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El servei als ciutadans ha de ser el principi en què es base 
l’actuació de les administracions públiques i l’objectiu 
permanent de la seua activitat.

D’altra banda, els ciutadans, usuaris del servei que presta 
l’Administració Local, tenen dret, tant a conéixer amb detall 
els serveis als quals tenen dret, com a rebre’ls amb una 
qualitat mínima exigible.

Por aquest motiu, aquesta corporació ha elaborat una 
Carta de Serveis, com a compromís davant els ciutadans 
de Gandia i, és per això, que presentem aquest document 
per informar els ciutadans dels serveis a què tenen accés 
i dels compromisos de qualitat que ens hem marcat en la 
seua prestació. 

La Carta de Serveis es considera un instrument de qualitat, 
ja que reflecteix una manera de treballar i un compromís 
adquirit davant tots els ciutadans, i s’integra dins del 
conjunt d’accions per tal de millorar, de manera contínua, 
la qualitat de l’Administració Pública Local de Gandia.

Aquest Govern pretén fer un pas més en l’excel·lència de 
la prestació de serveis, demostrant als nostres usuaris 
que hem desenvolupat la Carta de Serveis conforme a 
una metodologia exigent, seguint estàndards de qualitat  
i tractant d’assegurar el seu compliment, mitjançant la 
provisió dels recursos adequats. 

La nostra responsabilitat i la nostra obligació és treballar 
per a millorar i donar resposta a les demandes que la 
ciutadania espera i ens exigeix.

Diana Morant Ripoll
Alcaldessa 

PRESENTACIÓ CARTA DE SERVEIS GANDIA
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La nostra missió
L’administració pública, en general, i l’Ajun-
tament de Gandia, en particular, han de ser-
vir amb objectivitat als interessos generals, 
d’acord amb els principis constitucionals 
d’eficàcia, jerarquia, descentralització, des-
concentració i coordinació, amb sotmeti-
ment plena a la llei. 
D’acord amb aquesta obligació, ens com-
prometem a prestar uns serveis que res-
ponguen a les necessitats i expectatives de 
la població de Gandia, de manera eficaç i 
eficient, amb un equip humà professional 
orientat a l’excel·lència i la innovació. 

La nostra visió 
Millorar contínuament els serveis municipals 
i, alhora, aconseguir un municipi que atraga 
nous projectes per al futur, és la nostra prin-
cipal missió. 
Volem un municipi sostenible des d’un punt 
de vista social, econòmic i mediambiental, 
que millore el nivell de vida de les persones i 
assegure el futur de nous projectes, de ma-
nera que les persones disposen de serveis 
municipals a costos raonables.

Els nostres valors 
Creiem en un model d’Ajuntament on parti-
cipen els ciutadans, en un model de convi-
vència i de respecte entre tots i amb el medi 
ambient. 
Liderarem totes les iniciatives que aporten 
millores al municipi. 
Busquem la cooperació i l’aliança amb al-
tres administracions, en benefici mutu i 
col·lectiu dels nostres veïns i veïnes.

Línies d’actuació
•Mantenir els compromisos amb la ciutada-
nia, mitjançant la Carta de Serveis. 
•Millorar els estàndards de qualitat en 
l’atenció a les persones usuàries. 
•Simplificar els processos de la documen-
tació i dels tràmits. 
•Responsabilitat i consciència de costos. 
•Implantar sistemes de gestió de qualitat 
dels serveis que prestem i dels seus proces-
sos, avaluant-ne i certificant-ne el contingut, 
especialment dels relacionats amb les per-
sones usuàries dels serveis municipals. 
•Impulsar les noves tecnologies en la gestió 
municipal, per a evitar pèrdues de temps i 
costos. 

