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RELACIONS AMB L’EMPRESA 
• Identificació i catalogació dels resultats i capacitats dels grups 

de recerca per a configurar l’oferta tecnològica de la UA. C1

• Redacció, en col·laboració amb el personal investigador, 
de les ofertes tecnològiques per a la difusió en canals de  
transferència de tecnologia. C2

• Promoció de la tecnologia desenvolupada en la UA en els  
àmbits nacional i internacional. C3

• Assessorament al personal investigador en la selecció de la 
millor estratègia de comercialització de la tecnologia. C4

• Anàlisi de les necessitats tecnològiques d’empreses i altres 
entitats, per a establir col·laboracions Universitat-Empresa. C5

• Assessorament a les empreses en la cerca de finançament 
públic per als seus projectes d’I+D+i amb la UA. C6

• Assessorament a investigadors i investigadores en la  
preparació de propostes en el marc de programes públics de 
suport a la d’I+D+i  col·laborativa Universitat-Empresa. C7

• Negociació i elaboració d’acords de col·laboració associats 
a programes públics de suport a la I+D+i   
col·laborativa  Universitat-Empresa.  C8

• Organització i assistència a fòrums, jornades i esdeveniments 
de transferència de tecnologia. C9



CONTRACTES I CONVENIS D’I+D+i
• Assessorament tècnic en la negociació. C10

• Gestió dels procediments de tramitació entre investigadors i 
empreses. C11

• Assistència en la resolució d’incidències. C12

PROJECTES INTERNACIONALS
• Difusió de convocatòries internacionals i cerca de socis per a 

projectes d’I+D+i. C13

• Gestió de la participació de la UA en plataformes tecnològiques 
europees i altres iniciatives de la CE. C14

• Tramitació de sol·licituds de projectes en programes inter-
nacionals i assessorament sobre aspectes administratius i  
financers. C15

• Assistència en la negociació de contractes i acords de  
consorci de projectes internacionals concedits. C16

• Gestió i supervisió administrativa i financera dels projectes  
internacionals concedits. C17

• Intermediació amb l’organisme finançador i amb el consorci 
en totes les fases del projecte. C18

• Gestió de les auditories dels projectes internacionals. C19

• Disseny de plans personalitzats de participació d’investigadores 
i investigadors en projectes d’I+D+i. C20

• Organització de jornades de promoció de programes inter-
nacionals de finançament de projectes d’I+D+i. C21



PROJECTES PÚBLICS D’I+D+i I PERSONAL INVESTIGADOR 
EN FORMACIÓ 
• Assessorament sobre convocatòries d’ajudes competitives 

d’I+D+i públiques i privades d’àmbit nacional, autonòmic i 
propi. C22

• Identificació i difusió de convocatòries d’ajudes competitives 
d’I+D+i públiques i privades d’àmbit nacional i autonòmic. C23

• Tramitació de sol·licituds presentades a convocatòries 
d’ajudes competitives d’I+D+i públiques i privades d’àmbit 
nacional i autonòmic. C24

• Preparació, difusió i seguiment de la convocatòria d’ajudes 
del programa propi d’I+D+i. C25

• Gestió i seguiment de les convocatòries competitives de  
personal investigador en formació i mobilitat d’àmbit  
nacional, autonòmic i programa propi. C26

• Tramitació i seguiment de la justificació cientificotècnica de 
les ajudes d’I+D+i subvencionades. C27

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL 
• Assessorament sobre els drets de protecció de la propietat 

intel·lectual i industrial. C28

• Gestió de sol·licituds de patents nacionals. C29

• Tramitació de sol·licituds internacionals PCT. C30

CREACIÓ D’EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA (EBT)
• Organització d’accions de sensibilització i formació. C31

• Suport als emprenedors en la maduració de la seua idea de 
negoci i en l’elaboració de plans d’empresa. C32

• Gestió de les sol·licituds de creació d’EBT.  C33

• Preparació del contracte de transferència i el pacte de socis 
per a la constitució de l’EBT davant notari. C34



GESTIÓ ECONÒMICA DE LA INVESTIGACIÓ  
• Assessorament en matèries de gestió econòmica del  

finançament en la investigació. C35

• Seguiment, verificació i justificació econòmica d’ajudes  
competitives d’I+D+i públiques d’àmbit nacional i autonòmic. 
C36

• Tramitació i gestió de les revisions administratives de les  
justificacions, auditories i reintegraments de les ajudes  
concedides. C37

• Informe de la viabilitat econòmica per a la contractació de 
personal amb càrrec a projectes d’investigació. C38

• Obertura i tancament de claus pressupostàries per a la gestió 
econòmica del finançament. C39

