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Unitat responsable de la Carta de serveis:
Direcció de l’Arxiu Nacional de Catalunya

C/ Jaume I. 33-51
08195 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 935 897 788
Fax: 935 898 035
A/e: anc.cultura@gencat.cat
http://cultura.gencat.cat/anc/

Horari hivern:
De dilluns a divendres, 8-21h.
Dissabtes, 9-14h. (prèvia reserva de documentació)

Horari d’estiu:
Durant el mes d’agost, de dilluns a divendres de 8-15h.

Tancat per festa local:
3 març i 29 juny

Edició: setembre de 2008

L’Arxiu Nacional de Catalunya, creat l’any
1980, és la institució arxivística cabdal del
país, encarregada d’aplegar, conservar i
difondre el patrimoni documental de
Catalunya. L’arxiu està adscrit al Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació,
depenent de la Direcció General del Patrimoni
Cultural.

Com a arxiu general de l’Administració,
l’Arxiu Nacional de Catalunya ingressa,
recupera i gestiona la documentació
generada per l’acció política i administrativa
dels departaments, organismes i empreses
de la Generalitat de Catalunya. En la seva
condició d’arxiu històric, l’Arxiu Nacional
de Catalunya recupera tota aquella altra
documentació que té una rellevància especial
per al coneixement de la nostra història
col·lectiva.

En aquest sentit, l’arxiu és una institució al
servei de l’Administració, dels investigadors
i dels ciutadans en general.

Els fons documentals, públics i privats,
abasten continguts molt diversos, poden
incloure qualsevol tipus de documents
(textuals, gràfics o audiovisuals) i presentar-
se sobre qualsevol mena de suport, des del
paper i pergamí fins a l’electrònic.

L’Arxiu Nacional de Catalunya, és
«Comunicació de la Memòria» i es projecta
cap al futur mitjançant la millora constant
dels seus procediments i serveis, l’impuls de
nous i millors canals de comunicació i amb
la projecció social del propi centre.

La Generalitat de Catalunya té com a
objectiu orientar la seva actuació cap a la
prestació d’uns serveis públics de qualitat.
Amb les cartes de serveis, l’Administració de
la Generalitat us dóna a conèixer els serveis
que s’ofereixen i es compromet respecte al
seu nivell de prestació. També fomenta la
participació ciutadana a través d’enquestes
d’opinió, bústies de queixes i suggeriments
i altres formes de col·laboració.

La Carta de serveis de l’Arxiu Nacional de
Catalunya expressa la voluntat d’aquesta
institució de continuar centrant el seu esforç
en el manteniment del Sistema de Gestió
de la Qualitat d’acord amb la Norma ISO
9001:2000. La carta informa dels serveis
que es presten, dels compromisos que
s’adopten, de com es mesura la qualitat i
de com podeu col·laborar-hi.

Si en l’ús dels serveis heu trobat alguna
deficiència, comuniqueu-nos-ho, i així la
podrem corregir. Us agrairem que presenteu
qualsevol opinió, suggeriment o queixa si
considereu que pot contribuir a millorar els
serveis que us estem oferint.
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l’ANC,  via fax o via telèfon. Aquesta reserva
no serà efectiva fins que l’usuari rebi la validació
de la sol·licitud per part de l’arxiu.

     Servei a l’Administració (SAD)
L’arxiu atén les sol·licituds de consulta i préstec
de la documentació procedent de
l’Administració.

     Biblioteca i hemeroteca auxiliars i de
reserva
La biblioteca està especialitzada bàsicament
en història de Catalunya i en arxivística. Presta
servei d’informació bibliogràfica i l’accés a la
col·lecció es realitza a la Sala de consulta de
l’arxiu. Podeu consultar el catàleg a
http://beg.gencat.cat/vtls/catalan/ (catàleg de
les biblioteques especialitzades de la Generalitat
de Catalunya).

     Reprografia
L’arxiu ofereix, amb els límits, tarifes i formes
de pagament establerts per la legislació i
normatives vigents, el servei d’obtenció de
reproduccions dels seus fons documentals. Es
poden obtenir fotocòpies, impressions d’imatges
digitals, digitalitzacions, ampliacions
fotogràfiques, impressió de microfilms i
duplicació de documents sonors i vídeo.

