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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

El Servei Central d’Instrumentació Científica, d’ara endavant SCIC, de la Universitat Jaume I 
dóna suport als grups investigadors de la institució, així com a altres institucions públiques o 
privades i a la societat en general, i posa a la seua disposició una infraestructura instrumental 
avançada en el camp de la investigació experimental. 

L’expansió i desenvolupament experimentats pel SCIC des de la seua creació en gener de 
1999 i l’interès en la seua potenciació fan necessària l’adequació de l’estructura organitzativa 
a la nova realitat però amb el manteniment de les seues finalitats. 

 

TÍTOL I 
NATURALESA, OBJECTIUS I FINALITATS 

 

Article 1 
1. El SCIC és l’encarregat de donar suport a la investigació dels diferents departaments, 
instituts i serveis de la Universitat Jaume I, així com a qualsevol organisme públic o privat, 
tant de forma individual com en el marc de convenis o acords establerts amb la Universitat. 

2. Els objectius del SCIC són: 

a. Posar a disposició dels diferents departaments, instituts i serveis de la Universitat 
Jaume I i, en particular, del seu personal docent i investigador, així com a disposició 
d’altres centres públics o privats, una infraestructura instrumental avançada en el camp 
de la investigació experimental. 

b. Desenvolupar la investigació metodològica pròpia en les tècniques experimentals 
necessàries per millorar i ampliar les prestacions, d’acord amb les directrius de la 
política científica de la Universitat Jaume I. 

c. Proporcionar formació tècnica especialitzada en els seus àmbits de competència. 

d. Fixar les bases perquè la Universitat puga oferir el SCIC a les institucions externes, 
tant públiques com privades en el marc dels acords que estableix la Universitat Jaume 
I. 

e. Assessorar a la comunitat universitària en tot allò que fa referència al seu àmbit 
d’actuació. 

 

TÍTOL II 
ORGANITZACIÓ DEL SCIC 

 

Capítol I 
Estructura i gestió 

 

Article 2 
1. El SCIC s’adscriurà orgànicament al vicerectorat competent en matèria d’instrumentació 
científica. 
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2. El SCIC s’organitza en seccions i aquestes en unitats, que podran ser reorganitzades en 
funció de les necessitats del SCIC.  

3. Els criteris per a la creació de seccions i unitats es basaran en les diferències entre les 
tècniques, com també en l’afinitat entre algunes d’aquestes. Es procurarà la creació del 
nombre necessari de seccions per tal d’aprofitar al màxim els recursos humans i tècnics i de 
garantir el bon funcionament del SCIC. 

4. La creació, modificació i supressió de les seccions i unitats és competència del Vicerectorat 
al qual s’adscriu el SCIC. 

5. Cadascuna de les seccions tindrà un coordinador científic designat per la direcció del SCIC. 

 

Article 3 
L’estructura orgànica del SCIC és la següent: 

a. La direcció del SCIC. 

b. La Comissió Cientificotècnica. 

c. Els coordinadors científics de les seccions. 

d. Les comissions de secció. 

 

Capítol II 
De la direcció del SCIC 

 

Article 4 
1. La direcció del SCIC l’exercirà un membre del personal docent i investigador doctor a 
temps complet de la Universitat, i serà nomenat pel Rectorat per un període de quatre anys. 

2. La direcció del SCIC és la responsable del funcionament del SCIC i l’encarregada de fer 
les gestions que afecten aquest Servei. 

 

Article 5 
Són funcions de la direcció del SCIC: 

a. Representar el SCIC. 

b. La direcció tècnica general del SCIC, d’acord amb la política científica que defineix la 
Universitat i les directrius de la Comissió Cientificotècnica. 

c. La direcció funcional del personal adscrit al SCIC. 

d. Formar part de la Comissió Cientificotècnica, amb la convocatòria, coordinació i 
formalització de les actes d’aquesta i amb la supervisió del compliment de les 
competències assignades a aquesta. 

e. Convocar i presidir les comissions de secció. 

f. Designar els coordinadors científics de les seccions. 

g. Crear i participar en comissions específiques que es puguen crear sobre assumptes 
relacionats amb el SCIC. 
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h. Elaborar la proposta de pressupost i dels plans de desenvolupament adscrits al SCIC, 
així com l’execució amb la supervisió del Vicerectorat al qual s’adscriu el SCIC. 

i. Elaborar la memòria anual del SCIC, que inclourà les activitats desenvolupades durant 
el període considerat, així com la corresponent memòria econòmica. 

j. Coordinar el SCIC i executar els acords de la Comissió Cientificotècnica. 

k. Encarregar-se del compliment d’aquest reglament i de la normativa de funcionament 
de les seccions. 

l. Elevar les propostes de peticions d’infraestructura, recursos humans i adquisició de 
nou equipament. 

m. Elevar les propostes de modificació del reglament. 

n. Elevar propostes de coordinació i millora del SCIC. 

 

Capítol III 
De la Comissió Cientificotècnica 

 

Article 6 
La Comissió Cientificotècnica és l’òrgan de control científic del SCIC i d’assessorament al 
Vicerectorat al qual s’adscriu el SCIC, per a la definició de la política que s’ha de 
desenvolupar en aquest camp. 

 

Article 7 
La Comissió Cientificotècnica estarà formada per: 

a. El vicerector al qual està adscrit el SCIC o persona en qui delegue, que la presidirà. 

b. La direcció del SCIC. 

c. Els coordinadors científics de cadascuna de les seccions. 

d. Un representant del personal d’administració i serveis adscrits al SCIC. 

