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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució de 1978 dedica sengles articles a l'autonomia municipal. Així l'article 137 estableix
que l'Estat s'organitza territorialment en municipis, en províncies i en les comunitats autònomes
que es constituïsquen i que totes aquestes entitats gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels
respectius  interessos.  Per  la  seua  banda  l'article  140  disposa  que  la  Constitució  garanteix
l'autonomia dels municipis, que aquests gaudiran de personalitat jurídica plena i que el seu
govern  i  administració  correspon  als  respectius  ajuntaments  integrats  pels  alcaldes  i  els
regidors.

En desplegament de l'autonomia reconeguda per la Constitució, la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en els articles 4.1.a) i 22.2.d), reconeix al municipi la
potestat d'autoorganitzar-se i al Ple la competència per a aprovar les normes que han de regir la
seua organització i funcionament en funció de les seues peculiaritats i necessitats, sempre que
aquesta potestat s'exercisca dins dels límits establits en la dita Llei i en les lleis dictades per la
respectiva comunitat autònoma.

Fins a la data l'Ajuntament de Moncofa no disposava d'un Reglament de l'Arxiu Municipal.

L'Arxiu  Municipal  és  l'òrgan especialitzat  de l'Ajuntament per  a la  gestió,  el  tractament  i  la
custòdia de la documentació. Des d'aquesta responsabilitat, les funcions de l'Arxiu comprenen
tant  l'àmbit  de  la  gestió  administrativa  com  el  de  l'actuació  cultural  i,  per  a  poder-les
desenrotllar es converteixen en elements indispensables la protecció, la custòdia i el servei del
patrimoni documental. 

D'altra banda, el dret que la legislació atorga a la ciutadania respecte a l'accés a la informació,
converteixen a l'Arxiu Municipal en un servei públic que ha de ser garantit per l'Ajuntament. És,
per tant, responsabilitat municipal tant l'adequada custòdia del seu patrimoni documental com
fer-ho accessible tant per a la mateixa Administració com per al públic en general.

En virtut de tot l'anterior i a fi  de millorar el  funcionament dels serveis municipals, es creu
convenient  fer  ús  de  la  potestat  d'autoorganització  per  a  dotar  a  l'Arxiu  Municipal  d'una
normativa  de  funcionament  que  desenvolupe  el  que  ha  disposat  sobre  aquesta  matèria  la
Constitució espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 16/1985, de
Patrimoni Històric Espanyol, la Llei 30/1992, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, la
Llei  Orgànica  15/1999,  de  Protecció  de  Dades  de  Caràcter  Personal,  la  Llei  4/1998,  de  la
Generalitat  Valenciana  del  Patrimoni  Cultural  Valencià,  i  la  Llei  3/2005,  de  la  Generalitat
Valenciana, d'Arxius.
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TÍTOL I
L'Arxiu Municipal

Article 1. Definició

1. S'entén per Arxiu Municipal la instal·lació o instal·lacions on es reuneixen, conserven, ordenen
i difonen per a les finalitats anomenades en el paràgraf següent, els documents que integren el
patrimoni documental municipal. Les instal·lacions de l'Arxiu Municipal tenen com a funció única
i exclusiva les que li són pròpies i específiques. En cap cas podran ser utilitzades per a altres
finalitats ni podran tindre accés persones alienes al Servei, si no és per a realitzar les activitats
autoritzades en aquest Reglament.

2. L'Arxiu Municipal de Moncofa està integrat per:

a) El conjunt orgànic de documents que arrepleguen l'activitat de l'administració municipal,
independentment  de  la  seua  data  o  del  seu  suport,  generats,  rebuts  o  reunits  per
l'Ajuntament,  procedents de la seua pròpia gestió o de persones físiques, jurídiques,
publiques o privades, amb finalitats de gestió administrativa, d'informació i investigació
històrica, científica i cultural.  Aquests documents són distingits, en funció de la seua
antiguitat, entre documents històrics i documents administratius.

b) Les  adquisicions,  dipòsits  o  donacions,  d'institucions  o  particulars,  d'interés  per  a
Moncofa i que constituïsca el seu patrimoni documental.

c) També podran formar part de l'Arxiu Municipal les monografies i publicacions seriades
que la Biblioteca Pública Municipal,  així  com qualsevol altre servei o departament de
l'Ajuntament,  considere d'escàs interés per  al  públic  usuari  del  servei,  i  que puguen
tindre  valor  històric,  documental  o  informatiu.  En  aquest  cas  es  podrà  estudiar  la
possibilitat de formar una hemeroteca municipal i  una biblioteca de suport lligades a
l'Arxiu Municipal.

Article 2. Objecte

1. L'Arxiu Municipal,  segons l'article 7.4.d de la Llei 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius,  de la
Generalitat Valenciana, està integrat dins del Sistema Arxivístic Valencià i  té com a missió la
conservació, organització i difusió dels documents produïts i rebuts per l'Ajuntament en l'exercici
de les seues funcions.

