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 INSTÀNCIA GENÈRICA 

1. INTRODUCCIÓ 

El Servei d’Informàtica ha fet algunes millores en el tràmit d’instància genérica. A grans trets, les millores 

respecte a la versió anterior d’instància genèrica són aquestes: 

- Es dona l’opció de rebre les notificacions de manera postal sempre que la persona que presenta la 

sol·licitud siga persona física i no estiga obligada a relacionar-se amb la Universitat d’Alacant per 

mitjans electrònics.  

- Apareixen els botons per a enviar a firmar i notificar directament i queden enllaçats de manera 

automàtica amb la instància genèrica. 

- S’ha posat un cercador d’expedients relacionat de la persona interessada. 

- En els documents pujats a l’expedient és possible modificar-ne algunes dades com ara la descripció 

del document, la visibilitat per a la persona interessada, metadades... 

- Les unitats tramitadores podran sol·licitar informació a altres unitats auxiliars i classificar l’expedient 

en el procediment al qual pertany. 

-  

Els actors que intervenen en el procés són: 

- Ciutadà/ana (persona interessada) 

- Registre (envia a les unitats tramitadores) 

- Unitat tramitadora (unitat que fa la gestió principal de l’expedient) 

- Unitat auxiliar (unitat de suport a la unitat tramitadora) 
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A grans trets, el diagrama de flux d’informació entre els diferents actors és aquest: 
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2. INICI DEL TRÀMIT 

El tràmit l’inicia un ciutadà/ana, que ha d’accedir a UACloud > Administració Electrònica > Tràmits i 

dins del grup General selecciona l’opció Instància genèrica. 

 

Es pot fer en nom propi o en representació d’una persona.   

El funcionament dels documents adjunts és igual que en la resta de tràmits de l’e-Administració: s’hi 

poden aportar documents d’altres expedients de la persona interessada. A més, s’ha d’especificar el tipus de 

document entre aquests: sol·licitud, al·legació, denúncia o altres. 
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. 

3. RECEPTOR DE LA INSTÀNCIA GENÈRICA: REGISTRE 

La instància genèrica arribarà a Registre. 

 

En aquesta situació, Registre ha de seleccionar l’assumpte i la unitat tramitadora per a 

gestionar-la, entre altres dades. 
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4. UNITAT TRAMITADORA 

 

Les unitats tramitadores tindran en la llista de treball les instàncies genèriques que Registre els haja 

assignat o que puguen haver sigut reenviades des d’una altra unitat. 

• Enviar a una altra unitat: Com a novetat, una unitat que gestiona l’expedient pot enviar-lo a una 

altra sense passar per Registre. Podrà continuar tenint permís (de consulta) o no sobre l’expedient 

segons si marca o no la casella corresponent. 
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• Retornar l’expedient a Registre: quan es retorna l’expedient a Registre, la unitat tramitadora deixarà 

de tenir permís sobre l’expedient. 

 

 

Classificar el procediment: La unitat tramitadora haurà de seleccionar el procediment a què pertany 

aquesta instància. En cas que no n’hi haja cap en la llista que hi encaixe, es podrà usar SENSE 

CLASSIFICAR. 

Una volta classificat, en la descripció del tràmit apareix entre parèntesis després del nom del tràmit, 

en aquest exempl, INSTÀNCIA GENÈRICA (REVISIÓ EXÀMENS). 

 

• S’hi ha incorporat un cercador d’expedients. 

 

 

 

 

• Hi apareix un nou apartat amb totes les acciones possibles que es poden fer sobre aquest expedient: 
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1- ADJUNTA DOCUMENTS 

 

En la pantalla d’adjuntar documents hem d’introduir: 

• El tipus de document d’una llista que se’ns proporciona.  

• Podrem indicar si volem que el document siga visible al ciutadà/ana (l’opció marcada implica 

que serà visible quan acabe l’expedient). 

Dades del document: segons el tipus de document que hàgem introduït, ens apareixeran 

metadades que hem de completar amb valors per defecte. * Vegeu l’annex de metadades al 

final del document per a veure els valors possibles. 

Una volta introduïts els documents, podrem consultar-los en l’apartat Documents associats a 

l’expedient. 

 

En l’apartat Documents associats a l’expedient ens apareixeran amb aquest botó en color verd els 

documents que seran visibles a la persona interessada una volta acabat l’expedient.  

Amb aquest botó podrem consultar i modificar les dades del document.  
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En el cas de la visibilitat per al ciutadà/ana, podríem canviar-la a no visible. 

2- PETICIÓ D’ESMENA 

L’administració pot sol·licitar que el ciutadà/ana faça una esmena a aquest expedient que haurà de fer 

en el termini que l’administració indique. Funciona de la mateixa manera que en la resta dels tràmits. 

3- ENVIA A FIRMAR 

Aquesta acció enllaça amb el tràmit de Firma de document amb la particularitat que l’expedient de firma 

quedarà associat de manera automàtica a l’expedient d’instància genèrica. 

