
1

DISSENY I REGLAMENT DE L’ARXIU GENERAL DE LA  UNIVERSITAT JAUME I

(Aprovat en la sessió número 8 de la Junta de Govern en funcions del dia 30 de setembre

de 1997)

(Aprovada la modificació de l’article 15 en la sessió 33 de la Junta de Govern del dia 20-

7-2001)

DISSENY DE L’ARXIU GENERAL:

L’article  70.1 d) dels Estatuts de la Universitat Jaume I (UJI), estableix com a

competència de la Secretaria General la direcció de l’Arxiu General de la Universitat.

L’article 32.1. dels Estatuts de l’UJI estableix que la Biblioteca-Centre de

Documentació “integrarà tots els fons bibliogràfics i documentals de la Universitat...”.

Partint d’aquests dos preceptes estatutaris i atès que en l’actualitat la Universitat

manca d’un Arxiu General, ha de procedir-se en primer lloc a l’establiment d’un disseny

d’Arxiu i elaborar el Reglament de funcionament, a l’efecte de posar en funcionament el

servei d’Arxiu.

L’Arxiu General, està integrat per un Arxiu de Gestió, un Arxiu Intermedi i un Arxiu

Històric.

L’Arxiu de Gestió té un valor administratiu per estar el document en fase activa i està

localitzat a  les Unitats administratives que són les productores, sota la responsabilitat del Cap

de Secció o Unitat.

L’Arxiu Intermedi és aquell en el qual  el document està en una fase semi-activa, la

fase administrativa està acabada però encara es troba sotmès a una consulta periòdica o

esporàdica, la qual cosa significa que no pot ser arxivat definitivament. La ubicació de l’Arxiu

Intermedi serà diferent de la de l’Arxiu de Gestió

L’Arxiu Històric és aquell en el qual el document està en una fase inactiva, perd el seu

valor administratiu, però adquireix un caràcter històric.

Però per a poder determinar la duració de les tres fases de la documentació (activa,

semi-activa i inactiva) així com l’expurgació dels documents es precisa d’una Comissió de

Qualificació, Transferència i Expurgació que determina la transferència de la documentació

d’unes unitats a altres, els períodes de conservació dels documents, la seua accessibilitat, i

regularitza el procés d’expurgació i l’eliminació dels documents. Aquesta feina la realitza

l’arxiver/a.
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REGLAMENT DE L’ARXIU GENERAL DE LA UNIVERSITAT JAUME I

CAPÍTOL I.- Disposicions Generals

Article 1

El reglament de l’Arxiu General de la Universitat Jaume I té com a objectiu satisfer les

necessitats d’informació i documentació per a una correcta gestió administrativa, atendre els

drets de les persones físiques, jurídiques, privades o públiques, així com facilitar informació i

documentació necessària per a la investigació històrica del patrimoni documental.

Article 2

S’entén per document tota expressió textual, en llenguatge oral o escrit, natural o codificat,

així com tota imatge gràfica o registre sonor, de qualsevol edat, recollida en un suport material

de qualsevol tipus, que constitueix un testimoni de l’activitat o pensament humà exceptuant

les obres de creació literària, científica o tècnica editades que formen part del patrimoni

bibliogràfic.

Article 3

3.1 El patrimoni documental de la Universitat estarà format pel conjunt dels documents

generats, rebuts o reunits per:

1.- Els Òrgans de Govern de la Universitat

2.- Les persones físiques al servei de la Universitat en l’exercici d’una funció

administrativa, docent o investigadora.

3.- Les persones físiques o jurídiques, alienes a la Universitat que facen una cessió o

donació expressa de documents.
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3.2 El fons documental estarà integrat per la documentació personal, la documentació

acadèmica, la documentació administrativa i si escau, la  documentació científica.

Article 4

L’Arxiu General de la Universitat com a servei que recull, organitza, avalua i difon el

patrimoni documental, desenvoluparà les següents funcions:

a).- Rebre, organitzar, conservar i facilitar l’accés a la documentació

b).- Inventariar, catalogar, classificar i ordenar la documentació

c).- Confeccionar els instruments de descripció necessaris (guies, inventaris, catàlegs...)

per a la recuperació de la informació

d).-Ajudar al funcionament de l’Administració de la Universitat facilitant la

documentació precisa de l’Arxiu General per a la resolució dels tràmits

administratius.

e).- Assessorar en l’organització dels diferents arxius de gestió

f).- Facilitar l’accés i la consulta de la documentació a la comunitat universitària, als

investigadors, als estudiosos, i als ciutadans dins del marc normatiu existent.

g).- Participar en els cursos de formació d’usuaris per a un millor tractament de la

documentació

h).- Redactar el Reglament de règim intern

i).- Establir criteris i directrius sobre transferències de documentació, selecció i

eliminació de documents, gestió documental i  altres aspectes de tractament

documental

j).- Qualsevol altra que implique organització i tractament de documentació del

patrimoni documental.

