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La nostra missió

La nostra missió és proporcionar als usuaris internos i externos, de 
forma proactiva i eficient, la informació, l’assessorament i la gestió en 
l’àmbit de la investigació, amb la finalitat d’incrementar i optimitzar 
els recursos destinats a aquests, augmentar la competitivitat de les 
empreses i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.



El nostres serveis
i els nostres compromisos

Projectes internacionals
Promoció i dinamització de la participació dels investigadors de la UA 
en convocatòries competitives europees o internacionals de R+D+i 

 c Identificar i difondre les convocatòries competitives europees o 
internacionals de R+D+i en el termini d’una setmana- i1

 c Formar a 50 investigadors a l’any en sol·licitud i gestió de projectes 
europeus o internacionals - i2

 c Publicació dels perfils rebuts a través del nostre formulari en 
l’apartat Partner Search del Funding and Tenders Portal en el 
termini d’una setmana - i3

Assistència als investigadors de la UA en la preparació de les seues 
sol·licituds presentades a convocatòries competitives europees o 
internacionals de R+D+i

 c Registrar les sol·licituds en el termini de 5 dies - i41

Gestió dels projectes europeus i internacionals de R+D+i en els quals 
participen els investigadors de la UA

 c Registrar els projectes concedits en el termini de 5 dies - i5



Projectes públics
Cerca i difusió de convocatòries competitives públiques o privades 

 c Difondre en el portal de l’investigador 50 convocatòries a l’any - i6

Gestió de les sol·licituds d’ajudes competitives

 c Signar les sol·licituds presentades pel personal investigador a 
convocatòria competitives en el termini de 5 dies - i7

Tramitació i seguiment dels informes cientificotècnics relacionats amb 
les ajudes de R+D+i

 c Remetre els informes cientificotècnics als organismes finançadors 
en el termini de 5 dies - i8

Gestió i seguiment de les ajudes R+D+i per a la contractació del 
personal investigador en formació, incorporació i talent

 c Remetre als organismes finançadors els contractes laborals del 
personal investigador de nova incorporació en el termini de 15 
dies - i9

Gestió de la convocatòria del Programa Propi de R+D+i de la UA

 c Comunicar la resolució de concessió de les ajudes en el termini de 
10 dies - i10

Gestió econòmica
Tramitació i justificació econòmica d’ajudes competitives de R+ D 
públiques, d’àmbit nacional i autonòmic

 c Remetre les justificacions a l’organisme finançador en el termini 
de 5 dies - i11

Tramitació i gestió administrativa de requeriments, auditories i 
reintegraments d’ajudes competitives d’R+D públiques, d’àmbit 
nacional i autonòmic

 c Remetre els documents administratius als organismes sol·licitants 
en el termini de 5 dies - i12



Informe de la viabilitat econòmica per a la contractació de personal 
amb càrrec a projectes d’investigació

 c Iniciar els informes en el termini de 6 dies - i13

Obertura i tancament de claus orgàniques per a la gestió econòmica 
del finançament

 c Realitzar l’obertura o tancament en el termini de 5 dies - i14

Aplicació d’ingressos, bestreta i reintegraments de crèdit en les claus 
orgàniques

 c Realitzar la gestió en el termini de 5 dies - i15

A més ens comprometem a:
 c Respondre les queixes i suggeriments en el termini de 5 dies - i16
 c Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció 

amb el Servei - i17



Els indicadors:
i1 Percentatge de convocatòries difoses en el termini establit.
i2 Nombre d’investigadors formats
i3 Percentatge de perfils publicats en el termini establit
i4 Percentatge de sol·licituds registrades en el termini establit
i5 Percentatge de projectes registrats en el termini establit
i6 Nombre de convocatòries difoses en el portal de l’investigador
i7 Percentatge de sol·licituds signades en el termini establit
i8 Percentatge d’informes cientificotècnics presentats en termini 

establit
i9 Percentatge de contractes laborals de personal investigador en 

formació remesos en el termini establit 
i10 Percentatge de resolucions de concessió comunicades en el termini 

establit
i11 Percentatge de justificacions presentades en el termini establit
i12 Percentatge de documents administratius presentats en el termini 

establit
i13 Percentatge d’informes iniciats en el termini establit
i14 Percentatge d’obertures o tancaments realitzats en el termini 

establit.
i15 Percentatge d’aplicacions realitzades en les claus orgàniques en el 

termini establit. 
i16 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini 

establit
i17 Índex de satisfacció amb el servei



Participa en la millora
Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• Presentant les teues queixes, sugeriments i agraïments sobre el 

funcionament de la nostra Unitat en qualsevol dels registres establits 
en la UA o en la bústia de suggeriments de la nostra pàgina web.

• Participant en enquestes de satisfacció amb el Servei.



On trobar-nos?
Servei de Gestió de la Investigació

Edifici Torre de Control nº 27 

Campus Sant Vicent del Raspeig

Apt. Correus 99

E-03080 Alacant

Unitat telèfon CorreU eleCtròniC

Projectes internacionals 965903801 ogpi@ua.es

Projectes Públics de r+d+i i Personal 
investigador en Formació 

965909786 convopu@ua.es

gestió econòmica de la investigació 965903460 gestecoin@ua.es

 

https://www.sgi.ua.es/

Horari
Matí:de dilluns a divendres,  de 9 a 14h

Vesprada: de dilluns a divendres,  de 15 a 17h

Altres horaris: consulteu web

http://www.ua.es
https://www.sigua.ua.es/
mailto:ogpi@ua.es
mailto:convopu@ua.es
mailto:gestecoin@ua.es
https://www.sgi.ua.es/ 
https://sgi.ua.es/va/horari.html

