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Objecte i àmbit d’actuació

Línies d’actuació

El Pla d'Arxius Municipals de la Diputació Provincial de Castelló naix com un programa de col·laboració que pretén ajudar en la
recuperació i organització dels arxius municipals, per a garantir la correcta gestió del patrimoni documental local dels
ajuntaments menors de 10.000 habitants. Pretén ser un instrument per a donar suport directe a aquells municipis que no
disposen d'un responsable tècnic d'arxiu, amb l'objectiu de garantir el manteniment dels arxius municipals de la província.

El Pla d'Arxius Municipals contempla tots aquells
ajuntaments menors de 10.000 habitants que no
disposen d'un responsable tècnic d'arxiu, que puguen
estar interessats a adherir-se al Pla d'Arxius Municipals.

Mitjançant el Pla d'Arxius Municipals, la Diputació respon a l'objectiu de constituir-se en autèntic espai de cooperació local per
a donar resposta a la seua principal missió: erigir-se en l'artífex del progrés de la província de Castelló.

La Diputació de Castelló oferirà un servei d'assistència i
col·laboració tècnica en matèria d'arxius, advocant per la
permanència en cada Ajuntament del seu patrimoni
documental i servint de referència a la institució
municipal a l'hora d'actualitzar el seu arxiu, facilitant
l'accés a la informació, per a aconseguir una major
transparència. Entenem que esta alternativa, enfront de
la política de concentració de fons, és més respectuosa
amb l'autonomia local, fomenta la valoració del patrimoni
documental en l'àmbit local i permet establir les
condicions perquè l'arxiu servisca realment a la gestió
municipal.

Exposició de motius
Els arxius municipals tenen entre les seues funcions la preservació del patrimoni documental històric, però també resulten claus
en el suport a la gestió de la resta de serveis municipals i en l'exercici del dret a la informació i control sobre l'activitat de
l'administració per part dels ciutadans.
Així ho expressa la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius: “Amb això la Generalitat vol posar de manifest la
importància que tenen els arxius valencians, no sols com un servei molt important del funcionament i de l'eficàcia de totes les
organitzacions, especialment de les administracions públiques, sinó com a garantia de conservació del patrimoni documental
valencià i, finalment, per a preservar el dret d'accés de les persones als arxius.”
El present pla s'acull a Llei 7/1985, de Base de Règim Local, que en l'article 31 establix entre els fins propis i específics de les
Diputacions “garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social, i, en
particular, assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència
municipal”. En l'article 36 la Llei arreplega les competències de les Diputacions provincials, entre les que s'inclou “la assistència
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió.”

• Elaboració dels instruments arxivístics necessaris per a la gestió de
documents.
• Garantir l'accés i servici de documents i informació als serveis municipals
i a la ciutadania, facilitant la consulta i préstec de documents, així com la
posada a disposició dels usuaris els instruments de descripció
necessaris.

• Implantació de l'arxiu electrònic de l'organització i supervisió del sistema
de gestió de documents electrònics.
• Elaboració de normes per a l'organització dels arxius d'oficina.
• Regulació del procediment de transferència de documents de nova
producció a l'Arxiu.

• Seguretat jurídica: facilitar als ajuntaments el compliment de la normativa vigent en matèria d'arxius i gestió de documents,
així com la legislació de transparència i accés a la informació, i d'Administració Electrònica. La legislació establix la
necessitat de conservar els documents integrants del patrimoni documental de les administracions públiques, com a
testimoni de drets i interessos personals, així com pel seu caràcter d'evidència d'accions i decisions.

Servei d’Arxiu,
Gestió Documental
i Publicacions

• Elaboració d'un pla anual d'intervenció sobre els arxius municipals.

• Establiment d'un sistema de gestió de documents municipal que incloga
totes les etapes del cicle de vida dels documents.

• Eficàcia: optimitzar els recursos destinats a l'organització d'arxius municipals per a la conservació del patrimoni documental.
La creació d'un sistema d'arxius a la província de Castelló permetrà una gestió coordinada i normalitzada dels arxius
municipals castellonencs, per a agilitzar el funcionament dels ajuntaments, i donar garanties per al compliment dels seus
objectius.