2. El servei d'Arxiu dependrà de l'Alcaldia o de la regidoria delegada per aquella, i haurà de
tindre l'autonomia que li és pròpia per la seua especialitat funcional. 
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Article 3. Instal·lacions

Les instal·lacions de l'Arxiu Municipal tenen com a funció única i exclusiva les que li són pròpies i
específiques, d'acord amb el que s'indica en l'article 1. 

Article 4. Documents d'arxiu

1.  S'entén  per  document,  com indica  l'article  76.2  de  la  Llei  4/1998,  d'11  de  juny,  de  la
Generalitat  Valenciana,  del  Patrimoni  Cultural  Valencià,  qualsevol  expressió  en  llenguatge
natural  o codificat  o qualsevol  altra expressió gràfica,  sonora  o en imatge  arreplegades en
qualsevol tipus de suport, inclòs l'informàtic. S'exclouen els exemplars d'edicions que no siguen
originals.

2. S'entén per document electrònic qualsevol document en els termes anteriorment expressats,
produït o rebut per l'Ajuntament de Moncofa en l'exercici de les seues funcions, el suport dels
quals siga electrònic. No obstant això, és necessari assenyalar els diferents tipus de documents
electrònics:

a) Document electrònic d'arxiu: s'entén per document electrònic d'arxiu tots els documents
amb caràcter original que siguen el reflex i  prova de qualsevol activitat o transacció
realitzada per l'Ajuntament de Moncofa, i per tant, siguen garantia amb validesa jurídica
dels drets i obligacions tant de la ciutadania com de la institució. Tots els documents
electrònics d'arxiu s'integraran en el Sistema de Gestió Documental (SGD) en el moment
de la creació o si fóra necessari, la captura. L'Ajuntament de Moncofa pot promoure la
recapitulació de documents electrònics d'arxiu en relació amb altres documents d'arxiu
amb  l'objectiu  de  racionalitzar  i  simplificar  la  gestió  administrativa  i  la  gestió  de  la
custòdia  de la documentació, realitzant-se  sempre amb els requisits suficients per a
garantir la validesa jurídica dels actes documentats.

b) Document electrònic simple: són aquells que no tenen condició de document d'arxiu per
considerar-se mers documents de suport a la gestió administrativa i no tindre garanties
legals.  En  termes  generals,  seran  aquells  documents  generats  amb  ferramentes
ofimàtiques o bases de dades, però que no continguen cap validació. La integració o no
en el SGD dependrà de les necessitats de gestió de cada procediment administratiu, però
sempre entenent-se com a documentació auxiliar.

c) Document digitalitzat: el document digitalitzat és una forma de creació de documents
electrònics, és a dir, un  mecanisme de captura per la qual un document en suport paper
pot  ser  transformat,  mitjançant  dispositius  informàtics,  en  un  document  electrònic.
D'aquesta manera, amb la digitalització es poden obtindre documents electrònics d'arxiu,
vàlids jurídicament, o documents electrònics simples, és a dir, de suport administratiu.

Article 5. Patrimoni documental
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Es considera patrimoni documental de l'Ajuntament el conjunt de documents generats, rebuts o
reunits per:

a) L'Alcaldia, regidories i els diferents òrgans, serveis i dependències municipals.
b) Les persones físiques al servei de l'Ajuntament en l'exercici de les seues funcions.
c) Les  persones  jurídiques  en  el  capital  social  de  les  quals  participa  majoritàriament

l'Ajuntament.
d) Les persones físiques o jurídiques que encara que no tinguen vinculació amb la gestió

dels serveis municipals, facen cessió o donació expressa dels seus fons documentals.
e) Tots els fons documentals que no sent estrictament municipals pels seus orígens, ho

siguen  per  llegat  històric,  adquisicions,  expropiacions  o  per  qualsevol  altra  causa  o
origen.

Article 6. Inalienabilitat

La documentació generada per les persones que exerceixen funcions polítiques o administratives
en l'Administració Municipal,  forma part del patrimoni documental municipal i  mai podrà ser
considerada  com una  propietat  privada.  Quan  acabe  l'exercici  de  les  funcions  específiques
desenvolupades o de les tasques de representació política assumides, la documentació s'haurà
de depositar en el departament corresponent o bé transferir-la a l'Arxiu segons el que indiquen
l'article 54.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de Patrimoni Històric Espanyol i l'article 43.2 de
la Llei 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius, de la Generalitat Valenciana.

Article 7. Accés a les instal·lacions

L'accés a les instal·lacions de l'Arxiu Municipal estarà reservat exclusivament al  personal  de
l'arxiu, s'inclouen en aquesta definició aquelles persones que puguen encarregar-se de la seua
substitució  en  cas  d'absència.  Cap  altra  persona  podrà  accedir  a  l'arxiu  sense  autorització
expressa, excepte per causes de força major.