Serveis legalment establerts 
El municipi, per a la gestió dels seus interes-
sos i en l’àmbit de les seues competències, 
pot promoure tot tipus d’activitats i prestar 
tots els serveis públics per a satisfer les ne-
cessitats i aspiracions de la comunitat veï-
nal. 
El municipi de Gandia té una població de 
77.200 habitants. 
Per això, l’Ajuntament exercirà competèn-
cies en els termes de la legislació de l’Estat 
i de les comunitats autònomes, en les ma-
tèries següents: 
•Seguretat en llocs públics 
•Ordenació del trànsit de vehicles i perso-
nes a les vies urbanes 
•Protecció civil, prevenció i extinció d’incen-
dis 
•Ordenació, gestió, execució i disciplina ur-
banística; promoció i gestió d’habitatges; 
parcs i jardins, pavimentació de les vies pú-
bliques urbanes, i conservació de camins i 
vies rurals. 
•Patrimoni historicoartístic 
•Prestació dels serveis socials, i de promo-
ció i reinserció social
•Protecció de la salubritat pública
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Serveis objecte de compromís
La implicació de l’organització ha sigut total, 
atés el caràcter transversal d’alguns dels 
compromisos. Aquests afecten, de manera 
especial, els serveis següents:
 
• POLICIA LOCAL 
• INFORMÀTICA 
• INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
• CULTURA 
• BIBLIOTEQUES
• COMERÇ
• MEDI AMBIENT
• OFICINA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ
• ARXIU ADMINISTRATIU
• ACTIVITATS
• URBANISME
• RECURSOS HUMANS (PERSONAL)
• PADRÓ
• TURISME
• EDUCACIÓ
• DONA I IGUALTAT
• SERVEIS SOCIALS
• JOVENTUT
• PROMOCIÓ ECONÒMICA CSI-COM
• GESTIÓ TRIBUTÀRIA
• ESPORTS
• ARXIU HISTÒRIC
• SERVEIS BÀSICS 

Drets i obligacions de la població 
municipal 
• Ser elector/a i elegible, d’acord amb el 
que disposa la legislació electoral. 
•Participar en la gestió municipal, d’acord 
amb el que disposen les lleis i, si és el cas, 
quan els òrgans de govern i l’Administració 
Municipal demanen la col·laboració, amb 
caràcter voluntari, de les veïnes i els veïns. 
Hi ha un compromís específic d’elaborar un 
Reglament de Participació Ciutadana. 
•Utilitzar, segons la seua naturalesa, els ser-
veis públics municipals, i accedir als aprofi-
taments comunals, segons les normes apli-
cables. 

•Contribuir, mitjançant prestacions econò-
miques i personals legalment previstes, a la 
realització de les competències municipals. 
•Adreçar sol·licituds a l’Administració Muni-
cipal i ser informats en relació amb els ex-
pedients i la documentació municipals, en 
el marc de les lleis i segons el que disposa 
l’article 105 de la Constitució. 
•Aquells altres drets i deures establerts en 
les lleis. 

Formes de col·laboració: queixes i 
suggeriments 

S’ha establert un procediment específic per 
a la tramitació de les queixes i els suggeri-
ments, per tal que qualsevol persona veïna 
del municipi puga presentar-les, sempre re-
latives tant a la prestació dels serveis inclo-
sos en la Carta, com a l’incompliment dels 
compromisos associats als serveis esmen-
tats. 
Les queixes i els suggeriments es podran 
presentar de forma presencial, mitjançant 
una instància o formulari web, emplenat per 
la persona interessada, la qual serà objecte 
de contestació personalitzada, en el termini 
màxim de 20 dies hàbils: 
- Presencial: Servei d’Atenció al Ciutadà, 
ubicat a la plaça Major, 1
- Correu postal adreçat a l’Ajuntament de 
Gandia (plaça Major, 1. 46701  Gandia – 
València) 
- Correu electrònic e-mail: ajuntament@
gandia.org
- Telemàticament, per internet   www.gan-
dia.com

Així mateix, qualsevol suggeriment es con-
siderarà i serà tingut en compte en el procés 
de revisió, actualització i ampliació de les fu-
tures edicions d’aquesta Carta de Serveis. 
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Formes de participació ciutadana 
Totes les persones poden col·laborar en 
la millora contínua dels serveis objecte 
d’aquesta Carta, pels mateixos mitjans indi-
cats en l’apartat de presentació de queixes 
i suggeriments. Totes aquestes aportacions 
es consideraran i seran tingudes en compte 
en els processos de revisió, actualització i 
ampliació de futures edicions de la Carta de 
Serveis.

