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1. OBJECTIU
Regular el funcionament del registre d’entrada de documents per mitjans
electrònics en la Universitat d’Alacant (UA).
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Escrits, comunicats i sol·licituds que presenten persones físiques per mitjans
electrònics al registre electrònic de la Seu Electrònica de la Universitat
d’Alacant, sobre assumptes que són competència de la Universitat d’Alacant.
3. RESPONSABILITATS
Secretaria General: dirigir el Registre General d'acord amb l’article 73 de
l’Estatut de la Universitat d’Alacant i provar les instruccions per al registre de
documents.
Direcció del Servei d’Arxiu i Registre: elaborar les instruccions per al registre
electrònic de documents.
Personal del Servei d’Informàtica: mantenir la plataforma de Seu Electrònica
en què s’integra el registre electrònic.
Personal del Registre: remetre el document a les corresponents unitats de
destinació dins de la Universitat d’Alacant.
4. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
Normativa de registre de documents:
• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27
de novembre de 1992 modificada per Llei 4/1999, de 13 de gener).
• Llei 4/1999, de 14 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
• Reial Decret 772/1999 de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de
sol·licituds, escrits i comunicacions davant de l’administració general de
l’estat, l’expedició de còpies de documents i devolució d’originals i el
règim de les oficines de registre (BOE núm. 122 de 22 de maig de 1999).
• Decret 130/1998, de 8 setembre, del Govern Valencià, de registre
d’entrada i eixida de sol·licituds, escrits, comunicacions i documents de
l’administració de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 3.339, de 28
de setembre de 1998).
• Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual s’aproven els
Estatuts de la Universitat d’Alacant (DOCV de 9 de febrer de 2012).
• Reglament del Sistema de Gestió de documents i Arxius de la Universitat
d’Alacant. (BOUA d’1 de setembre de 2009).
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Normativa d’administració electrònica:
• Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis
públics.
• Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.
• Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de
la informació.
• Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’esquema
nacional de Seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica.
• Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’esquema
nacional d’interoperabilitat en l’àmbit de l’administració electrònica.
• Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d’administració electrònica
de la Comunitat Valenciana.
• Acord del Consell de Govern, de 26 de novembre de 2010, pel qual
s’aprova el reglament de la Seu Electrònica de la Universitat d’Alacant
(DOCV de 30 de desembre de 2010).
• Acord del Consell de Govern, de 26 de novembre de 2010, pel qual
s’aprova el reglament de registre electrònic de la Universitat d’Alacant
(DOCV de 30 de desembre de 2010).
• Reglament de comunicacions i notificacions electròniques (BOUA de 3
d’abril de 2012).
• Reglament de procediment, document i expedient electrònic reglament
de comunicacions i notificacions electròniques (BOUA de 3 d’abril de
2012).

5. DEFINICIONS
INVESICRES: aplicació informàtica per al registre de documents, que és
mantinguda pel Servei d’Informàtica de la Universitat d’Alacant.

6. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS
6.1 Accés al procediment d'instància genèrica.
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L’usuari accedeix, des de la web oficial de la Universitat d’Alacant, a l’apartat
Seu Electrònica, on ha de seleccionar, en el menú de procediments
administratius, l’apartat instància genèrica.
6.2 Enviament de la sol·licitud i registre del document
Dins de l’apartat instància genèrica, l’aplicació informàtica Invesicres (F01PC18) sol·licita a l’usuari una clau d’accés i, una vegada introduïda, apareix un
assistent de registre telemàtic, que indica el procés que s’ha de seguir per a fer
el registre electrònic d’un document.
Els passos que cal seguir són:
• Emplenar un formulari.
• Adjuntar la documentació escaient.
• Validar la sol·licitud.
• Recollir-ne el justificant.
Una vegada que l’usuari ha validat la sol·licitud, el programa Invesicres (F01PC18) genera un assentament de registre amb aquestes dades:
• Destinació del document (inicialment, hi apareix “el rector”).
• Remitent del document.
• Tipus d’assumpte (inicialment “Sol·licitud”).
6.3 Comprovació de la informació de l’assentament de registre
El gestor o gestora de Registre General accedeix a l’assentament, llig el
contingut del document que apareix en un arxiu d’imatge i trasllada la
informació del document a l’assentament de registre, per a la qual cosa en
modificarà la destinació i el tipus d’assumpte i completarà el camp resum.
6.4 Remissió del document a la unitat de gestió competent
El gestor o gestora del Registre envia l’arxiu d’imatge que conté el document a
la unitat, centre o servei de la UA competent per a la tramitació i, amb la
sol·licitud, envia si escau la documentació annexa.
6.5 Comprovació diària dels assentaments
El personal del Registre comprova diàriament els assentaments introduïts en
l’aplicació Invesicres (F01-PC18). En cas de detectar alguna incidència,
s'esmena immediatament.
7. FORMATS
• F01-PC18: Invesicres

8. ANNEXOS.
Annex1: diagrama de flux
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Annex 2: apartats del programa Invesicres
•

Assistent del registre telemàtic.
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Assentament de registre
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