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1. Introducción e obxectivos

Este documento ten como obxectivo establecer os procedementos para a compra de recursos materiais así como os 
criterios de selección de proveedores da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo. Para este fin, e segundo o 
procedemento PA 07 do Sistema de Garantía Interna de Calidade da Facultade de Belas Artes, establécense o seguintes 
criterios:

• Procedemento para a compra de recursos materiais con cargo aos presupostos do Centro asignados a departamentos, 
profesorado e delegación de alumnos/as.
• Procedemento para a compra de novo material para laboratorios docentes con cargo aos presupostos do centro.
• Criterios de selección de proveedores

2. Procedimento para a compra de recursos materiales con cargo aos presupostos do centro asignados a áreas, 
departamentos, profesorado e delegación de alunos/as

Unha vez incorporadas as partidas correspondentes aos presupostos do centro (con excepción das destinadas a material 
de laboratorio docente), e aprobado o seu reparto pola Xunta de Facultade, o centro procederá a súa execución dacordo 
coa lexislación vixente correspondente e seguindo o protocolo que se detalla:

1. De ser necesario, os solicitantes deberán remitir as súas solicitudes, ben impresas ou ben por correo electrónico, á 
Secretaría do Decanato do centro, que as recollerá e as trasladará ao equipo decanal para a súa discusión. Ditas peticións 
faranse presentando a correspondente «Ficha de solicitude para dotación de recursos con xustificación» (IT02-PA07) 
debidamente cuberta dentro dos procedementos do Sistema de Garantía Interno de Calidade da Facultade de Belas Artes 
«Procedementos Soporte / Xestión de Infrastructuras e Ambiente de Traballo / «Procedemento para a xestión dos recursos 
materiais IT02-PA07». Este formulario está dispoñible na páxina web do centro na seguinte dirección: http://belasartes.
uvigo.es/bbaa/_documentos//curso_2014_2015/calidade/procedimientos/soporte/xestion_infraestructura/pa07/IT02-
PA07.pdf

2. O equipo decanal tratará as solicitudes cando proceda, polo menos unha vez ao ano, para a súa análise de prioridade 
dacordo coas necesidades e ao presuposto do centro dispoñible.

3. A Dirección do Centro, xunto coa Administración do Centro, executará a adquisición, ordeando os pagos que teñan que 
facerse con cargo ás diferentes partidas que figuren no correspondente Presuposto do Centro.

4. Dacordo coa execución do Exercicio Presupuestario, a Dirección do Centro, xunto coa Administración do Centro, 
poderá decidir efectuar as adquisicións que considere urxentes sen necesidade do protocolo anterior. Nese caso, deberá 
dar conta delo á propia Xunta de Facultade durante o proceso de liquidación do presuposto correspondente.

3. Procedemento para la compra de novo material para laboratorios docentes con cargo aos presupostos do 
centro

Unha vez incorporadas ao presuposto do Centro as partidas correspondentes ao material de laboratorios docentes con 
cargos aos presupostos específicos da Universidade, e aprobado o seu reparto pola Xunta de Facultade, a dirección 
do centro procederá a súa execución coas normas de execución presupuestaria da Universidade de Vigo, a lexislación 
vexente correspondente, e seguindo o protocolo que se detalla:

1. Un ou varios representantes dos docentes responsables das materias que se imparten nos distintos laboratorios, 
xunto cos mestres de taller dos laboratorios, elaborarán unha proposta de material necesario para o vindeiro curso, 
establecendo prioridades en función das necesidades docentes. En aqueles casos nos que o centro teña algunha 
capacidade de decisión sobre a selección de proveedores e, sempre que sexa posible, constarán, polo menos, tres 
orzamentos independentes si o importe do gasto é superior a 9.000 Euros.

2. Ditas solicitudes enviaranse á Secretaría do Decanato, que as recollerá e trasladará ao Equipo decanal para a su 
discusión. Ditas peticións faranse presentando a correspondente «Ficha de solicitude para dotación de recursos con 
xustificación» (IT02-PA07) debidamente cuberta dentro dos procedementos do Sistema de Garantía Interno de 
Calidade da Facultade de Belas Artes «Procedementos Soporte / Xestión de Infrastructuras e Ambiente de Traballo 
/ «Procedemento para a xestión dos recursos materiais IT02-PA07». Este formulario está dispoñible na páxina web 
do centro na seguinte dirección: http://belasartes.uvigo.es/bbaa/_documentos//curso_2014_2015/calidade/
procedimientos/soporte/xestion_infraestructura/pa07/IT02-PA07.pdf



3. No caso dos presupostos asignados aos laboratorios cuxa xestión e mantemento depende directamente da Dirección 
do Centro, ésta elaborará a proposta de gasto utilizando o correspondente formulario de solicitude para a dotación de 
recursos (IT02-PA07) anteriormente referenciado.

4. O Equipo Decanal tratará as solicitudes recibidas para a súa valoración e análise de prioridades dacordo ás necesidades 
e ao presuposto do centro dispoñible.

5. A Dirección do Centro, xunto coa Administración do Centro, executará a adquisición, ordeando todos os pagos que 
haxan de facerse con cargo ás diferentes partidas que figuren no correspondiente Presuposto do Centro.

6. Dacordo coa execución do Exercicio Presupuestario, a Dirección do Centro, xunto coa Administración do Centro, 
poderá decidir efectuar as adquisicións que considere urxentes sen necesidade do protocolo anterior. Nese caso, deberá 
dar conta delo á propia Xunta de Facultade durante o proceso de liquidación do presuposto correspondente.

4. Criterios de selección de proveedores

A execución de compras rexerase pola normativa vixente respecto aos límites correspondentes para as compras directas, 
procedementos negociados ou concursos. O centro respetará a selección de proveedores e as súas condicións de compras 
acordados pola Universidade de Vigo a través de concursos públicos e, en aqueles casos nos que o centro teña algunha 
capacidade de decisión, terase en conta os criterios seguintes:

• Características e calidade dos bens o servizos ofertados.
• Duración e condicións da garantía.
• Posibilidade de repostos e tempo de garantía de suministro dos mesmos.
• Mantemento, capacidade de asistencia técnica e servizo postventa, se procede.
• Tempos de execución, montaxe, distribución, instalación ou entrega.
• Comercio local
• Prezo

Cando se contacte cun proveedor para realizar unha compra ou solicitar un servizo por un importe superior aos 9.000 
euros, en caso de non dispor desa información por parte do centro, solicitaráselle por escrito de ser posible, información 
acerca dos puntos mencionados. 