Mesures d’esmena en el cas d’in-
compliment dels compromisos
 
Si, per qualsevol mitjà, es detectara l’incom-
pliment d’algun dels compromisos adquirits 
en aquesta Carta, la Unitat responsable 
procedirà, juntament amb el servei respon-
sable del compromís en qüestió, a analitzar 
els motius que l’han propiciat i implantaran 
les mesures correctores oportunes que 
n’asseguren el compliment. 
Les mesures correctores adoptades es co-
municaran als ciutadans per algun dels mi-
tjans següents: 

•Si els ciutadans afectats per l’incompli-
ment foren identificables, l’acció correctora 
es comunicarà directament (correu postal, 
correu electrònic, telèfon…). 
•Si l’incompliment afectara una pluralitat 
indeterminada de persones, les mesures 
correctores es comunicaran a la ciutadania 
en la publicació semestral de resultats i, si 
la Unitat responsable de la Carta ho consi-
derara oportú, també mitjançant notícies o 
avisos en la pàgina www.gandia.org  

Si l’incompliment fóra de caràcter sistemà-
tic i es comprovara la impossibilitat que les 
mesures correctores adoptades pogueren 
esmenar-lo, es procedirà a la reformulació 
del compromís o, fins i tot, a la seua elimi-
nació. 

Normativa reguladora 

En desenvolupament del manament consti-
tucional contingut en els articles 9.3 i 103 i, 
sense ànim exhaustiu, podem citar, com a 
marc de l’actuació municipal: 

•Directives i reglaments comunitaris 
•Constitució espanyola de 6 de desembre 
de 1978 
•Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local 
•Reial Decret 2568/1986, de 28 de novem-
bre, pel qual s’aprova el Reglament d’Or-
ganització Funcionament i Regiment Jurídic 
de les Entitats Locals. 
•Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament de Béns de les 
Entitats Locals.
•Reial Decret 1690/1986, pel qual s’aprova 
el Reglament de Població i Demarcació Te-
rritorial de les Entitats Locals. 
•Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual 
s’aprova el text refós de Disposicions Le-
gals vigents en matèria de Règim Local. 
•Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Rè-
gim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i del Procediment Administratiu Comú. 
•Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic. 
•Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Elec-
trònic dels Ciutadans i les Ciutadanes als 
Serveis Públics 
•Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Genera-
litat, d’Administració Electrònica de la Co-
munitat Valenciana. 
• Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia 
Sostenible. 
•Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Me-
sures per a la Modernització del Govern Lo-
cal. 
•Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desem-
bre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal. 
•Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
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•Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
s’aprova el Reglament Pressupostari. 
•Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Es-
tabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Fi-
nancera (modificada per la Llei Orgànica 
4/2012). 
•Ordre 2105/2012, d’1 d’octubre, per la 
qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, derivades del principi de trans-
parència, com a base del funcionament de 
les administracions públiques. 
• Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s’estableixen Mesures de Lluita contra 
la Morositat en les Operacions Comercials, 
i Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
d’aquella. 
•Llei 47/2003, de 26 de novembre, General 
Pressupostària 
•Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària 
•Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions 
•Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre 
el Lliure Accés a les Activitats de Serveis i el 
seu Exercici. 
•Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 
Modificació de diverses Lleis per a la seua 
Adaptació a la Llei sobre el Lliure Accés a 
les Activitats de Serveis i el seu Exercici. 
(Llei Òmnibus). 
•Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de 
juny, pel qual s’aprova el text refós Llei del 
Sòl. 
•Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Valora-
cions de la Llei del Sòl. 
•Llei de 16 de desembre de 1954, d’Expro-
piació Forçosa. 
•Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Expropia-
ció Forçosa.  
•Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei del Cadastre Immobiliari.
 

