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NORMATIVA PER A l'ADQUISICIÓ D'EQUIPS INFORMÀTICS AMB 

FONS DEPARTAMENTALS 

Data d'Aprovació pel Consell de Departament: 22/01/2014 

 

La present normativa és aplicable a tots els equips informàtics adquirits amb fons 

propis del departament (incloent els fons assignats als diferents àmbits de 

coneixement). 

 

1. Tots els PDI a temps complet, així com aquells PAS que ho requerisquen pel 

perfil del seu lloc, tindran dret a disposar d'un equip individual adequat al perfil 

del seu lloc de treball. En aquest sentit, es preferirà l'ocupació d'equips reciclats 

subministrats pel Servei d'Informàtica que satisfacen els requisits mínims 

necessaris per a l'acompliment del lloc de treball. 

2. En la mesura del possible, el departament fomentarà l'actualització dels 

equips mitjançant la substitució parcial d'aquells components que ho 

requerisquen (monitor, memòria, emmagatzematge, targeta gràfica, perifèrics), 

sempre que siga econòmicament avantatjós. 

3. La renovació integral d'un equip serà finançada per part del departament 

sempre que existisquen suficients fons per a açò i aquest equip tinga una 

antiguitat superior a cinc (5) anys. Per a sol·licitar l'adquisició d'un equip nou, 

l'interessat haurà de presentar una sol·licitud motivada al Consell de 

Departament, emprant per a açò el model adjunt i adjuntant almenys dos 

pressupostos d'equips que satisfacen les característiques tècniques necessàries, 

sent un d'ells el corresponent a la Unitat de Compres Centralitzades de la 

Universitat d'Alacant. 

4. El finançament serà a càrrec del pressupost ordinari del departament, 

assumint el 25% del cost el corresponent àmbit de coneixement al que estiga 

adscrit. En qualsevol cas, el cost financiable de l'equip no podrà superar els 900 

%o20AC, IVA inclòs (600 %o20AC si no inclou monitor). En el cas de requerir 

perifèrics addicionals (impressora, escàner, etc%o2026), el cost màxim 

s'incrementarà en 150 %o20AC. 

5. Aquells equips que hagen sigut substituïts passaran a la disposició del 

departament, el qual els destinarà a un altre ús o els donarà de baixa. 
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6. En cap concepte es podran efectuar adquisicions d'equips informàtics nous 

amb pressupost ordinari del departament a personal contractat a temps parcial 

per al seu ús individual. Tampoc es permetrà la renovació d'equips d'antiguitat 

igual o inferior a cinc (5) anys amb pressupost departamental, excepte causa 

suficientment justificada, i prèvia aprovació del Consell de Departament. 

 

DISPOSICION ADDICIONAL 

En el termini de tres mesos des de l'aprovació del document s'elaborarà per part de 

l'administració del Departament un cens d'equips informàtics, en el qual s'indiquen les 

seues característiques principals. 

Així mateix, es procedirà a unificar i normalitzar la designació de noms de grups de 

treball i equips de cara a l'adequada gestió de la xarxa interna departamental de 

comunicacions. 