     Servei didàctic
Ofereix recursos i activitats adreçades al món
docent. S’adreça al professorat i alumnat
d’ensenyament primari i secundari per tal de
potenciar l’aplicació de la didàctica amb fonts
d’arxiu.
Elabora recursos didàctics i documentals,
organitza visites a l’arxiu, tallers  per a grups
escolars, i dóna atenció individualitzada al
professorat i a l’alumnat que ho sol·licita.

  Els vostres drets...

Teniu dret a:
  Accedir de forma lliure i gratuïta a l’arxiu

amb les condicions que disposa la normativa
vigent.

  Rebre informació i assessorament
especialitzat sobre els fons i els serveis de
l’arxiu.

  La nostra missió...

  És aplegar, conservar i comunicar a la
societat el patrimoni documental català,
preservant la documentació de l’Administració
de la Generalitat i tota aquella que, provinent
de fons documentals privats concernents a
Catalunya, pel seu valor testimonial i referencial
siguin de rellevància especial.

  Els nostres serveis...

  Informació general i assessorament
especialitzat
als usuaris presencials i no presencials (via
correu electrònic, correu postal, telèfon i fax)
sobre els fons documentals, bibliogràfics i
hemerogràfics; sobre els instruments de
descripció, sobre les condicions d’accés als
fons; i sobre els serveis de l’arxiu. També
informació de referència sobre altres centres
d’arxiu i fons documentals.

  Consulta
pública i gratuïta dels instruments de descripció
i dels fons documentals, bibliogràfics i
hemerogràfics de l’arxiu.

Els documents de l’arxiu seran objecte de
consulta sempre que hagin rebut el tractament
arxivístic corresponent i que tinguin un
instrument de descripció suficient, llevat
d’aquells que estiguin subjectes a restriccions
d’accés regulades per la normativa que els
sigui aplicable.

Les sol·licituds de consulta de documents de
forma presencial cal realitzar-la de dilluns a
divendres de 8:00 a 19:30 hores. Fora d’aquest
horari, cal haver reservat amb anterioritat la
documentació que es vulgui consultar.
Per accedir als serveis de consulta, és necessari
que l’usuari s’acrediti amb el DNI, NIF,
passaport, o carnet de conduir.

  Reserva de documents
Es realitza a través dels mitjans establerts: via
correu electrònic, mitjançant l’imprès de reserva
corresponent que es pot trobar a la Web de

  Accedir a la Sala de consulta prèvia
acreditació i acceptació de les Normes bàsiques
de la Sala de consulta.

  Accedir als documents i a la seva reproducció
d’acord amb el que preveu la Normativa interna
d’accés, consulta i reproducció de l’Arxiu
Nacional de Catalunya (ANC).

  Disposar de les condicions adequades de
seguretat i comoditat necessàries per a la
consulta dels fons.

  Disposar de fulls de reclamacions i
suggeriments.

   Per un millor servei...

Us comprometeu a:
  Utilitzar els documents amb cura, mantenir-

ne la seva integritat i no modificar el seu ordre
intern per garantir  que puguin ser consultats
per futurs investigadors.

  Contribuir a aquesta preservació respectant
la normativa i procediments establerts.

  Respectar l’ordre i els criteris d’atenció que
s’estableixen pels diversos serveis.

  Respectar la legislació en matèria de propietat
intel·lectual en les reproduccions d’obra original.

  Citar la documentació de l’arxiu amb les
referències corresponents.

  Fer donació a la Biblioteca auxiliar d’aquelles
publicacions que són resultat de l’estudi o
investigació dels fons de l’arxiu.

  Contribuir a mantenir un entorn adient per a
l’estudi i la investigació. Fer un ús correcte dels
equipaments i de les instal·lacions.

  Ajudar-nos a mantenir un clima de respecte
vers el personal i vers els altres usuaris de l’arxiu.

   La vostra col·laboració...

Podeu participar en la millora del servei
mitjançant:

  La complementació d’enquestes
d’expectatives i de satisfacció.

  Fent arribar les vostres reclamacions i
suggeriments sobre el funcionament del servei
a través del Full de reclamacions i suggeriments
que l’arxiu posa a disposició dels seus usuaris
a la Sala de consulta i a la web de l’arxiu
http://cultura.gencat.cat/anc

  Ens comprometem...

