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INSTRUCCIONS PER A L’EMPLENAMENT DEL FORMULARI DE 
PRESENTACIÓ DE PROPOSTES D’ACCÉS I AVALUACIÓ 
DOCUMENTAL  
 
Ref. IC00153 
 
 
Descripció dels apartats del formulari per a l’elaboració de propostes d’accés i avaluació 
documental (PAAD) 
 
1- Àrea de l’organisme i òrgan 
 
Recull les dades identificatives bàsiques de l’organisme que presenta la proposta d’accés i 
avaluació documental.  
 
1.1 Nom de l’organisme que realitza la proposta 
1.2 Correu electrònic 
1.3 Adreça web institucional o seu electrònica 
 
 

2- Àrea d’identificació i descripció 
 
2.1 Nom oficial de l’organisme productor 

Nom oficial de l’organisme que produeix la documentació que es presenta a avaluar. 
 
 
2.2 Títol de la sèrie, agrupació documental o grup de sèries  

Títol formal o oficial de la sèrie o agrupació documental que s’avalua tal com consta a 
la normativa que la regula. De forma justificada també poden ser admissibles 
agrupacions de sèries documentals amb funcions similars. Cal tenir en compte que en 
aquests casos la disposició i la resolució d’accés han de ser les mateixes per tal que 
puguin ser aplicables al conjunt de sèries. 
 
 

2.3 Història de l’organisme productor (opcional) 
L’objectiu d’aquest apartat és conèixer la informació rellevant sobre l’origen, l’evolució i 
les activitats principals de l’organisme productor. Només ha de constar la informació que 
tingui a veure amb la documentació que s’avalua. En els casos d’organismes de les 
administracions públiques és una informació que pot arribar a ser rellevant atès que 
molts organismes, en el decurs del temps, han estat objecte de traspassos, fusions, 
reestructuracions, etc.  
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En cas d’emplenar aquest camp es recomana seguir les regles 2.2.D.1 a 2.2.D3 de la 
NODAC1. 

 
 
2.4 Funció administrativa 

Definició de la funció administrativa de la sèrie documental que s’avalua. Cal que consti 
de forma breu, entenedora i precisa, la funció per a qual ha estat creada la informació 
que s’avalua.   

 
 
2.5 Codi de classificació (obligatori per a administracions públiques) 

En el cas de les administracions públiques cal posar la  referència al codi de classificació 
del Quadre de classificació de la Generalitat,  codi del model de Quadre de classificació 
per a ajuntaments i consells comarcals (QdCAC), codi del quadre de classificació 
referent per a les universitats,  o el codi de classificació de la institució que presenta la 
proposta.  
 
 

2.6 Data d’inici i Data final/ Sèrie oberta 
En els casos de sèries actives s’ha d’informar de la data concreta d’inici o creació de la 
sèrie documental i a “Data final” indicar que es tracta d’una sèrie oberta. 
En el cas que es presenti a avaluar una sèrie documental tancada ha de constar de 
forma expressa la data d’inici de la sèrie documental i també la data de tancament.  

 
 
2.7  Marc legal i normatiu 

Indicar exclusivament les referències a la legislació i a la normativa concreta que afecta 
directament a la documentació que s’avalua. 

 
 
2.7.1 Referències legislatives i normatives (específiques de la informació que s’avalua)  

Informar  el marc normatiu específic i essencial  (lleis, decrets, ordres, i altres normes 
pròpies com per exemple: ordenances municipals decrets d’alcaldia, etc.) específica 
que afecten a la sèrie o agrupació documental. Fer constar el títol oficial, els articles i 
epígrafs concrets que  siguin d’aplicació directa.  
En el cas de sèries documentals tancades cal fer constar la normativa concreta de 
tancament de la sèrie documental o, si no existeix, les circumstàncies que han produït 
aquest tancament. 
En sèries documentals de llarga durada s’ha de consignar la diversa legislació que ha 
afectat a la sèrie documental en el decurs del temps.  

 

                                                
1 Vegeu: GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Norma 
de Descripció Arxivística de Catalunya  (NODAC) 2007. Col. Eines, 1., pàg. 78 
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_despublicada/norma_de_descripcio_arxivistica_de_
catalunya/arxius/nodacpublicada.pdf 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_despublicada/norma_de_descripcio_arxivistica_de_catalunya/arxius/nodacpublicada.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_despublicada/norma_de_descripcio_arxivistica_de_catalunya/arxius/nodacpublicada.pdf
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2.7.2 Normativa interna (instruccions, reglaments interns, etc.) si escau 

Aquest camp només s’ha d’informar per fer constar la normativa específica que no es 
troba publicada en els butlletins oficials. Seria el cas de normes específiques en forma 
de circulars, instruccions etc. que tenen la finalitat de concretar aspectes que en les 
normes legals poden quedar poc definits.  
També ens podem trobar en casos que els organismes estan seguint estàndards de 
qualitat vinculats a processos de qualitat (com per exemple: normes tècniques tipus 
ISO, CEN etc..). En aquells casos que es consideri significatiu és recomanable donar la 
referència completa d’aquests estàndards.   

 
 
2.8  Gestió de la informació 

Aquest apartat recull informació sobre l’estructura, tipus de dades que pot contenir, 
l’ordre o el contingut intern de la informació que s’avalua.  

 
 
2.8.1 Gestió de documents  
 
 a) Documents que formen l’expedient, o agrupació de documental 

S’han d’enumerar les diverses tipologies documentals que constitueixen la sèrie 
documental i que conformen l’expedient. S’ha de tenir en compte que els documents 
que formen l’expedient poden variar una mica al llarg del temps o d’un organisme a 
un altre. 
Quan la sèrie documental, registre o sistema d’informació que s’avaluï estigui 
composta per una única tipologia documental també cal especificar-ho.  
 

b) Tramitació administrativa (obligatori per a sèries obertes)  
Descriure de forma breu quina és la tramitació administrativa tipus que segueix 
aquella sèrie documental; tot indicant les principals unitats implicades en la gestió 
així com la possible participació d’actors externs (públics o privats) en el procés.  