CAPÍTOL II.- Organització, Competències i Funcionament

Article 5



4

El sistema de l’Arxiu General que organitza el patrimoni documental de la Universitat,

s’estructura mitjançant les etapes del cicle de vida del document, pel que fa a la seua

conservació, tractament i difusió.

Article 6 . L’Arxiu de Gestió

6.1 Integren l’Arxiu de Gestió els documents en l’etapa activa i existents en els arxius  dels

Òrgans Col·legiats i Unipersonals (d’àmbit general i particular) de Govern, Unitats i

Serveis Administratius de la Universitat.

6.2 Conservaran, els Arxius de Gestió, tots els documents rebuts o generats mentre dure la

tramitació dels assumptes i al llarg d’un període establert per la Comissió de Qualificació,

Transferència i Expurgació.

6.3 La conservació i custòdia dels documents  serà responsabilitat del Cap de les Unitats o

Serveis.

Article 7. L’Arxiu Intermedi

7.1 Integren l’Arxiu Intermedi aquells documents que es troben en una fase semiactiva, la fase

administrativa ja ha finalitzat però poden ser consultats periòdicament.

7.2 Els documents que integren l’Arxiu Intermedi seran tractats amb criteris arxivístics per a

que serveisquen de suport de la gestió administrativa. Són arxivats en un lloc distint de

l’Arxiu de Gestió.

7.3 L’Arxiu Intermedi estarà sota la responsabilitat de l’arxiver/a.

7.4 Per a procedir a l’expurgació o conservació dels documents en aquesta fase es precisarà de

l’autorització de la Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació.

Article 8. L’Arxiu Històric

8.1 L’Arxiu Històric estarà integrat pels documents en fase inactiva, i que careixen de valor

administratiu sent conservats pel seu valor històric.
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8.2 Integrarà aquest Arxiu Històric la documentació administrativa que la Comissió de

Qualificació, Transferència i Expurgació decideixca conservar permanentment i tots

aquells fons que siguen donats per particulars i resulten d’interès per a la Universitat.

8.3 L’Arxiu Històric estarà sota la responsabilitat de l’arxiver/a.

Article 9

 La direcció del Sistema Arxivístic de la Universitat Jaume I correspon a la Secretaria

General, d’acord amb l’article 70d) dels Estatuts de la Universitat Jaume I. La direcció tècnica

i funcional estarà a càrrec del Director del Centre de Documentació.

Article 10

10.1 La direcció del sistema arxivístic correspon a la Secretaria General, que realitzarà les

següents funcions:

a) Impartir les directrius per a l’organització dels Arxius de Gestió i supervisar el

seu funcionament

b) Dissenyar el sistema i planificar-lo

c) Proposar l’aprovació i l’elaboració de les normes de funcionament i coordinar-les

d) Proposar a la Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació, la

transferència de la documentació, els períodes de conservació dels documents,i

l’accessibilitat.

e) Sol·licitar l’autorització de la Comissió de Qualificació, Transferència i

Expurgació per a la conservació o l’expurgo dels documents

10.2 La direcció tècnica del sistema arxivístic correspon al Director del Centre de

Documentació, que tindrà les següents funcions:

a) Planificar i avaluar la gestió de la documentació administrativa i històrica de la

nostra Institució.

b) Marcar les directrius dels quadres de classificació de la documentació històrica i

administrativa de la nostra Institució.
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c) Dirigir i coordinar tècnicament el tractament arxivístic i tècnic del fons

documental

d) Promoure cursos de formació per al personal administratiu.

e) Estudiar, avaluar i escollir, juntament amb la Secretaria General, el sistema

informàtic  de gestió documental que siga més adient per a la nostra Universitat.

f) Informar tècnicament de totes les activitats, programes i projectes que es volen

portar endavant. Així com proposar millores.

g) Proposar al Rectorat de la Universitat, a través de la Secretaria General,

l’establiment de convenis de col·laboració amb altres arxius universitaris,

municipals, provincials, estatals, etc.

Article 11

Són competències de l’Arxiver o Tècnic d’Arxiu les següents:

a) Classificar, ordenar i arxivar la documentació que aplega des dels Arxius de Gestió a

l’Arxiu Intermedi i Històric.

b) Conservar i  preservar la documentació.

c) Gestionar les transferències de la documentació des de les oficines gestores o

productores a l’Arxiu Intermedi i controlar tot el procés documental.

d) Confeccionar el quadre de classificació documental.

e) Atendre les consultes i informar els investigadors i personal administratiu de la

Universitat.

f) Conèixer el programari de documentació DOCUMENTIK,  i d’altres programes

informàtics d’arxiu.

g) Elaborar la memòria anual de l’Arxiu General.

h) I qualsevol altra funció que li encomana la Secretaria General i la Direcció Tècnica de

l’Arxiu General.

i) Proposar al Director del Centre de Documentació i a la Secretària General les

directrius generals per al tractament tècnic de l’Arxiu de Gestió.

