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Servei d’Arxiu i Registre
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Apartat 99 E-03080 Alacant

Arxiu General
Telèfon: +34 965 90 34 00 Ext. 2409

Fax. 965 90 97 57 · arxiu@ua.es
Registre General

Telèfon: + 34 965 90 97 27
Fax: 965 90 36 72 · Registre.Gral@ua.es

Registres auxiliars en les facultats, l’Escola 
Politècnica Superior i Seu d’Alacant

Més informació: http://sar.ua.es/es/

Horari d’atenció al públic
Arxiu General

Dilluns a dijous:  8:00 a 17:00
Divendres:  8:00 a 15:00

Juliol: dilluns a divendres: 9:00 a 14:00
Agost i vacances de Setmana Santa i Nadal: tancat

Registre General
Dilluns a divendres: 09.00 h a 14.00 h

Dilluns a dijous: 16.30 h a 18.30 h
Juliol, agost i vacances de Setmana Sant i Nadal: 

09.00 h a 14.00 h

Indicadors per al seguiment

•	Nivell	de	satisfacció	dels	usuaris.
•	Percentatge	de	transferències	processades	en	

el termini de 3 mesos.
•	Percentatge	 de	 sol·licituds	 de	 consulta	 i	

reprografia	de	documentació	ateses	de	mane-
ra immediata.

•	Percentatge	de	consultes	d’informació	gene-
ral ateses de manera immediata.

•	Percentatge	de	sol·licituds	de	préstec	servides	
en el termini de 24 hores.

•	Percentatge	 de	 sol·licituds	 d’assessorament	
ateses en el termini de 2 dies hàbils.

•	Percentatge	de	queixes	i	suggeriments	atesos	
en el termini de 3 dies hàbils.

•	Índex	de	satisfacció	de	l’alumnat	dels	cursos	
de formació de gestió documental.

Els teus drets

•	Rebre	un	tracte	correcte	i	respectuós.
•	Accedir	 a	 la	 documentació	 dins	 dels	 límits	

establits	per	 la	 legislació	vigent	 i	 les	 condi-
cions de conservació.

•	Mantindre	 la	 confidencialitat	 de	 les	 teues	
dades	 personals	 d’acord	 amb	 la	 legislació	
vigent.

Formes de col·laboració i participació

Pots	col·laborar	en	aquest	procés	de	millora:
•	Participant	en	les	enquestes	realitzades	sobre	

el	Servei	d’Arxiu	i	Registre.
•	Presentant	 les	 teues	 queixes	 i	 suggeriments	

sobre el funcionament del Servei en la bústia 
de	la	nostra	pàgina	web,	directament	en	les	
nostres oficines o enviant un correu electrò-
nic a arxiu@ua.es o registre@ua.es.
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Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante



L a  n o s t ra  m i s s i ó

Organitzar	 i	 coordinar	 la	 gestió	 dels	 docu-
ments	 de	 la	 Universitat	 d’Alacant	 i	 garantir	
la	 conservació	 i	 difusió	 del	 seu	 patrimoni	
documental,	 per	 mitjà	 del	 disseny,	 implan-
tació	 i	manteniment	d’un	sistema	corporatiu	
i integral de gestió dels documents de la UA 
durant	tot	el	seu	cicle	de	vida,	siga	quin	siga	
el	 seu	 suport	 i	 l’òrgan	 que	 els	 haja	 produït	
o	 reunit,	 basant-nos	 en	 valors	 de	 qualitat,	
eficàcia,	 coherència,	 respecte	 a	 la	 legislació	
vigent i servei a la comunitat universitària i a 
la societat.

Serveis que es presten

Gestió de registre de documentació

•	Registre	de	la	documentació	d’entrada	i	
eixida de la UA.

•	Compulsa	 de	 documents	 que	 acom-
panyen	els	que	es	presenten	per	al	seu	
registre.

•	Informació	general	sobre	la	tramitació	i	
localització	 de	 la	 documentació	 regis-
trada.

