
 

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

COMPROMISOS 

L’OCDS posa a disposició de les usuàries i usuaris els següents mecanismes de correcció en cas de 

queixes o incompliment de compromisos. 

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

 Telefonada personal a fi d’esmenar els errors comesos. 

 Nova tramitació davant d’errors comesos per aquesta Oficina, en un temps mínim. 

 Possibilitat de facilitar una entrevista amb instàncies responsables. 

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

tar-se a la pàgina web de l’OCDS  i en el canal de qualitat de la pàgina web de la UJI. 

Els resultats del compliment dels compromisos es publicaran amb caràcter anual al web de l’OCDS i 

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

 
 
REFERÈNCIES LEGALS 
 
Règim jurídic aplicable a les cartes de serveis 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

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

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

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

- Estatuts de la Universitat Jaume I i normativa de desplegament. 

- Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament. 

- Llei 6/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de cooperació al desenvolupament de la Com-

unitat Valenciana. 

- Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat. 

- Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del voluntariat. 

- Decret 40/2009, de 13 de març, pel qual s’aprova el reglament que desplega la Llei 4/2001, 

de la Generalitat, de voluntariat. 
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A més, és rellevant tenir en compte: 

- Codi de conducta de les universitats en matèria de cooperació al desenvolupament. 

- ESCUDE (Estratègia de Cooperació Universitària al Desenvolupament). 

- Plans directors (estatals i autonòmics) de cooperació al desenvolupament i els plans directors 

(estatals i autonòmics) d’immigració. 

Règim jurídic aplicable a les queixes, reclamacions i suggeriments 

- Normativa reguladora de la Bústia UJI : http://www.uji.es/CA/bustia/reglament.html  

Normativa 

 - UNE 93200:2008. Cartes de serveis. Requisits 

 

http://www.crue.org/export/sites/Crue/areainternacional/documentos/CODIGOCONDUCTA.pdf
http://www.crue.org/export/sites/Crue/areainternacional/documentos/ESCUDE2000.pdf
http://www.uji.es/CA/bustia/reglament.html
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DRETS I OBLIGACIONS DE LES USUÀRIES I USUARIS DE L’OCDS 

 

Drets 

▪ A rebre informació personalment,  telefònicament 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 pel personal de l’Oficina. 

▪ A la protecció de dades de caràcter personal. 

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

trets. 

▪ A rebre una atenció personalitzada. 

▪ A la confidencialitat. 

 

7.2 Obligacions 

▪ Respectar els acords documentals contrets. 

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


