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I. INTRODUCCIÓ   
 

La gestió de l'espai de la Universitat d'Alacant es fonamenta en l'organització de l'entorn de 

treball en funció de diversos criteris des dels quals, a més, s'analitzen les necessitats actuals i futures, 

identificant cada tipus d'activitat que es realitza i definint els valors adequats en relació a factors com 

categories acadèmiques, quantitat de personal, coeficient investigador, crèdits impartits, etc. La 

gestió de l'espai de la Universitat d'Alacant es realitzarà seguint aquest model que estableix com a 

objectiu principal el determinar l'espai mínim de què hauran de disposar les diferents estructures: 

unitats, serveis, departaments, facultats, escoles i instituts universitaris.  

També caldrà tenir en compte que els condicionants constructius de les edificacions de la 

Universitat d'Alacant poden ocasionar petites variacions en les assignacions de metres. 

El criteri de partida per a l'elaboració del model serà el departament, dins del qual es 

proposarà un repartiment equitatiu que siga capaç de definir la grandària de les estances segons la 

categoria del personal que les ocupe i l'activitat a la qual es dedique. No obstant això, la Universitat 

d'Alacant pretén respectar al màxim el principi d'autonomia dels consells de departament, 

supeditant per tant el repartiment final dels espais assignats a les decisions adoptades internament 

pel consell de departament. És a dir, el model estimarà el total de metres quadrats indispensables 

per al seu funcionament i proposarà el que es denominarà un repartiment recomanat. Serà la 

direcció del departament la que decidisca, en última instància i de forma interna, com distribueix les 

superfícies assignades pel model, segons les condicions físiques de l'espai i les lògiques variacions en 

les necessitats de cada col·lectiu de treball o àrea de coneixement de les quals són els màxims 

coneixedors. 

L'assignació d'espais d'acord amb aquests criteris interns establits per la Universitat d'Alacant 

podrà variar davant l'evolució de les necessitats de la comunitat universitària. No obstant això, lluny 

de la idea que poguera projectar-se sobre la pretensió del Vicerectorat con competències en 

infraestructures i espais de situar les estructures de forma peremptòria o estacional, segons la 

conjuntura, representa tot el contrari, ja que es basa en aspectes com el rendiment del treball i la 

racionalització de la despesa. S’aconseguirà així allotjar les estructures de forma estable, cosa que 

evitarà i reduirà els costos derivats de l'obra menor i minimitzarà les alteracions produïdes en 

l'acompliment del treball associades a un trasllat dels afectats. 
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II. OBJECTIUS 
 

Aquest model de racionalització i gestió d'espais pretén oferir una «proposta d'ocupació de 

referència» que permeta establir les necessitats d'espai de les diferents estructures i així es puga 

aplicar una política racional i equitativa del repartiment d'infraestructures i serveis.  

En funció del que s’ha exposat més amunt, els objectius que es pretenen aconseguir amb el 

model de racionalització i gestió d'espais són els següents: 

a. Disposar d'un model que definisca quins han de ser els espais adscrits a un 

departament, escola, facultat, institut universitari… en funció d'una sèrie de 

paràmetres establits, i mitjançant el qual es puga estudiar la situació real i realitzar 

l'equitativa assignació d'espais, alhora que permeta preveure les necessitats futures 

per a tota la comunitat universitària. 

b. Conèixer l'ús que es fa dels espais disponibles i les persones que hi desenvolupen el 

seu treball. 

c. Obtenir una major eficàcia i eficiència en la utilització de l'espai disponible. 

d. Fomentar la transparència en la gestió dels espais de tal manera que tota la comunitat 

universitària conega l'assignació real i l'ús que es fa dels espais disponibles. 

e. Incrementar el grau d'utilització dels espais docents. 

f. Possibilitar i facilitar la presa de decisions per part dels òrgans competents. 

g. Atès que alguns dels criteris varien amb el temps, les dades del model s'actualitzaran 

anualment. 

L'adscripció dels espais de què disposa la Universitat d'Alacant es farà seguint una sèrie de 

criteris generals, aplicables a tot tipus de local o espai, i altres criteris específics, que es definiran en 

els apartats corresponents, en funció de les característiques dels locals i l'ús que se’n fa.
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III. CRITERIS GENERALS D'ASSIGNACIÓ D'ESPAIS 
 

Com a criteris generals, es consideren els següents: 

1. L'adscripció d'espais es realitzarà a les unitats, serveis, departaments, escoles, facultats i 

instituts universitaris amb caràcter global, garantint un equilibri en el repartiment. Serà la 

seus potestat i responsabilitat, l'assignació als membres que s’hi troben adscrits. 