Article 12
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La Secretaria General, anualment i a proposta del Director Tècnic de l’Arxiu General elevarà

a la Junta de Govern la programació i planificació de l’Arxiu General per al curs següent.

Igualment presentarà la Memòria anual de l’Arxiu General que serà elaborada per l’arxiver/a.

CAPÍTOL III.- De la Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació

Article 13

La Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació de la documentació administrativa

de la Universitat Jaume I és un òrgan col·legiat, assessor de la Secretaria General, i té com a

finalitat, d’acord amb l’article 58 de la Llei 16/1985 de Patrimoni Històric Espanyol, l’estudi i

dictamen de les qüestions relatives a la qualificació i utilització dels documents de la

Universitat, així com la integració en l’Arxiu i el règim d’accés i utilitat administrativa.

Article 14

La Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació de la documentació administrativa

de la Universitat Jaume I aprovarà les propostes pel que fa a l’accessibilitat, les transferències

i la possible eliminació de les sèries documentals que genera la Universitat.

Article 15

La Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació de la documentació administrativa

de la Universitat Jaume I estarà composta per:

a) Membres nats:

President/a: la persona responsable de la Secretaria General

Secretària: l’arxiver/a de la Universitat
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Vocals: les persones responsables de la Gerència, l’Assessoria Jurídica de la

Universitat, el director del Centre de Documentació i els caps dels

serveis o secretaris dels centres i departaments responsalbes de la

documentació a valorar.

     Quan la documentació a valorar estiga en format electrònic formarà

part de la Comissió el cap del servei d’Informàtica, o persona en qui

delegue.

b) Membres electes:

Un/a professor/a de l’àrea de Dret Administratiu

Un/a professor/a de l’àrea d’Història Contemporània

El membres electes seran designats per les respectives àrees a què pertanyen, a petició de la

Secretaria General.

CAPÍTOL IV.- Del tractament tècnic de la documentació

Article 16. De la transferència

16.1 La transferència dels expedients a l’Arxiu General es farà a càrrec de les unitats i

serveis administratius, d’acord amb els períodes de conservació assenyalats per la

Comissió. Els documents objecte de transferència caldrà que siguen originals o

còpies úniques organitzats d’acord amb el quadre de classificació de la

Universitat.

16.2 Les transferències ordinàries procedents de les unitats i serveis administratius es

faran amb periodicitat anual, i es formalitzaran d’acord amb les directrius

establertes per l’arxiver/a.

16.3 L’Arxiver/a podrà rebutjar aquells enviaments que no complesquen el requisits

asenyalats, i sol·licitarà una nova remissió.

16.4 En cas d’ingrés de documentació per transferència extraordinària (donació, llegat,

dipòsit) es procedirà a la formalització de l’acte d’adquisició mitjançant resolució

del Rector per a la seua posterior informació a la Junta de Govern.

Article 17. De la classificació i l’organització dels documents
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17.1 El tractament tècnic dels arxius de gestió seguirà les directrius donades per l’arxiver/a i la

responsabilitat serà del cap de les unitats o serveis.

17.2 El patrimoni documental de la Universitat Jaume I s’organitza des dels arxius de gestió

d’acord amb un quadre de classificació, de caràcter funcional, que permet la recuperació

de la informació en tota la Universitat i al llarg del cicle documental.

17.3 S’elaboraran instruments de descripció (guies, inventaris, catàlegs, repertoris i índexs)

dels seus fons documentals i instruments de control (registre topogràfic i registre

d’organismes).

Article 18. Conservació i eliminació dels documents

18.1 Queda prohibida qualsevol eliminació, total o parcial, de documentació que no haja estat

acordada per la Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació. Aquesta

Comissió evaluarà la documentació d’acord amb l’estipulat en el art. 12 del present

Reglament.

18.2 La Secretària de la Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació donarà

publicitat dels acords adoptats. Aquests seran en el calendari de conservació i eliminació

de la documentació de la Universitat elaborat per l’Arxiu General.

18.3 Es pendran les mesures preventives per a garantir la perdurabilitat de tota la

documentació mitjançant la utilització d’unitats de conservació apropiades i mantenint

unes òptimes condicions ambientals.

18.4  L’arxiver/a elaborarà un pla d’emergència per a actuar ràpidament en cas de sinistre, així

com un programa de documents essencials que garanteixe la seguritat front a possibles

desastres que pugueren posar en perill  la conservació de la documentació i la

informació.

