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• Impressió i manipulat en paper i/o cartolina de papereria 
 institucional de la UA C1

• Impressió i manipulat en paper i/o cartolina d’altres treballs 
sol·licitats adequats a la grandària de la maquinària C1

• Impressió i manipulat en paper i/o cartolina a realitzar per 
 impremtes externes a la UA C1

• Subministrament de paper de seguretat en grandària A-4 per 
a l’expedición de documents oficials C2

• Subministrament de paper com a servei d’adquisició 
 centralitzada  C3

• Sol·licitud de pressupostos de comandes de treballs i/o 
 material a realitzar per la pròpia impremta de la UA C4

• Sol·licitud de pressupostos de comandes de treballs i/o mate-
rial a realitzar per impremtes externes a la UA, quan per mo-
tius de capacitat tècnica o grandàries no siga possible realit-
zar el treball sol·licitat per la impremta de la UA C5

• Comunicació de la finalització i disponibilitat dels treballs 
sol·licitats C6



C1 Lliurament del treball realitzat o material sol·licitat en el 
 termini acordat I1

C2 Lliurament immediat de la comanda de paper sol·licitat I2
C3 Sol·licitud immediata de la comanda de paper a les empreses 

externes I2
C4 Lliurament dels pressupostos sol·licitats en un termini no 

 superior a 2 dies, sempre que no s’hagen de sol·licitar al 
seu torn pressuposats a altres empreses complementàries 
 externes, pel contingut tècnic del treball I3

C5 En el cas de pressupost a realitzar per empreses externes a 
la UA, lliurament dels pressupostos sol·licitats en un  termini 
de 3 dies sempre que al seu torn aquestes empreses no 
hagen de sol·licitar al seu torn pressuposats a altres empreses 
 complementàries pel contingut tècnic del treball I3

C6 Comunicació immediata mitjançant correu electrònic de la 
comanda sol·licitada I4

C7 Obtenir un índex de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció amb 
el Servei I5

C8 Respondre a les queixes i els suggeriments en el termini de 2 
dies  I6

I1 Percentatge de treballs lliurats en termini
I2 Percentatge de comandes de paper lliurades en el termini 

 establit 
I3 Percentatge de sol·licituds de pressupostos realitzades en el 

termini establit
I4 Percentatge de comunicacions en el termini establit
I5 Índex de satisfacció amb el servei
I6 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini 

establit
*Nota: A efectes del còmput del terminis establits als nostres compromisos, tots els terminis explicats en 
dies s’entenen com a dies hàbils, si no especifiquem altra cosa. 



Tens dret a…

• Rebre el treball el més ràpid possible, sempre que les 
 circumstàncies tècniques ho permeten, així com rebre al 
mateix temps l’albarà del càrrec intern del treball i/o comanda 
sol·licitada,

• Rebre el millor tracte personalitzat,

• Rebre l’assessorament tècnic que calga, així com el consell 
sobre la realització del treball sota el menor cost econòmic 
possible

Pots col·laborar en el nostre procés de millora…
• Presentant les teues queixes i/o suggeriments sobre el 

 funcionament del nostre servei, per correu electrònic o 
 mitjançant escrit dirigit al cap d’impremta.

• Informant al cap d’impremta dels pressupostos més econòmics 
que tinga el sol·licitant del servei corresponent d’impremtes 
externes.

• Participant en enquestes.



Impremta

Edif. Biotecnologia - Pavelló nº 9
Campus Sant Vicent del Raspeig
Apt. Correus 99
e-03080 Alacant

(+34) 965903472

http://imprenta.ua.es

impremta@ua.es

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores
De dilluns a dijous, de 16 a 18 hores

Horari d’estiu (juny i juliol): 
De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores 
De dilluns a dimecres, de 16 a 18 hores

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0009PB012
http://www.ua.es