•Decret 458/1972, de 24 de febrer, sobre 
Alliberament d’Expropiacions Urbanísti-
ques.
•Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Genera-
litat Valenciana, d’Accessibilitat i Supressió 
de Barreres Arquitectòniques, Urbanísti-
ques i de la Comunicació, modificada per 
Llei 9/2001. 
•Llei 3/2004, de 30 de juny, de la Generali-
tat, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de 
l’Edificació (LOFCE). 
•Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de l’Habitat-
ge de la Comunitat Valenciana. 
•Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la 
Comunitat Valenciana. 
•Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la 
Generalitat Valenciana, d’Espectacles Pú-
blics, Activitats Recreatives i Establiments 
Públics. 
•Llei 8/2012, de 23 de novembre, de la Ge-
neralitat Valenciana, per la qual es regulen 
els Organismes de Certificació Administra-
tiva (OCA). 
•Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Gene-
ralitat Valenciana, d’Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Va-
lenciana [LOTUP] 
•Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generali-
tat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambien-
tal d’Activitats a la Comunitat Valenciana. 
•Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i En-
senyament del Valencià 
•Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Ra-
cionalització i Sostenibilitat de l’Administra-
ció Local. 
•Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Trans-
parència, Accés a la Informació Pública i 
Bon Govern. 
•Llei  Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, 
de Control del Deute Comercial en el Sector 
Públic. 
•Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’Im-
puls de la Factura Electrònica i Creació del 
Registre Comptable de Factures en el Sec-
tor Públic.  
•Ordenances i reglaments municipals en 
www.gandia.org
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POLICIA LOCAL

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Polic. 01

Atendre, en un temps igual o inferior a 10 minuts, 
totes les telefonades en casos d’emergència, 
sempre que no implique un risc directe i immediat 
per a les persones o béns

Nombre de telefona-
des ateses durant el 
temps establert, en 
relació amb el total de 
telefonades.

Polic. 02
Aconseguir un 85% de superació en els tallers de 
Seguretat Vial per a penats per delictes contra la 
seguretat vial.

Percentatge de su-
peració dels alumnes 
dels tallers de Segure-
tat Vial.

Polic. 03
Atendre, com a mínim, el 85% de les sol·licituds 
d’accions formatives d’Educació Vial dels centres 
d’educació primària i secundària del municipi.

Percentatge d’aten-
ció de sol·licituds 
d’accions formatives 
d’Educació Vial.

INFORMÀTICA

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Inform. 01 Una campanya de divulgació de la Web municipal
Nombre de campanyes 
realitzades

Inform. 02
Resposta a la caiguda del servei de Web municipal 
en menys de 6 h

Recuperacions realitza-
des en el termini previst

ELS NOSTRES COMPROMISOS
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INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Atenc. 01 Temps màxim d’espera per a ser atés: 10 min
Nombre de persones ate-
ses en el termini establert

Atenc. 02 Lliurar la Fe de Vida en 2 dies hàbils.
Nombre de fes de vida 
entregades en el termini 
establert

Atenc. 03
Expedir i entregar targetes daurades i de l’Urba-
net en l’acte.

Nombre de targetes 
entregades en el termini 
establert

Atenc. 04
Lliurar els certificats cadastrals en el moment de 
la sol·licitud

Nombre de certificats 
cadastrals entregats en el 
termini establert

Atenc. 05
Realitzar,  almenys, 2 campanyes divulgatives de 
010.

Nombre de  campanyes 
divulgatives realitzades

Atenc. 06
Realitzar, almenys, 2 campanyes informatives 
respecte de la utilització del servei en horari de 
vesprada.

Nombre de campanyes 
divulgatives realitzades

CULTURA

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Cult. 01
 Realitzar mensualment, com a mínim, 5 activitats 
culturals (concerts, exposicions i conferències)

Nombre d’activitats realit-
zades mensualment

Cult. 02
Resoldre, en el termini màxim de 3  dies hàbils, 
les peticions de reserva de sales de la Casa de 
Cultura.

Percentatge de peticions 
resoltes en termini.

Cult. 03
Col·laborar amb la Biblioteca Central per a pro-
gramar una exposició cada dos mesos.

Nombre d’exposicions 
programades

Cult. 04
Realitzar, com a mínim, 3 concerts de música 
anuals de cada una de les 3 bandes de música 
de la ciutat.