2. La facultat i potestat sobre la decisió de cedir espais és del Vicerectorat con competències en 

infraestructures i espais, que els cedeix per a un determinat ús, de forma temporal, i en cap 

cas es poden considerar drets adquirits. En funció de les necessitats revisades i observades, 

es modificaran les adscripcions dels espais. 

3. Es garantirà el manteniment de la màxima continuïtat possible en els usos a què es destinen 

els espais i en la seua adscripció. Aquesta conveniència està basada, evidentment, en el cost 

que suposa el canvi d'ús o adscripció d'un espai i en els beneficis que es deriven de 

l'estabilització d'una determinada organització, facilitant l'orientació i identificació dels seus 

usuaris en aquests espais. Els espais assignats prèviament a l'aprovació d'aquest model 

seguiran disponibles per als seus ocupants, però podran reassignar-se a algunes de les 

unitats a les quals pertanguen. 

4. Es considera necessari un alt grau de flexibilitat en l'adaptació de la distribució real que 

actualment hi ha d'espais i la que resultaria d'aplicar el model proposat, ressaltant que 

l'objectiu perseguit és fer distribucions equilibrades, corregint els possibles desajustaments 

actuals i reajustant segons les noves directrius en els nous espais generats. 

5. Qualsevol canvi o modificació en l'ús d'una estança haurà de ser prèviament aprovat i 

autoritzat pel Vicerectorat con competències en infraestructures i espais. 

6. El model establit ha de ser un sistema de gestió integral, que es mantinga “viu” i vaja 

actualitzant-se de forma permanent. 

7. Per a l'aplicació del model s'han pres en consideració les instruccions del Servei de Prevenció 

que ha marcat les dimensions mínimes que ha de tenir un lloc de treball, sobre la base de la 
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normativa existent sobre aquest tema, constituït per una unitat bàsica de mobiliari 

(calaixera, taula simple, cadira operativa amb rodes, cadira confident, unitat de 

magatzematge com armari, uns altres com penja-robes, papereres, equips…) i els espais 

destinats a permetre l'existència de les vies d'accés, entrada i eixida del lloc de treball i 

superfície lliure (1,5 m2 mínim).  

L'aplicació del nou model de gestió definit ens ofereix la possibilitat de conèixer, d'una 

banda, l'espai o assignació real que té adscrit un departament, una escola o facultat o un institut 

universitari, i, d'altra banda, l'espai teòric o assignació de referència que hauria de tenir adscrit. Les 

diferències extretes de la valoració i contrast d'aquestes dades serviran d'ajuda per a la presa de 

decisions sobre futures adscripcions d'espais. 
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IV. CRITERIS ESPECÍFICS D'ASSIGNACIÓ D'ESPAIS 
 

CRITERI A : DEPARTAMENTS 

 

Com a punt de partida es considera que no tota la comunitat universitària, personal docent, 

personal d'administració i serveis, personal investigador… disposa de la mateixa categoria 

administrativa o de la mateixa dedicació, per la qual cosa es defineix com a unitat de mesura el lloc 

de treball.  

Els paràmetres utilitzats per al càlcul dels metres assignats a un departament són els que 

s'enumeren a continuació: 

 Quantitat de personal docent adscrit. 

 Quantitat de personal administratiu adscrit. 

 Quantitat de personal investigador adscrit. 

 Coeficient mitjà de recerca del departament 

 Dedicació mitjana del personal docent i investigador a temps complet 

Els consells de departaments podran assignar els espais com consideren oportú per al seu 

correcte funcionament.  

Com a criteri general s'estableix que un lloc de treball correspon a una superfície de 10 

metres quadrats útils (6,75 metres del mobiliari bàsic i 1,5 metres de vies d'evacuació). Els llocs de 

treball que estiguen situats en despatxos compartits podran tenir una reducció de l'espai mínim del 

15%.  

A.1. DESPATXOS DEPARTAMENTALS  

A.1.1. Despatxos del professorat 

Els llocs de treball necessaris per a un departament es determinen seguint els criteris 

exposats a continuació: 
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 Tot/a professor/a amb dedicació a temps complet equival a un lloc de treball. 