•	Coordinació	i	assessorament	de	les	ofi-
cines auxiliars de registre. 

Gestió arxivística

•	Coordinació	i	assessorament	dels	arxius	
de les unitats administratives.

•	Identificació	de	 les	 sèries	documentals	
que	produeix	la	UA.

•	Elaboració	 d’eines	 per	 a	 la	 gestió	 dels	
documents.

•	Manteniment	 de	 la	 base	 de	 dades	 del	
catàleg documental. 

•	Gestió	 de	 transferències	 de	 la	 docu-
mentació administrativa de la UA. 

•	Pràctiques	 de	 formació	 i	 estades	 de	
membres	de	col·lectius	professionals.

•	Suport	a	la	docència	i	a	la	investigació.		
•	Exposicions	pròpies	de	 fons	de	 l’Arxiu	

General.
•	Préstec	extraordinari	de	documentació.
•	Realització	 i	 participació	 en	 activitats	

de difusió cultural.

Els nostres compromisos de qualitat

 Remetre la documentació a les unitats 
administratives destinatàries  el mateix 
dia	del	 seu	 registre	presencial	o	 elec-
trònic. 

 Lliurar de manera immediata el con-
tracte de firma electrònica

	 Processar	 les	 transferències	 de	 docu-
mentació en el termini màxim de 3 
mesos des del moment del trasllat a 
l’Arxiu	General.

 Atendre les sol·licituds de consulta 
i	 reprografia	 de	 la	 documentació	 de	
manera immediata.

 Atendre les consultes sobre informació 
general de manera immediata.

	 Prestar	 els	 documents	 sol·licitats	 per	
les unitats administratives en un termi-
ni de 24 hores.

	 Atendre	les	sol·licituds	d’assessorament	
en el termini de 2 dies hàbils.

	 Resoldre	 reclamacions	 i	 respondre	 a	
qualsevol	 tipus	de	proposta	o	suggeri-
ment en el termini de 3 dies hàbils.

	 Fer	 les	 diligències	 i	 compulses	 de	
documentació	 dipositada	 en	 l’Arxiu	
General en el termini de 2 dies hàbils. 

 Oferir accions de formació en gestió 
documental a les unitats administrati-
ves.

 

•	Conservació	i	custòdia	de	la	documen-
tació	dipositada	en	l’Arxiu	General.

•	Digitalització	de	documents	amb	finali-
tats de conservació i difusió.

•	Valoració	de	sèries	documentals.
•	Eliminació	de	documentació	una	vega-

da	complits	els	terminis	de	conservació.
•	Gestió	de	fons	i	col·leccions	documen-

tals donades a la UA.

Administració electrònica

•	Punt	de	registre	d’usuari	(PRU)	de	firma	
digital	de	 l’Autoritat	de	Certificació	de	
la	Comunitat	Valenciana	(ACCV).	

•	Registre	electrònic.
•	Definició	 de	 criteris	 tècnics	 per	 a	 la	

gestió i arxiu de documents electrònics.
•	Gestió	 de	 l’arxiu	 electrònic	 de	 docu-

ments.

Accés a la documentació de l'Arxiu General. 

•	Informació	 sobre	 els	 fons	 i	 serveis	 de	
l’Arxiu	General.	

•	Accés	web	als	catàlegs	de	 tesis	docto-
rals	i	treballs	d’investigació,	documents	
gràfics i Arxiu de la Democràcia. 

•	Consulta	de	 la	documentació	diposita-
da	en	l’Arxiu	General.	

•	Préstec	 de	 documentació	 a	 les	 unitats	
administratives.

•	Reprografia	 de	 la	 documentació	 dipo-
sitada	 en	 l’Arxiu	 General	 per	 mitjà	 de	
fotocòpia	o	còpia	digital.

•	Diligència	 i	 compulsa	 de	 documents	
pertanyents	als	fons	de	l’Arxiu	General.		

    
Activitats culturals i educatives

•	Cursos	de	formació	en	gestió	documen-
tal	per	al	PAS.