 
 
2.8.2 Gestió de dades 
 

a) Indicar si és un registre oficial o un sistema d’informació corporatiu.  
“L’objectiu del registre és deixar constància de la creació o incorporació d’un 
document en un sistema de gestió documental.(...) “Per a complir les necessitats de 
prova, els documents es poden registrar en més d’un nivell dins del sistema de 
gestió documental, com ara en sistemes d’expedients per a correspondència o a 
nivell d’expedient de document o de full”2.  

                                                
2 Vegeu ISO 15489-2: 2001 Informació i documentació. Gestió documental. Part 2: Directrius. (4.3.3. 
Registre). Pàg. 22-23. 
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En el cas que s’avaluï un registre oficial haureu de marcar la casella corresponent i 
fer constar la normativa que regula la creació i la data de posada en funcionament 
d’aquest registre, especificant l’article i epígraf. 
Si es tracta d’un sistema d’informació de caràcter corporatiu ho haureu de fer constar 
en aquest apartat especificant de quin sistema d’informació concret es tracta. 
 

b) Identificar els camps de dades que cal conservar 
En aquest apartat han de constar els camps corresponents a les dades que s’han 
de conservar i no cal que constin les dades corresponents a la tramitació. 
 

c) En aquest apartat ha de constar una breu descripció del sistema d’informació o 
registre indicant la tecnologia que s’utilitza, les aplicacions i el software utilitzat. Així 
com el nom o títol del registre o sistema d’informació que s’avalua, la data de 
creació, i altres dades que es consideren d’interès.  
 

d) Observacions  
És un apartat opcional per poder fer constar la informació que es consideri rellevant 
per a contextualitzar i aportar aclariments a la informació que s’avalua i que no consti 
en els apartats anteriors. 
 

 
2.9 Relació amb altra informació  
 

Cal informar del context  en el qual es creen  els documents o la informació que s’avalua 
amb la finalitat d’identificar on es gestiona la informació principal o més exhaustiva 
d’aquests documents. Sempre que existeixin sèries documentals recapitulatives o 
relacionades cal  presentar-les a avaluar conjuntament i simultàniament, és a dir, cal 
presentar la proposta corresponent a la sèrie documental relacionada i una altra 
proposta corresponent a la sèrie recapitulativa. 
En el cas que la proposta que es presenta no disposi de sèries relacionades o 
recapitulatives s’ha de fer constar expressament en aquest apartat del formulari de 
proposta d’accés i avaluació documental.  

 
 
2.9.1 Sèries recapitulatives 

Seguint el glossari de la NODAC3, “a efectes d’avaluació i tria, document recapitulatiu 
és aquell que recull les dades essencials de la sèrie avaluada. Es poden considerar 
sèries recapitulatives les memòries, els llibres de registre específics d’aquella sèrie en 
concret, els padrons, els informes, les estadístiques, les bases de dades, els fitxers, les 
publicacions, per exemple”. Són aquestes unes sèries documentals en les que consta 

                                                
3 GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Norma de 
Descripció Arxivística de Catalunya  (NODAC) 2007. Col. Eines, 1., pàg. 181. 
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_despublicada/norma_de_descripcio_arxivistica_de_
catalunya/arxius/nodacpublicada.pdf 

https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_despublicada/norma_de_descripcio_arxivistica_de_catalunya/arxius/nodacpublicada.pdf
https://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_despublicada/norma_de_descripcio_arxivistica_de_catalunya/arxius/nodacpublicada.pdf
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la informació principal de les sèries avaluades. Habitualment s'elaboren com a estudis 
(estadístiques), per aconseguir una gestió informativa més àgil (bases de dades, 
registres, memòries) o per donar compliment a preceptes legals que així ho obliguen 
(registres, sobretot els registres comptables, memòries oficials). 
S’han de presentar simultàniament a valorar les PAAD de les sèries recapitulatives amb 
les que estan relacionades. En el cas de l’avaluació de sèries documentals 
recapitulatives s’ha de tenir en compte l'entorn tecnològic en el qual s'han produït, el 
qual condicionarà la seva conservació futura, l'exhaustivitat i estructura de les dades 
que es consignen, el fet de si han estat reelaborades o es presenten en brut, l'arc 
temporal que abasten i la seva continuïtat i finalment valorar la seva facilitat d'accés, 
present i futur.  
En general, les sèries recapitulatives poden contenir informació susceptible de  ser 
conservada permanentment o a llarg termini.  

 
 
2.9.2 Sèries antecedents 

Solen ésser bàsicament sèries que responien a funcions molt similars a les valorades, 
però que un canvi legislatiu ha produït la seva extinció. En aquest cas, si la sèrie 
documental que s’avalua té una o algunes sèries antecedents cal fer-ho constar en 
aquest apartat. 

 
 
2.9.3 Sèries relacionades 

Segons la NODAC són les sèries documentals que poden contenir sèries que estan 
vinculades funcionalment amb la sèrie que s’està avaluant. Sovint corresponen a 
documentació que pertany a diverses fases o situacions de procediments administratius 
interrelacionats. Habitualment l’existència de sèries relacionades no és necessàriament 
determinant a l’hora de proposar la destrucció de la documentació que es valora; el que 
ens dona és una informació molt ben contextualitzada de l’entorn administratiu en el 
qual es troba la sèrie estudiada. Cal fer constar les sèries relacionades en aquest apartat 
i en cas que no s’hi hagi s’ha de fer constar que no n’hi ha. En el cas que les sèries 
relacionades estiguin avaluades cal fer constar el codi de TAAD o Resolució de la 
CNAATD. 

 
 
 

3. Àrea d’accés i avaluació de la informació 
 
3.1 Tipologia de dades 

S’informarà del tipus de dades que conté la informació que s’avalua. Aquest apartat ens 
indicarà el règim d’accés a la informació i també és d’utilitat per a determinar els nivells 
de seguretat de la informació. Atès que una sèrie documental pot contenir informació de 
naturalesa molt diversa es poden  seleccionar totes les opcions que s’escaiguin. 
 
- Dades de caràcter identificatiu:  
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Inclou dades com el nom i cognom, DNI /NIF /Passaport /NIE, adreça (postal o 
electrònica), imatge o veu, Número de la Seguretat Social o Mutualitat, telèfon, 
marques físiques, signatura (electrònica o manuscrita), targeta sanitària, 
identificadors únics (IP, MAC...), localització, número de registre de personal, 
biomètriques.  
 