Nombre de concerts 
realitzats
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BIBLIOTEQUES

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Bibli. 01 Obtenció del Carnet de forma Inmediata.
Nombre de carnets entregats 
de forma immediata.

Bibli. 02
Fer renovacions de préstecs per telèfon. Si 
no fóra possible en el mateix moment, es 
telefonarà  a l’usuari quan siga possible.

Nombre de renovacions fetes 
per telèfon.

 Bibli. 03
Resposta, en un termini màxim de 24 h, 
respecte de l’acceptació o no de la compra 
de nou material suggerit pels usuaris.

Nombre de respostes als 
suggeriments fets, durant del 
termini de 24 h

COMERÇ

Codi COMPROMÍS INDICADOR

OMIC I OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Omic. 01
Contestar les consultes telemàtiques en 
menys de 48 h

Nombre de consultes contes-
tades en el temps previst

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Ocpv. 03
Resoldre els expedients de canvi de titula-
ritat en 15 dies.

Nombre de respostes envia-
des en el temps previst

MEDI AMBIENT

Codi COMPROMÍS INDICADOR

MediA. 01
Retirar els abocaments il·legals en menys 
de 10 dies.

Percentatge d’avisos resolts 
en termini.
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OFICINA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Valen. 01

Realitzar un total de 4 sessions orientatives prèvies 
de preparació per als exàmens de Grau Mitjà i 
Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements 
del Valencià, els mesos de juny i novembre. 

Nombre de sessions 
realitzades

Valen. 02

Realitzar almenys 1 campanya de sensibilització i 
foment de l’ús del valencià, en algun àmbit específic 
de la ciutat (comerç, joventut, temps lliure, associa-
cions, esport...)

Nombre de campanyes 
realitzades.

Valen. 03
Informar i assessorar en totes les consultes,  en 
matèria de drets lingüístics, bibliografia i oferta de 
cursos on aprendre valencià a la ciutat o en línia.

Nombre de consultes 
ateses

Valen. 04
Assessorament lingüístic en totes les consultes 
(retolacions, anuncis, impresos…) o en qualsevol 
dubte lingüístic.

Nombre de consultes 
ateses

ARXIU ADMINISTRATIU

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Aadm. 01

Dedicar el temps necessari a cada persona, atenent 
de forma personalitzada les consultes, i que més 
del 80% mostre un grau de satisfacció superior a 3 
(en una escala d’1 a 5).

Percentatge d’usuaris 
satisfets (80%>3), del 
total d’usuaris

Aadm. 02

Poder consultar la documentació en una sala con-
dicionada i que més del 80 % dels usuaris mostre 
un grau de satisfacció, amb la comoditat i el silenci 
necessaris, superior a 3 (en una escala d’1 a 5).

Percentatge d’usuaris 
satisfets (80%>3), del 
total d’usuaris.

Aadm. 03
Resoldre amb èxit més del 75% de les peticions de 
recerca de la documentació.

Percentatges de re-
cerques aconseguides 
(impressió fixa), del 
total de peticions

Aadm. 04
Reproducció de documents, fins a 20 fotocòpies (i, 
si és necessari, mitjançant empresa externa),  en 1 
dia hàbil.

Nombre de reproduc-
cions realitzades en el 
termini fixat

Aadm. 05
Reproducció de documents, entre 20 i 80 foto-
còpies (i, si és necessari, mitjançant una empresa 
externa), en 48 hores.

Nombre de reproduc-
cions realitzades en el 
termini fixat

Aadm. 06
Reproducció de documents, més de 80 fotocòpies, 
mitjançant una empresa externa, en menys de 7 
dies laborables.

Nombre de reproduc-
cions realitzades en el 
termini fixat
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ACTIVITATS

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Activ. 01
Visita de Comprovació, almenys al 30% de les 
Comunicacions d’Activitats Innòcues (CA), en 6 
mesos des de la presentació.

Percentatge de visites 
realitzades respecte 
del total de les activi-
tats innòcues presen-
tades

Activ. 02
Realitzar la Visita de Comprovació de les Declara-
cions Responsables Ambientals (DRA), en el termini 
de 20 dies hàbils des de la presentació.