 Cada professor/a amb dedicació a temps parcial equival a una tercera part d'un lloc de 

treball, arredonint-se a l'alça fins a arribar a la unitat de mesura establida, és a dir, quan 

hi haja un/a sol/a professor/a ocuparà un lloc de treball; quan siguen tres a temps 

parcial, seguiran ocupant igualment un lloc de treball. 

 Es consideren figures acadèmiques a temps complet les següents: 

FIGURES DE PDI 

CATEDRÀTIC/A DE ESCOLA UNIVERSITÀRIA 

CATEDRÀTIC/A DE UNIVERSITAT 

PROFESSOR/A AJUDANT DOCTOR/A (LOU) 

PROFESSOR/A COL·LABORADOR/A (LOU) 

PROFESSOR/A CONTRACTAT/ADA DOCTOR/A (LOU) 

PROFESSOR/A TITULAR D’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 

PROFESSOR/A TITULAR D’UNIVERSITAT 

AJUDANT (LOU) 

PROFESSOR/A VISITANT (LOU) 

 Es consideren figures acadèmiques a temps parcial les següents: 

FIGURES DE PDI 

PROFESSOR/A ASSOCIAT/ADA (LOU) 18 crèdits 

PROFESSOR/A EMÈRIT/A (LOU) 

Les figures de professor associat amb una dedicació inferior computaran la part 

proporcional a un professor associat de 18 crèdits. 

 Les figures de PDI establides en el quadre com a temps complet, però que hagen 

sol·licitat una reducció de la jornada de treball, es consideraran figures a temps parcial. 

Queden exemptes d'aquesta consideració qualsevol tipus de llicències temporals per 

qüestions de maternitat o conciliació familiar. 

 No s'utilitzarà per al càlcul els llocs de treballs de les persones que es troben en comissió 

de serveis fora de la Universitat d'Alacant. 

El total de llocs de treball requerits corresponent al professorat d'un departament és el 

resultat de l'aplicació de la fórmula: 
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PTR= Ptc + R(Ptp/3)  

On: 

PTR és el nombre de llocs de treball per a professorat. 

Ptc és el nombre de professors/ores a temps complet adscrits/ites a un departament. 

Ptp és el nombre de professors/ores a temps parcial. 

R és l'arredoniment a l'enter superior.  

 

Exemple: Si tenim 15 professors/ores a temps complet i 7 a temps parcial de 18 crèdits, els 

llocs de treball que correspondrien són: 15+R(7/3)=15+I[2,33]=15+3=18 llocs de treball, més 1 lloc de 

treball corresponent al/a la director/a del departament, en total 19 llocs de treball. 

El total de superfície de treball requerida corresponent al professorat d'un departament és el 

resultat de l'aplicació de la fórmula: 

SPTR= PTR x 10 m2 

En l'exemple anterior, la superfície assignada al departament equivaldria a 19 PTR x 10 m2 = 

190 m2. 

A.1.2. Despatxos del personal d'administració i serveis  

Els llocs de treball necessaris per a un departament es determinen seguint els criteris 

exposats a continuació: 

 Tot membre del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet 

equival a un lloc de treball. Els metres corresponents al personal de laboratori no es 

comptabilitzaran en aquest apartat, i el còmput es farà com si fóra un investigador (A.2 

Laboratoris departamentals R+D+i). 

 Cada membre del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps parcial 

equival a una tercera part d'un lloc de treball, arredonint-se a l'alça fins arribar a la unitat 

de mesura establida, és a dir, quan hi haja un/a sol/a membre del personal 

d'administració i serveis ocuparà un lloc de treball; quan siguen tres a temps parcial, 

seguiran ocupant igualment un lloc de treball. Queden exemptes d'aquesta consideració 

qualsevol tipus de llicències temporals per qüestions de maternitat o conciliació familiar. 
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 No s'utilitzarà per al càlcul els llocs de treballs de les persones que es troben en comissió 

de serveis fora de la Universitat d'Alacant. 

 

El total de llocs de treball requerits corresponent al personal d'administració i serveis d'un 

departament és el resultat de l'aplicació de la fórmula: 

 

ATR= Atc + R(Atp/3) 

On: 

ATR és la quantitat de llocs de treball per a personal d'administració i serveis. 

Atc és la quantitat de personal d'administració i serveis a temps complet. 

Atp és la quantitat de personal d'administració i serveis a temps parcial. 

R és l'arredoniment a l'enter superior.  

