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SERVEIS QUE ES PRESTEN



INFORMACIÓ
• Informació a l’usuari sobre els aspectes de la gestió tèc-

nica (disseny, grandàries, impressió…).
• Informació a l’usuari sobre els aspectes de la gestió 

econòmica (càrrec intern, aplicació pressupostària,…).

ASSESSORAMENT
• Assessorar, des del punt de vista tècnic, sobre la realització 

de dissenys per a la impressió posterior d’aquests.
• Assessorament o intermediació amb impremtes externes 

a la UA quan, per motius de capacitat tècniques o 
grandàries, no siga possible fer el treball sol·licitat.

• Assessorament i informació en treballs relacionats amb 
les Arts Gràfiques.

IMPRESSIÓ
• Impressió dels treballs –adequats a la grandària de la 

maquinària existent– que es fan amb el sistema Òfset.
• Impressió dels treballs –adequats a la grandària de la 

maquinaria existent– que es fan amb sistema digital.
• Impressió amb plòter de treballs amb grandària màxima 

de 60 cm de llarg o ample que es desitge.
• Impressió de la papereria corporativa de la UA, targetes 

de presentació, sobres, subcarpetes, oficis, etc.
• Impressió de tesi, informes, fullets, cartelleria, revistes, 

targetes grans, paper de seguretat, etc.

ALTRES SERVEIS
• Enquadernació per mitjà de cola calenta de tesi, informes, 

etc.
• Tall i encolat posterior (si és sol·licitat) de paper imprès o 

en blanc per a reciclar.
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• Subministrar: 
• Carpetes especials (amb solapes), per a congressos 

i altres esdeveniments, i també tota la documentació  
necessària (diplomes, identificadors, publicitat, etc.).

• Paper de seguretat de la UA, per a l’expedició de  
certificats i altres documents.

• Caixes d’embalatge impreses amb el logotip de la UA.
• Precinte adhesiu, serigrafiat amb el logotip de la UA.

• Fer els pressupostos sol·licitats en un termini no superior 
a 1 dia hàbil, en el cas de pressupostos propis.

• Respondre a les queixes i els suggeriments en un termini 
no superior a 1 dia hàbil.

• Fer els treballs en color sota la norma ISO 12647-2.
• Complir amb els terminis acordats amb l’usuari d’acord 

amb les característiques del treball sol·licitat, (quantitat, 
grandària, nombre de pàgines…) i la disponibilitat de la 
maquinària.

• Comunicar al sol·licitant de forma immediata la dis-
ponibilitat del treball realitzat per mitjà de correu  
electrònic, i adjuntar-li l’albarà del càrrec intern.

• Percentatge de queixes i suggeriments respostes en el 
termini establit.

• Grau de satisfacció dels usuaris.
• Percentatge de treballs sol·licitats que s’han fet en el  

termini acordat.
• Percentatge de comunicacions fetes al sol·licitant en el 

termini establit.

INDICADORS PER AL SEGUIMENT

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT

FORMES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ



ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT

Tens dret a:
• Rebre el treball tan ràpid com siga possible sempre que 

les circumstàncies tècniques ho permeten, i també a  
rebre al mateix temps l’albarà del càrrec intern del treball 
o comanda sol·licitat.

• Rebre el millor tracte personalitzat.
• Rebre l’assessorament tècnic que siga necessari, i també 

el consell sobre la realització del treball amb el cost 
econòmic més baix possible.

És la teua obligació: 
• Guardar i fer guardar la confidencialitat de tota comunicació o 

presentació que es faça des de la impremta (càrrecs interns, 
preus de les comandes sol·licitades, pressupos tos) ja que 
tenen caràcter de documentació interna.

• Sol·licitar el treball que cal fer o la comanda de material da 
en la pàgina web de la impremta 

·
Pots col·laborar en aquest procés de millora:
• Amb la presentació de les teues queixes o suggeri-

ments sobre el funcionament del nostre servei, per correu  
electrònic o per mitjà d’un escrit dirigit al cap d’impremta.

• Mitjançant la participació en enquestes.
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DIRECCIONS I HORARI

Horari d’atenció al públic:
Matins: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00

Vesprades: de dilluns a dijous de 16:00 a 18:00

HORARI D’ESTIU

Juny i juliol

Matins: de dilluns a divendres de 8:00 a 14:00

Vesprades: de dilluns a dimecres de 16:00 a 18:00

Agost

Tancat per vacances

Informació:
Impremta

Edifici Biotecnologia, pavelló núm. 9 
Ap. de correus 99

E-03080 ALACANT
Telèfon 965 903 472 – Fax 965 903 907

www.impremta.ua.es
impremta@ua.es


