
REGLAMENT DE L’ARXIU MUNICIPAL DE TORRENT 
 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
  Article 1. L’objecte d’este Reglament de l’Arxiu Municipal de Torrent 
és regular: 
 
  1. L’accés als seus fons, per a examinar-los. 
  2. L’obtenció de certificats, còpies, etc. 
  3. L’entrada i l’eixida de documents. 
 
  Queda exclosa de l’objecte d’este reglament la documentació 
l’antiguitat de la qual no excedisca els cinc anys ni es trobe conclosa. 
 
 

CAPÍTOL I 
 

DE L’ARXIU MUNICIPAL GENERAL 
 

Secció 1a.  L’Arxiu Municipal 
 
  Article 2.  L’Arxiu Municipal de Torrent està integrat per: 
 
  a) El conjunt de documents en què s’arreplega l’activitat de l’adminis-
tració municipal, i es distingix, en funció de la seua antiguitat, entre documents his-
tòrics (Arxiu Històric) i documents administratius (Arxiu Administratiu). 
 
  b) Les adquisicions, els depòsits o les donacions, d’institucions o par-
ticulars, d’interés per a Torrent, i que constituiran el seu patrimoni documental. 
 

Secció 2a. Funcions de l’Arxiu Municipal 
 
  Article 3. És competència de l’Arxiu: 
 
  a) Arreplegar, conservar, facilitar la consulta i difondre, si és el cas, la 
documentació que es trobe en els seus depòsits. 
 
  b) Proposar els procediments per a les transferències, consultes i prés-
tecs. 
 
  c) L’elaboració de quadres de classificació, en col·laboració amb els 
distints negociats i departaments. 



 
  d) Confeccionar els elements descriptors de la documentació, inventa-
ris, guies, índexs i catàlegs, per a recuperar la informació. 
 
  e) La preparació i direcció del treball necessari per a la informatització 
de l’Arxiu. 
 
  f) Respectar i complir els criteris establits per a la documentació con-
siderada com a matèria classificada, d’acord amb els articles 52 i 57 de la Llei de 
Patrimoni Històric Espanyol. 
 
  g) Realitzar, facilitar i potenciar estudis i investigacions sobre Torrent 
i la seua comarca, i col·laborar en la seua difusió i divulgació. 
 

Secció 3a. L’Arxiu Administratiu 
 
  Article 4. Es considera Arxiu Administratiu el conjunt de documents, 
expedients i qualssevol altres que no hagen arribat als trenta anys d’antiguitat. 
 

Secció 4a.  L’Arxiu Històric 
 
  Article 5. Constituïx l’Arxiu Històric el conjunt de la documentació 
ubicada en les dependències de l’Arxiu Municipal, amb més de trenta anys 
d’antiguitat, que es troba a disposició de l’Ajuntament, dels investigadors i dels ciu-
tadans en general. 
 

CAPÍTOL II 
DRET A LA INFORMACIÓ 

 
Secció 1a. Principis generals 

 
  Article 6. 
 
  1. Són de lliure accés a tots els ciutadans aquells documents que no 
estan considerats d’accés restringit o molt restringit. 
 
  En conseqüència, poden ser examinats lliurement i se’n pot sol·licitar 
una còpia, fotocòpia, certificat, etc. 
 
  2. Excepte en els casos legalment establits, tots els documents o expe-
dients que, durant algun moment de la seua tramitació, se sotmeten a informació 
pública seran de lliure consulta a partir d’eixe moment. 
 



  3. A partir dels 25 anys des de la data de la seua mort, si fóra conegu-
da, o dels 50 des de la del document, i sense les esmentades limitacions si hi ha con-
sentiment de l’interessat, podran ser públicament consultats els documents que con-
tinguen dades personals de caràcter policial, processal, clínic o de qualsevol altra 
índole que puguen afectar la seguretat de les persones, el seu honor, la intimitat, de 
la seua vida privada i familiar i la seua pròpia imatge. 
 
  4. La Corporació, a proposta de l’arxiver, podrà autoritzar que les per-
sones que acrediten, suficientment, la seua condició d’investigadors puguen accedir 
a documentació d’accés restringit o molt restringit. 
 

Secció 2a. Accés restringit 
 
  Article 7. Només tindran accés o podran sol·licitar els documents que 
s’indiquen a continuació els titulars de drets o interessos legítims, els funcionaris 
adscrits al departament competent per la matèria i les autoritats administratives o 
judicials. 
 
  A) Administració General. 
 
  Correspondència de l’alcalde. 
  Conflictes judicials, fins que es dicte sentència ferma. 
 
  B) Personal. 
 
  Expedients de selecció de personal i corresponents a les diverses situa-
cions administratives. 
  Ídem, de concessió de qualsevol tipus d’ajudes econòmiques i/o soci-
als. 
 
  C) Hisenda. 
 
  Nòmines i documents complementaris. 
  Altres documents que no se sotmeten a informació pública. 
 
  D) Urbanisme. 
 
  Llicències d’obres. 
  Llicències d’activitats. 
 
  E) Diversos. 
 



  No serà procedent l’accés a dades de caràcter personal incorporades a 
documents o expedients quan no siguen necessàries per a l’exercici dels drets o inte-
ressos de qui en sol·licita la consulta o examen. 
 

Secció 3a. Molt restringit 
 
  Article 8. Només tindran accés als documents que tot seguit s’assenya-
len els mateixos titulars de les dades, els funcionaris municipals competents per raó 
de la matèria i les autoritats administratives o judicials. 
 
  A) Personal. 
 
  Expedients disciplinaris. 
  Expedients personals. 
  Els documents que continguen dades sobre aspectes que afecten la 
intimitat de les persones. 
 
