
SERVEI DE PUBLICACIONS

carta de serveis - edició 2 - juny 2015

pàgina següent





• Rebre i gestionar els originals presentats per a la seua  avaluació 
externa. C1

• Informar de forma personalitzada i motivada als autors i  
autores sobre les resolucions del Consell de Publicacions. C2

• Editar els originals aprovats pel Consell de Publicacions. C3

• Rebre i difondre llibres en els diversos canals de distribució i 
donar-los d’alta en el programa de gestió editorial. C4

• Enviar exemplars de promoció segons el llistat facilitat pels 
autors. C5

• Difondre les novetats editorials a través de la cadena de 
 distribució. C6

• Distribuir les novetats i servir les comandes d’exemplars a 
 distribuïdors, llibreries, unitats de la UA, altres institucions i 
particulars. C7

• Difondre les publicacions a través del butlletí digital de 
novetats. C8

• Liquidar els drets d’autor.  C9

• Reimprimir llibres esgotats. C11



C1 Sol·licitar una avaluació externa almenys a dos informadors 
aliens a la UA. I1

C2 Informar els autors i autores sobre les resolucions que afecten 
els seus originals en el termini de 3 dies des de la reunió del 
Consell de Publicacions. I2

C3 Iniciar el procés d’edició en els 15 dies següents a la recepció 
del material definitiu lliurat per l’autor o autora. I3

C4 Donar d’alta en els diferents canals de distribució i programa 
de gestió editorial en el termini de 3 dies. I4

C5 Enviar els exemplars de promoció segons el llistat facilitat pels 
autors en el termini de 5 dies. I5

C6 Enviar les novetats als diferents distribuïdors en el termini 
màxim de 5 dies. I6

C7 Servir les comandes d’exemplars a distribuïdors, llibreries, 
 clients, unitats de la UA i altres institucions en el termini de 3 
dies. I7

C8 Enviar al PDI i PAS de la Universitat i a la llista de distribució 
de persones interessades, almenys, 6 butlletins de novetats a 
l’any. I8

C9 Realitzar la liquidació corresponent als drets d’autor en el 
primer semestre de l’any. C9

C10 Disposar d’exemplars dels llibres esgotats que es  decidisquen 
reimprimir en el termini màxim de 15 dies. I10

C11 Obtenir un valor de 4 sobre 7 en l’Enquesta de satisfacció amb 
el servei. I11

*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 d’avaluacions externes realitzades.
I2 Percentatge de resolucions comunicades en el termini establit.
I3 Percentatge de llibres que comencen el seu procés d’edició 

en el termini establit.
I4 Percentatge de llibres donats d’alta en el termini establit.
I5 Percentatge d’exemplars de promoció enviats en el termini  

establit.
I6 Percentatge de novetats enviades als distribuïdors en el  

termini establit.
I7 Percentatge de comandes d’exemplars servits en el termini 

establit.
I8 Nombre total de butlletins enviats a PDI i PAS durant l’any.
I9 Percentatge de liquidacions realitzades en el termini establit.
I10 Percentatge de reimpressions rebudes en el termini establit.
I11 Índex de satisfacció.



Tens dret a: 

• rebre atenció professional i assessorament tècnic, 
• accedir a les teues dades personals en qualsevol moment per 

a la seua rectificació i cancel·lació,
• comunicar les queixes i suggeriments que estimes oportú 

 realitzar,
• que les teues dades de caràcter personal no siguen facilitades 

a tercers, llevat dels supòsits legalment establits.

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:

• Comunicant-nos les opinions i queixes per via telefònica,  
electrònica o postal,

• Mitjançant la participació en enquestes que es realitzen des 
d’aquest servei o per a aquest. 
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Publicacions Universitat d’Alacant

PublicacionesUA

Horari d’atenció al públic
Matí De dilluns a divendres, de 8 a 14.30 h
Vesprada Dilluns de 16.00 a 18.00h