TÍTOL II
L'arxiver/a 

Article 8. Funcions

La conservació i organització del patrimoni documental municipal té com a objectius principals
satisfer  les  necessitats  d'informació  i  documentació  per  a  realitzar  una  correcta  gestió
administrativa municipal, justificar els drets de les persones físiques o jurídiques, públiques o
privades i facilitar la informació i la documentació necessàries per a la investigació i estudis
històrics i  culturals. Per a poder complir amb aquests objectius ha de disposar dels mitjans
materials i personals necessaris. Com l'Arxiu Municipal és un servei públic local, les funcions que
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el responsable ha de dur a terme d'acord amb les atribucions d'arreplega, selecció, conservació,
custòdia, difusió i servei del patrimoni documental municipal són les següents:

a) Rebre, conservar i custodiar adequadament la documentació.
b) Classificar i ordenar la documentació.
c) Elaborar normes reguladores de la classificació, ordenació i tractament de la documentació,

de  gestió  dels  diferents  òrgans  auxiliars  i  departaments  de  l'administració  municipal  i
controlar-ne l'aplicació.

d) Proposar directrius per a la correcta ubicació física dels documents i indicar les condicions
idònies que han de reunir els locals del dipòsit i les instal·lacions necessàries per a la seua
utilització i seguretat.

e) Ocupar-se de la formació d'inventaris, catàlegs, índex, repertoris i d'altres instruments de
descripció documental que considere necessaris per a facilitar un adequat accés de l'usuari a
la documentació.

f) Preparar i dirigir el treball necessari per a la informatització de l'Arxiu.
g) Facilitar l'accés i la consulta de la documentació a la ciutadania en general, d'acord amb el

marc legal i normatiu existent.
h) Contribuir  a  una  major  eficàcia  i  un  millor  funcionament  de  l'administració  municipal

facilitant d'una manera ràpida i pertinent la documentació necessària per a la resolució d'un
tràmit administratiu.

i) Realitzar les propostes d'eliminació de documentació d'acord amb el marc legal i normatiu
existent.

j) Mantindre relacions amb els ens públics i privats en tot el que concerneix al servei d'Arxiu.
k) Vetlar pel bon funcionament del servei d'Arxiu i de la disciplina en les seues diferents àrees i

dependències.
l) Rebre  la  correspondència  oficial,  les  peticions  i  les  sol·licituds  i  distribuir  el  treball  als

empleats del servei d'Arxiu.
m) Proposar l'adquisició dels materials que siguen necessaris.
n) Mantindre un Registre de tots els documents prestats per a la seua consulta fent constar la

naturalesa i denominació del document, la persona que sol·licita el préstec, el departament,
la data, la signatura i la firma del peticionari,  tant en el moment del préstec com en la
devolució. Aquest punt es refereix exclusivament a la utilització de la documentació per a ús
intern de l'Ajuntament.

o) Vigilar la utilització dels documents per part dels usuaris i el manteniment de l'ordre i la
integritat.

p) Mantindre una relació d'investigadors on figure el nom, la direcció i el tema d'investigació.
q) Realitzar les memòries de la gestió de l'Arxiu Municipal que li requerisca l'Ajuntament.  
r) Preocupar-se  del  foment  del  patrimoni  documental  municipal  mitjançant  propostes

d'adquisició o donació en els casos que siga possible.
s) Proposar les mesures necessàries per al bon funcionament del servei d'Arxiu.
t) Custodiar  el  segell  de  l'Arxiu,  les  claus,  els  dipòsits  i  qualsevol  altra  de  les  seues

dependències.
u) Qualsevol altra que legalment li puga correspondre i li siga encomanada per l'Ajuntament.
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Article 9. Responsabilitat

L'arxiver/a municipal és responsable del règim i disciplina en l'Arxiu Municipal i en les seues
dependències  i  també del  personal  a  càrrec  seu.  És  responsable  al  mateix  temps  de  com
s'executen els treballs de classificació, ordenació i catalogació i del bon ordre del servei perquè
les persones usuàries puguen utilitzar el material que es custodia allí, amb les preocupacions
necessàries per a evitar pèrdues o deterioraments.

Article 10. Personal adscrit

En el cas que hi haguera personal municipal adscrit al servei d'Arxiu estarà sota la direcció de
l'arxiver/a municipal per a les tasques que se li encomane de manera general o puntualment en
cada cas concret.

Article 11. Delegació funcions 

Les funcions de la persona responsable de l'Arxiu previstes en aquest Reglament podran ser
delegades totalment o parcialment en altres persones del mateix servei i si no n'hi haguera, a
aquelles  adscrites al personal municipal que s'estime capacitat, sempre de manera temporal,
amb motiu de les vacances, baixes, permisos o altres causes.

Article 12. Propostes

L'arxiver/a municipal podrà proposar qualsevol mesura que considere necessària i  no estiga
prevista en aquest Reglament, dirigida a millorar el compliment i el desenvolupament de les
funcions i finalitats enumerades com a pròpies del servei i previstes en aquest Reglament.