CAPÍTOL V.- De l’accés a la documentació i els serveis de l’Arxiu Universitari

Article 19
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D’acord amb la legislació vigent es reconeix als membres de la comunitat universitària i als

ciutadans, el dret a l’accés als documents del patrimoni documental de la Universitat.

S’entén per accés, la disponibilitat dels documents per a la consulta dels documents

mitjançant el procediment administratiu que s’establisca.

Article 20

Es competència de la Comissió de Qualificació, Transferència i Expurgació de la Universitat

proposar la data de lliure accés per a cada sèrie del patrimoni documental de la Universitat.

Tanmateix, l’accés a fons privats, conservats a l’Arxiu General, es regiran per les condicions

acordades per les parts en els documents d’adquisició.

Article 21

L’Arxiver/a podrà restringir l’accés i la reproducció d’aquells originals la manipulació dels

quals pot posar en perill la  seua conservació en atenció a la seua antiguitat, qualitat i estat del

suport original. En aquests casos, l’Arxiver/a proposarà solucions per a satisfer la demanda.

Article 22. Forma i procediment

22.1 L’accés als documents es realitzarà mitjançant la consulta gratuïta a les instalacions de

l’Arxiu General i/o a través de l’entrega de còpies, a càrrec del sol·licitant. Les unitats

interesades per a resoldre un assumpte o efectuar una tramitació podran obtindre la

documentació a través del prèstec.

22.2 Per a sol·licitar els documents caldrà omplir un formulari per cada unitat documental i

seguir els procediments de consulta establerts per l’arxiver/a.

22.3  Tindran consideració de consultes internes aquelles que siguen efectuades per les unitats

administratives i dels serveis de la Universitat en l’exercici de les seues funcions. La

resta de consultes es sotmetran a les normes generals i no tindran la consideració

d’internes.

22.4  L’accés directe al dipòsit està reservat únicament al personal de l’Arxiu General.



11

22.5 Davant circumstàncies extraordinàries (obres, serveis de desinfectació, etc.) podran

imposar-se temporalment restriccions de consulta de fons.

Article 23. Del prèstec

23.1 El servei de préstec dels documents originals només es portarà a terme a les

dependències de la Universitat i als funcionaris que siguen gestors o caps de les unitats

administratives i en cas que siga necessària la documentació per a la tramitació o

resolució d’assumptes.

23.2 Mentre dure aquest prèstec, serà la unitat sol·licitant la responsable de la integritat del

document prestat.

23.3 Les unitats administratives i serveis que sol·liciten en prèstec un document estaran

sotmeses al procediment establert a l’efecte. En aquest sentit, la documentació prestada

mai podrà superar el termini d’un mes. L’Arxiu General podrà reclamar per escrit els

documents no tornats.

23.4 L’Arxiu General podrà efectuar prèstecs temporals dels documents per a activitats

formatives de la pròpia Universitat. En cas de participar en activitats de difusió cultural

externes a la Universitat serà necessària l’autorització de la Comissió de Govern de la

Universitat.

Article 24. Reprografia

24.1 S’entén per reprografia el conjunt de tècniques i procediments de còpies o microcòpies

d’aplicació sobre els fons existents en l’Arxiu.

24.2 El servei de reprografia estarà controlat pel personal de l’Arxiu. Només en casos

excepcionals, l’arxiver/a de la Universitat podrà autoritzar la sortida de la documentació

per a la seua reproducció, controlada en tot moment per l’Arxiu General.

24.3  L’usuari que desitge una reproducció s’ajustarà al procediment establert a l’efecte. Quan

es tracte de  reproduccions de documentació d’accés restringit, el sol·licitant haurà de

demanar una autorització prèvia a la Comissió de Qualificació, Transferències i

Expurgació. Si és documentació amb valor administratiu, la petició anirà dirigida a la

unitat administrativa responsable del procediment.
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24.4 Els instruments de descripció de l’arxiu que no hagen estat publicats no podran ser

fotocopiats. Tanmateix quede prohibida la reproducció de sèries completes.

24.5  L’Arxiu General facilitarà, en relació a la documentació amb valor històric, còpies

compulsades per l’arxiver/a de la Universitat, amb la fòrmula “faig constar”, i

certificacions firmades per la Secretaria General.

CAPÍTOL VI.- Infraccions i Sancions

Article 25.

Les qüestions de responsabilitat que puguen derivar-se de l’incompliment del que es

regula en aquest Reglament, perquè se’n faça un mal ús, per negligència o per danys que

s’ocasionen al patrimoni documental de la Universitat, tant pel que fa als integrants de

la comunitat universitària com a tercers, es resoldran d’acord amb el que disposa la

normativa legal d’aplicació per a cada cas.