• Aplicació d’ingressos i traspassos de crèdit en les claus  
pressupostàries. C39

• Tramitació de bestretes de la UA per a les ajudes concedides.  
C39 

SISTEMA D’INFORMACIÓ D’I+D+i  
• Gestió dels grups de recerca de la UA. C40

• Gestió del curriculum vitae del personal investigador de la UA. 
C41

• Elaborar memòries i informes i emplenar indicadors i  
estadístiques de la investigació en la UA. C42



• 

C1 Detectar a l’any almenys 12 capacitats i/o resultats 
d’investigació d’interès per al catàleg. I1

C2 Redactar un mínim de 8 ofertes tecnològiques a l’any. I2
C3 Promocionar a l’any almenys 20 ofertes tecnològiques del 

catàleg de la UA. I3
C4 Atendre les sol·licituds d’assessorament del personal  

investigador en el termini màxim de 10 dies. I4
C5 Detectar anualment almenys 20 necessitats tecnològiques 

del sector empresarial. I5
C6 Prestar anualment almenys 40 serveis d’assessorament sobre 

finançament públic. I6
C7 Atendre les expressions d’interès en un termini màxim de 5 

dies. I7
C8 Revisar els acords de consorci en un termini màxim de 5 dies. 

I8

C9 Participar en un mínim de 6 fòrums, jornades i esdeveniments 
de transferència de tecnologia a l’any. I9

C10 Atendre les consultes en un termini no superior a 5 dies. I10

C11 Elaborar els esborranys de contracte en un termini no  
superior a 5 dies des de la recepció de la documentació. I10

C12 Respondre en el termini màxim de 5 dies amb una previsió 
sobre les gestions a realitzar per a resoldre les incidències. I11

C13 Difondre almenys 30 convocatòries anuals. I12

C14 Mantenir actualitzada la subscripció a les plataformes  
tecnològiques europees. I13

C15 Presentar almenys 30 propostes a programes internacionals. 
I14

C16 Signar els projectes concedits en el termini màxim de 8  
mesos. I15 

*Nota: A efectes del còmput del terminis establIts als nostres compromisos, tots els terminis explicats en 
dies s’entenen com a dies laborables, si no especifiquem altra cosa. 



C17 Atendre els tràmits de gestió i supervisió administrativa i  
financera. I16

C18 Atendre les necessitats d’intermediació. I17

C19 Realitzar les auditories dels projectes internacionals . I18

C20 Atendre les sol·licituds de disseny de plans personalitzats. I19

C21 Organitzar almenys 2 jornades de promoció anuals. I20

C22 Donar resposta en el termini màxim de 2 dies als dubtes 
plantejats per correu electrònic. I21

C23 Difondre les convocatòries d’ajudes competitives en un  
termini màxim de 5 dies des de la seua publicació. I22

C24 Tramitar les sol·licituds d’ajudes en el termini establit. I23

C25 Comunicar a les persones interessades la resolució de les 
ajudes concedides en el termini de 5 dies. I24

C26 Tramitar al servei de gestió de personal la resolució definitiva 
dels contractes laborals, en el termini màxim de 5 dies. I25

C27 Tramitar les justificacions cientificotècniques en el termini 
establit. I26

C28 Respondre a les peticions d’assessorament en el termini 
màxim de 5 dies. I27

C29 Gestionar les sol·licituds de protecció de resultats 
d’investigació que reunisquen els requisits de patentabilitat. 
I28

C30 Tramitar totes les sol·licituds internacionals PCT que  
reunisquen els requisits mínims. I29

C31 Realitzar almenys 2 activitats de sensibilització o formació a 
l’any. I30

C32 Atendre les sol·licituds de suport en un termini no superior a 
5 dies. I10

C33 Validar en un termini màxim de 5 dies les sol·licituds d’EBT. I31

C34 Remetre els documents a la persona interessada en el termini 
màxim de 5 dies des que aquesta preste la seua conformitat a 
l’informe de la Comissió d’EBT. I32

C35 Respondre les peticions d’assessorament en el termini  
màxim de 3 dies. I33



C36 Complir el calendari de justificació establit. I34

C37 Respondre les sol·licituds, almenys, amb un dia d’antelació al 
termini indicat en la resolució corresponent. I10

C38 Realitzar el 80% dels informes en el termini de 6 dies des de 
la data de la sol·licitud. I35

C39 Realitzar el servei en un termini no superior a 3 dies des de la 
seua sol·licitud. I36

C40 Actualitzar les dades dels grups de recerca en l’aplicació, en 
el termini de 3 dies des de la sol·licitud. I37