Percentatge de visites 
realitzades en termini.

URBANISME

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Urban. 01
Expedir informes urbanístics municipals, en el termini 
màxim d’1 mes.

Nombre d’informes 
urbanístics municipals 
expedits en termini

Urban. 02
Realitzar inspeccions d’obra, en un termini màxim de 
12 dies hàbils.

Nombre d’inspeccions 
d’obres realitzades en 
termini

Urban. 03
Tramitar llicències de demolició, en un termini màxim 
de dos mesos.

Nombre de llicències 
de demolició tramita-
des en termini

Urban. 04
Expedir certificats de número de policia o nom de 
carrer, en el termini màxim de 7 dies hàbils.

Nombre de certificats 
de números de policia 
o nom de carrer realit-
zats en termini.
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PADRÓ

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Padro. 01
Realitzar les altes en el Padró presencials, 
de manera immediata.

Nombre d’altes realitzades en 
termini.

Padro. 02
Modificació de dades padronals presen-
cials, de manera immediata.

Nombre de modificacions de 
dades padronals realitzades en 
termini.

Padro. 03
Renovar inscripcions padronals  presen-
cials, de manera immediata.

Nombre de renovacions d’ins-
cripcions padronals realitzades 
en termini. 

Padro. 04
Confirmar inscripció padronal presencial, 
de manera immediata.

Nombre de confirmacions d’ins-
cripcions padronals realitzades 
en termini.

Padro. 05
Certificats d’empadronament presencials 
de manera immediata.

Nombre de  certificats d’empa-
dronament presencials expedits 
en termini.

Padro. 06
Certificats de convivència presencials de 
manera immediata.

Nombre de certificats de convi-
vència presencials expedits en 
termini.

Padro. 07
Certificats d’empadronament telemàtic 
expedits en 1 dia.

Nombre de certificats d’empa-
dronament telemàtic expedits en 
termini.

Padro. 08
Certificats de convivència telemàtics 
expedits en 1 dia.

Nombre de certificats de con-
vivència telemàtics expedits en 
termini.

Padro. 09
Certificats històrics, en el termini de 3 
dies.

Nombre de certificats històrics en  
termini.

Padro. 10
Certificats digitals de la ACCV presencials 
de manera immediata.

Nombre de certificats digitals de 
la ACCV en termini.

TURISME

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Turis. 01

Realitzar la tramitació de les queixes/
reclamacions presentades en les oficines 
de turisme de Gandia, en 2 dies, o en 3 
dies les presentades en les oficines de 
turisme de la platja.

Nombre de  tramitacions de 
queixes/reclamacions resoltes en 
el termini establert.

Turis. 02

Mantenir la satisfacció de l’usuari de 
platja, respecte de l’enquesta realitzada 
de la neteja de l’arena (valoració mínima 
de 9 punts, tant a la primavera com a 
l’estiu).

Resultats de les enquestes, amb 
la valoració dels serveis realitzats 
en l’oficina de turisme.
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EDUCACIÓ

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Educa. 01
S’intervindrà, en matèria d’absentisme escolar, en el 
termini d’1 setmana, com a màxim, des de la data de 
comunicació al departament, per faltes injustificades.

Nombre de casos 
atesos en el termini 
establert

Educa. 02
 S’informarà i assessorarà a les famílies i estudiants 
en les consultes realitzades en matèria d’educació

Nombre de consultes 
ateses en el termini 
establert

Educa. 03

Es gestionarà i tramitarà l’escolarització de l’alumnat 
d’infantil, primària, ESO i batxiller en col·elgis públics 
i concertats, en dos dies com a màxim, des de la 
sol·licitud de la família i la recepció de la documenta-
ció necessària, al llarg del curs escolar

Percentatge d’ajudes 
resoltes en el termini 
establert.

DONA I IGUALTAT

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Dona. 01
Garantir que l’atenció a les dones amb cita prèvia no 
supere els 10 dies des de la sol·licitud.

Nombre d’atencions 
realitzades en el termi-
ni establert.

Dona. 02
Recordar per telèfon les cites que superen 1 setma-
na d’espera.