- Dades de categories especials o sensibles: 
Inclou dades d’opinions polítiques, afiliació sindical, conviccions religioses o 
filosòfiques, origen racial o ètnic, vida o orientació sexual, salut mèdica o mental, 
dades genètiques, necessitats educatives especials, discapacitats físiques o 
intel·lectuals, estat fisiològic, condemnes o infraccions penals, infraccions 
administratives, biomètriques (identificació unívoca). 
 

- Dades referents a característiques personals: 
Inclou dades sobre l’estat civil, familiars, data de naixement, lloc de naixement, 
edat, sexe, nacionalitat, llengua materna, llengua o idioma, característiques 
físiques o antropomètriques.  
 

- Dades referents a circumstàncies socials:  
Inclou dades sobre allotjament o habitatge, situació militar, propietats o 
possessions, aficions i estils de vida, clubs i associacions; llicències, permisos i 
autoritzacions.  
 

- Dades sobre detalls d’ocupació professional : 
Inclou cos i escala, categoria, grau, llocs de treball, càrrec, historial laboral, 
dades no econòmiques de nòmina. 
 

- Dades acadèmiques i professionals: 
Inclou formació i titulacions, historial acadèmic, experiència professional, 
col·legis o associacions professionals. 
 

- Dades econòmiques, financeres i d’assegurances: 
Inclou dades sobre ingressos i rendes, inversions, patrimoni, crèdits, préstecs, 
avals, dades bancàries, assegurances, dades nòmina, impostos, deduccions, 
plans de pensió, jubilació,  hipoteques, subsidis, beneficis, historial, crèdits, 
targetes de crèdit, solvència patrimonial.  
 

- Dades sobre transaccions de béns i serveis: 
Inclou informació sobre béns subministrats, béns rebuts, transaccions 
financeres, compensacions i indemnitzacions.  
 

- Dades sobre informació comercial: 
Inclou informació sobre activitats i negocis, llicències comercials, subscripcions 
a publicacions, creacions artístiques, científiques.  
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- Altres tipus de dades (indicar): 
En el cas que contingui dades no incloses en cap de les tipologies anteriors 
s’especificarà les dades que conté.  
 
 

3.2 Accés 
 
Accés lliure  

Informar si a la documentació que es presenta a avaluar consten dades personals . En 
el cas que no constin dades personals s’haurà de seleccionar l’opció corresponent al 
“Si” per indicar que des del punt de vista de la protecció de dades seria d’accés lliure.  
 
També es demana si hi ha algun límit per raó de matèria. En el cas que no hi hagi cap 
restricció per raó de matèria se seleccionarà l’opció corresponent i si no hi ha cap 
restricció per protecció de dades ni límit per matèria, ja ens indicarà que la informació 
que s’avalua seria potencialment d’accés lliure. En el cas que hi hagi alguna restricció 
per raó de matèria que estan descrites a l’apartat 3.4, també es demana si és ocasional 
o majoritàriament  

 
 
3.3  Dades personals 
 
Per a cada un dels supòsits de dades personals s’ha d’indicar  si les dades personals que hi 
consten són dades només ocasionals, o pel contrari, majoritàriament contenen dades 
personals.  
 

Aquest apartat s’emplenarà en el cas que a l’apartat anterior s’hagi informat de 
l’existència d’algun tipus de dades personals. En el cas que a l’apartat anterior (3.2) 
s’hagi informat que és d’accés lliure no s’haurà d’emplenar aquest apartat.  
Per a cada un dels tipus de dades de caràcter personal s’emplenarà la casella 
corresponent, indicant si l’existència d’aquestes dades són majoritàries, o només 
ocasionalment podem trobar aquest tipus de dades. Aquesta dada ens aportarà 
informació sobre si el règim d’accés podrà ser lliure excepte que hi hagi algun límit que 
hagi de prevaler, o accés restringit atès que majoritàriament conté dades personals.  
En el cas que la informació que s’avalua contingui dades  personals se seleccionarà 
l’opció o opcions que correspongui depenent de la tipologia de dades personals que 
continguin. En el formulari es distingeix entre les opcions següents: 

 
• Dades personals merament identificatives directament relacionades amb 

l’organització, el funcionament o l’activitat pública de l’Administració. Aquest 
apartat correspondria al que disposa l’article 24.1 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per 
aquest motiu s’ha de donar accés a la informació pública llevat que, 
excepcionalment, en el cas concret hagi de prevaler la protecció de dades 
personals o altres drets constitucionalment protegits. L’article 70.2 del Decret 
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8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació 
pública determina quines són les dades personals merament identificatives les 
consistents en el nom i cognoms, el càrrec o lloc ocupat, cos i escala, les 
funcions desenvolupades i el telèfon i les adreces, postal i electrònica, de 
contacte professional, referides al personal al servei de les administracions 
públiques, alts càrrecs i personal directiu del sector públic de les administracions 
públiques. 

 
 

• Conté dades personals que no són merament identificatives directament 
relacionades amb l’organització, el funcionament o l’activitat pública de 
l’Administració  ni categories especials de dades  incloses als articles. 9 i 10 del 
RGPD i 23 de la Llei 19/20144. En aquest cas es pot donar accés a la informació, 
prèvia ponderació raonada de l’interès públic. Per realitzar aquesta ponderació 
s’ha de tenir en compte: el temps transcorregut, la finalitat de l’accés, 
especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, el fet que es 
tracti de dades relatives als menors d’edat, i el fet que pugui afectar a la seguretat 
de les persones. Es consignaran en aquest apartat les dades regulades a l’article 
24.25 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, que correspon a dades personals que no són 
merament identificatives ni categories especials de dades6 a què es refereixen 
els articles 9 i 10  del RGPD i 23 e la Llei 19/2014. 

