1. OBJECTE
El present procediment té com a objecte establir el tractament dels suggeriments, queixes i felicitacions de les persones
usuàries en relació amb el funcionament de la ges ó universitària de la Universitat de València, a fi d'atendre’ls adequadament i extraure’n d'elles oportunitats de millora en la qualitat dels serveis prestats, amb l’establiment dels sistemes de recepció, tramitació, comunicació de respostes i informació que permeten l'eficaç compliment d'aquest objec u.
2. ABAST
El procediment serà d’aplicació a totes les unitats organitza ves de la UV i a la seua ac vitat relacionada amb les persones
usuàries, que puga ser objecte de la valoració d’aquestes com a suggeriments, queixes o felicitacions

PROCEDIMENT

DE GESTIÓ DE LA

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES
I FELICITACIONS

3. DADES REGLAMENTÀRIES PER A L’ADMISSIÓ A TRÀMIT
1. Nom i cognoms
2. Adreça de la persona interessada a l’efecte de no ficacions.

DE LA

3. Número del DNI o del número del document d’iden tat anàleg, en el cas de persones d’altres nacionalitats.
4. En el cas de les queixes, fets i raons redactats amb la màxima claredat possible, amb indicació de la data i lloc de la
incidència.

UNIVERSITAT

DE

VALÈNCIA

5. En el cas dels suggeriments, breu descripció de la proposta.
6. Lloc, data i signatura de l’escrit.
7. Unitat universitària a què s’adreça.
4. ÀMBITS D’ACTUACIÓ EXCLOSOS
’
que queden fora de l’àmbit d’actuació de la B
,
 Els rela us a ac vitats i serveis que no siguen competència de la Universitat de València.

:

 Els recursos i les reclamacions que pretenguen el reconeixement d’un dret concret o d’un interès subjec u, mitjançant
l’exercici d’accions en via administra va o judicial.
 Els formulats de forma anònima o en els quals no resulte acreditada la vertadera iden tat de qui el formula.
 Les sol·licituds d’informació i les pe cions.
 Les queixes que es formulen davant la Sindicatura Universitària de Greuges.
La presentació d’una queixa no impedeix l’exercici de les accions o dels drets previstos a la norma va vigent aplicable al
cas de què es tracte. Tampoc no suspendrà els terminis per a la interposició de les reclamacions o recursos que siguen
procedents.
5. DEFINICIONS
 I

: esdeveniment que sobrevé en el curs d'un assumpte o ac vitat i té amb què té alguna connexió d'Influència

o repercussió posi va o nega va.
 Q

: comunicació en la qual l’usuari realitza manifestacions de disconformitat amb la prestació del servei, especial-

ment sobre retards, desatencions o qualsevol altre pus anàleg de deficient actuació, i què es percep com una falta de
qualitat en el servei prestat.
 S

: proposta formulada pels usuaris o les usuàries a fi de millorar la prestació o qualitat del servei i, en

especial, les que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molès es en les seues relacions amb el
servei.
 F
fet.

: és l’expressió del reconeixement que realitza un usuària i usuari davant del que considera un treball ben

BÚSTIA SQF-UV

DESENVOLUPAMENT:

PROCEDIMENT DE LA BÚSTIA DE SUGGERIMENTS, QUEIXES I FELICITACIONS DE LA UV
INICI: quan l’usuari decideix comunicar alguna disfunció detectada

Formulació de
la queixa

(CdS)

Formularis web

Manteniment de la
base de dades

Altres pus
A) via web
B) per escrit

1. Presentació formal del suggeriment, queixa i felicitació

Formulació del
suggeriment

PERSONA INTERESSADA

Formulació de
felicitació

2. Canalització automà ca i comunicació a la unitat implicada

Model electrònic 1
Formulari d’entrada i
jus ficant de recepció

R1: Registre
d’entrada

Avís automà c a la
unitat implicada

R2: Registre
de comunicacions

E N T RE U

PRESENTACIÓ

Carta de Serveis

SERVEI D’INFORMÀTICA (ENTREU)

3. Recepció i comprovació de la incidència
RESPONSABLE DEL CENTRE, EL SERVEI O LA UNITAT

ADMISSIÓ A TRÀMIT

Està dins dels àmbits
d’aplicació

CARTA MOTIVADA
A L A PERSONA INTERESSA DA
Amb indicació de l’àmbit d’actuació exclòs: comunicació i arxiu
(excepte reclamacions i recursos:
demanar a persona interessada
ra ficació i arxivar)

No

Sí

NO ÉS LA UNITAT CORRECTA
A) S’IDENTIFICA LA UNITAT
Trasllat intern a la unitat correcta

No

És correcta l’assignació

B) NO S’IDENTIFICA LA UNITAT
La unitat receptora demanarà a
l’interessat/-da l’esmena d’unitat
des natària correcta en un
màx.10 dies hàbils. Si no, arxivar.