Article 13. Vigilància del patrimoni documental

L'arxiver/a municipal, en l'àmbit de la seua actuació, haurà de vetlar contra l'espoli del patrimoni
documental  municipal,  entenent  com a tal  qualsevol  acció  o  omissió  que pose  en  perill  el
deteriorament, la pèrdua o la destrucció de tots o alguns dels valors dels béns que integren el
patrimoni documental en el seu àmbit local. En aquests casos, el/la responsable de l'Arxiu haurà
d'interessar a les autoritats competents perquè adopten les mesures oportunes d'acord amb
l'article 7 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

Article 14. Recursos

Per al desenvolupament de les seues funcions, l'arxiver/a municipal haurà de comptar amb els
mitjans adequats respecte a instal·lacions, espai, personal i instruments materials necessaris.
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TÍTOL III
Gestió i tractament dels documents

Article 15. Definició i àmbit d'aplicació 

1. S'entén per gestió i tractament de documents el conjunt d'operacions i tècniques relatives a
la  concepció,  desenvolupament,  aplicació  i  avaluació  dels  processos  necessaris  per  a
l'organització, identificació, valoració, posada en disposició, selecció i conservació o eliminació
dels documents des de la creació i/o recepció en l'Arxiu. Així, la gestió documental s'ocupa del
control eficient i sistemàtic dels documents administratius en tots els formats i suports, creats o
rebuts per l'Ajuntament de Moncofa en l'exercici de les seues activitats.

2. El Servei d'Arxiu és l'òrgan especialitzat en l'administració del sistema de gestió i tractament
de documents, la finalitat del qual és garantir el seguiment i localització de qualsevol document
en  qualsevol  moment  així  com  les  condicions  de  transferència,  conservació  i  accés  en
col·laboració amb els òrgans pertinents. 

Article 16. Integració dels documents electrònics al Sistema de Gestió Documental
 
L'Ajuntament de Moncofa comptarà amb un Sistema de Gestió Documental capaç de garantir
l'establiment de criteris sistemàtics de gestió referits a la classificació, descripció, conservació i
accés de la documentació, aportant les condicions d'autenticitat,  fiabilitat, usabilitat i integritat
necessàries. 

Capítol I
La classificació

Article 17.  Classificació dels documents

La  classificació  és  el  procés  que  serveix  per  a  identificar  i  estructurar  sistemàticament  les
funcions  i  activitats  de  l'Ajuntament  de  Moncofa.  El  principal  instrument  és  el  quadre  de
classificació, el qual a més serveix de base per a l'aplicació de l'avaluació documental, i per a
l'establiment  de  polítiques  de  seguretat  i  d'accés  a  la  documentació.  Per  tant,  tota  la
documentació ha d'identificar-se mitjançant el codi de classificació.

Article 18.  Gestió del quadre de classificació

1. El Servei d'Arxiu serà l'encarregat de l'elaboració i revisió del quadre de classificació de la
documentació municipal.  Qualsevol  modificació  formal,  de contingut o de tramitació  que es
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produïsca en les sèries documentals, haurà de sol·licitar-se, per part de les oficines productores,
al servei d'Arxiu perquè aquest procedisca a una nova avaluació i actualització, si és necessari,
del quadre de classificació. 

2. D'acord amb l'apartat anterior, el Departament d'Informàtica s'encarregarà d'implementar els
dits canvis, així com del manteniment i l'actualització de l'aplicació que  suporte el quadre de
classificació  en el sistema de gestió documental.

Capítol II
La descripció

Article 19. Elements

La descripció arxivística és l'elaboració d'una representació precisa del document d'arxiu, ja siga
aquest un únic document o un conjunt de documents d'arxiu relacionats entre si, mitjançant la
recopilació, l'anàlisi, l'organització i el registre d'aquella informació que servisca per a identificar,
gestionar i accedir a la documentació d'arxiu, així com al context i als sistemes en què s'ha
produït.

Article 20. Metadades

En el cas dels documents electrònics, la incorporació de les metadades és un aspecte essencial
per  a  aconseguir-ho,  per  la  qual  cosa  és  necessari  que  la  seua  creació  i  captura  estiga
implementada des del sistema de creació i gestió dels documents i que al seu torn se'n puguen
anar afegint d'altres en cada fase del seu cicle vital.

Capítol III
Transferències

Article 21. Concepte

La transferència de documents d'arxiu consisteix en el canvi de custòdia i de responsabilitat, de
manera que aquests passen a l'Arxiu Municipal. Per tant, la transferència pot implicar el trasllat
a un altre dipòsit o sistema. 

Article 22. Documentació a transferir

Es transferirà a l'Arxiu Municipal la documentació administrativa ja tramitada. Fins que no es
done aquesta circumstància la documentació serà custodiada en cada un dels departaments,
seccions o negociats corresponents. Als efectes d'organització, amb els fons documentals que
no superen els 30 anys d'antiguitat es formarà una secció de l'Arxiu Municipal anomenada Arxiu
Administratiu.  La  documentació  administrativa  de cada departament,  secció  o negociat,  per
regla general, serà transferida a l'Arxiu Administratiu en un termini màxim de 4 anys des de la
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data de finalització. La documentació que supere els 30 anys d'antiguitat serà considerada com
a part de l'Arxiu Històric excepte en aquells casos concrets que determine la corporació, amb un
informe previ de la persona responsable de l'Arxiu Municipal.