 
• Conté categories especials de dades. S’ha de seleccionar aquest apartat si la 

informació a avaluar inclou categories especials de dades  a què es refereixen 
els articles 9.1 i 10 del RGPD i 23 de la Llei 9/2014 (inclou les dades personals 
relatives a condemnes i infraccions penals i infraccions administratives). Les 
dades corresponents a l’article 9.1 del RGPD serien les dades sobre origen ètnic 
o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques o afiliació 
sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques destinades a 
identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o 

                                                
4 Vegeu art. 9 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I Del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades. 
5 L’article 24.2 estableix que es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de 
l’interès públic en la divulgació  i els drets de les persones afectades. Per a dur a terme aquesta 
ponderació s’ha de tenir en compte, entre altres, les circumstàncies següents: a) el temps transcorregut; 
b) la finalitat de l’accés, especialment si té una finalitat històrica, estadística o científica, i les garanties  
que s’ofereixen; c) el fet que es tracti de dades relatives a menors d’edat; d) el fet que pugui afectar a la 
seguretat de les persones.  
6 Queden excloses d’aquest apartat el tractament de categories especials de dades personals que serien 
les dades incloses a l’article 9.1 del RGPD que són les següents: dades que revelin l'origen ètnic o racial, 
les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques o l'afiliació sindical, i el tractament de 
dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, 
dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d'una persona física 
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dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física. En 
aquest apartat també s’inclouen les dades incloses a l’article 10 del RGPD que 
són les dades corresponents a dades personals relatives a condemnes i 
infraccions penals. 

 
 

3.4 Límits al dret d’accés a la informació per matèries limitades o restringides per la legislació.   
Indicar si la informació que s’avalua conté informació que li correspongui aplicar algun 
límit o restricció per raó de la matèria que tracta. Només es pot emplenar aquest apartat 
en el cas que concorri algun dels límits fixats per la legislació vigent que estableixen les 
lleis de transparència.  

 
Igual que a l’apartat 3.2 es demana que s’informi si el límit o límits per raó de matèria 
és ocasional o afecta majoritàriament a la informació que s’avalua. Només es podrà 
seleccionar la casella “ocasionalment conté o pot contenir algun límit per matèria” o 
“majoritàriament conté algun límit per matèria” si li correspon algun dels límits que 
consten a la llista del formulari.  

 
En aquest apartat consta la casuística que estableix l’article 21.1 de la Llei 19/2014 que 
són els següents: 

 
a) Seguretat pública 
b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o 

disciplinàries  
c) secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració 

pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang 
de llei. 

d) El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial 
efectiva. 

e) Els drets dels menors d’edat. 
f) La intimitat i els altres drets privats legítims. 
g) El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial 

 
També s’han inclòs supòsits que consten a l’article 14.1 de la Llei estatal 19/2013, de 9 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que 
correspon als epígrafs següents: 

 
h) Interessos econòmics i comercials  (art. 14.1.h) Llei 19/2013) 
l) La protecció del medi ambient (art. 14.1.l) Llei 19/2013) 

 
 

Al final d’aquest apartat s’ha afegit una casella per aquells casos que no estiguin 
inclosos en els supòsits anteriors i que existeixi alguna norma amb rang de llei que limiti 
o restringeixi l’accés. En el cas de seleccionar aquesta casella, s’haurà d’especificar la 
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llei o norma amb rang de llei, fent constar l’article o articles i epígrafs on consti la 
restricció o límit d’accés.  

 
 
3.5 Seguretat de la informació 

 
La sensibilitat de la informació i el temps que aquesta ha de ser conservada per una 
institució és un aspecte rellevant a l’hora de l’avaluació i ha de ser conegut per la 
CNAATD amb la finalitat que la seva disposició no sigui contradictòria amb la política 
de seguretat concreta de l’ens sobre aquella informació. Aquest apartat és obligatori l, 
en el cas que la institució disposi d’alguna qualificació de seguretat de la informació 
concreta per la informació que s’avalua. En cas que no es disposi de la qualificació de 
la seguretat de la informació es farà constar. 

 
3.5.1 Document/ Informació essencial. (obligatori si es disposa d’una política de 

seguretat de la informació) 
S’emplenarà aquest apartat en el cas que l’organització disposi d’una política de 
gestió de la seguretat de la informació i hagi qualificat la documentació o 
informació que s’avalua com a “document essencial”7. En el cas que l’òrgan de 
qualificació de seguretat de la informació de l’organisme no hagi qualificat com a 
“document essencial” s’indicarà que no es disposa d’aquesta qualificació. 

 
Tot i la regulació normativa citada la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Política 
de gestió de documents electrònics no defineix el que s’entén per document 
essencial. En aquest sentit recorrem a la definició inclosa a la norma MoReq2 
apartat 4.4: “Els documents essencials són els documents que es consideren 
absolutament fonamentals per a la capacitat de l’organització de dur a terme les 
seves funcions empresarials, tant a curt termini com a llarg termini o en tots dos 
casos alhora. Això pot ser essencial per al funcionament del projecte pel que fa a 
la seva capacitat de gestionar condicions d’emergència o desastre, o de protegir 
els seus interessos legals i financers a llarg termini.”8    

 
S’indicaria si es tracta d’un document o actiu digital imprescindible perquè 
l’organització pugui funcionar després d’un desastre i és un requisit imprescindible 
que la mateixa organització l’hagi qualificat com a tal. No s’ha de confondre amb 
“informació de conservació permanent, ni amb documents o informació important 
o útil”.   

 
                                                
7 La identificació dels documents essencials està recollida en el capítol VI Processos de gestió de 
documents electrònics, epígraf 6.i) sobre qualificació de documents de la Resolució de 28 de juny de 
2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’aprova la Norma Tècnica 
d’Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10048 
8 Especificació Moreq2. Model de Requisits per a la Gestió de Documents Electrònics. Actualització I 
Ampliació, 2008, Apartat 44. Pàg. 60.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-10048
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La Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Administracions 
públiques, per la qual s’aprova la Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Política de 
Gestió de Documents Electrònics, té per objectiu establir directrius per definir 
polítiques de gestió de documents electrònics. En aquesta Norma, a l’apartat 
sobre processos de gestió de documents electrònics esmenta la qualificació de 
documents que inclou la determinació dels documents essencials, avaluació de 
documents i determinar el termini de conservació. 

 
En aquest apartat s’ha d’indicar els documents o informació de la sèrie 
documental que s’avalua que l’òrgan competent en matèria de seguretat de la 
informació l’hagi qualificat com a essencial.  

