
Modificació dels criteris del programa de reparacions d'equipaments
científics

(Aprovada per la Comissió d'Investigació del 30 de gener 1998)

El procés de desenvolupament i consolidació de la Universitat de Lleida ha permès un
creixement  i  una  diversificació  de  l'equipament  científic  dels  Departaments.
Paral·lelament  es  va  incrementant  de  forma  considerable  la  despesa  que  aquesta
infraestructura genera per reparacions.

Amb  l'objectiu  de  facilitar  la  renovació  de  l'equipament  antic  i  de  garantir  les
reparacions del material més recent, es proposa l'establiment d'uns criteris que facilitin
aquests dos objectius, en el marc d'un pressupost que la Direcció General de Recerca de
la  Generalitat  de Catalunya  atorga  i  que actualment és en procés de reducció. Si bé
aquests diners es destinen a les reparacions de tots els equipaments, la Direcció General
de  Recerca  només  subvenciona  la  reparació  dels  equipaments  que  s'han  adquirit  a
traves de les seves convocatòries.

Criteris:

Només es repararan  els equipaments científics inventariats. Pel que fa a l'equipament
no inventariat caldrà omplir el corresponent full d'inventari.

Totes les reparacions requeriran l'aprovació prèvia del corresponent pressupost. Per tal
d’agilitar  la  gestió,  la  Comissió  d'Investigació  delega  en  el  Vicerector  d'Investigació,
l'aprovació d'aquelles reparacions el total de les quals  no superi  les 1.800 € i d'acord
amb les condicions que s'estableixen a continuació.

Es proposa modificar la normativa existent en els següents termes:

1.- Es proposa que la unitat estructural  o el grup de recerca es faci càrrec en tots els
casos del 15% del cost de la reparació.

2.- Aquest 15% de cost a  càrrec  de la  unitat  estructural  es sumarà  als  percentatges
establert  en altres  circumstancies  en que la  unitat  estructural  ja  es feia  càrrec  d'un
percentatge del finançament.

3.-  El  percentatge  de  cofinançament  per  a  substitució  d’aparells  queda  amb  els
mateixos percentatges de cofinançament.

En conseqüència, el nou redactat és:

Reparacions d'equipaments des de la fi de la garantia fins els cinc anys

a) si el cost de la reparació és inferior al 50 per cent del valor actual de l'aparell i
les  reparacions  prèvies  no  han  superat  un  50 per  cent del  valor  d'aquest,  la
reparació serà del 85%. El 15% restat serà a càrrec de la unitat estructural o grup
de recerca.

b) si el cost de la reparació és superior al 50 per cent del valor actual de l'aparell
o si  les reparacions  prèvies  han  superat  el  50 per  cent del  valor  d'aquest,  el
departament podrà optar entre:

1)  un  cofinançament  del  25  per  cent  (a  càrrec  del  pressupost  del
vicerectorat  d'Investigació)  del  valor  de  l'equipament  per  a  la  seva
substitució
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2) el finançament del 60 per cent (a càrrec del pressupost del vicerectorat
d'Investigació) ) del valor de la reparació

Reparacions d'equipament de més de cinc anys

a) si el cost de la reparació és inferior al 50 per cent del valor actual de l'aparell i
les  reparacions  prèvies  no  han  superat  un  75 per  cent del  valor  d'aquest,  la
reparació serà del 85%. El 15% restat serà a càrrec de la unitat estructural o grup
de recerca.

b) si el cost de la reparació és superior al 50 per cent del valor actual de l'aparell
o si  les reparacions  prèvies  han  superat  el  75 per  cent del  valor  d'aquest,  el
departament podrà optar entre:

1)  un  cofinançament  del  50  per  cent  (a  càrrec  del  pressupost  del
vicerectorat  d'Investigació)  del  valor  de  l'equipament  per  a  la  seva
substitució

2) el finançament del 10 per cent (a càrrec del pressupost del vicerectorat
d'Investigació) ) del valor de la reparació

La sol·licitud de substitució d'equipament científic anirà acompanyada d'un informe de
l'historial del servei proporcionat per l'equipament que es proposa substituir.

En  els  casos  de  cofinançament  per  a  la  substitució  de  l'equipament,  només  es
contemplen aquells casos en que el cost total de l'aparell no superi els 12.000 € actuals
o equivalent a aquesta quantitat segons l'actualització de l'índex de preus.

En casos,  degudament justificats,  podrà  sol·licitar-se la  no aplicació d'aquests criteris
mitjançant  un  informe  raonat  dirigit  al  Vicerector  d'Investigació.  La  Comissió
d'Investigació, en una de les seves reunions ordinàries farà una proposta de resolució de
la petició que haurà de ser aprovada per la Junta de Govern.
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