha hagut d’adaptar a l’EEES,
cosa que ha suposat dur a terme inversions per adaptar les aules i el mobiliari. A més, el
curs acadèmic 2012-13 la UIB haurà d’assumir un quart curs dels estudis de grau que
abans no existia, ja que les diplomatures tenien una durada de tres anys.
INGRESSOS
Les principals partides dels ingressos són les transferències que el Govern de les Illes
Balears assigna a la Universitat per al funcionament del dia a dia, és a dir, per fer front a
les despeses i inversions corrents. Són les anomenades Transferències nominatives
corrents i d’inversió, que representaran el 2012 entorn del 61% dels ingressos
pressupostaris totals. Per a 2012, aquestes partides són de 54.264.550 euros, quantitat
que suposa una disminució del 5,4% respecte a l’exercici anterior, que eren de
57.355.743 euros. Això són 3.091.193 euros menys.

Transferència nominativa corrent i d’inversió:
• Quantitat total → 54.264.550 euros
• Disminució → 3.091.193 euros
• Disminució percentual → 5,4%
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La transferència nominativa corrent per estudiant el curs acadèmic 2011-2012 se situa
en 3.891 euros, és a dir, un 1,4 per cent menys que l’any anterior. La UIB és una de les
universitats més mal finançades de l’Estat.

Transferència nominativa estimada per estudiant el 2012:
• 3.891 euros
En el capítol 7, Transferències de capital, destaca la disminució de la inversió
nominativa procedent de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que passa dels
625.488 euros de 2011 als 100.000 euros de 2012. La davallada és de 525.488 euros, un
85% menys que l’any anterior. La xifra és absolutament insuficient per cobrir tan sols
les inversions de reposició que requereixen anualment les infraestructures universitàries,
si bé està compensada amb la previsible aprovació del programa Innocampus per part
del Govern de les Illes Balears, fet que permetrà a la UIB la construcció d’un nou
edifici, valorat en 4.800.000 euros.
En el capítol 9, de Passius financers, destaca 1.700.000 euros de préstecs rebuts
d’entitats del sector públic, que corresponen al projecte e-MTA Campus d’Excel·lència
Internacional.

DESPESES
Despeses de personal, capítol 1
La retallada del capítol 1, de Personal Docent i Investigador i Personal d’Administració
i Serveis, en global queda en 800.000 euros
La principal partida de despesa correspon al capítol 1, Despeses de personal, que té un
pes en el conjunt del pressupost del 66%: 58.447.000 euros. Aquesta xifra experimenta
un decrement respecte a l’any anterior de 493.000 euros, i de 3.620.000 respecte a l’any
2010, quantitat que suposa una reducció acumulada en dos anys del 5,8%, com a
conseqüència de les polítiques d’ajust dutes a terme per la UIB.

Disminució del capítol 1, Despeses de personal:
• 3.620.000 euros, un 5,8% menys

Despeses de béns corrents i serveis, transferències corrents i inversions reals
La partida de Manteniment integral del campus i despeses generals disminueix en
340.000 euros i passa dels 6.790.000 euros de 2011 als 6.450.000 euros per a 2012.
Representa el 57% de la despesa del capítol 2 i cobreix conceptes com els
subministraments ordinaris d’energia, aigua, telecomunicacions, neteja, seguretat i altres
despeses generals de funcionament.
Se n’exceptua la partida destinada a beques de formació per a joves emprenedors, les
associacions d’alumnes, les beques per a la mobilitat internacional de l’alumnat i els
ajuts a alumnes discapacitats, que disminueix tan sols un 5%, reducció que permetrà
mantenir pràcticament la totalitat d’accions dutes a terme anteriorment.
Les despeses de representació assignades als membres del Consell de Direcció pateixen
una retallada del 50%, amb la qual cosa la reducció acumulada els darrers quatre anys és
del 75%.
La partida destinada a l’ajut a l’assistència a congressos i estades de treball disminueix
en un 60%, la qual cosa obligarà el personal docent a intentar cercar altres fonts de
finançament per poder compensar aquest fort decrement.
El pressupost de la UIB quedarà definitivament aprovat quan hagi passat pel ple del
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