 
 
. 

3.5.2. Nivell de seguretat de la informació (obligatori si es disposa d’una política de 
seguretat de la informació) 

 
Només s’indicarà en el cas que l’organisme hagi determinat prèviament el nivell 
de seguretat de la informació que s’avalua.  

 
La classificació de la informació es vincularà als sistemes d’informació, 
infraestructures, bases de dades o gestors documentals que tracten aquesta 
informació permetent una definició proporcional de les mesures de protecció a 
aplicar. 

 
En el supòsit que l’organització disposi d’uns estàndards de seguretat de la 
informació i que hagi qualificat la informació que s’avalua d’acord amb uns nivells 
de seguretat, com per exemple: els nivells de seguretat establerts a l’Esquema 
Nacional de Seguretat (ENS)9, normes tècniques d’estandardització o altra 
normativa de seguretat de la pròpia institució.  

 
Per exemple, els nivells de seguretat classificats per la Generalitat són els 
següents:   

  
• Molt crític  
• Crític  
• Sensible  
• Intern  
• Públic   

                                                
9 Vegeu Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en 
l’àmbit de l’Administració electrònica. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330 
CCN-STIC 803 Valoració de sistemes en l'Esquema Nacional de Seguretat   https://www.ccn-
cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/682-ccn-stic-803-valoracion-de-
sistemas-en-el-ens-1/file.html 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-1330
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/682-ccn-stic-803-valoracion-de-sistemas-en-el-ens-1/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/682-ccn-stic-803-valoracion-de-sistemas-en-el-ens-1/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/682-ccn-stic-803-valoracion-de-sistemas-en-el-ens-1/file.html
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En el cas d’altres administracions públiques poden seguir els nivells de seguretat que 

consten a les Normes Tècniques de Seguretat (NTS). En aquest cas s’haurà 
d’indicar  que segueixen els nivells establerts a les NTS que són les següents:  

 
• Baix 
• Mig 
• Alt 

 
 
3.6 Avaluació de la informació  
 
3.6.1 Valor primari 

El valor primari és el que està relacionat amb l’objectiu pel qual es va crear la informació. 
Aquest valor de la informació està relacionat  amb les funcions com per exemple: 
vigència administrativa,  fiscal o jurídica, d’evidència10 i de retiment de comptes. En 
aquest apartat s’analitzaran els diferents valors primaris11 de la informació que s’avalua 
fent constar els terminis per a cada un els valors i la normativa que disposem on consti 
el termini de conservació. Determinar el valors primari és important per impulsar accions  
relacionades amb el dret d’accés, protecció de dades personals, transparència, 
seguretat de la informació, etc. 

 
 
 El valor primari el configuren els factors següents: 
 
Vigència: és la relació que es mostra entre un fet que s’ha de provar i els documents d’arxiu 
que en són la prova. L’evidència es refereix als documents d’una activitat de negoci que poden 
demostrar que han estat creats en el curs normal de l’activitat i que són inviolables i complets. 
Constitueixen proves de com una organització o una persona va dirigir el seu negoci, incloses 
les decisions, accions, no decisions i inaccions12.  
 
La definició de vigència segons la norma ISO 3030013 “és una prova d’una transacció de la qual 
es pot demostrar que s’ha creat en el curs normal d’una activitat de negoci i que està intacte i 
és completa. No es limita al significat legal del terme.  
 

                                                
10Vegeu:  https://www.ica.org/sites/default/files/CAP_2005_guidelines_appraisal_EN.pdf (p. 9) 
11 Vegeu: CASELLAS SERRA, Lluís- Esteve. L’avaluació arxivística en el nou context de les 
organitzacions. p. 90- 116. 
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-dinformaci%C3%B3-
p%C3%BAblica.pdf 
12 Vegeu el Diccionari de terminologia arxivística del CIA-ICA. http://www.ciscra.org/mat/mat/term/3393 
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/175 
13 Vegeu norma UNE-ISO 30300 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. 
Fonaments i vocabulari”. (3.1.5) 

https://www.ica.org/sites/default/files/CAP_2005_guidelines_appraisal_EN.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-dinformaci%C3%B3-p%C3%BAblica.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-dinformaci%C3%B3-p%C3%BAblica.pdf
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/3393
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/175
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Són actius d’informació importants per poder identificar quins documents s’han de crear i 
gestionar al llarg del temps per fer accessibles les evidències fidedignes de les activitats d’una 
organització pels qui els necessitin durant el temps que calgui. La vigència fa possible millorar 
la transparència i retiment de comptes, protegir els drets i obligacions de les organitzacions i 
individus, complir amb la legislació i regulacions, etc.  
 
A més a més els documents i dades han de ser autèntics, fiables, íntegres i usables i s’han de  
mantenir els vincles entre els documents que evidencien operacions relacionades.  
“La identificació i avaluació és el procés d’avaluar les activitats de l’organització per determinar 
quins documents s’han de crear i per quin període de temps s’han de conservar. La identificació 
i l’avaluació combina la comprensió del context de l’organització amb la identificació de requisits 
d’evidència de les activitats de l’organització (7.1)  i això implica: 
 

a) Comprendre les activitats de l’organització i el seu marc legal, tecnològic i de recursos, 
b) Usar l’apreciació de riscos per determinar quins documents s’haurien de crear i 

gestionar”14.  

Els requisits de gestió documental són els requisits d’evidència de les activitats de l’organització 
i es deriven de: a) les necessitats del negoci; b) els requisits formals i regulatoris; c)  les 
expectatives de la comunitat o societat.  
 
