Servei d’Arxiu i Registre
carta de serveis - edició 3 - juny 2019

La nostra missió
La nostra missió és organitzar i coordinar la gestió dels documents
de la Universitat d’Alacant i garantir la conservació i difusió del seu
patrimoni documental, mitjançant un sistema corporatiu i integral
de gestió dels documents, basant-se en valors de qualitat, eficàcia i
coherència.

Els nostres serveis
i els nostres compromissos
Registre presencial de la documentació d’entrada i eixida de la UA.
cc Remetre la documentació a les unitats administratives en el mateix
dia del registre presencial. - i1
Registre electrònic de la documentació d’entrada i eixida de la UA.
cc Remetre la documentació a les unitats administratives en el primer
dia hàbil del registre electrònic. - i1
Coordinació i assessorament de les unitats administratives en la gestió
de les seues oficines auxiliars de registre.
cc Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció
amb el Servei. - i2
Expedició del certificat d’usuaris de signatura digital de l’Autoritat de
Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
cc Lliurar de forma immediata el contracte de signatura electrònica
- i3
Informació sobre la tramitació i localització de la documentació
registrada.
cc Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció
amb el Servei. - i2
Coordinació i assessorament dels arxius de les unitats administratives:
•
•
•
•

Identificació de les sèries documentals que produeix la UA;
Elaboració d’eines per a la gestió dels documents;
Valoració de les sèries documentals;
Participació en activitats formatives de gestió documental de la UA.
cc Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció
amb el Servei. - i2

Gestió de transferències de la documentació administrativa.
cc Processar les transferències de documentació en el termini de 3
mesos- i4
Informació general, consulta i reprografia dels fons.
cc Resoldre les sol·licituds d’informació general, consulta i reprografia
de la documentació de forma immediata - i5
Facilitar l’accés a través de la web als catàlegs de tesis doctorals i
treballs de recerca, documents gràfics i Arxiu de la Democràcia.
cc Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció
amb el Servei - i2
Préstec de documentació a les unitats administratives.
cc Prestar els documents sol·licitats per les unitats administratives en
el termini de 24 hores. - i6
Diligència i compulsa de documents pertanyents als fons de l’Arxiu
General.
cc Realitzar diligències i compulses de documentació dipositada en
l’Arxiu General en el termini de 2 dies. - i7
Tenir disponibles els mitjans materials i humans de l’Arxiu per al
desenvolupament d’activitats de docència i recerca.
cc Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció
amb el Servei - i8
Col·laboració en activitats de difusió dels fons de l’Arxiu General.
cc Aportar la documentació de l’Arxiu requerida per a activitats de
difusió. - i9

A més, ens comprometem a:
cc Respondre a les queixes i suggeriments en el termini de 2 dies. - i10
cc Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció
amb el Servei. - i2

Els indicadors:
i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10

Percentatge d’enviaments realitzats en el termini establit.
Índex de satisfacció amb el servei
Percentatge de contractes lliurats en el termini establit.
Percentatge de transferències processades en el termini establit.
Percentatge de sol·licituds resoltes en el termini establit.
Percentatge de sol·licituds de préstec realitzades en el termini
establit.
Percentatge de diligències i compulses realitzades en el termini
establit.
Índex de satisfacció del personal docent i investigador implicat en
les activitats.
Percentatge de sol·licituds resoltes.
Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini
establit.

Participa en la millora
Pots col·laborar en aquest procés de millora:
• Enviant-nos la teua opinió sobre el nostre servei a la nostra web,
directament en les nostres oficines o enviant un correu electrònic a
arxiu@ua.es o a registre.gral@ua.es
• Participant en les enquestes que es realitzen sobre el Servei d’Arxiu i
Registre.

Els teus drets

Tens dret a:
• Accedir a les teues dades personals en qualsevol moment per a la seua
rectificació i cancel·lació,
• Que les teues dades de caràcter personal no siguen facilitades a tercers,
excepte en els supòsits legalment establits.

Les teues obligacions

Tens l’obligació de:
• Cuidar la documentació que l’Arxiu posa a la teua disposició,
• Citar la font arxivística d’aquells documents consultats, subjectes a
drets d’autor, en els casos que calga,
• Fer bon ús de les instal·lacions i mitjans materials del Servei d’Arxiu i
Registre.

On trobar-nos?
Servei d’Arxiu i Registre
Campus Sant Vicent del Raspeig
Apt. Correus 99
E-03080 Alacant

Arxiu General
Biblioteca General nº 33
965603400 ext.2409
965909757
arxiu@ua.es
http://sar.ua.es

Registre General*
edifici
telèfon
fax
correu electrònic
web

Rectorat nº 28
96599727
965903672
registre.gral@ua.es
http://sar.ua.es

Horari
De dilluns a dijous de
08:00 a 17:00 hores
Divendres de 08:00 a
15:00 hores

De dilluns a divendres
de 09:00 a 14:00 hores.
De dilluns a dijous de
16:30 a 18:30 hores.
*Oficines auxiliars
de Registre General
(consulteu web)

*Oficines auxiliars de Registre General (consulteu web)