 

Una volta completat l’expedient Firma de document, ens apareixerà en la nostra instància genèrica, en 

l’apartat d’Expedients relacionats. 
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4- NOTIFICA 

Aquesta acció enllaça amb el tràmit de Notificació amb la particularitat que s’ompli de manera 

automàtica el primer dels destinataris amb les dades de la persona interessada. Els dos expedients queden 

associats. 

 

Una volta feta la notificació, podrem consultar-la en l’apartat Notificacions electròniques associades a 

l’expedient: 

 

5- COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA 

Aquesta acció enllaça amb el tràmit de comunicación electrónica. 

6- SOL·LICITA INFORMACIÓ A UNA ALTRA UNITAT 

Entre les accions en l’expedient, la unitat tramitadora disposa d’aquesta acció que Registre no té. 

Serveix per a sol·licitar informació a una altra unitat. 
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La unitat tramitadora podrà consultar en l’apartat Informació sol·licitada totes les sol·licituds 

d’informació que haja fet.  

Mentre la unitat auxiliar no aporte la informació, la unitat tramitadora no podrà: sol·licita informació a 

una altra unitat diferent, ni demanar esmenes ni tampoc tancar l’expedient. A més, podrà cancel·lar la 

sol·licitud d’informació si fora un error. 

 

La unitat auxiliar rebrà un correu. A més, tindrà l’expedient en la llista de treball amb l’estat 

Informació sol·licitada. 
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En l’apartat Observacions unitat s’ha d’introduir la contestació. A més, s’hi podrà adjuntar un únic 

document que no serà visible per al ciutadà/ana per defecte i en el qual apareixeran les dades del document 

per defecte, que podran ser modificades per la unitat. La visibilitat la podran canviar després Registre o la 

unitat tramitadora, com hem vist en l’apartat Documents associats a l’expedient.  

Una volta feta la contestació, aquesta unitat auxiliar deixarà de tenir permís sobre l’expedient i la unitat 

tramitadora rebrà un correu en què s’indicarà que ja s’hi ha introduït la informació sol·licitada. 

La unitat tramitadora podrà consultar en l’apartat Informació sol·licitada la contestació i el document si n’hi 

haguera. 

 

El document apareixerà també en l’apartat Documents associats a l’expedient. 
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5. FINALITZACIÓ DE L’EXPEDIENT 

El tancament de l’expedient el podrà fer Registre o la unitat tramitadora. En l’apartat Resposta, s’haurà 

d’introduir la contestació a la persona interessada. 

 

Es generarà un justificant de registre d’eixida i es faran visibles al ciutadà/ana els documents que 

estaven pendents. 

A continuació es pot veure l’aspecte del que veuria el ciutadà/ana en la carpeta d’expedients quan 

accedeix a una instància. 

 

Detall de l’expedient 



INSTÀNCIA GENÈRICA 

Equip de desenvolupament de l’Administració Electrònica  14 

Servei d’Informàtica | Universitat d’Alacant 
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 ANNEX METADADES 

1. ESTAT D’ELABORACIÓ 

• Original: estat usat quan el document adjunt és un document electrònic autèntic amb un contingut 

que es pot comprovar per Seu Electrònica amb el CSV o a través de les plataformes de validació. 

• Còpia electrònica autèntica amb canvi de format: estat utilitzat quan s’adjunta un document que 

és còpia d’un document electrònic original, però se li aplica un canvi de format. Per exemple, un 

document Word transformat en un document pdf. 

• Còpia electrònica autèntica de document en paper: estat usat quan s’adjunta un document 

electrònic resultat de la digitalització d’un document en paper, feta per un funcionari habilitat. 

Qualsevol funcionari no està habilitat per a fer còpies electròniques autèntiques de documents en 

paper. Únicament digitalitzar no és prou. Perquè tinga consideració d’original, el funcionari que ho 

faça ha d’estar inscrit en el Registre de Funcionaris Habilitats de la UA. 

• Còpia electrònica parcial autèntica: estat utilitzat quan s’adjunta un document que és una còpia 

electrònica originalo, però el contingut d’aquesta còpia nome´s es representa de manera parcial per 

motius de confidencialitat. Per exemple, els documents que es publiquen en el Portal de 

Transparència i contenen dades de caràcter confidencial poden dissociar-se amagant eixes dades o 

retallant el document. Per això la còpia autèntica és només parcial. 

• Altres: equival a fotocòpia simple. Per exemple, quan un ciutadà/ana adjunta un document 

escanejat a sa casa o fins i tot el document és una fotografia del document feta amb el mòbil. El 

resultat no està validat, només té una declaració jurada d’autenticitat del ciutadà/ana. Per això es 

considera una fotocòpia simple. Aquesta serà la casuística majoritària e3n els procediments iniciats 

a instància de part. 

2. ORIGEN DEL DOCUMENT 

• Ciutadà: document creat pel ciutadà/ana 

• Administració: document creat per l’administració 

 


