
GABINET D’IMATGE I 
COMUNICACIÓ GRÀFICA 

carta de serveis - edició 1 - juny 2013

 



SERVEIS QUE ES PRESTEN



•	 Assessorament en la correcta utilització de la imatge cor
porativa de la UA.

•	 Facilitar	als	diferents	col·lectius	els	elements	gràfics	iden
tificatius	de	la	UA	(logotips,	imatges,	etc.).

•	 Assessorament per a la correcta implantació de les di
ferents propostes de disseny i campanyes publicitàries.

•	 Elaboració	 de	 la	 publicitat	 impresa	 i	 cartelleria	 (díptics,	
tríptics,	targetons,	etc.).

•	 Disseny	d’iconografia	i	 imatge	corporativa,	 i	adaptació	a	
diferents	suports	(papereria,	etc.).

•	 Elaboració d’il·lustracions o motius per a il·lustrar dife
rents publicacions o per a inserirlos en diversos elements  
publicitaris institucionals.

•	 Adaptació de la publicitat impresa a suports electrònics 
(correus	electrònics,	web,	PDF,	CD,	etc.).

•	 Disseny d’elements i imatges adaptades per al desenvo
lupament	de	pàgines	web	de	la	UA.

•	 Producció	d’animacions	en	format	Flash.
•	 Maquetació	de	la	guía	institucional	de	la	UA	i	elaboració	

de fullets per a centres i facultats.
•	 Disseny i maquetació d’anuncis en premsa escrita.
•	 Disseny de portades per a llibres i diferents publicacions 

institucionals.
•	 Elaboració de la senyalètica institucional dins del campus 

universitari.
•	 Disseny o adaptació de la publicitat impresa en suports 

per	a	l’exterior	(bàners,	autobusos,	marquesines	etc.).
•	 Disseny	de	 la	promoció	 institucional	(samarretes,	regals	

institucionals	o	corporatius	i	objectes	protocol·laris).

SERVEIS QUE ES PRESTEN



•	
•	
•	 Atendre el 100% de les consultes relacionades sobre l’ús 

de	 les	normes	gràfiques	de	 la	UA	en	un	 termini	màxim	
d’un dia.

•	 Proporcionar,	 en	 el	 mateix	 dia	 de	 la	 petició,	 qualsevol	 
element	gràfic	que	conforma	la	identitat	visual	de	la	UA.

•	 Assessorar en el 100% de treballs realitzats tant  
sobre l’execució i implantació en els diferents mitjans  
gràfics	que	el	client	vol	utilitzar,	com	en	la	conveniència	 
d’emprarne d’altres de diferents. 

•	 Executar el 100% de la publicitat impresa en els terminis 
acordats.

•	 Garantir al 100% la correcta adaptació de la imatge  
corporativa en els diferents mitjans d’impressió  
(mesurable	amb	les	especificacions	de	les	impremtes).

•	 Garantir al 100% la correcta visualització en suports  
electrònics de la publicitat impresa elaborada.

•	 Garantir que el 100% dels elements que es dissenyen per 
a	una	pàgina	web	(imatges,	animació	Flash,	etc.)	s’ajusten	
a	les	especificacions	tècniques	del	suport.	

•	 Maquetar el 100% de les guies dels centres en el terminis 
acordats.

•	 Dissenyar i lliurar als mitjans el 100% dels anuncis  
contractats amb dos dies d’antelació perquè els publiquen.

•	 Dissenyar el 100% de les portades per a les diferents 
publicacions en els terminis acordats.

•	 Garantir que el 95% de la senyalètica implantada al  
campus complisca la seua funció.

•	 Garantir que el 100% dels dissenys en publicitat  
exterior s’adapte tant als suports escollits com a la resta dels  
elements que conformen la campanya.

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT 

FORMES DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ 



•	 Respondre a les queixes o suggeriments en el termini de 
dos dies.

•	 Percentatge	de	queixes	 i	suggeriments	contestats	en	el	
termini de dos dies.

•	 Percentatge	 de	 peticions	 d’assessorament	 satisfetes	 
sobre normes d’utilització de la imatge corporativa de la 
UA.

•	 Percentatge	 de	 peticions	 d’assessorament	 satisfetes	 
sobre formes d’implantació dels diferents treballs de  
dissenys realitzats en el servei.

•	 Percentatge	de	peticions	satisfetes	sobre	les	realitzacions	
de treballs de dissenys.

•	 Índex de satisfacció dels usuaris del servei.
•	 Compliment	 de	 la	 data	 de	 lliurament	 de	 les	 peticions	 

sobre	elements	gràfics	de	la	UA.
•	 Formes de col·laboració i participació
•	 Comunicant-nos	les	opinions	i	queixes	per	via	telefònica,	

electrònica	o	postal,	dirigides	a	les	adreces	que	figuren	en	
aquesta carta de serveis.

•	 Participant	en	enquestes	que	faça	aquest	servei.

•	 Comunicant-nos	les	opinions	i	queixes	per	via	telefònica,	
electrònica	o	postal,	dirigides	a	les	adreces	que	figuren	en	
aquesta carta de serveis.

•	 Participant	en	enquestes	que	faça	aquest	servei.

INDICADORS PER AL SEGUIMENT

FORMES DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ 



ADRECES I HORARI

Horari d’atenció al públic:
De	dilluns	a	divendres,	de	8.00	a	15.00h	

dilluns	i	dimarts,	de	16.00	a	18.30h

Informació:
Gabinet d’Imatge i Comunicació Gràfica 

Ed.	Biblioteca	General.	Planta	Baixa
Campus	de	Sant	Vicent	del	Raspeig

Ap. de correus 99 
E-03080	Alacant.

Tel.:	96590	3471,	3013,	2126
Fax:	96590	9659

http://web.ua.es/va/gabinete-imagen/
gabimatge@ua.es

http://www.ua.es
http://web.ua.es/va/gabinete-imagen/

