
Unitat de Patrimoni 
i Inventari

carta de serveis - edició 0 - juny 2019



La nostra missió

La nostra missió és assistir amb transparència, eficiència i 
professionalitat la Gerència i altres òrgans de govern en els processos 
relacionats amb els béns i drets de la UA, així com proposar les normes 
i bases per a l’adequada gestió patrimonial de la institució i les seues 
entitats adscrites.



Els nostres serveis
i els nostres compromisos

Elevar a la Gerència la proposta de la normativa sobre la gestió 
patrimonial que acompanya els pressupostos

 c Presentar anualment l’esborrany de la normativa o modificacions 
d’aquesta en el mes de novembre - i1

Elaboració de la informació patrimonial

 c Emissió dels informes requerits en el termini de 10 dies - i2

Tramitació d’expedients davant el Registre de la Propietat i l’Oficina del 
Cadastre.

 c Diligenciar els tràmits per a completar expedients en el termini de 
15 dies - i3

Elaboració dels expedients patrimonials digitalitzats. 

 c Digitalitzar durant tot l’exercici econòmic els corresponents 
expedients patrimonials - i4

Gestió de canvis d’ubicació i baixes dels béns inventariats

 c Tramitar la baixa o la modificació de la situació jurídica i física dels 
béns inventariats en el termini de 3 dies - i5

Validació dels elements inventariats.

 c Revisar les fitxes dels elements en el termini de 5 dies - i6

Codificació dels elements inventariables

 c Identificar i introduir els elements inventariables dins del sistema 
UXXI-EC en el termini de 3 dies - i7

Informació i assessorament en el procés d’incorporació al patrimoni 
dels nous elements a inventariar

 c Respondre a les peticions d’informació o assessorament en el 
termini de 2 dies - i8



Auditoria dels elements inventariats

 c Comprovar anualment la informació dels elements inventariats - 
i9

A més ens comprometem a:

 c Respondre a les queixes i suggeriments en el termini de 10 dies. - 
i10

 c Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’Enquesta de Satisfacció 
amb el Servei - i11

Els indicadors
i1 Compliment de termini establit
i2 Percentatge d’informes emesos en el termini establit
i3 Percentatge de tràmits diligenciats en el termini establit
i4 Nombre d’expedients digitalitzats 
i5 Percentatge de gestió de les baixes i modificacions realitzades en 

el termini establit
i6 Percentatge de fitxes revisades en el termini establit 
i7 Percentatge d’elements inventariables introduïts en el termini 

establit
i8 Percentatge de respostes realitzades en el termini establit
i9 Percentatge d’elements verificats en el termini establit

i10 Percentatge de queixes i suggeriments respostos en el termini 
establit

i11 Índex de satisfacció amb el servei



Participa en la millora
Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• Presentant la vostra opinió sobre el servei a través del nostre formulari 

web
• Participant en enquestes de qualitat



On trobar-nos?
Unitat de Patrimoni i Inventariat

Edifici Biblioteca General

Campus Sant Vicent del Raspeig

Apt. Correus 99

E-03080 Alacant

telèfons
965903827 
965903400 ext. 2792

correu  electrònic upi@ua.es
web https://web.ua.es/va/upi/

Horari

Matí: De dilluns a divendres, de 9 a 14 h

Vesprada: Dijous, de 15 a 17