 

Article 8 
Són competències de la Comissió Cientificotècnica: 

a. Definir l’àmbit científic d’actuació del SCIC i encarregar-se del seu desenvolupament. 

b. Aprovar els criteris generals de l’organització del SCIC. 

c. Indicar les prioritats en les adquisicions dels equipaments destinats al SCIC. 

d. Regular la prestació de serveis. 

e. Aprovar la memòria d’execució del pressupost del SCIC. 

f. Aprovar la memòria anual d’activitats del SCIC. 

g. Proposar modificacions al reglament del SCIC. 

h. Aprovar la designació dels coordinadors científics de les seccions, a proposta de la 
direcció del SCIC. 

i. Informar sobre la creació de noves seccions i unitats i reorganització de les existents. 
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j. Proposar la revisió de les tarifes de les prestacions dels serveis. 

k. Aprovar la normativa de funcionament de cadascuna de les seccions. 

l. Qualsevol altra competència que li siga atribuïda pel Vicerectorat al qual s’adscriu el 
SCIC. 

 

Article 9 
1. La direcció del SCIC ha de convocar, com a mínim tres vegades a l’any, la Comissió 
Cientificotècnica en sessió ordinària, o en sessió extraordinària a iniciativa de la direcció del 
SCIC o a petició d’una terç dels components de la comissió. 

2. La convocatòria s’ha de formalitzar amb la suficient antelació, com a mínim tres dies abans 
de la realització, i cal que expresse el lloc, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. La 
documentació relativa a l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels membres de la comissió 
amb la suficient antelació, i en qualsevol cas 24 hores abans de la reunió. 

3. Les reunions extraordinàries s’han de convocar amb una antelació de 24 hores com a 
mínim i la direcció ha de reunir la comissió, per tractar l’ordre del dia proposat, dins dels 5 
dies següents al de la petició. 

4. Els acords en la Comissió Cientificotècnica es prendran per majoria simple dels presents. 

 

Capítol IV 
Dels coordinadors científics de secció 

 

Article 10 
1. Al capdavant de cadascuna de les seccions del SCIC hi haurà un coordinador científic, 
designat per la Comissió Cientificotècnica entre el personal docent i investigador usuari de la 
secció, a proposta de la direcció del SCIC. 

2. El coordinador científic d’una secció és el responsable del seu funcionament ordinari. 

 

Article 11 
Correspon al coordinador científic de secció: 

a. Formar part de la Comissió Cientificotècnica. 

b. Formar part de la Comissió de Secció de la qual és coordinador. 

c. Proposar a la direcció del SCIC i a la Comissió Cientificotècnica les actuacions 
necessàries per a la optimització del funcionament de la secció. 

d. Assessorar i col·laborar amb el personal tècnic del SCIC adscrit a la secció per al 
millor funcionament del equips. 

e. Qualsevol altra funció que li siga atribuïda per la direcció del SCIC. 
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Capítol V 
De les comissions de secció 

 

Article 12 

1. Cadascuna de les seccions adscrites al SCIC tindrà una comissió de secció encarregada del 
seu seguiment i amb la participació dels usuaris. 

 

Article 13 
Les comissions de secció estaran formades per: 

a. La direcció del SCIC o persona en que delegue, que la presidirà. 

b. El coordinador científic de la secció corresponent. 

c. Un representant per cadascun dels grups d’investigació usuaris de la secció. 

d. El personal tècnic d’administració i serveis de la secció corresponent. 

 

Article 14 

Són competències de les comissions de secció: 

a. Optimitzar les prestacions dels serveis, de la secció i el aprofitament dels recursos. 

b. Impulsar la millora i renovació dels equips de la secció. 

c. Informar i proposar la normativa interna de funcionament de la secció. 

d. Informar i proposar la revisió de les tarifes de les prestacions de serveis. 

 

Capítol VI 
Dels usuaris 

 

Article 15 
1. Els usuaris del SCIC podran ser interns i externs. 

2. Seran usuaris interns els grups d’investigació adscrits a un departament o institut de la 
Universitat Jaume I. 

3. Seran usuaris externs aquells organismes o empreses amb els quals la Universitat Jaume I 
tinga un contracte o conveni específic en aquesta matèria. 

 

Article 16 
Són obligacions dels usuaris: 

a. Conèixer el reglament intern del SCIC i complir amb la normativa de funcionament de 
les seccions, en el cas dels usuaris interns. 

b. Pagar la tarifa d’ús que corresponga. 



REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI CENTRAL D’INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA 

7 

c. Fer arribar al SCIC, en el cas dels usuaris interns, les publicacions científiques que 
s’han realitzat mitjançant l’ús de la instrumentació del servei, fet que ha d’estar indicat 
en aquestes.  

 

TÍTOL III 
DEL RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 17 
El pressupost del SCIC, que està integrat dins del pressupost general de la Universitat, està 
format per les següents partides: 

a. L’assignació anual procedent del pressupost ordinari de la Universitat Jaume I. 

b. Els ingressos procedents dels usuaris. 

c. Subvencions específiques que s’obtinguen dels organismes públics per a l’adquisició 
de nova infraestructura, com també la seua instal·lació i manteniment. 

d. Altres ingressos. 

 

Article 18 
Las tarifes d’utilització del SCIC es revisaran anualment per tal d’assegurar 
complementàriament la utilització de l’equipament per part dels usuaris interns i el pagament 
dels costos reals pels usuaris externs. 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Queda derogat el reglament anterior de funcionament del Servei Central d’Instrumentació 
Científica, aprovat en la sessió la Junta de Govern del dia 3 de febrer de 1999. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
Aquestes normes de règim intern del Servei Central d’Instrumentació Científica entren en 
vigor el mateix dia de l’aprovació pel Consell de Govern, de conformitat amb els Estatuts de 
la Universitat Jaume I. 
 

 

 

 

 
 