  B) Estadística. 
 
  Full d’Inscripció Padronal. 
  Registre Civil. 
 

CAPÍTOL III 
 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ I EL SEU EXAMEN 
 

Principis generals 
 
  Article 9. L’accés als depòsits de l’Arxiu Municipal només està per-
més al personal encarregat, o als que tinguen autorització i estiguen acompanyats 
per personal de l’Arxiu. 
 
  Article 10. Tots els usuaris dels fons de l’Arxiu Municipal estan obli-
gats a omplir els documents que per raons de seguretat, control o estadística s’haja 
establit. 
 

Secció 1a. Documentació administrativa 
 
  Article 11. L’accés i examen d’esta documentació pels membres de la 
Corporació i el seu personal de confiança es regirà pel que disposen els articles 14 a 
16 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporaci-
ons Locals. 
 



  Article 12. Els organismes públics, les persones jurídiques privades o 
els particulars que vulguen fer una consulta o obtindre algun tipus de còpia, fotocò-
pia, certificat, etc., ho han de sol·licitar per mitjà d’una instància dirigida a l’alcalde, 
en què es farà constar l’objecte de la seua petició i el motiu. 
 
  Quan la petició provinga d’una autoritat o funcionari, s’ha de formalit-
zar per mitjà de l’oportú ofici o full de sol·licitud. 
 
  Article 13. L’Arxiu Municipal comunicarà al sol·licitant el moment en 
què podrà accedir a la informació o retirar-la. 
 

Secció 2a. Documentació històrica 
 
  Article 14. La consulta de la documentació històrica s’ha d’ajustar als 
principis següents: 
 
  a) L’edat del consultant no ha de ser inferior als 18 anys. 
 
  b) La documentació ha de ser consultada en la sala habilitada a este 
efecte. 
 
  c) La sol·licitud de documentació s’ha de fer per mitjà de targetes im-
preses, les dades de la qual ha d’omplir el consultant. 
 
  d) Cap usuari podrà consultar al mateix temps més d’un document. 
 
  e) L’usuari facilitarà totes les dades que siguen necessàries, per a po-
der confeccionar estadístiques d’investigadors, temes tractats, etc. 
 

Secció 3a. Examen de la documentació 
 
  Article 15. Els documents s’han d’examinar en l’Arxiu Municipal, en 
la forma i l’horari que dispose la norma existent, o el que disposa el funcionari res-
ponsable. 
 
  En els termes que preveu l’ordenança fiscal, es percebrà, del peticiona-
ri, l’import de les taxes pel servici sol·licitat. La seua entrega s’efectuarà després de 
firmar el pertinent rebut. 
 

CAPÍTOL IV 
 

REMISSIÓ DE DOCUMENTS A L’ARXIU 
 



  Article 16. S’han de remetre a l’Arxiu Municipal els expedients admi-
nistratius en què concórreguen les circumstàncies següents:  
 
  a) Que tinguen una antiguitat superior als cinc anys. 
 
  b) Que estiguen conclosos. 
 
  Article 17. La documentació s’ha de remetre a l’Arxiu després de co-
municar-li-ho per escrit. 
  S’establirà un calendari de remissions de documents confeccionat en 
col·laboració amb els caps de les unitats administratives. 
 
  Article 18. En l’enviament de la documentació s’han d’observar les 
normes següents: 
 
  a) Enviar la documentació ja tramitada amb diligència de tancament 
d’expedient firmada pel cap de la unitat administrativa. 
 
  b) En la mesura que siga possible s’han d’eliminar duplicats i còpies o 
fotocòpies inútils. 
 
  c) La documentació s’ha de remetre en bon estat, degudament ordena-
da, numèricament i cronològicament, o segons el criteri que es fixe amb cada nego-
ciat. 
 
  d) Cada enviament ha d’anar acompanyat del corresponent full de re-
missió de fons que l’Arxiu facilitarà a la dependència remitent, perquè l’òmpliga. En 
este full s’han de fer constar els expedients que es remeten i la seua data 
d’enviament, i ha d’anar subscrita pel cap de la unitat administrativa corresponent. 
 
  e) Amb l’entrega dels documents es procedirà al seu acarament, i des-
prés l’arxiver firmarà l’he rebut. 
 
  f) Una vegada l’arxiver haja donat la signatura corresponent a cada 
unitat arxivística, esta s’ha de reflectir en el full de remissió i s’enviarà una còpia a 
l’oficina que va fer l’entrega. 
 

CAPÍTOL V 
 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ 
 
  Article 19. L’eixida de documents (préstec) de l’arxiu administratiu 
s’ha de sotmetre als tràmits següents: 



 
  a) S’ha de firmar un full de préstec per triplicat. 
 
  Una de les còpies és per a qui sol·licita el préstec, una altra com a tes-
timoni en l’estant on es troba el document i una tercera la guardarà el responsable de 
l’Arxiu. 
 
  b) La documentació en qualitat de préstec no ha de romandre més d’un 
mes fora de l’arxiu, excepte en supòsits de requeriment judicials. Si hi ha necessitat 
d’ampliar el termini, es farà una nova sol·licitud presentant el document. 
 
  Article 20. Tots els documents de l’Arxiu Històric estan exclosos del 
servici de préstec. 
 
  De cap manera podrà eixir del recinte de l’Arxiu documentació histò-
rica sense l’aprovació de l’arxiver, alcalde o regidor delegat de l’Arxiu. 
 
 
* APROVACIÓ INICIAL        -  PLE 6 OCTUBRE 1992 
* APROVACIÓ DEFINITIVA  -  RESOLUCIÓ 168/93 
* EDICTE BOP    -  15 FEBRER 1993 
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