C41 Atendre les incidències relacionades amb el curriculum vitae 
de Campus Virtual del personal investigador de la UA en el 
termini de 3 dies des de la notificació. I38

C42 Enviar les memòries, els informes i les estadístiques 
sol·licitades en el termini oficial establit. I39

C43 Obtenir un valor de 4 sobre 7 en l’enquesta de satisfacció 
amb el servei. I40



I1 Nombre de capacitats i/o resultats de recerca detectats.
I2 Nombre d’ofertes tecnològiques redactades.
I3 Nombre d’ofertes tecnològiques promocionades.
I4 Percentatge de sol·licituds d’assessorament ateses en el  

termini establit.
I5 Nombre de necessitats tecnològiques detectades.
I6 Nombre de serveis d’assessorament sobre finançament públic 

prestats.
I7 Percentatge de propostes ateses en el termini establit.
I8 Percentatge de convenis revisats en el termini establit.
I9 Nombre d’esdeveniments de transferència de tecnologia en 

els quals es participa.
I10 Percentatge de sol·licituds ateses en el termini establit.
I11 Percentatge d’incidències respostes en el termini establit.
I12 Nombre de convocatòries difoses.
I13 Percentatge de quotes pagades en temps.
I14 Nombre de propostes presentades.
I15 Percentatge de projectes signats en el termini establit.
I16 Percentatge de tràmits gestionats.
I17 Percentatge d’intermediacions ateses.
I18 Percentatge d’auditories realitzades.
I19 Percentatge de sol·licituds ateses.
I20 Nombre jornades organitzades.
I21 Percentatge de consultes respostes en el termini establit.
I22 Percentatge de convocatòries que es difonen en el termini 

establit.



I23 Percentatge de sol·licituds tramitades en el termini establit.
I24 Percentatge de resolucions comunicades en el termini  

establit.
I25 Percentatge de contractes laborals tramitats en el termini  

establit.
I26 Percentatge de justificacions tramitades.
I27 Percentatge de sol·licituds d’assessorament ateses en el  

termini establit.
I28 Percentatge de sol·licituds de patent gestionades.
I29 Percentatge de sol·licituds internacionals PCT tramitades.
I30 Nombre d’activitats realitzades.
I31 Percentatge de sol·licituds validades en el termini establit.
I32 Percentatge de documents enviats en el termini  establit.
I33 Percentatge de sol·licituds d’assessorament ateses en el  

termini establit.
I34 Percentatge de justificacions realitzades en el termini establit.
I35 Percentatge d’informes realitzats en el termini establit.
I36 Percentatge de sol·licituds realitzades en el termini establit.
I37 Percentatge de sol·licituds actualitzades en el termini establit.
I38 Percentatge d’incidències ateses en el termini establit.
I39 Percentatge de memòries, informes i estadístiques enviades 

en el termini establit.
I40 Índex de satisfacció amb el servei.



Tens dret a:
• Accedir a les teues dades personals en qualsevol moment per 

a la seua rectificació i cancel·lació,
• Comunicar les queixes i suggeriments que estimes oportú  

realitzar,
• Que les teues dades de caràcter personal no siguen facilitades 

a tercers, excepte en els supòsits legalment establits.

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• Presentant les teues queixes i suggeriments 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.

http://sgitt-otri.ua.es/va/suggeriments.html
http://sgitt-otri.ua.es/va/suggeriments.html


Unitat Teléfon e-mail
Relacions amb l’empresa 965903400

Ext. 9959
areaempresas@ua.es 

Creació d’empreses de 
base tecnològica (EBT)

965909883 innovacion@ua.es

Contractes i convenis 
d’I+D+i

965903489 otri@ua.es

Propietat industrial i 
intel·lectual

965903752

Sistema d’ informació de 
I+D+i

965903400
Ext. 2235

Projectes  
internacionals

965903801 ogpi@ua.es

Projectes públics 
d’I+D+i i personal  
investigador en  
formació

965909786 convopu@ua.es

Gestió econòmica  
de l’ investigació

965903460 gestecoin@ua.es 



Servei de Gestió de la Investigació i  
Transferència de Tecnologia - OTRI

Campus Sant Vicent del Raspeig
Edifici Torre de Control (nº 27)

Apt. Correu 99
E-03080 Alacant

Fax: 965903803

http://sgitt-otri.ua.es/

Horari d’atenció al públic
Matin De dilluns a divendres, de 9 a 14h.
Vesprada Consulteu en la nostra web
Horari 
d’estiu

Consulteu en la nostra web

http://www.sigua.ua.es/
http://sgitt-otri.ua.es/
http://www.ua.es