El total de superfície de treball requerida corresponent al personal d'administració i serveis 

d'un departament és el resultat de l'aplicació de la fórmula: 

SATR= ATR x 10 m2 

 

 

 

Els llocs de treball totals a habilitar en un departament són el resultat de l'aplicació de la 

fórmula: 

PTD = PTR + ATR 

La superfície total de treball a habilitar en un departament és el resultat de l'aplicació de la 

fórmula: 

STD= SPTR + SATR 
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A.2. LABORATORIS DEPARTAMENTALS R+D+i  

Els llocs de treball necessaris per a recerca es determinen seguint els criteris exposats a 

continuació i amb una superfície de referència per investigador de 15 m2: 

 Es consideren figures d'investigadors/ores les següents o qualsevol altra reconeguda per 

la Universitat d'Alacant en les seues normatives: 

FIGURES D'INVESTIGADORS 

INVESTIGADOR/A COL·LABORADOR/A 

INVESTIGADOR/A DOCTOR/A 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (B-FPU-MIN) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (B-FPU-UA) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C-CMUR) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C-FPI-GV) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C-FPI-MIN) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C-FPU-MIN) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C-FPU-UA) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C-PRO-GV) 

INVESTIGADOR/A EN FORMACIÓ (C-VALI) 

INVESTIGADOR/A PDI 

TÈCNIC/A DE LABORATORI O PROJECTES 

 

El temps de contracte o beca de referència dels investigadors és d'un any, a qualsevol 

període de contracte inferior s'aplicarà la part proporcional. Si el contracte o beca té una durada 

superior a un any i, atès que el model es calcularà anualment, es computarà cada any com un 

contracte o beca completa i, l'últim any, la part restant i proporcional del contracte. 

 

El total de superfície de treball requerida corresponent als laboratoris de recerca d'un 

departament és el resultat de l'aplicació de la fórmula següent: 

 

STI= [Pti + Ptc x Dedicació al Dept. x CI_ESP] x Exp. x 15 m2  

On: 
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Pti és el nombre d'investigadors/ores departamentals per projecte o becaris/àries. 

Ptc és el nombre de professors/ores a temps complet adscrits/ites a un departament. 

CI_Esp. Pren com a base el coeficient de recerca calculat pel vicerectorat amb 

competències en recerca (VI). El VI calcula el coeficient com el sumatori del POI de cada 

investigador. A aquest coeficient (C) li apliquem una doble normalització, en primer lloc, es 

divideix pel número d'investigadors del departament (CD) i, posteriorment, es divideix pel 

màxim coeficient (CDN).  

 

 
Una vegada feta la normalització es calcula el coeficient mitjà de la Universitat (CDNmedi). 

Llavors: 

 

 
Si el CDN d'un departament està per davall del CDNmitjà, el CI_ESP=CDN; en canvi, si el CDN 

del departament està per damunt del CDNmitjà se li sumarà al CDN la diferència amb el 

CDNmitjà amb un valor màxim d'1, per tant, el CI_ESP=MIN [1, CDN + (CDN-CDNmitjà)] 

Exp. és el grau d'experimentalitat dels departaments (2,5 per a les ciències tecnològiques-

experimentals i 1 per a la resta). 

A.3. SALES DE REUNIONS DEPARTAMENTALS, SEMINARIS, MAGATZEMS I 
ALTRES ESTANCES 

Les sales o seminaris de departaments són les estances adscrites a un departament que 

s'utilitzen per a realitzar diferents tasques i situar el material d'ús comú.  

L'assignació es farà prenent com a referència el nombre de professors/ores a temps complet 

del departament (sense incloure els/les investigadors/ores ni el personal d'administració i serveis) i 

assignant un equivalent a 3 m2 de superfície per professor/a. 

 

D'acord amb aquest criteri s'aplicarà la següent equació per a calcular la superfície destinada 

a sales o seminaris de cada departament (SS): 

SS= Ptc x 3 m2 

On: 
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Ptc és el nombre de professors/ores a temps complet adscrits/ites al departament. 

A.4. ESPAIS DOCENTS DEPARTAMENTALS 

Els espais docents (aules, seminaris, laboratoris, etc.) que estiguen adscrits als departaments 

no computaran sempre que superen una assignació de més de 15h setmanals els dos quadrimestres, 

i una vegada assignats els horaris del curs en vigor queden a la disposició de la comunitat 

universitària. En cas contrari, es computaran dins del criteri anterior (sales de reunions i seminaris 

departamentals). La gestió d'aquests espais correspondrà als departaments, que hauran de 

comunicar a Gestió d'Espais els seus horaris d'ocupació.  

