
 
 
 

 

NORMATIVA DE REGULACIÓ D'ÚS DE LA SALA 
D'INVESTIGADORS DEL DEPARTAMENT 

 
Data d'aprovació en Consell de Departament: 16/03/2021 
 
Des del curs 2013-14, el Departament compta amb una sala habilitada per a ús 
d'investigadors, situada en la capçalera del passadís de la columna lila. Codi SIGUA: 
0015P1021. 

 
La sala compta amb 10 llocs de treball habilitats, així com amb un equip informàtic connectat a 
la xarxa que permet l'ús de les impressores del departament utilitzant el codi d'impressió del 
director de l'activitat. El nombre de llocs de treball es podrà ajustar en funció de les condicions 
sanitàries de cada moment 

 
DRET D'ÚS 

1. Podran fer ús de la sala qualsevol membre del PDI associat d'aquest 
departament que estiga desenvolupant activitats de recerca. 
 

2.  El professorat visitant o convidat per a tasques docents o d'investigació en aquest 
departament. 

 
3.  Personal que, tenint dret a l'ús de la Sala de Becaris del Departament, no disposen 

d'un lloc en el qual situar-se en aquesta sala. 

 
CONDICIONS D'ÚS 

 
a)  Previ coneixement del PDI al càrrec de la investigació i posterior autorització del 
director del Departament o persona en qui delegue.  

b) Per a això, hauran de presentar la sol·licitud normalitzada annexa a aquesta 
normativa en la Secretaria del Departament, indicant el període de temps durant el 



 
 

qual necessitaran fer ús de la sala, així com el seu horari setmanal, amb la finalitat de 
coordinar noves sol·licituds i evitar així la massificació de la sala.  

c) El dret d'ús es perdrà automàticament en el moment en el qual el sol·licitant 
finalitze la seua activitat investigadora o el seu vincle amb la Universitat d'Alacant. 

d) Si així ho sol·licita, se li assignarà una zona per a l'arxiu de documentació dins de la 
sala a cada usuari autoritzat.  

e) En cap cas estarà permès realitzar activitats de tutoria o reunions a la sala.  

f) Qualsevol usuari autoritzat a utilitzar la sala, arreplegarà la clau d'accés en 
l'Administració del Departament. Aquesta clau haurà de ser retornada en finalitzar la 
jornada laboral, i si l'Administració està tancada, s'ha de deixar en la bústia situada en 
l'accés a secretaria.  

g) Qualsevol mal o incidència advertida en l'estat del mobiliari, material i equips propis 
de la sala que impedisca el seu correcte ús, haurà de ser comunicat immediatament al 
personal d'administració del Departament.  

h) En cas que s'incomplisquen aquestes condicions de manera reiterada, la Direcció del 
departament es reserva el dret a revocar el permís d'ús de la sala. 


