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pàgina seguent





Gestió de registre de la documentació
• Registre presencial de la documentació d’entrada i eixida de 

la UA. C1

• Registre electrònic de la documentació d’entrada i eixida de 
la UA. C2

• Coordinació i assessorament de les unitats administratives en 
la gestió de les seues oficines auxiliars de registre. C3

• Expedició de certificats d’usuaris de signatura digital de 
l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV).
C4

• Informació sobre la tramitació i localització de la  docu mentació 
registrada. C3

Gestió arxivística
• Coordinació i assessorament dels arxius de les unitats  

administratives: C3

- Identificació de les sèries documentals que produeix la UA.
- Elaboració d’eines per a la gestió dels documents.
- Valoració de sèries documentals.
- Participació en activitats formatives de gestió documental 
de la UA.

• Gestió de transferències de la documentació administrativa. 
C5-C6

• Digitalització de documents amb finalitats de conservació i 
difusió. C7

• Eliminació de documentació una vegada complits els  terminis 
de conservació. C8



Accés a la documentació de l’Arxiu General
• Informació, consulta i reprografia dels fons i serveis de l’Arxiu 

General. C9

• Facilitar l’accés a través de la web als catàlegs de tesis  
doctorals i treballs de recerca, documents gràfics i Arxiu de la 
Democràcia. C3

• Préstec de documentació a les unitats administratives. C10

• Diligència i compulsa de documents pertanyents als fons de 
l’Arxiu General. C11

Activitats culturals i educatives 
• Tenir disponibles els mitjans materials i humans de l’arxiu per 

al desenvolupament d’activitats de docència i recerca. C3

• Participació en activitats de difusió dels fons de l’Arxiu  
General. C12



C1 Remetre la documentació a les unitats administratives en el 
mateix dia del registre presencial. I1

C2 Remetre la documentació a les unitats administratives en el 
primer dia hàbil del registre electrònic. I1

C3 Obtenir un valor mínim de 4 sobre 7 en l’enquesta de satis-
facció amb el servei. I2-I4-I5-I11-I14

C4 Lliurar de manera immediata el contracte de signatura elec-
trònica.I3

C5 Processar les transferències de documentació en el termi-
ni màxim de 3 mesos des del moment del trasllat a l’Arxiu 
 General.I6

C6 Vigilar diàriament les condicions de conservació i custòdia de 
la documentació dipositada en l’Arxiu General. I7

C7 Garantir la qualitat dels processos de digitalització que duga 
a terme el Servei. I8

C8 Gestionar l’eliminació de la documentació que haja complit 
els terminis de conservació d’acord amb els requisits establits 
en la normativa d’aplicació. I9

C9 Atendre les sol·licituds d’informació general, consulta i repro-
grafia de la documentació de manera immediata. I10

C10 Prestar els documents sol·licitats per les unitats administra-
tives en un termini màxim de 24 hores. I12

C11 Realitzar diligències i compulses de documentació  dipositada 
en l’Arxiu General en el termini màxim de 2 dies. I13

C12 Atendre totes les sol·licituds de documentació de l’Arxiu 
per a activitats de difusió que complisquen amb els requisits  
establits. I15

C13 Respondre a les queixes i suggeriments en el termini de 3 
dies. I16 

*Nota: A efectes del còmput del terminis establIts als nostres compromisos, tots els terminis explicats en 
dies s’entenen com a dies hàbils, si no especifiquem altra cosa.



I1 Percentatge d’enviaments de documents a la unitat de desti-
nació en el termini establit.

I2 Índex de satisfacció del personal de les unitats administratives 
amb l’assistència tècnica i formativa en la gestió de les seues 
oficines auxiliars de registre.

I3 Percentatge de contractes lliurats de forma immediata a 
l’expedició de signatura electrònica.

I4 Índex de satisfacció amb el servei.
I5 Índex de satisfacció del personal de les unitats administratives 

amb l’assistència tècnica i formativa en la gestió dels seus  
arxius.

I6 Percentatge de transferències processades en el termini  
establit.

I7 Percentatge de dies al mes amb dades relatives a les condi-
cions ambientals del dipòsit.

I8 Percentatge de projectes de digitalització que compleixen 
amb els estàndards de qualitat establits en la normativa de 
digitalització de la UA.

I9 Percentatge de processos d’eliminació que compleixen amb 
els requisits establits en la normativa d’aplicació.

I10 Percentatge de consultes d’informació general, consultes de 
documentació i sol·licituds de reprografia ateses de forma  
immediata.

I11 Índex de satisfacció dels usuaris dels catàlegs de tesis doc-
torals i treballs de recerca, documents gràfics i Arxiu de la 
Democràcia.

I12 Percentatge de sol·licituds de préstec servides en el termini 
establit.

I13 Percentatge de diligències i compulses de documentació 
 dipositada en l’Arxiu General realitzades en el termini establit.



I14 Índex de satisfacció del personal docent i investigador  
implicat en les activitats.

I15 Percentatge de sol·licituds ateses.
I16 Percentatge de queixes i suggeriments atesos en el termini 

establit.

Tens dret a:
• Accedir a les teues dades personals en qualsevol moment per 

a la seua rectificació i cancel·lació,
• Comunicar les queixes i suggeriments que estimes oportú 

formular,
• Que les teues dades de caràcter personal no siguen facilitades 

a altri, llevat dels supòsits establits legalment.

Tens l’obligació de:
• Cuidar la documentació que l’arxiu posa a la teua disposició,
• Citar la font arxivística dels documents consultats, subjectes a 

drets d’autor, en els casos que siga procedent,
• Fer bon ús de les instal·lacions i mitjans materials del Servei 

d’Arxiu i Registre.

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:
• Enviant-nos els teus suggeriments o queixes a la web, directa-

ment en les nostres oficines o enviant un correu electrònic a 
arxiu@ua.es o a registre.gral@ua.es

• Participant en les enquestes que es realitzen sobre el Servei 
d’Arxiu i Registre.



Servei d’Arxiu i Registre
Campus Sant Vicent del Raspeig

Apt. Correus 99
E-03080 Alacant
http://sar.ua.es

Arxiu General (Ed. Biblioteca General nº 33)

Tel. 965903400 ext. 2409
Fax 965909757
e-mail arxiu@ua.es
Horari De dilluns a dijous, de 8 a 17

Divendres, de 8 a 15

Registre General (Ed. Rectorat  nº 28 )

Tel. 965909727
Fax 965903672
e-mail registre.gral@ua.es
Horari de matí De dilluns a divendres, de 9 a 14
Horari de vesprada De dilluns a dijous, de 16.30 a 18.30
Oficines auxiliars: 
Horari i localització Consultar web del Registre General

Altres horaris: Consultar  la nostra web