• A proporcionar informació general i sistemàtica
de forma immediata a l’usuari presencial i no
presencial (que s’adreça via telèfon ) sobre els
fons i els serveis que ofereix l’arxiu.
• A proporcionar informació general i sistemàtica
a l’usuari presencial i no presencial (via correu
electrònic, correu postal, telèfon, fax) en un
termini no superior a 30 dies hàbils des de la
recepció de la sol·licitud.
• A proporcionar informació i assessorament
especialitzats a l’usuari presencial i no presencial
en un temps mitjà de resolució no superior a
30 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud.
• A servir els documents a la Sala de consulta
en un temps no superior a 30 minuts des del
lliurament de la sol·licitud.
• A atendre les sol·licituds de reserva de
documentació en un termini no superior a 2
dies hàbils.
• A atendre les sol·licituds de consulta i préstec
de la documentació procedents de
l’Administració en un termini no superior a 4
dies hàbils.
• A servir les reproduccions en fotocòpia al
moment sempre que les sol·licituds no siguin
superiors a 30 còpies.
• A obtenir còpia dels documents consultats
quan el document estigui microfilmat o digitalitzat
mitjançant un sistema d’autoservei.
• A servir les reproduccions digitals a baixa
resolució al moment sempre que les sol·licituds
no superin les 10 còpies.
• A servir les reproduccions digitals en un termini
no superior a 10 dies hàbils sempre que les
sol·licituds no superin les 15 còpies.
• A ampliar el sistema d’informació i
l’accessibilitat als fons per als usuaris posant a
la seva disposició nous instruments de
descripció i eines de consulta.
• A incrementar les publicacions i el material
divulgatiu elaborat sobre els fons de l’arxiu.
• A respondre les reclamacions rebudes en un
termini no superior a 15 dies hàbils a comptar
des de la seva recepció.
• A posar a disposició dels usuaris enquestes
d’expectatives i de satisfacció per valorar el
nivell de qualitat dels serveis i a estudiar els
suggeriments de millora que proposin.

• A donar resposta a les sol·licituds del Servei
Didàctic en un termini no superior a 7 dies
hàbils.
• A revisar anualment els compromisos de
qualitat d’acord amb els resultats obtinguts i
amb les demandes dels usuaris.

  Com mesurem la qualitat...

L’arxiu avalua anualment la qualitat dels seus
serveis tenint en compte el número de:

• Sol·licituds d’informació general i sistemàtica
ateses de forma immediata.
• Sol·licituds d’informació general i sistemàtica
ateses en un termini no superior a 30 dies hàbils
i percentatge sobre el total de sol·licituds
registrades.
• Sol·licituds d’informació i assessorament
especialitzats ateses en un temps mitjà de
resolució no superior a 30 dies hàbils.
• Sol·licituds de documentació ateses a la Sala
de consulta en un temps no superior als 30
minuts.
• Temps de validació de les sol·licituds de
reserva de documentació.
• Sol·licituds procedents de l’Administració
ateses en un termini no superior a 4 dies hàbils
i percentatge sobre el total.
• Unitats documentals descrites (o bé unitats
de catalogació donades d’alta per a la consulta).
• Unitats documentals digitalitzades per a la
consulta.
• Imatges associades de documents per a la
consulta a l’aplicació informàtica de l’arxiu.
• Llibres catalogats per la Biblioteca.
• Sol·licituds de reprografia ateses en els terminis
previstos.
• Publicacions distribuïdes i material divulgatiu
elaborat.
• Incidències i reclamacions registrades.
• Suggeriments proposats pels usuaris.
• Resposta a les reclamacions en un termini
no superior a 15 dies hàbils.
• Usuaris que han complimentat les enquestes.
• Nivell de satisfacció dels usuaris (informe
valoració enquestes de satisfacció).
• Sol·licituds ateses pel Servei Didàctic en els
terminis previstos.

  Normativa bàsica

• Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i
documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol
de 2001).
• Llei Orgànica 15/1999,  de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal
(BOE núm. 298, 14 de desembre de 1999).
• Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i
preus públics de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb les modificacions realitzades per
l’article 43 de la Llei 25/1998, de 31 de desembre,
de mesures administratives, fiscals i d’adaptació
a l’euro i l’article 6 de la Llei 21/2005, de 29 de
desembre, de mesures financeres (DOGC núm.
2548, de 31 de desembre de 1997) [ Les taxes
s’actualitzen anualment a través de les lleis de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya i
es dóna publicitat als imports mitjançant una
Ordre del conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació ].
• Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
propietat intel·lectual, regularitzant, clarificant
i harmonitzant les disposicions legals vigents
sobre la matèria (BOE núm. 97, de 22 d’abril
de 1996).
• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni
cultural català (DOGC núm. 1807, d’11
d’octubre de 1993).


