
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT 
D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN 
LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2018 (Resolució de 27 de juny de la vicerectora d’Investigació i 
Transferència de Coneixement) 
 
 
ANNEX XII 
AJUDES PER A LA REPARACIÓ D'INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA 
 
 
1. Objecte i finançament  
 
L’objecte d’aquesta ajuda és cofinançar la reparació d'instrumentació científica dels grups 
d'investigació de la Universitat d'Alacant. 
 
La quantitat màxima destinada a finançar les ajudes d’aquest subprograma s’estima en 25.000 
euros, consignada en una aplicació pressupostaria 51.70.2E.00.01 del pressupost de despeses 
dels Serveis Tècnics d’Investigació de la Universitat d’Alacant.  
 
 
2. Característiques de les ajudes 
 
Aquestes ajudes es destinaran a la reparació d'instrumentació científica dedicada a la 
investigació, excloent-ne l’equipament de suport (sistemes d'alimentació ininterrompuda, 
compressors, sistemes d'extracció, etc.).  
 
Per a poder optar a aquesta ajuda, el cost de la reparació haurà de ser igual o superior a 800 
euros. L'ajuda concedida serà com a màxim un 75% del valor de la reparació i en cap cas, 
aquesta ajuda superarà els 6.000 euros 
 
 
3. Requisits de les persones sol·licitants 
 
Podran presentar sol·licitud d'ajuda els directors i les directores dels departaments, instituts o 
grups d'investigació de la Universitat d'Alacant que durant 2018 hagen assumit el cost de la 
reparació d'un equip d'instrumentació científica a través del Laboratori d'Electrònica dels 
Serveis Tècnics d'Investigació o, per impossibilitat tècnica d’aquest, a través d'una empresa 
externa. En aquest últim cas, el Laboratori d'Electrònica dels Serveis Tècnics d'Investigació ha 
d’emetre un informe en què justifique la necessitat de suport tècnic extern. 
  
En el cas de sol·licituds realitzades des de departaments o instituts, aquestes hauran d'anar 
avalades per, almenys, un grup d’investigació adscrit a aquestos, que no podrà figurar com a 
sol·licitant en una altra ajuda d'este annex.  
 
Només es podrà presentar una sol·licitud per departament, institut o grup d’investigació.  
 
 
4. Termini i presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquesta 
convocatòria en el BOUA i finalitzarà el 30 de novembre de 2018. 
 
Les sol·licituds han de presentar-se d'acord amb el que especifiquen les normes generals de 
procediment d'aquesta convocatòria. 
 
La sol·licitud ha d'adjuntar la documentació següent: 
- En cas de reparació efectuada pel Laboratori d'Electrònica dels Serveis Tècnics 
d'Investigació: còpia del càrrec intern. 
 
- En cas de reparació efectuada per una empresa externa: 
a. Còpia de la factura de la reparació. 
b. Còpia de la proposta de despesa de Gestió Econòmica. 
c. Informe del Laboratori d'Electrònica de la Universitat d'Alacant, en què es justifique la 



necessitat de recórrer a un servei extern per a fer la reparació. 
 
 
5. Comissió d’Avaluació 
 
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió formada pel director del Secretariat 
d'Investigació, que actuarà com a president, la directora del Secretariat de Transferència de 
Coneixement, que actuarà com a secretaria, el/la director/a del Servei de Gestió de la 
Investigació i Transferència de Tecnologia i la directora dels Serveis Tècnics d'Investigació, que 
actuaran com a vocals.  
 
 
6. Criteris de Valoració 
 
Per a l'adjudicació de les ajudes es tindran en compte els criteris següents:  
a) Interès de l'equip que cal reparar per a l'execució de projectes d'I+D+i (fins a 3 punts). 
b) Coeficient més recent de l'activitat investigadora del grup d'investigació que avale la proposta 
(fins a 4 punts). 
c)  Increment de cofinançament addicional al 25% mínim requerit (fins a 2 punts). 
d) Antiguitat de l’equip a reparar, donant preferència als equips de menor antiguitat (fins a 1 
punt). 
Puntuació mínima per a obtenir l'ajuda: 5 punts. 
 
 
7. Resolució 
 
Per a la resolució i notificació de les ajudes s'estarà d'acord amb el que disposa el punt 2.6 de 
les normes generals de la convocatòria. 
 
8. Pagament de les ajudes 
 
El pagament d’aquestes ajudes s'efectuarà a través dels Serveis Tècnics d'Investigació 
mitjançant traspàs a la aplicació pressupostària corresponent. 
 
 


