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Anàlisis fisicoquímiques C1

• Realització d’anàlisis fisicoquímiques mitjançant les tècniques 
analítiques disponibles en l’Àrea d’Instrumentació Científica 
(AIC)* 

• Elaboració d’informes de resultats
• Informació i assessorament als usuaris
Gestió d’infraestructures de suport a la investigació C1

• Proporcionar, en l’àmbit dels sti, instal·lacions, equipament i 
mitjans adequats per al treball de investigació

• Informació i assessorament als usuaris
Suport tècnic a la investigació C1

• Realització de serveis de suport tècnic per al desenvolupa-
ment d’activitats de investigació

• Elaboració d’informes
• Informació i assessorament als usuaris
Serveis administratius C2

• Facturació/cobrament de serveis prestats
• Manteniment de la plataforma @lims i web institucional
• Informació i assessorament a usuaris
Activitats de difusió C3-C5

• Formació d’usuaris 
• Atenció de visites i demostracions cientificotècniques 
• Divulgació i promoció de les activitats dels serveis tècnics 

d’investigació
Altres serveis C6

• Incorporació de nous equips, instal·lacions i aplicacions

*  L’AIC disposa de la Certificació en Qualitat i Medi Ambient per a la 
realització  d’anàlisis físiques i químiques, d’acord amb les normes interna-
cionals ISO9 001:2008 i ISO14001:2004.

http://sstti.ua.es/es/instrumentacion-cientifica/area-de-instrumentacion-cientifica.html
http://sstti.ua.es/va/infraestructures-de-suport/area-d-infraestructures-i-serveis-de-suport-a-la-recerca.html
http://sstti.ua.es/va/infraestructures-de-suport/area-d-infraestructures-i-serveis-de-suport-a-la-recerca.html


C1 Garantir la realització dels serveis sol·licitats en el termini 
 establit en el 95 % dels casos I1

C2 Tramitar la facturació dels serveis prestats en una termini 
 màxim de 15 dies des de la seua realització en el 95 % dels 
casos I2

C3 Impartir la totalitat de les accions formatives oferides I3
C4 Atendre la totalitat de les visites i demostracions cientifico-

tècniques sol·licitades I4
C5 Realitzar com a mínim 2 activitats de divulgació i promoció de 

les activitats dels STI cada any I5
C6 Garantir, al menys, 5 actuacions anuals relacionades amb la 

incorporació d’equips, instal·lacions i aplicacions I6
C7 Respondre a les queixes i suggeriments rebuts en el termini 

de 3 dies I7
C8 Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de  satisfacció 

amb el servei I8

*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. 



I1 Percentatge de serveis realitzats en el termini establit
I2 Compliment dels tràmits administratius en el termini establit
I3 Percentatge d’accions formatives realitzades
I4 Percentatge de visites i demostracions cientificotècniques 

 realitzades
I5 Nombre d’activitats de divulgació realitzades
I6 Nombre de nous equips, instal·lacions i aplicacions oferits
I7 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el  termini 

establit
I8 Índex de satisfacció amb el servei

Tens dret a: 
• Rebre un servei de qualitat
• Comunicar queixes i suggeriments
• Confidencialitat de dades i resultats

Pots col·laborar en el nostre procés de millora: 
• Presentant suggeriments i queixes en la bústia habilitada en 

la pàgina web dels STI, o en l’adreça de correu electrònic o 
postal indicat en aquesta carta

• Mitjançant la participació en enquestes
• Participant en les xarxes socials del servei



DIRECCIONES Y HORARIO

Serveis Tècnics d’Investigació
Edif. Serveis Tècnics d’Investigació
Campus Sant Vicent del Raspeig

Apt. Correus 99
E-03080 Alacant

Telèfon (+34) 965909340
http://sstti.ua.es/va/

sti@ua.es

  
@SSTTI_UA

Horario de atención al público:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores
Altres horaris : consulteu la nostra web

http://sstti.ua.es/va/varis/contacte.html
http://sstti.ua.es/va/
http://www.ua.es

