
 

TÍTOL II. PROCEDIMENT GENERAL DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

 

Article 17. Repartiment dels crèdits de funcionament ordinari 

El Pla Estratègic de la Universitat de València 2008-2011 (PEUV), aprovat el proppassat 5 de 
novembre, inicia ara la seua fase d’implantació. A més, no s’ha establert un nou programa 
pluriennal de finançament de la Generalitat Valenciana per al Sistema Públic Universitari 
Valencià. Per tot això, resulta adient mantenir l’actual model de distribució econòmica per a 
centres, departaments i instituts durant l’exercici 2008, encara que incorporant les 
actualitzacions que es recullen en els apartats següents.  

Les dades que s’utilitzen per distribuir la quantitat del model han de ser, amb caràcter 
general1, aquelles de què es dispose amb data d’explotació 15 de novembre de 2007. 
L’expressió “dades del curs anterior” fa referència al curs 2006-2007 (dades compreses entre 
l’1 d’octubre de 2006 i el 30 de setembre de 2007), certificades a 15 de novembre de 2007. 

En el cas de departaments nous, se’ls assignaran les dades de les àrees de coneixement 
heretades per aquests. Quan no siga possible desagregar les dades per àrees, es distribuirà 
segons l’acord adoptat per les unitats afectades, i en últim terme de manera equitativa. 
2 

1. Aspectes generals de la distribució de crèdits de funcionament ordinari. 

1.1. En primer lloc, de la quantia total pressupostada per a centres, departaments i 
instituts (MFCDI), es descompta un 1% per l’atenció de la clàusula de garantia 
establerta més avall. A continuació s’estableix una distribució percentual de la 
consignació pressupostària global entre els tres tipus d’unitats d’imputació: centres, 
departaments i instituts (99% MFCDI), en la qual s’ha regularitzat la quantia addicional 
d’Instituts assignada en exercicis anteriors de fons destinats a investigació, amb els 
resultats següents: 

99 % MFCDI = 47,9% FC + 47,9% FD + 4,2% FI 

 On 

MFCDI = Model de finançament de les despeses corrents 

FC = Finançament dels centres  

FD = Finançament dels departaments  

FI = Finançament dels instituts 

 

1.2. L’assignació concreta per a cada tipus d’unitats d’imputació (centres, 
departaments i instituts) s’ha fet també de forma distributiva, segons els paràmetres 
de distribució dels apartats 2, 3 i 4 d’aquest article. 

 

1.3. S’estableixen les següents Clàusules de garantia:  

1ª GARANTIA: Es reserva l’1% de la consignació pressupostària inicial (MFCDI) 
per a incrementar el finançament bàsic dels centres el ítem dels quals corresponent 
a “Crèdits matriculats per factor d’experimentalitat” (FC CM*FE), resultara inferior al 
50% de l’ítem “Estudiants a temps complet” (FC ETC). La quantitat així reservada 
(1% MFCDI), es distribuirà entre els centres afectats, en proporció a la diferència 
entre els dos ítems assenyalats (amb el límit del 50% abans indicat). 

                                                 

1 Llevat que s’indique específicament, en l’apartat corresponent, una altra data de referència. 
2 En cas que no siga possible obtenir dades desagregades per àrees, s’hi ha d’aplicar el criteri 
general assenyalat en el paràgraf anterior. 
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2ª GARANTIA: Si una vegada aplicada la 1ª GARANTIA, el Finançament Bàsic (FB) 
de l’any anterior és superior al FB de l’actual, es garantirà el 95% de la diferència 
entre els dos anys, sempre que no es supere el finançament total assignat l’any 
anterior. 

Addicionalment, es garantirà que el finançament bàsic de centres, departaments i 
instituts no serà inferior al 95% del finançament bàsic corresponent a l’exercici 2004. 

 

2. Paràmetres de finançament de centres (FC) 

S’ha fet una distribució percentual de la consignació pressupostària  global per al 
funcionament ordinàri dels centres, d’acord amb dos tipus de paràmetres: un que representa 
finançament bàsic de centres segons els criteris que el model de la Generalitat Valenciana 
estableix per assignar recursos a la nostra Universitat, i una altra quantitat en funció 
d’objectius. El grau de compliment d’aquests objectius permet a la Universitat millorar el 
finançament bàsic que rep de la Generalitat Valenciana; així, s’estructura la distribució 
següent: 

FC =  5% FC fix + 85% FC bàsic + 10% FC objectius 

on 

FC = Finançament dels centres  

FC fix = Finançament fix dels centres  

FC bàsic = Finançament bàsic dels centres  

FC objectius = Finançament lligat al compliment  

 

2.1. Finançament fix dels centres (FC fix) 

FC fix: El 5% de la quantitat total es distribueix de forma lineal entre tots els 
centres. En cas de fusió de centres durant el període de vigència del model, 
la quantitat fixa d’ambdós centres es repercutirà com la resultant del centre 
fusionat per aquest concepte. 

