
 
 

 
 
 

NORMES D'UTILITZACIÓ - TALLER DE VEHICLES 

 

Els Serveis Tècnics d'Investigació disposen en l'actualitat de vuit vehicles, un Land 
Rover Freelander, un Nissan Patrol, cuatre Furgonetes Renault Kangoo, i una 
furgoneta Ford Connect que estan a disposició del professorat i personal científic de la 
Universitat d'Alacant per a ser utilitzats en eixides de camp amb fins d'investigació. 

 

1. REQUISITS DELS CONDUCTORS.  

Els vehicles disposen d'una assegurança a tot risc, condicionat que el conductor tinga 
més de 25 anys i dispose de permís de conduir amb almenys dos anys d'antiguitat. En 
conseqüència es limita la conducció dels cotxes als conductors que complisquen les 
condicions esmentades. Es requereix en tot cas que la forma de conduir siga acurada i 
apropiada a les característiques del vehicle.  

 

2. TRAJECTES I DESPLAÇAMENTS POSSIBLES.  

No es permetran reserves de més de 5 dies consecutius. Per a períodes superiors 
enviar un correu electrònic a sti@ua.es indicant el seu nom i cognoms, Dep/Institut, 
extensió telefònica, lloc de desplaçament, vehicle sol·licitat i motiu de la reserva.  

Únicament s'atendran aquells casos en què el lloc de desplaçament impedisca la 
tornada diària al Campus S'evitarà en la mesura que es puga la utilització dels vehicles 
tot terreny en llargs desplaçaments per carretera. L'ús d'aquest vehicle ha de limitar-se 
a desplaçaments de camp que no puguen ser realitzats en els altres vehicles. En 
conseqüència quan se sol·liciten llargs desplaçaments per a aquest tipus de vehicles 
haurà de justificar-se raonadament en els termes descrits, indicant les zones rurals per 
les que se circularà. 

 

3. PROCEDIMENT  

La reserva de vehicles es realitzarà a través de l'aplicació informàtica disponible en la 
pàgina web dels SS.TT.I. en la que s'anotaran també els Km. d'eixida i arribada.  

Per norma general es reservaran els vehicles amb una antelació màxima de 15 dies.  

Les claus s'entregaran als usuaris pels matins en horari de 8:30 a 10:30. 



 
 

 
 
LES CLAUS DEURAN SEMPRE ENTREGAR-SE DESPRÉS DE L'ÚS PER A EVITAR 
PERJUDICIS ALS SEGÜENTS USUARIS, NOMÉS ES PERMETRÀ LA NO 
ENTREGA DE CLAUS EN EL CAS QUE EL MATEIX VEHICLE VAJA A SER 
UTILITZAT DUES O MÉS DIES CONTINUATS  

Quan la tornada siga en dies festius o fora de l'horari laboral, la devolució de claus 
s'haurà de realitzar durant la primera hora de la següent jornada laboral. A este efecte 
es troba habilitat a la porta de la Secretaria dels Serveis Tècnics d'Investigació un 
bústia on es dipositaran les claus en cas de no trobar-se en aqueix moment 
l'encarregat dels vehicles.  

Per a facilitar la seua localització, els vehicles romandran a l'aparcament de la zona de 
Plantes Pilot i Tallers, d'on es recolliran i on es dipositaran després del seu ús.  

 

4. XECS DE COMBUSTIBLE  

En la mesura que siga possible, els vehicles per a préstec es trobaran diàriament amb 
els dipòsits plens.  

En el cas que siga necessari el vehicle, a causa de desplaçaments de diversos dies, o 
impossibilitat que l'encarregat dels cotxes puga omplir el dipòsit a primera hora del 
matí, l'usuari haurà de fer-se càrrec del repostatje.  

Les quantitats avançades seran reintegrades a l'usuari, prèvia presentació de la/s 
factura/s corresponent/s a la Secretaria dels SS.TT.I  

AVÍS IMPORTANT: Per a reintegrar l'import avançat, les factures hauran d'anar 
xpedides a nom de la UNIVERSITAT D'ALACANT, CIF: Q0332001G, i haurà d'indicar-
se la matrícula del vehicle. Les factures que no complisquen aquests requisits no 
podran ser abonades.  

 

5. CÀRRECS A DEPARTAMENTS  

Els SS.TT.I. tramitaran com a càrrec intern als Departaments el cost dels 
desplaçaments en funció dels quilòmetres realitzats. El cost per Km. serà actualitzat 
periòdicament i es notificarà als Departaments. Qualsevol gasto extraordinari derivat 
d'un ús imprudent (multes, deterioraments per mala conducció, brutícia...) serà abonat 
pel Departament corresponent.  

NOTA: L'incompliment de les presents normes podrà suposar la prohibició d'ús 
dels vehicles. 