Article 23. Normes

1.  La  documentació  de  l'Ajuntament,  siga  del  tipus  que  siga,  que  es  transferisca  a  l'Arxiu
Municipal  haurà  d'anar  acompanyada  del  corresponent  document  de  transferència.  És
imprescindible  preparar  aquest  document  d'acord amb les instruccions facilitades pel  Servei
d'Arxiu. La dependència remitent haurà de contribuir eficaçment a la seua elaboració i realitzar-
se d'acord amb la normativa per a la remissió de documentació a l'Arxiu Municipal que elaborarà
l'esmentat servei.

2. La documentació administrativa desordenada, mesclada, deteriorada o que no mantinga les
característiques mínimes del que ha de ser un expedient, no serà admesa per a la custòdia i
servei en l'Arxiu Municipal. Així doncs, la documentació en paper transferida estarà en perfecte
estat i complirà els requisits següents: 

a) Ordenada i completada.
b) Desposseïda de gomes, grapes, clips, classificadors de plàstic i qualsevol altre element,

en especials adhesius, que comprometa la conservació del suport. 
c) Dotada d'una carpeta de paper o cartolina, amb menció de contingut i, en el cas dels

expedients, número identificatiu. 
d) Desproveïda de documentació de suport informatiu, així com de duplicats i còpies, que

seran eliminats prèvia comprovació de l'existència dels  originals;  en cas contrari,  es
conservaran. 

e) La transferència de documents electrònics haurà d'anar acompanyada d'un document
en què s'especifiquen, a més de les dades sobre contingut, les metadades per a la
consulta.

3. L'Arxiu podrà rebutjar aquells enviaments que no complisquen els requisits assenyalats fins
que s'esmenen les deficiències detectades.

Article 24. Ingressos extraordinaris

Els ingressos extraordinaris de documentació en l'Arxiu Municipal per compra, llegat, donació,
expropiació, depòsit o qualsevol altra procedència, requeriran l'acord formal de l'òrgan municipal
competent amb un informe previ del Servei d'Arxiu. 

Capítol IV
Avaluació i eliminació documental
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Article 25. Valoració documental

L'avaluació  documental  és  el  procés  que  identifica  els  valors  dels  documents  i  en  funció
d'aquests,  els  atorga  uns  períodes  de  conservació  determinats.  Així  doncs,  les  normes  de
conservació determinen el període de retenció de cada document d'arxiu i asseguraran la seua
transferència o eliminació física, tant dels documents en paper com en format electrònic.

Article 26. Procés de valoració, selecció i eliminació documental

En allò referent a la valoració, selecció i eliminació dels fons documentals, caldrà ajustar-se al
que estableix el Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, que estableix
les  bases per  a l'elaboració i  presentació de les  taules  de valoració  documental  a la  Junta
Qualificadora de Documents Administratius.

TÍTOL IV
Consulta i accés als documents

Capítol I
Disposicions generals

Article 27.  Dret d'accés

1. Totes les persones físiques i jurídiques tenen el dret d'accedir a la informació continguda en
l'Arxiu Municipal amb les limitacions previstes per la legislació vigent.

2. Totes les persones físiques tenen dret a realitzar investigacions de caràcter cultural, històric o
científic en l'Arxiu Municipal i a consultar lliurement els documents dipositats. Tot això sense
perjuí  de  les  restriccions  de  reserva  que  afecten  els  documents  custodiats  d'acord  amb la
legislació vigent, o d'aquelles que per raó de la conservació dels documents o de funcionament
de la pròpia entitat puguen establir-se.

Article 28. Horari

L'horari  de  l'Arxiu Municipal  el  fixarà  l'Ajuntament  prèvia  consideració  del  que  establisca
respecte això la normativa reguladora dels arxius de la Generalitat Valenciana.

Article 29. Tipus de consultes

Les consultes de documentació de l'Arxiu Municipal es tipifiquen de la manera següent:

a) Consultes  internes:  són  les  realitzades  per  les  diferents  àrees,  seccions  o  negociats
municipals, i els membres de la corporació.
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b) Consultes externes: són les efectuades pels ciutadans en general, independentment del seu
motiu.

c) Les  consultes  per  part  d'altres  administracions  estaran  sotmeses  al  que  determine  la
legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu de les administracions públiques.

Article 30. Sales de consulta i dipòsits

1. Les instal·lacions de l'Arxiu comptaran amb dues àrees diferenciades: una d'accés públic on
es realitzarà la consulta de la documentació i una altra d'accés restringit destinada a dipòsit
documental.

2. Els usuaris o usuàries no podran entrar en el dipòsit sense autorització. En el cas que aquesta
s'haja  atorgat,  no  podran  prendre  pel  seu  compte  els  documents  que  desitgen  consultar,
excepte que per circumstàncies especials i raonades l'arxiver/a municipal els concedisca permís.

