NORMES DE CONSULTA I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS DE L'ARXIU
MUNICIPAL DE BURJASSOT

L'accés als fons de l'Arxiu Municipal és lliure i gratuït, amb les restriccions que marca
la legislació vigent1 i l'estat de conservació dels documents. Hi ha documentació amb
accés restringit, totalment o parcialment, ja siga per respecte a la propietat intel·lectual,
al mal estat de la documentació, per necessitat de salvaguardar els interessos públics
o garantir el dret de terceres persones.

1. Sol·licitud de consulta de documents de l'Arxiu, pot presentar-se per
Registre d'Entrada:
•

A través del Registre Electrònic (amb Certificat Electrònic). CLICA ACÍ.

•

De manera presencial, amb cita prèvia, en el Servei d'Atenció al Ciutadà
(SAC – Casa de la Cultura, Carrer de Mariana Pineda, 93, Burjassot). Per a
demanar la CITA CLICA ACÍ o telefona al 963 16 05 00.

2. Reproduccions màx. 25 pàgines:
•

Còpia digital: Gratuïta, és necessari facilitar un email en la sol·licitud de
consulta.

•

Còpia paper: Taxa 0,10€ per pàgina (segons l'Ordenança reguladora de la
taxa per actuacions administratives) grandària del document màxima A3.

•

Per a qualsevol ús de les imatges que implique la reproducció amb finalitats
de publicació i difusió s'haurà de tindre l'autorització expressa de
l'Ajuntament de Burjassot, que podeu sol·licitar contactant amb l'Arxiu
archivo@burjassot.es

1

Legislació vigent:
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat d'Arxius.
Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

3. Consulta presencial per a consulta d'originals:
•

En compliment del que es disposa en el Reial decret 1708/2011, art. 25.2,
"quan en l'Arxiu existisquen reproduccions dels documents sol·licitats, es
donarà accés a aquestes com a norma general; en aquests casos, només
quan la matèria o circumstància de la investigació ho justifiquen i l'estat de
conservació dels documents ho permeta, s'autoritzarà l'accés als originals
prèvia presentació de la corresponent sol·licitud de consulta." D'aquesta
manera, molts documents només podran consultar-se en imatge
digitalitzada. Es permetrà l'accés als originals quan existisca una
causa justificada de manera raonada, dirigida per escrit al responsable
de l'arxiu.

•

Demanar cita prèvia a l'Arxiu en archivo@burjassot.es

•

Lloc de consulta: Ajuntament de Burjassot, Plaça Emilio Castelar 1, 46100 ·
Burjassot (València)

•

L'horari de consulta presencial: 9.00 h a 14.00 h amb cita prèvia a l'Arxiu.

•

Els documents que continguen dades que puguen afectar la seguretat,
honor, intimitat i imatge de les persones només podran ser consultats en els
termes establits en l'art. 57 de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol i en els
art. 59 i 60 de la Llei 3/2005, de 15 de juny d'Arxius de la Comunitat
Valenciana, això mateix servirà per a la reproducció de documents.

Burjassot, a 20 d'abril de 2021