 

 

La superfície total assignada a cada departament segons el criteri A és el resultat de la suma 

de cadascuna de les superfícies parcials corresponents a despatxos, laboratoris de recerca i sales o 

seminaris departamentals. Així la fórmula plantejada és: 

 

ST = STD + STI + SS 
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CRITERI B: FACULTATS I ESCOLES 

 

Els paràmetres utilitzats per al càlcul dels metres assignats a una facultat o escola són els que 

s'enumeren a continuació: 

 Quantitat de persones de l'equip deganal reconegudes pel vicerectorat amb 

competències en planificació econòmica. 

 Quantitat de personal administració i serveis adscrit. 

 Quantitat d'hores docents reconegudes pel vicerectorat amb competències en 

ordenació acadèmica. 

 Quantitat de titulacions oficials. 

La junta de facultat o escola podrà assignar els espais com considere oportú per al seu 

correcte funcionament. 

Com a criteri general s'estableix que aquelles aules de teoria, laboratoris docents, sales 

d'informàtica, sales d'actes, etc. situats o integrats dins de les facultats o escoles no computaran els 

metres sempre que estiguen disponibles per a tota la comunitat universitària, encara que amb un 

ús preferent per a aquesta facultat o escola. La gestió d’aquests espais correspondrà als centres, 

que hauran d’informar Gestió d'Espais de l’ocupació dels espais.  

L'assignació de metres per als llocs de treball de les facultats i escoles segueix els mateixos 

criteris que per als departaments, establint-se un espai de referència de 10 m2. Els llocs de treballs 

que estiguen situats en despatxos compartits podran tenir una reducció de l'espai mínim del 15%.  

 

B.1. DESPATXOS DE FACULTATS I ESCOLES 

B.1.1. Despatxos del personal d'administració i serveis  

Els llocs de treball necessaris per al personal d'administració i serveis d'una facultat o escola 

es determinen seguint els criteris exposats a continuació: 
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 Tot membre del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet 

equival a un lloc de treball. Els metres corresponents al personal de laboratori no es 

comptabilitzaran en aquest apartat, i el còmput es farà com si fóra un investigador (A.2 

Laboratoris departamentals R+D+i). 

 Cada personal d'administració i serveis amb dedicació a temps parcial equival a una 

tercera part d'un lloc de treball, arredonint-se a l'alça fins a arribar a la unitat de mesura 

establida. Queden exemptes d'aquesta consideració qualsevol tipus de llicències 

temporals per qüestions de maternitat o conciliació familiar. 

 No s'utilitzarà per al càlcul els llocs de treballs de les persones que es troben en comissió 

de serveis fora de la Universitat d'Alacant. 

 

El total de llocs de treball requerits corresponent al personal d'administració i serveis adscrit 

a una facultat o escola és el resultat de l'aplicació de la fórmula: 

 

ATR= Atc + R(Atp/3)  

 

On: 

ATR és la quantitat de llocs de treball per al personal d'administració i serveis. 

Atc és la quantitat de personal d'administració i serveis a temps complet, exceptuant els 

administradors de centre. 

Atp és la quantitat de personal d'administració i servei a temps parcial. 

R és l'arredoniment a l'enter superior.  

El total de superfície de treball requerida corresponent al personal d'administració i serveis 

d'una facultat o escola és el resultat de l'aplicació de la fórmula: 

SPTR= ATR x 10 m2 

 

B.1.2. Despatxos de l'equip de direcció de facultat o escola i 
d'administrador/a de centre de facultat o escola  

Els llocs de treball necessaris per a l'equip directiu i administrador/a de centre de les facultats 

i escoles es determinen seguint els criteris exposats a continuació: 
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 Al/A la degà/ana o director/a de la facultat o escola li correspondrà un lloc de treball 

equivalent a un mínim de 15 m2. 

 Als/A les administradors/ores de centre els correspondrà un lloc de treball equivalent 

a un mínim de 15 m2. 

 A cada vicedegà/ana o subdirector/a de facultat o escola equivaldrà a una tercera 

part d'un lloc de treball dedicat a degà/ana o director/a. El nombre de 

vicedegans/anes o subdirectors/ores és el reconegut pel vicerectorat amb 

competències en planificació econòmica a efectes pressupostaris.  

 

SDTR= [D + AC +R (VS / 3)] x 15 m2 

On: 

D és el degans/anes o directors/ores de facultats o escoles. 

AC és el nombre d'administradors/ores de centre de facultats o escoles. 

