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TÍTOL II. PROCEDIMENT GENERAL DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

Article 16. Crèdits assignats a centres, departaments i instituts 

1. Les despeses de funcionament ordinari de centres, departaments i instituts d’investigació
s’atendran amb les consignacions de crèdit dels programes pressupostaris d'actuació de
l’exercici 2021 «25.4. Centres i departaments » de la Gerència i «17.4. Potenciació de serveis
de suport a la Investigació» del Vicerectorat d’Investigació i el Vicerectorat d’Innovació i
Transferència. La distribució d’aquests imports globals entre les unitats de despesa es farà
d’acord amb l’establert en l’article 17, apartats 1 a 3.

2. Les necessitats d'equipament i material fungible dels laboratoris docents dels centres,
d’una banda, i d’altra les necessitats de per garantir la qualitat dels aularis i altres espais
docents, s’atendràn amb la consignació de crèdit del programa pressupostari d'actuació de
l’exercici 2021 «14.3. Equipament docent i suport a la docència» del Vicerectorat d’Economia
i Infraestructures. La distribució d’aquest import global entre les unitats de despesa es farà
d’acord amb l’establert en l’article 17, apartats 4 i 5.

3. L’assignació de crèdit als programes oficials de màster correspondrà al Vicerectorat amb
competències en estudis de postgrau, amb càrrec al programa pressupostari «4.
Ensenyament de màsters oficials», tenint en compte, entre d’altres aspectes, els crèdits
matriculats, els recursos necessaris per a la seua impartició, els convenis i subvencions
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finalistes que els financen addicionalment i l’informe preceptiu de la Comissió d’Estudis de 
Postgrau.  

4. Per a l’adquisició centralitzada de bibliografia bàsica recomanada, tant electrònica com
impresa, el Servei de Biblioteques i Documentació aportarà en 2021 un 44% de l’import total
del material a adquirir. El 56% restant l’aportaran els centres dels crèdits gestionats per les
seues unitats de gestió. La distribució de la despesa entre els centres es farà en funció del
nombre de crèdits matriculats en titulacions de grau.

Article 17. Aplicació dels models de finançament 

1. La distribució de la consignació del crèdit per al funcionament ordinari dels centres serà el
resultat de l’aplicació del Model de Finançament de Despeses de Funcionament Ordinari de
Centres (MF-DFOC), aprovat per Acord del Consell de Govern ACGUV 127/2020, i de les
clàusules de garantia de canvi del model i de salvaguarda incloses en aquest acord. El model
s’aplicarà amb els valors dels paràmetres disponibles a 31 d’octubre de 2020.

2. La consignació del crèdit per al funcionament ordinari dels departaments es mantindrà en
els mateixos imports que en l’exercici 2020.

3. La consignació del crèdit per al funcionament ordinari dels instituts d’investigació es
mantindrà en els mateixos imports que en l’exercici 2020.

L’assignació de crèdit dels instituts de nova creació, sense consignació en el pressupost inicial 
del 2020, estarà constituïda per les següents quantitats: 

- 3.680,02 euros en concepte de finançament fix;

- En concepte de finançament bàsic, la quantia de 117,28 euros, multiplicada pel
nombre de professors i professores investigadors a temps complet de l’institut a 31
de desembre de 2020, ponderat segons l’escala següent:

Categories Ponderació 
Funcionari o funcionària docent a temps complet 1 
Contractat doctor o contractada doctora 1 
Tècnic/a superior d’investigació i investigador/a 1 
Investigador/a doctor/a 1 
Ajudants/es 0,5 
Ajudants doctors i ajudantes doctores 0,5 
Col·laborador/a 0,5 
Investigador/a predoctoral 0,3 

4. La distribució de la consignació del crèdit per al finançament del laboratoris docents dels
centres serà el resultat de l’aplicació del Model de finançament de laboratoris docents (MF-
LD) aprovat per Acord del Consell de Govern ACGUV 128/2020. El model s’aplicarà amb els
valors dels paràmetres disponibles a 31 d’octubre de 2020.

5. La distribució de la consignació del crèdit per al suport de la docència dels campus serà el
resultat de l’aplicació del Model de finançament de suport a la docència (MF-SD). El model
s’aplicarà amb els valors dels paràmetres disponibles a 31 d’octubre de 2020.