2.2.  Finançament bàsic dels centres (FC bàsic) 

Els paràmetres utilitzats per distribuir com a finançament bàsic el 85% de l’assignació 
de crèdit per a cada centre són: 

FC bàsic= 42,5% FC ETC + 42,5% FC  CREMAT*FEXP 

on 

FC ETC = El 42,5% de la quantitat total es distribueix segons el nombre 
d’ETC (crèdits matriculats a 15 de novembre de l’any previ a aquell 
que és objecte de distribució, en les titulacions de primer i segon 
cicles de cada centre, dividits per 65, incloent-hi les titulacions 
pròpies). 

FC CREMAT*FEXP = El 42,5% de la quantitat total es distribueix segons el nombre de 
crèdits matriculats en les titulacions de cada centre del curs 
acadèmic vigent, multiplicat pel factor d’experimentalitat que la 
Generalitat Valenciana fixa per a les titulacions del conjunt del 
sistema públic universitari valencià (SPUV), descomptant-ne la part 
teòrica i equiparant els factors dels nivells 4 i 5. 

Els factors d’experimentalitat que s’obtenen d’allò que estableix el "Llibre blanc del 
SPUV" per a cada titulació són: 
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EXPERIMENTALITAT FACTOR GV FACTOR 
APLICAT 

Nivell 1 1,1 0,1 

Nivell 2 1,5 0,5 

Nivell 3 1,625 0,625 

Nivell 4 1,92 0,92 

Nivell 5 2,2 0,92 

 

2.3 Finançament lligat a objectius per a centres (FC objectius) 

Els paràmetres utilitzats per distribuir com a finançament addicional lligat al 
compliment d’objectius suposen el 10% de l’assignació de crèdit per a cada centre, i 
són: 

FC objectius =  2,5% FC titulats + 2,5% FC 
mobilitat + 2,5% FC ajust ETC + 2,5% FC pràctiques 

on 

FC TITULATS = El 2,5% de la quantitat es distribueix de forma proporcional 
segons el quocient resultant de dividir el nombre de titulats del curs 
anterior, obtinguda aquesta data el 30 novembre de l’any previ a 
aquell que és objecte de distribució, entre els alumnes d’entrada “n” 
anys abans (on “n” és el nombre d’anys de duració teòrica de la 
titulació). 

FC 
MOBILITAT = El 2,5% de la quantitat total es distribueix de forma proporcional 

segons la raó resultant de dividir els mesos d’estada dels estudiants 
del centre en programes oficials d’intercanvi (tant els alumnes 
propis que viatgen a altres universitats, com els alumnes d’altres 
universitats que rep el centre) durant el curs anterior entre el 
corresponent nombre d’ETC. 

FC AJUST ETC = El 2,5% de la quantitat total es distribueix segons la raó resultant 
de dividir el nombre d’estudiants a temps complet (ETC) entre el 
nombre d’estudiants reals. 

FC PRÀCTIQUES = El 2,5% de la quantitat total es distribueix de forma proporcional 
segons la raó entre el nombre d’estudiants que realitzen pràctiques 
en empreses i institucions i el nombre d’estudiants que poden 
realitzar-les (50% dels crèdits de la titulació aprovats), segons les 
dades de l’indicador PEM del model de finançament del sistema 
públic universitari valencià (SPUV). 

 

3. Paràmetres de distribució per a departaments (FD) 

 Els paràmetres utilitzats per a mesurar el finançament d’un departament són: 

FD =  10% FD 
fix + 80% FD bàsic + 10% FD 

objectius 

on 

FD = Finançament dels departaments 
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FD fix = Finançament fix dels departaments 

FD bàsic = Finançament bàsic dels departaments 

FD objectius = Finançament lligat al compliment d’objectius 

 

3.1 Finançament fix dels departaments  (FD fix:) 

FD fix: = El 10% de la quantitat total es distribueix de forma lineal entre 
tots els departaments. 

 

3.2. Finançament bàsic dels departaments (FD bàsic) 

Els paràmetres utilitzats per distribuir, com a finançament bàsic dels departaments, el 
80% de l’assignació de crèdit per a cada departament són: 

FD bàsic = 40% FD ETC + 40% FD POD 

on 

FD ETC = El 40% de la quantitat total es distribueix segons el nombre d’ETC 
(crèdits matriculats en assignatures del departament a 15 de 
novembre de l’any anterior al que és objecte de distribució, de 
primer i segon cicle dividits per 65, incloent-hi les titulacions 
pròpies, més els de Tercer Cicle, dividits per 16). 

FD POD = El 40% de la quantitat total es distribueix segons el POD (en 
crèdits) de cada departament amb data 15 de novembre de l’any 
anterior al que és objecte de distribució. 

 

3.3. Finançament lligat a objectius dels departaments (FD Objectius) 

Els paràmetres utilitzats per distribuir, com a finançament addicional lligat al 
compliment d’objectius, suposen el 10% de l’assignació de crèdit per a cada 
departament i són: 

FD OBJECTIUS = 2,5% FD RENDIMENT + 2,5% FD VALENCIÀ + 2,5%  FD 3R CICLE + 2,5% FD AVAL DOCENT 

on 

FD rendiment = El 2,5% de la quantitat total es distribueix segons la raó resultant 
de dividir el nombre de crèdits aprovats pel total de matriculats en 
el curs anterior. 