El període màxim de vigència “és el termini durant el qual l’Administració ha de conservar la 
documentació o informació per justificar davant de tercers la seva acció i també per protegir 
tant els seus drets com els dels ciutadans. Per determinar aquest valor, és essencial conèixer 
i fer referència al marc legal sota el qual es desenvolupa aquella activitat i, en aquest cas, és 
molt necessari concretar aquest període en anys”.(...) Molts cops, quan ja ha passat el període 
de vigència, els expedients poden ser eliminats si es conserven les sèries recapitulatives. 15  
 

 
Per determinar el període de retenció entenem que la vigència inclou: l’anul·labilitat o 
revocabilitat dels actes administratius, les responsabilitats derivades de tercers i el control, 
auditoria o rendició de comptes. “La vigència administrativa derivada d’un acte administratiu, 
entesa com a desenvolupament d’efectes que produeix una resolució administrativa, i, per tan, 
la força dels documents per obligar, testimoniar o informar”16. 
 

o Anul·labilitat o revocabilitat17 “d’actes administratius, instada per la persona 
interessada o per la mateixa institució´”. Seria informar de la possibilitat de 

                                                
14 Vegeu ISO 15489. [7.1] P. 15 
15 CERMENO MARTORELL, LL. “La pràctica de la destrucció de la documentació pública a Catalunya”. 
La destrucció d’informació pública..(p-. 21-22, 23). 
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-dinformaci%C3%B3-
p%C3%BAblica.pdf 
16 CASELLAS SERRA; Lluís-Esteve. Op. Cit. P. 99 
17  Segons del diccionari de dret administratiu, el principi de revocabilitat dels actes administratius 
desfavorables és el principi pel qual una administració pública pot fer una revocació d'un acte 

https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-dinformaci%C3%B3-p%C3%BAblica.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-dinformaci%C3%B3-p%C3%BAblica.pdf
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revisar o anul·lar els actes administratius d’acord amb l’article 125 la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, que estableix un termini de 4 anys.  

 
o Les “responsabilitats derivades de tercers en l’exercici d’un dret durant la 

vigència administrativa d’un acte administratiu, (per exemple, les 
responsabilitats derivades per possibles infraccions administratives), o 
responsabilitats derivades18” de la mateixa organització basant-se en la seva 
responsabilitat patrimonial. Seria el cas de possibles infraccions administratives, 
o per exemple, responsabilitats derivades del director d’una obra sobre la 
solvència tècnica del projecte durant 10 anys, o de 15 anys per part del 
constructor, com a responsable de possibles vicis ocults en l’obra d’acord amb 
la legislació sobre contractació pública; per responsabilitat derivada per 
infraccions administratives mediambientals que li correspondria un termini de 3 
anys d’acord amb l’article 40 de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de 
responsabilitat mediambiental.  

 
o “El control d’auditoria o la rendició de comptes i fiscalització per part d’un òrgan 

de control extern, principalment econòmic”. Seria informar sobre la prova que 
evidencia una activitat. Seria el cas de la remissió dels comptes a la Sindicatura 
de Comptes que estableix la normativa sobre comptabilitat de les 
administracions públiques. Per exemple: el termini de 6 anys, comptats a partir 
de la seva remissió a la Sindicatura de Comptes en el cas de la Generalitat, 
d’acord amb l’article 12 de l’ Ordre VEH/6/2019, de 15 de gener, de comptabilitat 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC 7791) ; o  s’estableix un termini de 6 anys, 
comptats des de la data de remissió , a l’òrgan  o òrgans de control extern, dels 
comptes anuals per a l’Administració local, d’acord amb l’Ordre HAP/1781/2013, 
de 20 de setembre, que aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat 
local, regla 40. Un altre exemple seria el termini de 4 anys d’acord amb  l’article 
66 de la Llei 58/20113, de 17 de desembre, general tributària.  

 
 
- Publicitat activa: en aquest apartat s’indicarà si la informació que s’avalua està subjecte 

al principi de publicitat activa, és a dir si es tracta d’informació inclosa a l’article 8 de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.19, que estableix que s’ha de publicar al portal de la transparència. Per exemple: 
l’organització institucional i estructura administrativa, gestió econòmica, comptable, 
pressupostària, patrimonial, la plantilla, la relació de llocs de treball, contractes i 
convenis, convocatòries i atorgament de subvencions i ajuts públics, plans, programes, 

                                                
administratiu propi desfavorable en qualsevol moment, sempre que no constitueixi dispensa o exempció 
no permesa per la llei, o sigui contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic. 
18 CASELLAS SERRA; Lluís-Esteve. Op. Cit. P. 99 
19 Vegeu: Llei 19/2014 
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&lan
guage=ca_ES&mode=single 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES&mode=single
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=680124&language=ca_ES&mode=single
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memòries generals, informació estadística i geogràfica, etc. Aquesta informació és molt 
útil per determinar l’accés, atès que ja ens indica que hi ha una llei que obliga a fer 
pública aquesta informació.  

 
- Transparència: en aquest apartat es farà constar si la informació que s’avalua és 

important per exercir el dret d’accés a la informació pública i traçabilitat de la informació. 
Inclouria la informació que no estigui inclosa dins de l’apartat de publicitat activa i que 
es consideri que és d’interès fer-la pública a la ciutadania, sigui a caràcter merament 
informatiu o perquè l’explotació d’aquesta informació sigui útil per elaborar estudis, 
projectes o per a la recerca. Implica certa pro activitat a la publicitat activa i posar a 
disposició informació que la ciutadania podria sol·licitar accedir a aquesta informació, 
donar resposta a peticions de terceres persones interessades, o completar i millorar la 
informació subjecte a publicitat activa.  
 

 
 
3.6.2 Valor secundari 

En aquest apartat s’ha d’indicar si la informació que s’avalua té valor secundari, és a 
dir, si té un interès més enllà de la finalitat per la qual es va crear. Hi ha documents o 
informació que des del moment en què es van  crear poden tenir un valor informatiu, 
per a la recerca històrica, científica, tècnica, estadístiques,  etc. i altra informació que 
amb el temps adquireix aquesta rellevància i cal conservar-la.. Perquè una informació 
tingui valor secundari no cal que hagi acabat el període de vigència. 
La normativa de protecció de dades preveu el tractament de dades amb finalitat d’arxiu 
en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques i 
també s’ha inclòs el valor informatiu i de reutilització de la informació. Caldrà justificar 
cada un dels valors que es consignin.  