VS és el nombre de vicedegans/anes o subdirectors/ores de facultats o escoles. 

R és l'arredoniment a l'enter superior. 

 

La superfície total de treball per a despatxos a habilitar en una facultat o escola és el resultat 

de l'aplicació de la fórmula: 

STD= SPTR + SDTR 

 

B.2. SALES DE REUNIONS DE FACULTATS I ESCOLES 

L'assignació d'espais a les facultats i escoles destinats a habilitar sales de reunions s'establirà 

en funció de la càrrega de crèdits impartits (mesura en hores docents reconegudes pel Vicerectorat 

d'Ordenació Acadèmica i Professorat). 

 

SS= Nombre hores escola o facultat x 0,005 

On: 
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Nombre hores escola o facultat és el nombre d'hores reconegudes pel vicerectorat 

amb competències en ordenació acadèmica. 

 

B.3. DELEGACIONS D'ALUMNES 
L'assignació d'espais destinats al desenvolupament propi d'activitats relacionades amb els 

membres de les delegacions d'alumnes de les facultats i escoles s'establirà en funció del nombre de 

titulacions oficials que impartisca la facultat o escola. La superfície total de treball a habilitar per a 

aquesta finalitat serà el resultat de l'aplicació de la fórmula: 

 

SD= Nombre t x 5 m2 

On: 

Nombre t és el nombre de titulacions oficials adscrites a la facultat o escola. 

 

B.4. ESPAIS DOCENTS DE FACULTATS O ESCOLES 
Els espais docents (aules, seminaris, laboratoris, etc.) que estiguen adscrits a les facultats o 

escoles no computaran, sempre que tinguen una assignació superior a 15 h setmanals els dos 

quadrimestres i una vegada assignats els horaris del curs en vigor, queden a la disposició de la 

comunitat universitària. En cas contrari, es computaran dins del criteri anterior (sales de reunions i 

seminaris de facultats o escoles). La gestió d'aquests espais correspondrà als facultats o escoles, que 

hauran de comunicar a Gestió d'Espais els horaris d'ocupació.  

 

 

La superfície total assignada a cada facultat o escola serà el resultat de la suma de cadascuna 

de les superfícies parcials de despatxos, sales de reunions i delegació d'alumne. Així, la fórmula 

plantejada és: 

 

ST = SPTR + SDTR + SS + SD 
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CRITERI C: INSTITUTS UNIVERSITARIS 

 

Els paràmetres utilitzats per al càlcul dels metres assignats a un institut universitari són els 

que s'enumeren a continuació: 

 Quantitat de personal docent i investigador adscrit. 

 Quantitat de personal administratiu adscrit. 

 Quantitat de personal investigador adscrit. 

 Coeficient mitjà de recerca de l'institut 

 Dedicació mitjana del personal docent i investigador a temps complet 

Els consells d'institut podran assignar els espais com consideren oportú per al seu correcte 

funcionament. 

 

C.1. LABORATORIS INSTITUTS UNIVERSITARIS R+D+i  

L'assignació d'espai als laboratoris dels instituts universitaris serà regulada seguint el criteri 

que el total de superfície de treball corresponent a assignar és el resultat de l'aplicació de la fórmula 

següent: 

 

STII= [Pti + Ptc x Dedicació a l'institut x CI_ESP] x Exp. x 15 m2  

On: 

Pti és el nombre d'investigadors/ores dels instituts per projecte o becaris/àries. Les 

consideracions de les figures del personal investigador es realitzaran de la mateixa manera 

que per als departaments en el criteri A. 

Ptc és el nombre de professors/ores a temps complet adscrits/ites a l'institut. 

CI_Esp. Pren com a base el coeficient de recerca calculat pel vicerectorat amb 

competències en recerca (VI). El VI calcula el coeficient com el sumatori del POI de cada 

investigador. A aquest coeficient (C) li apliquem una doble normalització, en primer lloc, es 
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divideix pel número d'investigadors del departament (CD) i, posteriorment, es divideix pel 

màxim coeficient (CDN).  

 

 
Una vegada feta la normalització es calcula el coeficient mitjà de la Universitat (CDNmedi). 

Llavors: 

 

 
Si el CDN d'un departament està per davall del CDNmitjà, el CI_ESP=CDNÇ; en canvi, si el CDN 

del departament està per damunt del CDNmitjà se li sumarà al CDN la diferència amb el 

CDNmitjà amb un valor màxim d'1, per tant, el CI_ESP=MIN [1, CDN + (CDN-CDNmitjà)]. 