Nombre de telefona-
des realitzades per a 
aquest servei

Dona. 03
Contestar telefònicament les demandes de dones, 
quan no siga necessària la seua presència, en un 
màxim de 24 hores.

Nombre de telefona-
des contestades en el 
termini establert.

Dona. 04
Atenció psicològica a les dones en situació de crisi, 
en un termini màxim de 15 dies.

Nombre de dones 
ateses pel servei, en 
el termini establert

Dona. 05
Campanyes de prevenció i sensibilització contra la 
violència de gènere cada trimestre de l’any.

Nombre d’accions tri-
mestrals de prevenció 
i sensibilització
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JOVENTUT

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Jove. 01
Augmentar anualment un 10% el nombre 
d’actuacions.

Percentatge d’incre-
ment en les atencions, 
respecte de l’any 
anterior

Jove. 02
Contestar a les idees o iniciatives dels joves, relacio-
nades amb l’oci i el temps lliure, en un termini màxim 
de dos dies hàbils

Percentatge d’idees o 
iniciatives contestades 
en el termini.

Jove. 03
Aconseguir una satisfacció mesurada en les enques-
tes d’avaluació igual o superior a 4, respecte d’una 
baremació de l’1 al 5.

Percentatge d’usua-
ris, respecte del total, 
que valoren el servei 
amb una nota igual o 
superior a 4,5

Jove. 04
Mantenir, a disposició dels usuaris, l’accés als ordi-
nadors amb internet, en el 100% de l’horari en què 
està oberta l’Oficina Jove.

Percentatge sobre el 
total d’hores d’ober-
tura en què l’Oficina 
Jove ha estat disponi-
ble per als usuaris

Jove. 05
Organitzar, almenys, 15 tallers gratuïts de disciplines 
variades, mitjançant una programació bimestral.

Nombre de tallers 
realitzats.

Jove. 06
Aconseguir una ocupació del 85% de les places 
oferides en els diversos tallers.

Percentatge de places 
ocupades, respecte 
del total de places 
oferides

SERVEIS SOCIALS

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Ssoci. 01
Atendre, com a màxim en 1 setmana, la demanda 
de mediació hipotecària.

Nombre de cites 
ateses en el període 
establert

Ssoci. 02
Atendre la cita prèvia de programes i serveis per a 
menors i famílies,  en 15 dies, com a màxim.

Nombre de cites 
ateses en el període 
establert

Ssoci. 03
Tramitar, com a màxim en 1 mes, les prestacions i 
els recursos d’Atenció a la Dependència.

Nombre de tràmits 
realitzats en el període 
establert

Ssoci. 04
Atendre la cita prèvia d’Atenció a la Dependència en 
15 dies, com a màxim.

Nombre de cites 
ateses en el període 
establert.

Ssoci. 05
Concedir les prestacions econòmiques d’emergèn-
cia en 3 mesos.

Nombre de presta-
cions concedides en 
el termini establert
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  (CSI-COM)

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Econ. 01
Realitzar almenys 5 accions grupals d’orientació 
laboral a les persones aturades.

Percentatge de 
sol·licituds ateses en 
termini.

Econ. 02
Realitzar almenys 5 accions a l’any de formació, per 
a millorar la participació dels ciutadans en l’ús de les 
tecnologies de la informació i les comunicacions.

Nombre d’accions de 
formació a l’any.

Econ. 03
Realitzar almenys 1 acció a l’any de sensibilització i 
impuls de l’emprenedorisme innovador.

Nombre d’accions 
realitzades a l’any, 
amb aquesta finalitat.

Econ. 04
Tramitar les sol·licituds de canvi de titularitat del 
Mercat Municipal d’Abastiments, en el termini màxim 
de 15 dies hàbils.

Percentatge de 
sol·licituds ateses en 
termini.

GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Trib. 01
Canviar la titularitat en l’Impost de Béns Immobles 
Urbans en Seu Electrònica de Cadastre, en el termini 
màxim de 2 dies.

Nombre d’alteracions 
de titularitat realitza-
des en termini

Trib. 02
Publicar en la web les ordenances fiscals, en un ter-
mini màxim d’una setmana des de l’entrada en vigor.