 
- Valor informatiu:  

serveix de referència per l’elaboració o reconstrucció de qualsevol activitat de 
l’Administració i que també pot ser testimoni de la memòria col·lectiva20.  
Inclou la informació que es considera  que pot ser una font d’informació per a la 
recerca acadèmica, científica, socioeconòmica, etc. i per poder garantir la 
traçabilitat i garantia de transparència i requisit per exercir el dret de la informació21 
o la seva reutilització en altres contextos. Una dada o informació es pot considerar 
que té valor informatiu des del mateix moment que és capturada en el sistema 

                                                
20 Vegeu: GARCIA- MARTÍNEZ, José Luís. Ponencia nº 9. Valoración  documental. “Política de gestión 
de documentos electrónicos MINHAP” Ponencias complementarias al documento. pàg. 180. 
http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/PDFimpresion/a%C3%B1o%202015/
PONENCIAS%20COMPLEMENTARIAS%20PGDE.pdf  
21 SAMARRA, E. – SOLERNOU, À. “La destrucció de la informació pública. Consideracions des de la 
transparència”. (p. 37). https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-
dinformaci%C3%B3-p%C3%BAblica.pdf  
 
 

http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/PDFimpresion/a%C3%B1o%202015/PONENCIAS%20COMPLEMENTARIAS%20PGDE.pdf
http://imagenesbibliotecacentral.minhap.gob.es/pdfpublicaciones/PDFimpresion/a%C3%B1o%202015/PONENCIAS%20COMPLEMENTARIAS%20PGDE.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-dinformaci%C3%B3-p%C3%BAblica.pdf
https://arxivers.com/wp-content/uploads/2019/09/La-destrucci%C3%B3-dinformaci%C3%B3-p%C3%BAblica.pdf
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d’informació que la gestiona i es manté durant el seu període de vigència. Aquesta 
informació pot tenir, simultàniament, valor d’evidència i valor informatiu. Per 
exemple un cens de l’administració sobre béns patrimonials té un valor d’evidència 
sobre drets i deures de les persones que posseeixen aquell bé però, alhora, pot 
servir per tenir informació de tipus socioeconòmic de les persones o institucions 
posseïdores dels béns.   

 
- Valor històric:  

informació sobre persones, objectes, institucions, llocs, problemes, organització i 
condicions amb les que l'organisme desenvolupa les seves principals funcions. Es 
caracteritza per ésser informació originada com a resultat del desenvolupament de 
les polítiques d'aquest organisme. També s’inclouria informació sobre moviments 
socials o tendències de la història política, econòmica o social, corrents de 
pensament, protecció dels drets civils, etc. Seria la informació que reflexa el “què”, 
“per què” i “com” s’ha de seleccionar perquè es conservi permanentment. Està molt 
vinculat al valor informatiu abans esmentat.  

 
- Valor científic o tècnic: 

inclou la informació o dades que pel seu valor científic o tècnic cal conservar per a 
posteriors estudis de recerca, traçabilitat i testimoniar com es va dur a terme la 
investigació en un moment determinat, objecte d’estudi, metodologia emprada, 
hipòtesis d’estudi, recol·lecció i anàlisi de dades, com es van validar resultats, etc. 
Inclouria estudis científics, tècnics, estadístics que tenen un valor mereixen que es 
conservin. 

 
- Reutilització de la informació:  

s’ha optat per incloure dins dels valors secundaris el valor de “reutilització de la 
informació”.  En aquest apartat s’indicarà si la informació que s’avalua té valor per 
ser publicada i reutilitzada. Per exemple: un data set que pot ser útil per reutilitzar 
per part d’altres organitzacions o la ciutadania, per a altres estudis, etc. Potser 
informació que tingui valor històric, valor per a la recerca en ciències o tècnica, de 
transparència, etc.  
 

- Altres: aquesta opció es reserva per aquells casos que es consideri que cal conservar 
la informació que s’avalua i que no li correspon cap dels apartats anteriors. En aquest 
cas també s’ha d’indicar el termini que caldria conservar aquesta informació i justificar-
ho.  
 

 
 

4. Àrea de disposició 
 

D’acord amb la informació que s’ha anat emplenant en els apartats anteriors d’aquest 
formulari s’emplenarà la proposta del termini de retenció tenint en compte el termini de 
conservació més alt que s’ha fet constar. Es recorda que la informació s’ha de conservar 
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només pel termini que calgui en funció de l’activitat, o raons legals o històriques. El 
període de retenció es basa en l’avaluació del marc normatiu, retiment de comptes i del 
risc. També s’han de tenir en compte els drets i els interessos de tots els públics per 
determinar el període durant el qual s’han de mantenir els documents. 22 

 
4.1 En aquest apartat se seleccionarà una de les opcions que consta en el formulari, i justificar 
l’opció triada entre les següents:  
 

- Conservació permanent: cal tenir present que el RGPD preveu la conservació de dades 
personals amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques23, 
però d’altra banda cal tenir en compte el principi de minimització de dades i de conservar 
les dades estrictament necessàries i per al temps necessari. Per emplenar aquest 
apartat s’haurà de tenir en compte el que s’ha emplenat als apartats 3.6.1 corresponent 
a valors primaris  i 3.6.2 corresponent a valors secundaris d’aquest formulari. Per 
aquests motius s’haurà de justificar la conservació permanent i especialment en aquells 
casos en els que s’hagin de conservar dades personals amb finalitat de recerca.   

 
- Eliminació total: se seleccionarà aquesta opció en el cas que es proposi l’eliminació total 

de la sèrie o agrupació documental que s’avalua. És a dir, no es podrà conservar 
aquesta informació un cop hagi transcorregut el termini de disposició. El termini de 
disposició serà el termini més alt que consti en els valors primaris, i si escau, secundaris.  

 
- Eliminació parcial: es triarà aquesta opció quan es proposi conservar determinada 

informació i eliminar la informació que es consideri que no és rellevant, o bé que pel seu 
volum només cal conservar una mostra representativa.  
 
Dins de l’eliminació parcial cal seleccionar entre les opcions següents: 

 
- Conservar determinats documents 
- Eliminació per mostreig  
- Altres tipus de mostreig (especificar) 

 
 

- Conservar determinats documents (cal especificar els documents que s’hauran de 
conservar): es pot donar el cas que dins d’un expedient calgui conservar els documents 
o informació més importants i es puguin eliminar altres documents o informació. En 
aquest cas cal fer constar expressament cada un dels documents que s’han de 
conservar, i fins a quin termini i justificar-ho.  

