
 
5. PROCEDIMIENT DE PRÉSTEC DE DOCUMENTS  
 

1. La unitat administrativa de la UA que desitge sol·licitar un préstec de documentació a 
l'Arxiu General, ha de localitzar el formulari de sol·licitud de préstec en la pàgina web 
de l'Arxiu General, imprimir-ho, emplenar-hoo, i enviar-hoo a l'Arxiu, signat pel 
responsable de la unitat administrativa.  
Aquest formulari reflecteix el procediment de préstec i ha d'acompanyar a la 
documentació en totes les fases del procediment.  
 
2. Si una unitat administrativa sol·licita un préstec de documentació amb valor 
administratiu de la qual no ha estat productora, ha de dirigir la petició a la unitat 
administrativa responsable del procediment.  
 
3. El formulari de sol·licitud de préstec inclou els següents camps:  

- Dades del sol·licitant  
- Unitat administrativa.  
- Nom del responsable que sol·licita.  
- Correu electrònic i telèfon del sol·licitant.  
- Data de la sol·licitud.  
- Dades de la documentació  

- Descripció (títol de la sèrie i de l'expedient que es requereix  
- Anys.  
- Signatura de la documentació en l'Arxiu General.  
- Observacions que la unitat administrativa sol·licitant vulga afegir en 
relació a les característiques de la documentació que sol·licita, terminis 
especials, motiu de la sol·licitud, etc.  

- Dades de control intern del préstec (els emplena l'Arxiu General)  
- Nombre de préstec.  
- Data de devolució.  
- Data de devolució en cas de pròrroga.  

- Signatures, segells i dates del procediment administratiu del préstec.  
- Signatura (amb data i segell) del responsable de la unitat administrativa 
sol·licitant el préstec.  
- Signatura (amb data i segell) del responsable de l'Arxiu donant curs al 
préstec.  
- Signatura (amb data i segell) del responsable de la unitat administrativa 
retornant el préstec.  
- Signatura (amb data i segell) del responsable de l'Arxiu justificant recepció 
de la documentació retornada.  
 

4. Una vegada que l'Arxiu General rep el formulari, es prepara la documentació 
sol·licitada i es remet a la unitat administrativa peticionària, acompanyada pel 
formulari on l'Arxiu ha consignat les dades de nombre de préstec, data de devolució 
i ha signat i datat l'enviament del préstec.  
 
5. Dins del termini de préstec establit (un mes), la unitat administrativa retorna la 
documentació a l'Arxiu General, juntament amb el formulari on ha datat, signat i 
segellat la devolució.  
 
6. Si la unitat administrativa té raons per a retenir la documentació durant un termini 
més ampli de l'establit, és necessari que sol·licite una pròrroga a l'Arxiu General.  



7. La documentació es retorna a l'Arxiu General sense modificacions. Si fóra 
necessari afegir a l’expedient algun document, el responsable de la unitat 
administrativa ho farà constar en la portada de la carpeta corresponent i advertirà 
d'això a l'Arxiu General. 8. En cas de pèrdua o deterioració de la documentació, la 
responsabilitat recau en la persona de la unitat administrativa sol·licitant del préstec.  
 
9. Una vegada rebuda la documentació prestada, l'Arxiu General remitent a la unitat 
sol.licitant el formulari amb el justificant de recepció datat, signat i segellat.  