Sí

Estan les dades necessàries per a la tramitació

No

C) CORRECCIÓ D’ESMENA
No està formulada correctament:
Requerir l’esmena en 10 dies
hàbils. Si no, arxivar.

Model electrònic 2A
Comunicació
d’inadmissió

R3: Registre
de cartes
d’inadmissió

Model electrònic 2B
Reassignació
d’unitat (màx.24h)

R4: Registre
de trasllats

Model electrònic 2C
Pe ció d’esmena
d’unitat des natària
(màx.10 dies hàbils)

R5: Registre
d’esmenes d’unitats

Model electrònic 2C
Pe ció d’altres
esmenes
(màx.10 dies hàbils)

2. Suggeriment

3. Felicitació

5. Anàlisi i valoració de les causes (i, si escau, iden ficar si està vinculada amb la CdS)

Model electrònic 3
Anàlisi de la incidència

RESPONSABLE DEL CENTRE, EL SERVEI O LA UNITAT
3.Felicitació

2.Suggeriment

1. Queixa
Sí
És procedent?

R7: Registre de
deses macions

Comunicar la resposta
a l’interessat/da

Model electrònic 4A
Resposta Favorable
sense mesures

R8: Registre de
procedents sense
mesures

Comunicar la resposta
a l’interessat/da

Model electrònic 4A
Resposta Favorable
amb mesures

R9: Registre de
procedents amb
mesures correc ves

Comunicar la resposta
a l’interessat/da

Model electrònic 4B
Suggeriment inviable

R10: Registre de
sugg. inviables

Comunicar la resposta
a l’interessat/da

Model electrònic 4B
Suggeriment acceptat

R11: Registre de
sugg. acceptats

No

Model electrònic 4C
Resposta de felicitació

R12: Registre de
felicit acions

Sí
Es pot solucionar?

No

Sí

Indicar les mesures
correc ves adoptades
És viable i cal

No

TRAMITACIÓ

implantar-ho?
Sí

Indicar les accions desenvolupades
per tal d’implantar el suggeriment
Es pot adaptar?

Comunicar a
l’interessat/da

Sí

Indicar les accions desenvolupades
per tal d’implantar la felicitació

Model electrònic 5
Enquesta del grau de
sa sfacció

Permet iden ficar accions de millora
per a la ges ó?

No

Sí

Explotar
la base
de dades

6. Iden ficació d’accions de millora a desenvolupar
RESPONSABLE DEL CENTRE, EL SERVEI O LA UNITAT
Informe de
seguiment
d’actuacions anual

7. Elaboració de l’informe de seguiment d’actuacions anual
CENTRE, SERVEI O UNITAT IMPLICADA

8. Elaboració d’Indicadors UV i Informe General de la B

UV

Indicadors i Informe
General B
UV

VR COMPETENT I SERVEI D’ANÀLISI I PLANIFICACIÓ [SAP]