 

                                                
22 Vegeu: Norma UNE-ISO 15489-1:2001. Informació i documentació. Gestió documental . Part. 1. 
Consideracions generals. [9.2]. pàg. 17 
23 Vegeu article 89 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu I Del Consell, de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades. 
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- Eliminació per mostreig: consisteix en conservar una mostra d’elements que siguin 
representatius i existeixen diferents tipus de mostreig. En el formulari ens demanarà 
que s’indiqui el tipus de mostreig i el termini a partir del qual s’aplicarà el mostreig.  
 
Abans de proposar alguna de les opcions de mostreig s’ha de tenir en compte que 
reuneixi els requisits següents:  
 

1- Assegurar que el contingut sigui homogeni i les funcions de la sèrie 
documental tingui continuïtat en el temps.  

 
2- Assegurar-se que després de l’operació de mostreig es conserva la 

informació essencial. 
 
3- Com accedirà l’usuari als resultats i com es podran usar els documents o 

informació després d’aplicar el mostreig. 
 
4- Plantejar-se si la previsió d’ús de la mostra resultant justificarà els costos 

d’emmagatzematge i conservació. 
 

 
Els tipus de mostreig més freqüents són els següents:  

 
- Mostreig aleatori simple: tècnica estadística basada en l’ús de taules de números 

aleatoris o altres mètodes. Es caracteritza perquè cada element té les mateixes 
probabilitats de sortir escollit en la mostra. És una fracció d’una població o d’un nivell 
estadístic, triada de manera que sigui ben representativa i utilitzada per a càlculs o 
investigacions referits al tot de què formen part. Requereix de càlculs estadístics i atesa 
la complexitat d’aplicació d’aquest tipus de mostreig es recomana evitar-lo en la mesura 
del possible. Aquest mostreig ha de ser estadísticament representatiu de la mostra. Les 
propostes d’avaluació que incorporin aquesta tècnica de mostreig estadístic  cal que 
indiquin clarament els procediments pels quals se selecciona la mida de la mostra i el 
marge d’error estimat de la mostra resultant. S’haurà de tenir en compte que la sèrie 
documental sigui molt homogènia en el seu contingut i estructura, han d’indicar 
clarament la grandària de la població (nombre d’unitats totals que integren la sèrie 
documental), i marge de confiança que proposen per a la mostra resultant. La seva 
variància i el marge d’error. 

 
- Mostreig numèric o sistemàtic: consisteix en conservar informació corresponent a 

determinats anys o números d’expedients. Pot ser d’utilitat per a sèries llargues en el 
temps, o que interessi disposar d’informació en diferents períodes de temps, com per 
exemple: èpoques de crisis, pandèmies, cicles econòmics i poder-ho comparar amb 
altres períodes de temps, etc. Per aquest motiu es van establir convencions de 
conservar determinats anys. Aquest mostreig s’ha utilitzat en determinades taules 
d’accés i avaluació documental fent servir com a referència els anys del padró 
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d’habitants. Per aquest motiu trobem taules que disposen que s’ha de conservar la 
documentació de determinats anys, concretament els acabats en 0 i en 5 i a partir de 
l’any 1981 correspondria als anys acabats en 1 i en 6 perquè coincidia amb el cens i el 
padró d’habitants. Actualment i atès el padró continu cal justificar aquesta opció.  

 
- Altres tipus de mostreig, (especificar): opció reservada per altres tipus de mostreig que 

no són els més freqüents però que en determinats casos poden ser útils. En aquests 
casos s’ha d’especificar el tipus de mostreig i explicar els motius pels quals es proposa 
el tipus de mostreig que li correspongui. Trobem en aquest apartat els tipus de mostreig 
següents:    
 

o mostreig geogràfic o topogràfic: tipus de mostreig que reflexa tipus de sèries o 
informació de determinades àrees geogràfiques.  

 
o mostreig alfabètic: requereix que els expedients o informació estigui ordenada 

alfabèticament, però s’avisa que és un sistema esbiaixat pel fet de seleccionar 
determinades lletres de l’abecedari, i per tant no és representatiu. 

 
o Selecció qualitativa: ocasionalment seleccionarà determinats expedients 

representatius.  
 

 
4.2 Organisme d’aplicació 

 4.2.1. Indicar l’organisme o organismes que puguin aplicar la futura taula d’accés i 
avaluació documental o Resolució de la CNAATD. 
 
4.2.2 És un apartat opcional per poder fer constar la informació que es consideri 
d’interès. 

 
 
 

5. Àrea de control 
 
5.1 Autoria: 

Indicar el nom i cognoms de la persona o persones tècniques en arxius que han elaborat 
la proposta. 

 
5.2 Autorització:  

Nom de la persona que sigui la màxima responsable de la unitat administrativa i de la 
persona responsable de l’arxiu. 
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	- Mostreig numèric o sistemàtic: consisteix en conservar informació corresponent a determinats anys o números d’expedients. Pot ser d’utilitat per a sèries llargues en el temps, o que interessi disposar d’informació en diferents períodes de temps, com...
	- Altres tipus de mostreig, (especificar): opció reservada per altres tipus de mostreig que no són els més freqüents però que en determinats casos poden ser útils. En aquests casos s’ha d’especificar el tipus de mostreig i explicar els motius pels qua...
	o mostreig geogràfic o topogràfic: tipus de mostreig que reflexa tipus de sèries o informació de determinades àrees geogràfiques.
	o mostreig alfabètic: requereix que els expedients o informació estigui ordenada alfabèticament, però s’avisa que és un sistema esbiaixat pel fet de seleccionar determinades lletres de l’abecedari, i per tant no és representatiu.
	o Selecció qualitativa: ocasionalment seleccionarà determinats expedients representatius.
	4.2 Organisme d’aplicació
	4.2.1. Indicar l’organisme o organismes que puguin aplicar la futura taula d’accés i avaluació documental o Resolució de la CNAATD.
	4.2.2 És un apartat opcional per poder fer constar la informació que es consideri d’interès.
	5. Àrea de control
	5.1 Autoria:
	Indicar el nom i cognoms de la persona o persones tècniques en arxius que han elaborat la proposta.
	5.2 Autorització:
	Nom de la persona que sigui la màxima responsable de la unitat administrativa i de la persona responsable de l’arxiu.