FD valencià = El 2,5% de la quantitat total es distribueix segons la raó resultant 
de dividir el nombre de crèdits matriculats en grups de valencià pel 
nombre de crèdits totals matriculats en el departament amb data 15 
de novembre de l’any anterior al que és objecte de distribució. En el 
departament de Filologia Catalana i en els departaments de llengües 
modernes (Filologia Espanyola, Filologia Anglesa i Alemanya i 
Filologia Francesa i Italiana), que majoritàriament imparteixen 
crèdits en llengües diferents del català per raons docents, se’ls 
imputa la mitjana de la resta de departaments. 

FD 3r cicle = El 2,5% de la quantitat total es distribueix segons la raó resultant 
de dividir el nombre d’estudiants que han obtingut la suficiència 
investigadora o DEA amb tutor/a del departament durant el curs 
anterior pel nombre de places de plantilla del departament  (dos 
cursos abans) que requereixen el títol de doctor (pel que fa al model 
de distribució, les categories considerades són: CU, CEU, TU i 
emèrits). 
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FD aval docent = El 2,5% de la quantitat total es distribueix segons el percentatge 
de professors del departament que superen la puntuació mitjana de 
la Universitat en les darreres enquestes vàlides d’avaluació docent 
disponibles, sense incloure-hi les qüestions relatives a les 
condicions materials de la docència.  

4. Paràmetres de distribució per als instituts (FI) 

Els paràmetres utilitzats per mesurar el finançament d’un institut són: 

FI =  25% FI fix + 25% FI bàsic + 50% FI objectius 

on 

FI = Finançament dels instituts  

FI FIX = Finançament fix dels instituts 

FI BÀSIC = Finançament bàsic dels instituts 

FI OBJECTIUS = Finançament lligat a l’obtenció de resultats 

 

4.1. Finançament fix dels instituts (FI fix) 

FI fix = El 25% de la quantitat total es distribueix de forma lineal entre  tots els 
instituts. 

 

4.2.  Finançament bàsic dels instituts (FI bàsic) 

Els paràmetres utilitzats per distribuir, com a finançament bàsic, el 25% de l’assignació 
de crèdit per a cada institut són: 

FI bàsic = La quantitat total es distribueix de forma proporcional segons el nombre de 
PTC (professors - investigadors a temps complet) de cada institut facilitats 
pel Servei d’Investigació i ponderats d’acord amb l’escala següent: 

Categories Ponderació 

Funcionari docent a temps complet 1 

tècnic superior d’investigació i investigador 1 

Associats a temps complet 0,5 

Ajudants a temps complet 0,5 

Becaris d’investigació a temps complet 0,3 

 

4.3. Finançament lligat a l’obtenció de resultats dels instituts (FI objectius) 

Els paràmetres utilitzats per distribuir, com a finançament addicional lligat a 
l’obtenció de resultats, el 50% de l’assignació de crèdit per a cada institut són: 

FI objectius = 15% FI contractes i convenis + 10% FI 3r cicle i màsters + 25% FI resultats 

on 

FI contractes i convenis = El 15% de la quantitat total es distribueix segons el nombre 
de projectes de recerca, convenis i contractes obtinguts per institut 
en l’exercici n-2 respecte del que és objecte de distribució, ponderats 
segons els criteris següents: 
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Import  del projecte, conveni o contracte Punts 

Import inferior a  6.010,12 € 1 

Més de 6.010,12 € i fins a 15.025,30 € 2 

Més de 15.025,30 € i fins a 30.050,61 € 3 

Més de 30.050,61 € i fins a 60.101,21 € 4 

Import superior a 60,101,21 € 5 

FI 3r cicle i màsters = El 10% de quantitat total es distribueix segons aquests criteris: 

 El 7% de la quantitat total es distribueix segons la raó resultant de 
dividir el nombre d’estudiants que han obtingut la suficiència 
investigadora o DEA durant el curs anterior pel nombre d’estudiants a 
temps complet (ETC) de Tercer Cicle matriculats dos anys abans (els 
ETC de tercer cicle es calculen dividint els crèdits matriculats en 
Tercer Cicle per 16 crèdits).  

 El 3% de la quantitat total es distribueix segons la ponderació dels 
màsters no oficials i altres activitats formatives aprovades pel Consell 
de Govern, d’acord amb el criteri següent: 

Activitat formativa Punts 

Màsters  no oficials (50 crèdits) 3 

Altres títols , certificats i diplomes. Atribució de punts proporcional 
al nombre de crèdits 

FI resultats - FIU = El 25% de la quantitat total es distribueix de forma 
proporcional segons els punts FIU (fons d’investigació universitària) 
obtinguts per cada institut en la darrera valoració disponible de la 
seua activitat científica realitzada per la Comissió d’Investigació, i que 
recull, bàsicament, els apartats següents: tesis doctorals, tesines, 
treballs d’investigació de Tercer Cicle, ponències i comunicacions a 
congressos, articles i llibres publicats, etc.; tot això d’acord amb la 
normativa de Junta de Govern de 20 de desembre de 1994 
(modificada el 5 de maig de 1999).  


