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pàgina següent





• Elaboració, d’acord amb les directrius de la Gerència, del  
projecte de pressupostos i seguiment de l’execució del mateix 
C1

• Tramitació de les modificacions pressupostàries i elaboració 
de la liquidació del Pressupost i dels Comptes Anuals de la 
Universitat d’Alacant (UA) C2

• Manteniment del Fitxer de tercers C3

• Mantenir informats als proveïdors sobre la situació de les 
seues factures a través del Portal d’Informació al Proveïdor 
(PIPUA) C4

• Validació de les propostes de despesa tramitades pels  
centres de despesa i elaboració dels documents comptables  
corresponents C5

• Liquidació de les comissions de servei amb dret a  
indemnització de tot el personal de la UA C6

• Gestió integral de la contractació: inici, adjudicació, signatura 
del contracte, recepció, devolució de garantia i liquidació C7

• Gestió de l’Inventari C8

• Gestió de càrrecs interns C9

• Emissió de factures de la UA C10

• Control i seguiment dels ingressos: C11

• Identificació
• Elaboració dels documents comptables corresponents
• Comunicació als diferents serveis afectats a l’efecte 

d’assignació de l’ingrés a la clau econòmica corresponent
• Emissió de les relacions de transferències i realització de les 

ordres corresponents a través de banca electrònica. C12

SERVEIS QUE ES PRESTEN



• Liquidació dels ingressos corresponents a taxes d’estudis  
propis i cursos C13

• Acarament de documents comptables C14

• Elaboració de la informació fiscal, comptable i financera  
requerida pels òrgans de govern, els òrgans de control (intern 
i extern) i altres administracions públiques C15

• Gestió de comptes bancaris  C16



• 

C1 Presentació dels informes mensuals d’execució del presupost 
mensual abans del dia 20 del mes següent I1

C2 Presentació de la liquidació i dels comptes anuals en els  
terminis legalment establits I2

C3 Registrar les altes o modificacions de tercers en el termini de 3 
dies des de la recepció de la sol•licitud I3

C4 Facilitar als preveïdors les dades d’accés a PIPUA en el termini 
màxim de 3 dies des de la recepció de la seua sol•licitud I4

C5 Emissió del document comptable de les propostes de  
despesa correctes en el termini màxim de 3 dies des de la 
seua recepció I5

C6 Realitzar el document comptable de liquidació de les  
comissions de servei en el termini màxim de 3 dies des de la 
recepció de tota la documentació I6

C7 Realitzar els diferents tràmits de contractació en els  
terminis legalment establits i d’acord amb les disposicions legals  
sobre aquest tema I7

C8 Mantenir actualitzat l’inventari de béns mobles i immobles I8
C9 Obtindre un valor mínim de 4 sobre 7 en l’enquesta de satis-

facció amb el servei I9
C10 Emetre les factures sol•licitades en un termini màxim de 2 

dies  des de la sol•licitud sempre que aquesta siga correcta i 
venja acompanyada de la documentació necessària I10

C11 Enviar als centres de gast afectats, la comunicació de 
l’assignació del ingrés en un termini màxim de 4 dies des que 
estiga correcta i identificada tota la documentació I11

C12 Cursar les ordres de transferència a les entitats bancàries 
en un termini màxim de 4 dies des de la recepció dels  
documents de pagament  I12

* NOTA: A efectes del còmput del terminis establerts als nostres compromisos, tots els terminis explicats 

en dies s’entenen com a dies hàbils, si no especifiquem altra cosa

ELS NOSTRES COMPROMISOS DE QUALITAT*



C13 Realitzar les liquidacions de taxes d’estudis propis i cursos en 
el termini màxim de 2 dies des de la seua sol•licitud I13

C14 Realitzar l’acarament de documents comptables en el ter-
mini màxim de 4 dies  des de la sol•licitud I14

C15 Facilitar la remissió d’estadístiques i informes requerits pels 
citats òrgans en els terminis preceptius I15

C16 Realitzar les gestions d’obertura, tancament i modificació de 
titulars en els comptes bancaris en el termini màxim de 4 dies  
des de la sol•licitud sempre que s’aporte tota la informació i 
documentació necessàries I16

I1 Percentatge d’informes mensuals d’execució del pressupost 
presentats en el termini establit

I2 Compliment del termini establit
I3 Percentatge d’altes i modificacions de tercers realitzades en el 

termini establit
I4 Percentatge de proveïdors als quals s’ha facilitat les dades 

d’accés a PIPUA en el termini establit
I5 Percentatge de propostes de despesa el document comptable 

de la qual s’emet en el termini establit
I6 Percentatge de comissions de servei del qual s’emet el docu-

ment comptable en el termini establit
I7 Percentatge d’expedients de contractació tramitats sense  

incidències
I8 Percentatge de béns inventariables que s’inventarien en 3 

mesos des de la seua adquisició
I9 Avaluació positiva per part dels usuaris de la tramitació de  

càrrecs interns en les enquestes de satisfacció
I10 Percentatge de factures emeses en el termini establit

INDICADORS PER AL SEGUIMENT



FORMES DE COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ

I11 Percentatge de comunicacions d’assignació d’ingressos en-
viades als centres de despesa afectats en el termini establit

I12 Percentatge de transferències ordenades a les entitats 
bancàries en el termini establit

I13 Percentatge de liquidacions de taxes realitzades en el termini 
establit

I14 Percentatge de documents acarats en el termini establit
I15 Percentatge d’informes facilitats dins de termini.
I16 Percentatge de gestions realitzades en el termini establit

Pots col•laborar en aquest procés de millora:
• Comunicant-nos les teues opinions i suggeriments a través de  

en qualsevol dels registres establits en la UA o en la bústia de 
suggeriments de la nostra web

• Participant en les enquestes



ADRECES I HORARI

Servei de Gestió Económica i Contabilitat
Edifici Rectorat (nº 28)

Campus de Sant Vicent del Raspeig
Apt. 99 

E-03080 Alacant

Sotsdirecció de Gestió Econòmica
telèfon  965 90 9483
adreça electrónica gesteco@ua.es
web http://sge.ua.es/es

Sotsdirecció de Comptabilitat
telèfon 965 90 9771
adreça electrónica servei.comptabi@ua.es
web http://sc.ua.es/

Horari: 
Matins: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00
Vesprades: de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00

(En períodes d’activitat atenuada: només horari de matins)

http://www.ua.es
http://http://sigua.ua.es/carto/mapscript/msbox.php?CMD=ZOOM_IN&ViewRegion=nada&plantaForm=&MAINMAP.x=319&MAINMAP.y=200&MINX=716940.9868421&MINY=4251269.875&MAXX=717729.14473684&MAXY=4251794.875&width=600&height=400&lang=
http://sge.ua.es/es
http://sc.ua.es/