3. En el cas de consultes externes, la consulta de documents s'haurà de realitzar en els locals de
l'Arxiu Municipal habilitats per a tal finalitat, sense que es puga extraure documentació dels
citats locals.
 
4. En el cas de consultes internes, és a dir, relacionades amb la pròpia administració municipal,
la documentació es disposarà en les mateixes oficines. 

5. En els dipòsits de l'Arxiu Municipal i en les sales de treball i de consulta, no està permés
fumar,  menjar  o  beure  mentres  es  consulten  documents,  parlar  en  veu  alta  o  alterar  les
condicions normals de treball.

Article 31. Disposició dels documents

1. L'Arxiu Municipal, per a complir la seua funció de servei de documents, ha d'encarregar-se de
la classificació i ordenació dels seus fons documentals, així com d'elaborar inventaris, catàlegs,
índexs, repertoris i qualsevol altre instrument de descripció documental destinat a  facilitar un
adequat accés de l'usuari o usuària a la documentació.

2. El Servei d'Arxiu té com a funció facilitar els instruments necessaris per a la localització i
consulta  de  la  documentació  però  no  d'efectuar  cerques  de  documents,  publicacions  o
assumptes dels quals no es proporcionen les dades exactes. 

3.  No  està  garantida  la  posada  en  disposició  dels  fons  documentals  que  no  hagen  sigut
dipositats mitjançant transferència o procediment regulat, per la qual cosa pot donar-se el cas
que els documents que es troben en este supòsit no puguen ser servits a la persona sol·licitant
encara  que  siguen continuació  de  sèries,  expedients,  col·leccions,  etc.  d'ingrés  correcte  en
l'actualitat.

Capítol II
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Consultes internes i préstecs

Article 32. Préstec de documents

1. El préstec de documents està reservat exclusivament per a les consultes internes. 

2. Es realitzarà prèvia firma de la persona sol·licitant d'un  full de  registre d'eixides de l'Arxiu
Municipal elaborada per aquest, on figurarà anotat el nom i el departament del/la sol·licitant, la
descripció del document, la seua signatura topogràfica i la data d'entrega.

3.  La sol·licitud de préstec o consulta de documents per  part  dels  diferents departaments,
seccions o negociats sempre ha de ser realitzada pel departament que la va gestionar, llevat
d'excepcions degudament raonades. 

4. La sol·licitud de préstec o consulta de documents per part dels membres de la corporació es
realitzarà a través de l'Alcaldia.

Article 33. Devolució de documents

1.  Quan  el  document  o  documents  siguen  tornats,  el/la  responsable  de  l'Arxiu  Municipal
acreditarà que el document prestat ha sigut tornat al seu origen indicant la data en què ha sigut
realitzada la devolució. 

2.  Quan  els  diferents  departaments,  seccions  o  negociats  tornen  a  l'Arxiu  Municipal  els
expedients o documents que hagen sigut prestats per a la seua consulta,  ho hauran de fer
mantenint les mateixes característiques, ordenació, constitució interna i externa i condicions en
què estaven quan els van ser facilitats per a la consulta. En cas contrari, no se n'acceptarà la
devolució. 

Article 34. Duració del préstec

1.  Cap  servei,  departament  o  negociat  municipal  es  podrà  quedar  de  manera  permanent
documents extrets de l'Arxiu Municipal per a la consulta sense autorització expressa per a això.
Com a norma general, el termini màxim de préstec no serà superior als quatre mesos encara
que es podrà autoritzar, si fóra necessari, una ampliació temporal d'aquest durant un termini
màxim d'un any.

2. En el cas que un préstec es quede indefinidament en un departament sense l'autorització
expressa  per  a  això,  el  Servei  d'Arxiu  ho  comunicarà  a  les  persones  que  tinguen  tant  la
responsabilitat política com l'administrativa de l'àrea en què s'inserisca l'Arxiu Municipal.

Article 35. Integritat de la documentació
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No es prestaran per a la consulta,  parts d'expedients o documents separats del conjunt orgànic
del qual formen part. Sempre es facilitaran expedients complets, llevat que pel seu gran volum
la  posada en disposició es veja dificultada. 

Capítol III
Consultes externes 

Article 36.  Accés als fons documentals

1. Els documents que no superen els 30 anys d'antiguitat es consideraran com a documentació
de caràcter administratiu, i se subjectarà l'accés a les previsions de l'article 37 de la Llei 30/1992
i a allò que s'ha establit per la Llei Orgànica 15/1999, i la consulta es realitzarà a través del
departament administratiu responsable de la tramitació.