Connector

- T R AM ITA CI Ó4. Obertura d’expedient i classificació. A con nuació s’obri l’expedient, que s’ha de classificar segons el pus d’incidència (suggeriment, queixa o felicitació).
5. Anàlisi i valoració. El responsable de la unitat ha d’ordenar que es duguen a terme les actuacions oportunes per verificar i analitzar les causes, que s’han d’anotar en el
3:
. També s’ha de determinar si es tracta d’una incidència relacionada amb un compromís de la carta de serveis. En aquest cas, cal tenir en compte que
s’ha d’incloure en l’informe de seguiment de la carta.
1. Q
:
En primer lloc, cal preguntar-se: És procedent?
 En cas posi u, es passa a la fase següent.
En cas nega u, és a dir, si, una vegada analitzades les circumstàncies exposades per la persona interessada, la resposta resulta desfavorable, cal mo var-la. En aquest cas es procedirà a
comunicar la resposta mitjançant el M
4A: R
. A con nuació s’arxivarà l’expedient.
A con nuació, en els casos de queixes procedents, ha de preguntar-se: Es poden solucionar les causes de la queixa?
 En cas posi u (si la queixa és acceptada i les causes es poden corregir), s’ha de comunicar a la persona interessada amb el M
4A: R
,
l’acceptació de la queixa, amb indicació de les mesures adoptades per resoldre el problema plantejat, a més de demanar disculpes per les molès es ocasionades.
 En cas nega u (si la queixa és acceptada, però no és possible corregir les causes), s’ha de comunicar la resposta a la persona interessada, amb el M
4A: R
correc ves amb la mo vació suficient de les raons que impedeixen la solució de la queixa plantejada.
2. S
:
En aquest cas, cal estudiar la viabilitat de la proposta. S’ha de preguntar: És viable?
 En cas posi u (si el suggeriment es viable i resulta possible i convenient la seua aplicació), s’han d’indicar les accions a desenvolupar i els recursos necessaris per tal de implantar la
millora suggerida. A més, s’ha de comunicar la resposta a la persona interessada amb el M
4B: S
amb indicació de les accions desplegades per tal de materialitzar les inicia ves suggerides i amb un agraïment específic per la col·laboració en la millora de la ges ó.
 En cas nega u (si el suggeriment resulta inviable, o no és possible la seua implantació), cal agrair la seua col·laboració i comunicar les raons de la inviabilitat a la persona interessada
mitjançant el M
4B: S
.
3. F
:
Aquest supòsit no necessita, en principi, actuacions addicionals, llevat que permeta iden ficar ac tuds o ap tuds recomanables que milloren la qualitat en la prestació dels serveis acadèmics o de ges ó. En aquest cas, s’ha de preguntar: Es poden adoptar millores a par r de la felicitació?
 En cas posi u, és recomanable la seua aplicació sistemà ca en la ges ó (sempre que siga possible i convenient), per la qual cosa s’han d’iden ficar les accions a desenvolupar i els
recursos necessaris per tal d’implantar-la. En tot cas, les felicitacions originaran una resolució expressiva de l’agraïment pel reconeixement que comporten, mitjançant el M
4C:
R
.
- RESPOSTA 7. Resposta. La resposta (que és obligatòria) ha de ser no ficada a la persona interessada a l’adreça que aquesta haja triat a efecte de comunicacions. En cas d’haver u litzat la via paper,
amb constància de la seua recepció. El termini, des de l’inici del procediment fins a la comunicació, no pot ser superior a un mes (de conformitat amb el Decret 165/2006 de la GVA i el
Reglament de funcionament de la B
SQF de la UV).
Junt amb aquesta comunicació, s’ha de convidar a la persona interessada a emplenar el M
5: E
a fi de mesurar el grau de sa sfacció en relació a la
ges ó de la B
SQF de la UV.
- SEGUIMENT8. Elaboració de l’informe de seguiment. En un termini màxim d’un mes des de l’acabament del curs acadèmic, cada unitat ha d’emetre informe sobre la ges ó que ha fet de la B
de la UV, segons les directrius del VR competent en matèria de planificació.

