
Denominación SERVIZO DE REXISTRO, DOCUMENTACIÓN E ARQUIVO 

Dependencia 

orgánica 
Secretaría Xeral 

Dependencia 

funcional 
Secretaría Xeral 

Xefe do 

Servizo 
José Luis Mínguez Goyanes (981 167 000 ext. 5684) 

Enderezo 

- Rexistro Xeral: 

Reitoría da Universidade da Coruña 

Rúa da Maestranza, 9  

CP 15001. A Coruña 

- Rexistro Auxiliar de Ferrol: 

Edificio de Usos Administrativos da Vicerreitoría d e 

Ferrol 

Rúa Doutor Vázquez Cabrera, s/n. Baixo  

CP 15403. Ferrol 

- Rexistro Auxiliar de Elviña:   

Casa do Lagar 

Campus de Elviña, s/n  

CP 15071. A Coruña 

- Centro de Documentación e Arquivo:   

Edificio Xoana Capdevielle 

Campus de Elviña, s/n  

CP 15071. A Coruña 

Teléfonos 

Rexistro Xeral:  981 167 000. Exts.: 1004, 1026, 1018 e 

1027 

Rexistro Auxiliar de Ferrol : 981 337 400. Ext.: 3812 

Rexistro Auxiliar de Elviña: 981 167 000. Exts.: 1976 e 

1977  

Centro de Documentación e Arquivo : 981 167 000. Exts.: 

5682, 5683 e 5684 

Fax 

Rexistro Xeral:  981 167 011 (ou Ext.: 1067) 

Rexistro Auxiliar de Ferrol :  981 337 456 (ou Ext.: 

3651) 

Rexistro Auxiliar de Elviña:  981 167 123 (ou Ext. 1978) 



Centro de Documentación e Arquivo : 981 167 090 (ou Ext.: 

5681) 

Correo 

electrónico 

Rexistro : rexistroxeral@udc.es  

Centro de Documentación e Arquivo : cedar@udc.es  

Páxina web 
http://www.udc.es/servizos/xerais/servizo_rexistro_ docum

entacion_arquivo.html  

Atención ao 

público 

De luns a venres das 9:00 ás 14:00 h, agás nos mese s de 

xullo e agosto que será das 9:00 ás 13:30 h. 

Misión 

 

O Rexistro Xeral  da Universidade da Coruña é a unidade 

administrativa encargada de cursar os documentos 

dirixidos á UDC e de dar saída aos documentos emiti dos 

por esta. Desenvolve ademais unha función de atenci ón á 

cidadanía, para a mellora do acceso aos servizos qu e 

presta a Universidade. 

 

O Centro de Documentación e Arquivo  da UDC (CEDAR) é 

unha unidade especializada no tratamento e na xesti ón da 

documentación da universidade, na súa custodia e 

accesibilidade aos membros da comunidade universita ria e 

á sociedade en xeral. O CEDAR é unha unidade de apo io á 

docencia, á investigación e á xestión administrativ a da 

universidade. 

Procesos 

1. Rexistro de entrada e saída de solicitudes, 

comunicacións e escritos  

2. Xestión da información (Documentación e arquivo) : 

elaboración da normativa documental da universidade . 

Arquivo universitario 

Ferramentas 

para a 

seguranza da 

calidade 

 

Modelo EFQM : o sistema procura que a universidade 

satisfaga os seus clientes e os seus empregados e q ue, á 

vez, cree un impacto positivo no contorno. A opinió n dos 

clientes e dos provedores será unha das formas que 

teremos de fixar o noso nivel de excelencia. 

 



Carta de Servizos : informan os usuarios sobre os servizos 

que se prestan, os compromisos de calidade na súa 

prestación e os dereitos dos usuarios en relación c os 

servizos. Favorecen unha maior participación cidadá  e 

unha maior implicación do persoal.  

Data de 

actualización 

da ficha 

14 de xuño de 2013 

 