2. Els documents adquiriran el caràcter  “d'històrics” en superar els trenta anys d'antiguitat,  i  la
consulta es realitzarà en les instal·lacions de l'Arxiu Municipal habilitades per a això d'acord amb
el que s'ha establit en la Llei 16/1985 i l'article 59 de la Llei 3/2005:

a) Es podran consultar lliurement tots els documents que no continguen dades de caràcter
personal.

b) Llevat  que  per  llei  s'establisquen  terminis  diferents  d'accés,  es  podran  consultar
lliurement tots els documents que continguen dades de caràcter personal, quan hagen
transcorregut 25 anys des de la mort de la persona, o bé 50 anys a partir de la data dels
documents si el moment de la defunció no és conegut.

c) En el cas que no hagen transcorregut els terminis assenyalats en l'apartat anterior i la
informació  continguda en els  documents  afecte la  seguretat,  honor,  intimitat,  pròpia
imatge o a qualssevol altres dades la reserva de la qual tutelen les lleis, aquests només
podran ser consultats pels seus titulars o successors.

d) No obstant això, aquests documents podran ser consultats per altres persones si les
persones la intimitat de les quals puga ser afectada en donen el consentiment exprés per
escrit, així com en els casos i les condicions assenyalats per la legislació.

e) Sempre que siga possible, la consulta es realitzarà a través de còpies, a fi de preservar
millor la documentació original. La consulta dels originals  només es realitzarà quan la
investigació ho requerisca, amb l'autorització prèvia de la persona responsable de l'Arxiu.

f) Els documents integrants del patrimoni documental valencià dipositats en l'Arxiu Històric
que pertanyen a persones físiques o institucions privades podran ser consultats en els
termes assenyalats en aquest article. Per als documents dipositats no integrants d'aquest
patrimoni caldrà ajustar-se al que s'ha pactat en la constitució del dipòsit o comodat.

Article 37. Identificació
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En els  casos que es considere oportú,  el  personal  de l'Arxiu  podrà  sol·licitar  als  usuaris  la
presentació del DNI, passaport o carnet d'investigador.

Article 38. Sol·licituds

La consulta pública de la documentació es realitzarà en la sala de l'Arxiu Municipal habilitada a
aquest efecte amb l'autorització prèvia de la persona responsable de l'Arxiu.

Article 39. Publicació de documents

En cas  d'utilització  dels  documents  de  l'Arxiu  Municipal  amb vista  a  la  publicació  o  difusió
pública,  se  n'haurà  de  fer  constar  obligatòriament  la  procedència.  Quan  es  tracte  de
documentació en imatge s'haurà de fer constar, a més de la procedència de l'Arxiu, el nom del
l'autor/a, si es coneix, sense perjuí d'altres obligacions que es puguen establir.

Article 40. Visites en grup

1. Les sol·licituds per a visitar l'Arxiu s'hauran de presentar en el Registre de l'Ajuntament amb
una antelació mínima de quinze dies hàbils a la data de la possible visita.

2. Les visites es realitzaran dins de l'horari d'obertura de les instal·lacions. 

3. En les sol·licituds hauran de constar les dades següents:

a) Nom i cognoms de la persona sol·licitant.
b) DNI.
c) Nom del centre i del departament a què pertany.
d) Nombre de persones que realitzaran la visita.
e) Motiu de la visita: si la seua naturalesa va enfocada al coneixement de les instal·lacions i

funcionament de l'Arxiu Municipal o a la cerca d'informació i  consulta de documents. En
aquest últim cas s'haurà d'explicar amb brevetat  la temàtica de la investigació.

4. Com a norma general, les visites s'efectuaran en grups de no més de quinze persones en el
cas que la visita s'oriente al coneixement de l'Arxiu i de quatre en el cas que en ella s'incloga la
consulta de documents. Els grups hauran d'anar acompanyats d'una persona responsable.

Article 41. Responsabilitats

1. Les persones usuàries són responsables de la integritat de la documentació durant la consulta
i es comprometen a tornar-la en el mateix ordre i estat en què els va ser entregada. Els danys
que pogueren ocasionar-se als documents així com les possibles sostraccions, s'informaran a
l'Alcaldia a l'efecte de l'adopció de les mesures oportunes. 
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2.  Les  persones  que  deterioren  llibres,  documents  o  qualsevol  tipus  d'objectes  hauran
d'indemnitzar, segons la valoració que realitze la persona responsable de l'Arxiu Municipal, el
perjuí  causat.  Els  danys  ocasionats  de  forma  maliciosa  i  les  possibles  sostraccions  es
comunicaran, si és el cas, a més de a les autoritats municipals competents, a l'autoritat judicial.

Capítol IV
Eixida de documents

Article 42. Casuística

1. Exceptuant els préstecs interns, únicament en casos excepcionals els documents de l'Arxiu
Municipal podran eixir del seu lloc habitual de custòdia, i serà convenient establir prèviament la
duració, condicions de seguretat i garanties que es consideren necessàries. Els casos concrets
en què es puga contemplar aquesta possibilitat són fonamentalment:

a) Per a microfilmar, digitalitzar o realitzar qualsevol altre tipus de reproducció que no siga
possible fer en les dependències municipals.

b) Préstec per a exposicions, sotal les condicions establides per a cada cas.
c) Per  a  realitzar  tasques  de  restauració,  cosit,  enquadernació,  neteja  o  desinfecció  dels

documents.
d) Per ordre judicial.

