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Presentació

L’Arxiu Municipal té la responsabilitat de custodiar i donar accessibilitat a la documentació que, emanada 
dels diferents departaments municipals, tinga valor per a la gestió i desenvolupament de l’activitat 
d’aquests departaments.

Així mateix, té la responsabilitat de garantir la memòria col·lectiva de la localitat i l’estudi que de les seves 
diferents circumstàncies pogués fer-se.

L’Arxiu Municipal fa servir en la seva gestió 
mètodes i tècniques científiques que garanteixen, 
en tot moment i de forma totalment independent 
i imparcial, que la documentació que custodia 
serveix de forma clara a la missió anteriorment 
descrita.

Aquesta Carta de serveis pretén ser un instrument 
al servei dels ciutadans i visitants de Benidorm 
que millore la informació i el coneixement dels 
diferents serveis que l’Arxiu Municipal posa a la 
seva disposició i en els quals assumim el nostre 
compromís amb les seves necessitats.

Principis fonamentals de la Carta de Serveis

La Carta de Serveis de l’Arxiu Municipal és un document informatiu dirigit als usuaris, ciutadans i visitants 
de Benidorm en el qual es recullen els serveis prestats per la Regidoria així com els drets que els 
assisteixen a el temps que s’assumeix el compromís amb la prestació de aquests serveis i s’estableixen 
les mesures correctives corresponents.

Què és l’Arxiu  Municipal?

L’Arxiu Municipal de Benidorm, pertanyent a la Regidoria de Patrimoni Històric, ofereix els serveis de 
gestió dels documents generats pel propi Ajuntament de Benidorm, que un cop finalitzada la seva activitat 
administrativa, passen a l’Arxiu Municipal perquè siguen custodiats i serveixen tant per la pròpia gestió 
dels diferents departaments com per a la consulta de ciutadans i d’investigadors.

La missió de l’Arxiu Municipal té un doble vessant: d’una banda, té com a missió reflectir fidelment la 
història de la localitat a la qual serveix -Benidorm- a través de tota la documentació que, en qualsevol 
suport, puga contenir-la. D’altra banda, la seva missió és també la de servir de suport i suport documental 
a la tasca institucional desenvolupada per l’Ajuntament i cadascun dels seus departaments.

Quina és la nostra visió de futur?

L’Arxiu Municipal ha de ser la font primària d’informació sobre la història de la localitat i el testimoni 
documental del seu desenvolupament tant pretèrit com a futur, contribuint, d’aquesta manera, a 
promocionar i posar en valor a Benidorm com a destinació turística de primer nivell.
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Serveis que prestem

• Atendre consultes internes facilitant la documentació necessària per a la tramitació d’expedients

• Atendre consultes externes facilitant la documentació necessària per a fins d’investigació o d’informació

• Garantir la correcta conservació dels fons documentals

Compromisos e Indicadores

Compromisos Indicadors
1. Crear un calendari de transferències Departaments informats

Nombre de transferències realitzades per any per 
cada departament

2. Normalitzar els processos de signaturització de 
la documentació transferida a l’arxiu

Nombre de consultes positives

Nombre de consultes negatives
3. Crear un calendari de expurgacions Nombre de expurgacions documentals realitzats 

per any
4. Emmagatzemar la documentació en suport 
digital

Documents inclosos en el repositori per any

5. Facilitar l’accés a la informació de l’arxiu d’acord 
amb les restriccions legals

Nombre d’accessos al repositori per any

Nombre d’accessos restringits efectuats per any
6. Donar la màxima difusió via Internet a la història 
de Benidorm i de la documentació municipal amb 
finalitats turístiques, investigadors o d’informació

Nombre de publicacions en xarxes socials de la 
Regidoria relacionades amb documentació del 
repertori digital per any

Nombre de col·laboracions o cessions d’informació 
amb altres departaments o associacions 
relacionades amb el turisme per any

7. Donar a conèixer l’Arxiu, els seus materials i 
recursos

Nombre de consultes a l’arxiu

Nombre de consultes a internet

Nombre de seguidors a les xarxes socials
8. Donar suport i donar suport a les polítiques 
d’igualtat de gènere

