
 
INSTRUCCIONS DEL SERVEI MANCOMUNAT D’ARXIUS 
 
1ª.- OBJECTE DEL SERVEI. 
 

El servei mancomunat d’arxius està orientat cap a l’organització, classificació i 
ordenació de la documentació administrativa, d’acord amb la normativa ISAD, tot 
respectant els criteris d’ordenació que, en el seu cas, tinga establert el propi 
ajuntament.  En concret, el servei cobreix els següents aspectes: 
 

 Elaboració d’un informe inicial sobre l’estat de l’arxiu (diagnòstic). 
 Realització o revisió de l’Inventari Arxivístic. 
 Classificació per sèries i ordenació cronològica de documents. 
 Confecció de les fitxes descriptives dels documents (informàtiques). 
 Arxivar els expedients electrònics en els diferents gestors documentals. 
 Difusió del patrimoni documental 

 

El municipis no perdran ni la propietat ni la possessió dels fons propis. 
 
Els municipis membres de la Mancomunitat de La Ribera Alta han d’adherir-se 
expressament mitjançant Acord Plenari del seu respectiu Ajuntament, assumint 
les obligacions establertes en les presents instruccions del servei mancomunat. 
 

2ª.- DETALL DELS SERVEIS QUE S'HAN DE PRESTAR. 
 
Els/les tècnics/ques del servei mancomunat d’arxius organitzaran el seu treball 
amb els ajuntaments en base a mòduls horaris. Cada mòdul compren un total de 
4 hores. 
 
Cada ajuntament comunicarà a la Mancomunitat el número de mòduls mensuals 
que desitja, si bé el personal de la Mancomunitat efectuarà prèviament un 
informe que continga una proposta motivada, el qual serà remès oportunament 
a l’Ajuntament. 
 
Per tal de poder efectuar eficaçment les tasques del servei, els ajuntaments dels 
municipis adherits al mateix deuran proporcionar, en la mesura de les seues 
possibilitats, els mitjans materials i d’altre tipus que es sol·liciten pel personal 
tècnic de la Mancomunitat. 
 
3ª.- IMPORT DEL SERVEI MANCOMUNAT. 
 
La Mancomunitat de la Ribera Alta efectuarà una única liquidació anual del 
servei, en base al número de mòduls mensuals que tinga cada ajuntament. 
 
Per a calcular el cost del servei, es deduiran de les despeses del mateix les 
subvencions que la Mancomunitat haja pogut obtenir per a este fi. 
 
El cost previst per a l’any 2022 és de 119 euros el mòdul. Amb anterioritat a l’inici 
de cada exercici, s’indicarà als ajuntaments el preu del mòdul per la prestació del 
servei que corresponga. 
 
4ª.- INCIDÈNCIES DEL SERVEI. 
 

Les incidències que es donen durant la prestació del servei hauran de ser 
comunicades a la Mancomunitat de la Ribera Alta. 