Exp. és el grau d'experimentalitat dels instituts (2.5 per a les ciències experimentals i 1 per a 

la resta). 

 

C.2. SALES DE REUNIONS, SEMINARIS, MAGATZEMS I ALTRES ESTANCES 
DELS INSTITUTS UNIVERSITARIS 

L'assignació es realitzarà prenent com a referència el nombre d'investigadors/ores i 

becaris/àries a temps complet de l'institut (sense incloure el personal d'administració i serveis) i 

assignant un equivalent a 3 m2 de superfície per investigador/a.  

D'acord amb aquest criteri s'aplicarà la següent equació per a calcular la superfície destinada 

a sales o seminaris de cada institut (SS): 

 

SSI= Pti x 3 m2 

On: 

Pti és el nombre d'investigadors/ores per projecte o becaris/àries. 

 

C.3. DESPATXOS DELS INSTITUTS UNIVERSITARIS 

S'assignarà un despatx equivalent a un lloc de treball de 15 metres quadrats per a l'equip 

directiu de l'institut universitari i un altre equivalent per al/a la seu/a secretari/ària. Per al personal 
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d'administració i serveis de l'institut universitari s'assignarà un espai equivalent al lloc de treball de 

referència, és a dir, 10 metres quadrats. 

 
 Tot membre del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet 

equival a un lloc de treball. Els metres corresponents al personal de laboratori no es 

comptabilitzaran en aquest apartat, i el còmput es farà com si fóra un investigador (C.1 

Laboratoris instituts universitaris R+D+i). 

 Cada membre del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps parcial 

equival a una tercera part d'un lloc de treball, arredonint-se a l'alça fins arribar a la unitat 

de mesura establida. Queden exemptes d'aquesta consideració qualsevol tipus de 

llicències temporals per qüestions de maternitat o conciliació familiar. 

 No s'utilitzarà per al càlcul els llocs de treball de les persones que es troben en comissió 

de serveis fora de la Universitat d'Alacant. 

 

El total de llocs de treball requerits corresponent al personal d'administració i serveis adscrit 

a una facultat o escola és el resultat de l'aplicació de la fórmula: 

 

ATR= Atc + R(Atp/3)  

 

On: 

Atc és la quantitat de personal d'administració i serveis a temps complet 

Atp és la quantitat de personal d'administració i serveis a temps parcial 

R és l'arredoniment a l'enter superior. 

 

STDI= 2 x 15 m2 + ATR x 10 m2 

 

On: 

ATR és el nombre de llocs de treball de personal d'administració i serveis. 

 



 
 

Pàgina 21 de 25 
 

 

 

La superfície total assignada a cada institut universitari segons el criteri C serà el resultat de 

la suma de cadascuna de les superfícies parcials corresponents a laboratoris de recerca i sales o 

seminaris. Així, la fórmula plantejada és: 

 

STI = STII + SSI + STDI 
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CRITERI D: ALTRES ESTANCES I ESPAIS 

 

D.1. AULES DE DOCÈNCIA TEÒRICA  

L'assignació d'espais a les facultats i escoles destinats a aules teòriques centralitzades la farà 

anualment el Vicerectorat con competències en infraestructures i espais en funció dels crèdits 

teoricopràctics a impartir, donant resposta a les necessitats particulars de cada titulació. Totes les 

aules, tant docents com pràctiques, seran assignades des de la Unitat de Gestió d'Espais. 

 

D.2. AULES O LABORATORIS ESPECÍFICS DE CARÀCTER GENERAL 

Correspon a les estances (aules o laboratoris) que reuneixen condicions especials. S'estudiarà 

el nombre d'estances necessàries, la capacitat, la distribució, la dotació… per a donar resposta a les 

necessitats de la Universitat, i seran assignades pel Vicerectorat con competències en 

infraestructures i espais a través de la Unitat de Gestió d'Espais a les diferents facultats o escoles que 

les requerisquen. 

 

D.3. AULES D'INFORMÀTICA  
Correspon a les aules dotades amb equipaments informàtics que permeten la docència de les 

assignatures que requereixen l'ús d'ordinadors i de programari. L'assignació dependrà del 

Vicerectorat con competències en infraestructures i espais. La gestió i manteniment dels equips en 

les aules centralitzades dependrà del Servei d'Informàtica adscrit al vicerectorat amb competències 

en tecnologies de la informació. Per a les aules no centralitzades, la gestió i manteniment 

correspondran als centres o departaments a què estiguen assignades. 