Fi DEL PROCEDIMENT

Ac vitat

a) Està dins dels àmbits d’aplicació de la B
?
 En cas posi u, es passa a la fase següent.
 En cas nega u, és a dir, quan es tracte d’àmbits d’actuació exclosos (els que no siguen competència de la UV, les comunicacions anònimes i les sol·licituds d'informació), s’ha de comunicar a la persona interessada la inadmissió i l’arxiu de l’escrit. Excepcionalment, en cas d’inadmissió per tractar-se de recursos o reclamacions, caldrà demanar a la persona interessada que confirme la seua intenció. Si ra fica que es tracta d’un recurs o reclamació, el responsable de la unitat haurà d’aplicar la norma va corresponent al cas de què es tracte i
arxivarà l’escrit. Si ra fica que tracta d’una queixa, con nuarà el procediment previst per a aquest pus d’incidència.
b) L’assignació a la seua unitat és correcta?
 En cas posi u, es passa a la fase següent.
 En cas nega u:
Si no és la unitat des natària però és possible iden ficar la unitat adequada, cal canviar la unitat des natària per la que resulte correcta en un termini màxim de 24 hores, i s’ha
de generar un nou avís automà c adreçat a la unitat adequada.
Si no s’iden fica amb claredat quina és la unitat adequada, la unitat receptora ha de demanar a la persona interessada que indique la des nació correcta, en el termini màxim de
10 dies hàbils. Una vegada rebuda l’esmena, cal canviar la unitat des natària per la que resulte correcta en un termini màxim de 24 hores, i s’ha de generar un nou avís automà c
adreçat a la unitat adequada. En cas de no rebre l’esmena en el termini assenyalat, s’arxivarà l’escrit.
En tots els casos, el termini de 30 dies per contestar s’ha de computar a par r de la recepció de la incidència en la unitat adequada.
c) Estan totes les dades reglamentàries per a l’admissió a tràmit?
 En cas posi u, es passa a la fase següent.
 En cas nega u, es requerirà a la persona interessada l’esmena corresponent, en el termini màxim de 10 dies hàbils. En aquest cas, també es computarà el termini de resposta de 30
dies a par r de la recepció de l’esmena. En cas de no rebre l’esmena en el termini assenyalat, s’arxivarà.

T RA MITE M

Model electrònic 4A
Resposta desfavorable

Comunicar la resposta
a l’interessat/da

No

O R I EN TA C I Ó P E R A U S U A R I S I U S U À R I E S ( E x t e r n )

RESPONSABLE DEL CENTRE, EL SERVEI O LA UNITAT

1. Queixa

- A D MI S SI Ó A TR ÀMI T3. Recepció i comprovació. A la recepció de la incidència, el responsable de la unitat afectada, ha de comprovar:

R6: Registre
d’altres esmenes

4. Obertura d’expedient i classificació segons el pus de la incidència

- P R ES EN TA CIÓL’inici es produeix quan la persona interessada considera oportú comunicar el seu suggeriment o la seua insa sfacció o felicitació respecte de la ac vitat d’algun centre, servei, unitat
(d’ara endavant unitat), o persona de la UV.
1. Presentació formal. És l’acte d’omplir el M
1: F
/
/
. La persona interessada pot presentar aquest formulari preferentment en l’eina E o a les oficines de registre de la UV:
a) via web (després d’iden ficar-se en E
, s’ha d’accedir a l’eina B
a l’adreça: h p://entreu.uv.es). Aquesta eina generarà automà cament un missatge amb el jus ficant de
recepció i l’agraïment per la col·laboració.
b) per escrit (en aquest cas, el personal de l’Oficina de Registre, després d’admetre el formulari escrit, n’ha de tornar una còpia (que ha d’aportar la persona interessada) registrada
acredita va de la recepció. Posteriorment remetrà l’original, en el termini de 24 hores, a la unitat des natària. El personal de la unitat receptora encarregat de la ges ó transcriurà
els con nguts a l’eina electrònica, escanejarà l’original i ho adjuntarà com a documentació annexa. En aquest cas, totes les comunicacions seran per via ordinària, sense que es puga
ac var la possibilitat de comunicacions electròniques. El formulari imprès es troba a disposició dels usuaris i de les usuàries a les unitats universitàries i a les oficines de registre de la
UV. A més, el formulari es pot descarregar h p://entreu.uv.es.
En ambdós casos, s’han d’indicar les
(vegeu al dors, apartat 3) per a la seua admissió a tràmit (a l’eina electrònica, configurats com a camps obligatoris). La B
SQF ha d’estar senyalitzada en un lloc visible i fàcilment iden ficable a la pàgina web principal de la Universitat de València i, a més, en totes les pàgines web de les unitats universitàries.
2. Canalització i comunicació. El formulari omplert queda registrat a l’aplicació informà ca, generant un avís per correu electrònic al/s gestor/s de la Bús a en la unitat implicada.

9. Elaboració d’indicadors i de l’Informe General de la Bús a UV. Finalment, el SAP construirà els indicadors necessaris derivats de la B
de la Universitat de València i el VR competent en matèria de planificació emetrà l’Informe General de la B
SQF de la UV.

Registre

Entrades/inputs

Decisió

Document

SQF

UV per al Sistema d’Informació per a la ges ó

