
 

MESURES D’ESMENA O COMPENSACIÓ EN EL CAS D’INCOMPLIMENT DE 

COMPROMISOS 

La Fundació Isonomia posa a disposició de les persones interessades els següents mecanismes 

d’esmena en cas de queixes o incompliment de compromisos. 

 Carta de disculpes, enviada pel mateix canal de la recepció o pel que s’indique. 

 Telefonada personal per esmenar els errors comesos. 

 Nova tramitació davant d’errors comesos per aquest servei, en un temps mínim. 

 Possibilitat de facilitar una entrevista amb les instàncies responsables. 

Els indicadors de mesurament del compliment dels compromisos i els seus resultats podran 

consultar-se en la pàgina web de la Fundació Isonomia i en el canal de qualitat de la pàgina web de 

l’UJI. 

Els resultats del compliment dels compromisos es publicaran amb caràcter anual al web de la 

Fundació Isonomia i en el canal de qualitat de la pàgina web de l’UJI. 

 

REFERÈNCIES LEGALS 
 
Règim jurídic aplicable a aquesta carta de serveis 

▪ Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

▪ Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

▪ Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 

▪ Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 

▪ Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la llei orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d’universitats. 

▪ Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

▪ Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere. 

NORMATIVA 

▪ UNE 93200:2008. Cartes de serveis. Requisits 



 

 

DRETS I OBLIGACIONS DE LES USUÀRIES I USUARIS DE LA FUNDACIÓ 
 

Drets 

▪ A rebre informació, sempre que se sol·licite, tant personal, com telefònica o per correu 

electrònic. 

▪ A participar en els fòrums. 

▪ A expressar la seua opinió en la Bústia UJI. 

▪ A rebre un tractament respectuós i considerat per part del personal. 

▪ A la protecció de dades de caràcter personal de la Fundació. 

▪ A participar en les actuacions programades d’acord amb els acords documentals contrets 

(convenis i contractes). 

▪ A rebre una atenció personalitzada. 

▪ A la confidencialitat. 

Obligacions 

▪ Respectar els acords documentals contrets (firmes de convenis i contractes). 

▪ Respectar les bases de les convocatòries de les activitats (jornades, trobades...). 

▪ Respectar les decisions preses per la majoria de les persones assistents a les reunions (grups 

de treball, etc.). 

▪ Complir els acords establits en la contractació de serveis de disseny, impartició i gestió de 

la formació. 

▪ Complir el que s’ha inclòs en els contractes de prestació de serveis. 

 