 

D.4. SALES D'INFORMÀTICA  

Correspon a les sales d'accés lliure per a l'alumnat de la Universitat d'Alacant, en les quals 

podran fer ús dels equips disponibles. La gestió dels equips en les aules dependrà del Servei 

d'Informàtica, adscrit al vicerectorat amb competències en tecnologies de la informació. 
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D.5. ADMINISTRACIÓ GENERAL 

Correspon als espais destinats al personal que conforma els diferents serveis d'administració 

de la Universitat d'Alacant, ja siga Gestió Acadèmica, Gestió Econòmica, Assessoria Jurídica, Gestió de 

Recursos Humans, Gerència, Arxius, registres de documents, consergeries... El Vicerectorat con 

competències en infraestructures i espais serà responsable de la gestió de les estances i espais 

destinats al desenvolupament d'aquestes activitats.  

 

D.6. ÒRGANS DE GOVERN  

Correspon als espais utilitzats pel Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant, el Rectorat i 

cadascun dels vicerectorats, el Consell Social i el Consell d'Alumnes. La seua gestió correspon al 

Vicerectorat con competències en infraestructures i espais. 

 

D.7. SERVEIS CENTRALS  

Correspon a les unitats de suport a la docència i a la recerca (Servei de Publicacions, Impremta, 

Biblioteca…). Per a cadascun d'ells, el Vicerectorat con competències en infraestructures i espais, en 

funció de les seues necessitats, adscriurà els espais que requerisca la realització de l'activitat. 

D.8. ALTRES ESPAIS  

El Vicerectorat con competències en infraestructures i espais definirà cada cas concret. A 

continuació se’n relacionen alguns: 

 Instal·lacions esportives. 

 Associacions d'estudiants. 

 Organitzacions sindicals. 

 Òrgans de representació de PDI i PAS. 

 Serveis de manteniment. 
 Serveis de jardineria. 
 Servei de protecció i seguretat… 
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D.9. ESPAIS CEDITS O LLOGATS  

Correspon a les estances que són cedides o llogades a organismes no dependents de la 

Universitat d'Alacant, societats, empreses, persones jurídiques… Alguns exemples serien bars i 

restaurants, llibreries, copisteries, papereries, entitats bancàries… 

 Les cessions temporals per a la realització d'activitats estaran regulades mitjançant el 

“Reglament de cessions i lloguers d'espais de la Universitat d'Alacant” o a través d'algun tipus de 

conveni, contracte o licitació. 

 

D.10. ESPAIS COMUNS  
Correspon als espais que són utilitzables, en general, per tota la comunitat universitària, 

respectant les normes d'ús a cada moment. En el cas d'utilització per a activitat específica, 

correspondrà al Vicerectorat con competències en infraestructures i espais establir les condicions 

d'ús de l'espai o l'estança. S'englobaria dins d'aquests espais comuns els banys, jardins, sales de 

conferència, sales de graus, aparcaments, corredors, escales… 

 

D.11. FUNDACIONS, EMPRESES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT I VIVER 
D'EMPRESES 

A les fundacions de la UA i a les empreses participades se'ls aplicarà el present model d'espai.  
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RESUM D'ABREVIATURES UTILITZADES: 

PTR és el nombre de llocs de treball per a professorat. 

Ptc és el nombre de professors/ores a temps complet adscrits/ites a un departament o a un institut. 

Ptp és el nombre de professors/ores a temps parcial. 

Pti és el nombre d'investigadors/ores departamentals per projecte o becaris/àries. 

ATR és el nombre de llocs de treball per a personal d'administració i serveis. 

Atc és la quantitat de personal d'administració i serveis a temps complet. 

Atp és la quantitat de personal d'administració i serveis a temps parcial. 

R és l'arredoniment a l'enter superior.  

Coef. invest. és el coeficient de recerca calculat pel vicerectorat amb competències en recerca. 

Exp. és el grau d'experimentalitat dels departaments. 

D és el nombre de degans/anes o directors/ores de facultats o escoles. 

AC és el nombre d'administradors/ores de centre de facultats o escoles. 

VS és el nombre de vicedegans/anes o subdirectors/ores de facultats o escoles. 

Nombre hores escola o facultat és el nombre d'hores reconegudes pel vicerectorat amb 

competències en ordenació acadèmica. 

Nombre t és el nombre de titulacions adscrites a la facultat o escola. 

 