Nombre total d’activitats organitzades

9. Augmentar la visibilitat de la institució Nombre de col·laboracions amb altres institucions

Nombre d’exposicions i visitants

Nombre de visites a l’Arxiu dels diferents col·lectius
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10. Personalitzar el servei d’informació de l’Arxiu Nombre de cerques sol·licitades

Nombre de cerques solucionades

Nombre de còpies facilitades
11. Que l’Arxiu incorpori als seus fons tots aquells 
documents importants en mans de ciutadans o 
empreses

Nombre de donacions

12. Que l’Arxiu adquirisca en el mercat, els 
documents històrics o rellevants sobre la història 
de Benidorm

Nombre d’adquisicions

13. Que l’Arxiu Fotogràfic siga el centre d’informació 
municipal on estiguen recollits tots els documents 
gràfics que genera l’Ajuntament i les donacions de 
particulars

Nombre de fotografies que procedeixen de 
diferents Departaments

Nombre d’imatges difoses per internet

 Nombre d’exposicions
14. Establir els criteris del programa de gestió de 
l’Arxiu Fotogràfic

Nombre de fotografies introduïdes a la base de 
dades

Nombre de consultes per internet
15. Atendre les consultes internes i externes Nombre de consultes dins el mateix Ajuntament

Nombre de còpies facilitades per a usos interns

 Nombre de consultes externes realitzades

Nombre de còpies facilitada per a usos externs

Nombre d’exposicions realitzades
16. Facilitar els fons fotogràfics per a les necessitats 
turístiques de Benidorm

Nombre d’imatges cedides

17. Que els documents generats per l’Ajuntament 
puga ser transferits a l’Arxiu electrònic i ser 
localitzables i consultables per la pròpia 
administració i els ciutadans

documents incorporats

documents consultats

18. Crear una base de dades accessible i 
consultable per internet

Nombre de registres incorporats

Nombre de documents digitalitzats

Drets dels visitants i usuaris

1. Els visitants i usuaris tenen dret a:

2. Identificar amb claredat la unitat administrativa que és competent per a la prestació de servei requerit.

3. Rebre informació administrativa general de manera presencial, telefònica i electrònica de forma eficaç 
i ràpida.
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4. Ser tractat amb respecte i consideració.

5. Rebre informació administrativa real i veraç.

6. Escollir el canal a través del qual relacionar-se amb 
la Regidoria.

7. Obtenir informació a través de mitjans electrònics 
dels procediments i tràmits necessaris per accedir 
a les activitats del servei i per al seu exercici.

8. La seguretat i confidencialitat de les dades que 
figuren en els fitxers, sistemes i aplicacions de la 
Regidoria.

9. La qualitat dels serveis públics prestats per mitjans 
electrònics per l’agència.

10. Col·laborar i participar amb la Regidoria de Cultura formulant consultes, propostes o comentaris a 
través del correu electrònic, per telèfon o per correu postal.

11. Presentar suggeriments i queixes de forma presencial, a través de la seu electrònica o per correu 
postal.

Incompliment dels compromisos

En cas d’incompliment dels compromisos recollits en aquesta Carta de Serveis, la Regidoria de Cultura 
proposa les següents mesures:

• Executar preferentment els procediments que es troben afectats pels compromisos adquirits en 
aquesta Carta de Serveis sense perjudici del dret de cada ciutadà a la presentació de les queixes i 
suggeriments pertinents.

• Comunicació de disculpes del màxim responsable de l’organització en la qual s’informe de les 
mesures correctores per a esmenar l’incompliment.

• A petició de l’afectat o afectats, reunió amb el màxim responsable de l’organització en la qual se’ls 
donarà puntual informació de les mesures correctores per a esmenar l’incompliment.

• La comunicació es realitzarà, preferentment via correu electrònic o mitjançant la seu electrònica per 
flexibilitzar i agilitzar la resposta.
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Horaris, localització i contacte

Arxiu Municipal de Benidorm
Adreça: Plaça SSMM Reyes de España, 1. Planta baixa
03501 Benidorm (Alacant)
Telf: 966 815 486
E-mail: archivo@benidorm.org

Regidoria de Patrimoni Històric i Cultural
Adreça: Plaça SSMM Reyes de España, 1. 
03501 Benidorm (Alacant)
Horari: De 8.00 a 14.00 hores
Telf: 966 815 486
E-mail: patrimonihistoric@benidorm.org
Web: http://www.benidorm.org/