2. En aquests casos, l'extracció de documents de l'Arxiu Municipal s'haurà de fer amb caràcter
temporal per un termini establit i convingut prèviament amb l'Ajuntament amb les garanties de
seguretat necessàries i, quan siga convenient, amb l'establiment d'una assegurança, segons el
que determine l'Ajuntament.

3. L'extracció de documents de l'Arxiu Municipal, tant en els casos indicats com en qualsevol
altre que es determine en el seu moment, mai es podrà fer sense l'autorització expressa i per
escrit de l'Ajuntament.

Capítol V
Reproducció de documents

Article 43. Limitació legal

No es facilitaran reproduccions fotogràfiques,  fotocòpies o microfilms d'aquells documents el
servici del qual estiga restringit o limitat per disposicions vigents.

Article 44. Limitació de reproduccions

15

http://www.ajuntamentdemoncofa.com/


Ajuntament de Moncofa
P-1207700-D Secretaria
Plaça de la Constitució, 1 Tel. 964580421
12593 Moncofa (Castelló) Fax: 964580348
www.moncofa.com

El personal responsable de l'Arxiu podrà denegar les  comandes de reproducció de documents
l'estat de conservació de les quals així ho faça aconsellable. Com a norma general no es faran
fotocòpies  d'aquells  documents  que tinguen forma de llibre.  En contrapartida,  l'Arxiu  podrà
oferir  l'opció  de la  microfilmació  o digitalització.  En el  cas  que la  documentació  objecte de
consulta  no  estiga  microfilmada  o  digitalitzada,  s'estudiarà  la  possibilitat  que  la  persona
interessada faça les reproduccions fotogràfiques, sempre en el mateix Arxiu i sota el control del
seu personal, el qual podrà sol·licitar una còpia per a l'Arxiu.

Article 45. Autorització de reproduccions

1. L'autorització de reproducció de fotocòpies, microfilms, etc. no atorga cap dret de propietat
intel·lectual o industrial a qui les realitze o obtinga.

2. La sol·licitud de reproducció de documentació de l'Arxiu es farà d'acord amb la normativa
aplicable en cada cas.

3. No es permetrà la reproducció de còpies de cap tipus de document subministrat per l'Arxiu
Municipal sense l'autorització expressa i escrita.

Títol V
L'Arxiu Històric

Article 46. Contingut 

Constitueix l'Arxiu Històric tota aquella documentació ubicada en l'Arxiu Municipal, amb més de
30 anys d'antiguitat, que es troba a disposició de l'Ajuntament de Moncofa, de les persones
investigadores i de la ciutadania en general.

Article 47. Préstec i eixida de l'Arxiu

Tots els documents de l'Arxiu Històric estan exclosos del servei de préstec de documents. En
cap cas podrà eixir del recinte de l'Arxiu documentació històrica sense l'aprovació municipal amb
un informe previ favorable de la persona responsable de l'Arxiu. Només en casos excepcionals
els documents de l'Arxiu Municipal podran eixir del seu lloc habitual de custòdia, si estableix
prèviament la duració, les condicions de seguretat i les garanties que es consideren necessàries.
Els  casos concrets  en què es  podrà  contemplar  aquesta  possibilitat  són els  assenyalats  en
l'article 42.1 d'aquest Reglament.

Article 48. Consulta

1. La consulta de la documentació històrica s'ajustarà als següents principis d'actuació:

a) L'edat de la persona que la consulte no serà inferior dels 16 anys.
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b) La  documentació  serà  consultada  en  una  sala  habilitada  a  aquest  efecte,  o  allí  on
determine la persona responsable de l'Arxiu.

c) No  es  permetrà  l'accés  de  les  persones  investigadores  i  usuàries  al  depòsit  de
documents, si no és amb l'autorització de la persona responsable de l'Arxiu.

d) La sol·licitud de documentació es farà seguint el procediment assenyalat per a la petició
de documentació administrativa.

e) La  persona  usuària  facilitarà  totes  les  dades  necessàries  per  a  facilitar  a  l'Arxiu  la
confecció de fitxers de persones investigadores, temes tractats, etc.

2. El personal de l'Arxiu podrà exigir als usuaris la presentació del DNI, passaport o targeta
nacional d'investigació.

Article 49. Fitxa de consulta

Les consultes externes amb finalitats culturals, científiques o d'investigació es realitzaran omplint
prèviament una sol·licitud on constarà el nom i cognoms, nacionalitat, professió, domicili, el
número del DNI, passaport o carnet d'investigació, les dades de la investigació o el tema sobre
el qual s'investiga i la data inici del treball.

Article 50. Difusió i citació de l'Arxiu

En el cas d'utilització dels documents de l'Arxiu Municipal amb vista a la publicació o difusió
pública, se n'haurà de fer constar obligatòriament la procedència. Quan es tracte de documents
d'imatge s'haurà de fer constar, a més de la procedència de l'Arxiu, el nom de l'autor, si és
conegut, sense perjuí d'altres obligacions que es puguen establir.

**********
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