Nombre de publica-
cions en web realitza-
des en termini.

ESPORTS

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Depor. 01
Contestar totes les sol·licituds relacionades amb 
l’activitat esportiva, en un termini màxim de 7 dies 
hàbils.

Nombre de sol·licituds 
contestades en el 
termini previst.

Depor. 02
Crear el sistema de funcionament de finestreta única 
per a la gestió d’esdeveniments esportius i subven-
cions. 

Nombre d’esdeveni-
ments atesos mit-
jançant aquest servei.
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SERVEIS BÀSICS

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Sbas. 01
Solució d’avaries de la xarxa general de distribució 
de l’aigua potable, en un temps igual o inferior a 4 
hores.

Nombre d’actuacions 
realitzades en el termi-
ni establert.

Sbas. 02
Solució d’avaries de la xarxa secundària de distribu-
ció de l’aigua potable, en un temps igual o inferior a 
18 hores.

Nombre d’actuacions 
realitzades i temps de 
solució del problema

Sbas. 03
Solució d’avaries de la xarxa de clavegueram de la 
ciutat, en un temps igual o inferior a 24 hores.

Nombre d’accions 
realitzades a l’any, 
amb aquesta finalitat

Sbas. 04
Solució d’avaries de la Xarxa d’Enllumenat Públic, en 
un temps igual o inferior a 24 hores.

Nombre d’actuacions 
realitzades i temps de 
solució del problema

Sbas. 05
Recollida de mobles a particulars, en un màxim de 
12 h, previ avís telefònic.

Nombre de recollides 
diàries

Sbas. 06
Recollida de mobles abandonats, en un màxim de 
24 h des de l’avís al departament.

Nombre de recollides 
diàries

Sbas. 07
Recollida dels contenidors de piles, en un termini 
màxim de 48 h, des de l’avís al departament.

Percentatge de recolli-
des en el termini

ARXIU HISTÒRIC

Codi COMPROMÍS INDICADOR

Ahist. 01

Possibilitat d’obtenir reproduccions en diferents 
formats, tant de manera presencial, com mitjançant 
sol·licituds per correu, previ pagament de les taxes 
públiques vigents i acceptació la normativa d’ús de 
les còpies.

Nombre de peticions 
realitzades en el termi-
ni establert.

Ahist. 02

Facilitar la informació sol·licitada a distància, amb 
la possibilitat que els tècnics municipals realitzen 
la recerca, previ pagament de les taxes públiques 
vigents.

Percentatge de tra-
mitacions ateses en 
termini.
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SANITAT I POLÍTIQUES SALUDABLES

Codi COMPROMÍS INDICADOR

San. 01
Una campanya anual d’informació del Pla Municipal 
de Prevenció contra el Tabac i altres Drogues

Nombre d’actuacions 
realitzades en el termi-
ni establert.

San. 02 Una campanya anual de Formació en Reanimació 
Cardiopulmonar

Nombre de cam-
panyes realitzades i 
percentatge de satis-
facció obtinguda.

San. 03
Un taller anual de nutrició, hàbits alimentaris i desde-
junis saludables. 

Nombre de tallers rea-
litzats i percentatge de 
satisfacció obtinguda.

San. 04
Una campanya anual d’Educació per a la Salut 
Sexual

Nombre de cam-
panyes realitzades i 
percentatge de satis-
facció obtinguda.

NOTA: Tots aquests compromisos tenen validesa per a l’any 2016. La comprovació del compliment 
es realitzarà anualment i el resultat es publicarà en la web municipal.
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Ajuntament de Gandia
Plaça Major, 1
46701 Gandia

De 8.30 a 14.30 h

Oficina d’Informació
Plaça Major, 1
46701 Gandia

De 8.30 a 14.30 h i de 16.00 a 18.00 h, 
de dilluns a dijous

Secretaria General
Plaça Major, 1-1a planta
46701 Gandia

De 8.30 a 1430 h

+ Info: 962.959.400 / www.gandia.org

ADREÇA I HORARIS

UNITAT RESPONSABLE


