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Instruccions per a emplenar el formulari de sol licitud 

 

Introducció 

Per a facilitar la presentació de les propostes, per a aquesta convocatòria s'ha preparat: 
- Un formulari electrònic 
- Un circuit d'emplenament d'aquest formulari 

Es pretén, així, separar el que és la informació estratègica de l'operativa. 

Tots els que participen en el procés s'identifiquen amb el ser usuari i contrasenya de Campus 
Virtual. 

 

Descripció del procés 

Etapa Realitzada per Descripció 
1 Sol·licitant Descripció del projecte i objectius 

- Nom del projecte 
- Promotor (se selecciona d'un desplegable) 
- Breu descripció del projecte 

 
- Benefici estratègic-1/Objectiu estratègic-1 segons PEUA40 
- … 
- Benefici estratègic-n/Objectiu estratègic-n segons PEUA40 

 
(els objectius estratègics se seleccionen entre tots els del Pla Estratègic de 
la UA) 
 

- Unitats o serveis que participen en el projecte (a part del SI): cal indicar 
les unitats o els serveis implicats en el projecte. Les unitats que participen 
han de proporcionar les especificacions, requeriments, etc. 

 
- Unitat del sol·licitant 
 

2 Sol·licitant Justificació del projecte 
- Justificació del projecte: estalvi de costos/millora de la qualitat 
- Persones que es beneficiaran de la implantació d'aquest projecte: cal 

indicar-ne el col·lectiu i el nombre de persones. Serveix per a mesurar 
l'impacte del projecte. 

- Volumetria. Nombre de tràmits per any. 
- Cal complir amb una normativa externa (S/N)? Indiqueu-ne la manera. 
- Cal complir amb una normativa externa (S/N)? Indiqueu-ne la manera. 
- Hi ha terminis que cal complir (S/N)? Indiqueu-los i el perquè. 
 

3 Sol·licitant Memòria del projecte 
- Adjunteu arxiu amb memòria. 

 
(Consulteu el document “Instruccions per a emplenar la memòria del 
projecte”). 
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Etapa Realitzada per Descripció 
4 Sol·licitant Fites del projecte 

- Identificar les fites (entregables) i les dates de compliment del projecte.  
 
Identificar les diferents fases del projecte que puguen identificar-se amb 
una acció ben definida i indicar si aquesta ha de finalitzar-se en una data 
determinada. La finalització d'una fase pot associar-se al lliurament d'un 
producte. És molt important definir bé les fites del projecte ja que 
permetrà fer-ne un bon seguiment. 
 
A tall d'exemple, es podrien considerar com entregables o fites 
l'elaboració d'un determinat document, la finalització d'una part de 
l'aplicació, la compra d'un equipament, la impartició de la formació, la 
terminació de la fase de proves, etc. 

 
5 Oficina CdP - El projecte conté la informació necessària perquè el Servei d'Informàtica 

(SI) puga valorar-lo? (S/N) 
- En cas negatiu, indiqueu-ne el perquè i retorneu-lo al sol·licitant 
 

6 SI Valoració de costos pel SI  
- Assigna àrea del TI 
- Assigna persona-1 i nombre d'hores 
- … 
- Assigna persona-n i nombre d'hores 
- Anàlisi de riscos. Enumerar els riscos 
 

7 Oficina CdP i 
Sol·licitant 

Anàlisi de la proposta i valoració de la resta de costos 
Identificar la resta de persones no-TI que intervindran en el procés  
- Assigna persona-1 i nombre d'hores 
- … 
- Assigna persona-n i nombre d'hores 
 
Incloure altres costos 
- Formació 
- Equipament 
- Llicències 
 
És externalizable (S/N) 
 

8 VR.TI i Oficina 
CdP 

Valoració del projecte 
- Aplicar criteris de valoració 
 

9 Promotor - Afig finançament si cal. 
- Valora els projectes de la seua àrea. 
 

 