• Eficiència: evitar càrregues administratives innecessàries o accessòries i racionalitzar la gestió dels recursos públics per
mitjà d'una correcta gestió de documents i arxius, reduint el temps que s'invertix en la busca i recuperació d'informació i
impulsant una millor utilització dels recursos.

• Identificació, classificació, descripció, ordenació, instal·lació i valoració
dels fons documentals històricament acumulats.

• Refermar i estabilitzar la funció arxivística en els municipis de forma
permanent.

• Necessitat: de protegir, conservar i difondre el patrimoni documental dels municipis, en defensa dels drets, interessos i
obligacions continguts en els documents.

• Difusió del patrimoni documental municipal per a fins culturals, científics
i educatius.

Colaboració entre la Diputació i els Ajuntaments
La col·laboració entre la Diputació Provincial de Castelló i els Ajuntaments de la província de Castelló susceptibles d'adherir-se
al Pla d'Arxius Municipals es formalitzarà per mitjà de la firma de convenis de col·laboració interinstitucional.
S'establiran tres models de conveni de col·laboració, en els que s'establiran una sèrie de compromisos entre Diputació i els
Ajuntaments per a aquells municipis amb una població entre 5.001 i 10.000 habitants, per a municipis amb una població entre
1.001 i 5.000 habitants, i per a municipis amb una població inferior a 1.000.

• Estat de la qüestió: situació prèvia al Pla d'Arxius Municipals.
• Elaboració de qüestionaris sobre la situació dels arxius municipals.

• Establir un servei d'arxiu municipal en els ajuntaments que permeta
l'actualització, manteniment i estabilitat de la funció arxivística dels
municipis.

La Diputació ha optat per elaborar un Pla d'Arxius Municipals, amb el convenciment que la regulació d'aquest servei garantirà
els principis de:

Anàlisi de la situació dels arxius municipals de la
província de Castelló

Tractament arxivístic sobre els fons documentals acumulats en els arxius
municipals per a garantir la seua organització, classificació i descripció.

• Anàlisi dels resultats dels qüestionaris.
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• Digitalització i restauració de fons documentals.
• Continuació de les operacions de tractament arxivístic de la documentació de nova producció.

Intervenció i tractament arxivístic sobre els fons
documentals municipals
• Identificació, classificació, descripció, ordenació, instal·lació i valoració documental de la documentació
conservada en els arxius.
• Elaboració d'instruments arxivístics.

• Formació, assessorament i assistència tècnica al personal dels
ajuntaments en matèria d'arxius i gestió de documents.

La Llei 39/2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del
Sector Públic, han regulat l'arxiu electrònic en les administracions públiques. En particular la Llei 39/2015 establix l'obligatorietat de comptar amb un arxiu electrònic únic a partir d'octubre de 2018.

• Transparència: fomentar la transparència dels municipis assegurant la disponibilitat dels documents per a oferir informació
puntual, àgil i actualitzada als interessats, facilitant l'escrutini públic de la labor de l'organització, l'accés a la informació i la
rendició de comptes, d'acord amb la legislació en la matèria i respectant el dret a la protecció de dades de caràcter
personal, a la intimitat, així com altres drets protegits per llei.
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• Protecció i preservació del patrimoni documental municipal, adequació
de les instal·lacions d'arxiu, manteniment i control de les condicions de
conservació dels fons documentals.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració local,
s'establix entre les competències de les Diputacions Provincials la prestació dels serveis d'administració electrònica en els
municipis amb població inferior a 20.000 habitants.

• Proporcionalitat: el pla és proporcional als objectius d'aconseguir una correcta gestió de documents i de garantir la
protecció del patrimoni documental dels municipis de la província de Castelló.

Fases del pla

• Instal·lació, manteniment i preservació del patrimoni documental municipal.
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Establiment d'un servei d'arxiu municipal en els
ajuntaments que permeta el manteniment de la
funció arxivística
• Creació de serveis d'arxiu municipal que permeten la gestió dels documents en totes les fases del
cicle de vida.
• Continuació de les tasques d'organització i descripció dels documents de nova producció que
ingressen en l'arxiu.

