
 pàg. 1 de 15     
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / Departament d’Arxiu i Documentació  
Expedient: N162/2008/001 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat – Plaça de l’Ajuntament 1 08830 Sant Boi de Llobregat – www.santboi.cat - arxiu@santboi.cat 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
N162/2008/001 
El Sistema de gestió documental municipal: principis bàsics 
 
 
 
 
Índex: 

 
L’Arxiu administratiu  municipal     pàg.   2 
El Sistema de gestió documental    pàg.   3 
Els elements del Sistema de gestió documental   pàg.   5  
Les polítiques       pàg.   5   
Els recursos       pàg.   6 
Les eines documentals      pàg.   8 
El Quadre de classificació     pàg.   9  
El Quadre de descripció     pàg. 12   
El Subsistema d’Arxius i dipòsits    pàg. 13  
Els processos, les tècniques i les pràctiques arxivístics  pàg. 15 
 
  
 
 
 
 
   



 pàg. 2 de 15     
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / Departament d’Arxiu i Documentació  
Expedient: N162/2008/001 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat – Plaça de l’Ajuntament 1 08830 Sant Boi de Llobregat – www.santboi.cat - arxiu@santboi.cat 

 

 

 
 
 
 
L’Arxiu administratiu municipal 
 
 
L’Arxiu Administratiu Municipal és el servei municipal encarregat de l’organització i 
conservació dels documents creats i rebuts per l’Ajuntament i els seus ens 
dependents. 
 
A finals de la dècada dels 80, davant l’augment de competències i serveis de la pròpia 
administració, es començaren a crear les infrastructures per poder garantir una 
administració eficient i eficaç. Un d’aquests canvis fou la creació, l’any 1990, dins 
l’Àrea de Serveis Generals, del Departament d’Arxiu i documentació. 
 
El Departament d’Arxiu i Documentació es va crear amb la voluntat de posar ordre en 
el creixent volum documental, oferir serveis a les diferents unitats orgàniques de 
l’Ajuntament per a organitzar llurs documents i assegurar el servei de consulta i 
préstec documental tant de la pròpia organització com del ciutadà. 
 
La solució del Departament d’Arxiu i Documentació a les necessitats manifestes per 
part de l’organització fou iniciar el Projecte per a la creació i implantació del Sistema de 
gestió documental municipal. 
 
El Sistema de gestió documental s’incorporà com un dels sistemes de gestió de 
l’organització i col·labora estretament en els diferents projectes que s’inicien per a la 
modernització i millora de l’organització. 
  
Seguint aquesta concepció del model de gestió municipal, l’any 1996 s’incorporà al 
Departament d’Arxiu i Documentació la gestió del Registre General, entesa com una 
de les peces clau pel control dels documents en el moment en què ingressen o surten 
de l’Ajuntament. També s’hi incorporà la tasca per a la selecció i difusió de la 
informació continguda en els diferents butlletins, diaris oficials, documents bibliogràfics 
i altres entorns d’informació. 
 
Actualment el Departament està ubicat a l’altell de la planta baixa de l’Ajuntament, 
davant mateix de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, per tal de poder donar un servei ràpid i 
pertinent tant a la pròpia administració com al ciutadà . 
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El Sistema de Gestió Documental 
 
 
El Sistema de gestió documental de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat està 
constituït per les polítiques, els recursos, les eines i els processos que, integrats en la 
gestió administrativa general, es destinen a la planificació, el control, l’ús, la 
comunicació, la transferència, la conservació i l’eliminació dels documents amb 
l’objectiu d’aconseguir una gestió eficaç, rendible i de qualitat. 
 
Les característiques bàsiques del SGD de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat són: 
 
• Corporatiu: perquè ha de servir a l’Ajuntament i a tots els seus organismes 

dependents. 
 
• Únic: perquè ha de ser el mateix per a totes les seves unitats orgàniques, amb 

independència de la seva funció, grandària, extensió o qualsevol altra especificitat, 
però també ha de servir a tots els ens dependents creats i actuals de l’Ajuntament: 
patronats municipals, consorcis municipals i empreses municipals. 

 
• Personalitzat: perquè s’ha d’adaptar a les necessitats intrínseques de cada unitat 
 
• Dinàmic: perquè s’ha d’adaptar a les noves competències i funcions de 

l’administració santboiana i als canvis que aquesta determini. 
 
• General per als documents: perquè ha de servir a tots els documents, amb 

independència del seu suport o format.  
 
• Sistemàtic: perquè ha d’establir una seqüència normalitzada de tasques que 

determinin de forma controlada la identificació, la classificació, la descripció i 
l’arxivatge dels documents. 

 
• Fàcil i intel·ligible: perquè ha de ser integrat i aplicat per a tots i cadascun dels 

treballadors municipals i aquesta integració solament estarà garantida si el sistema 
és fàcil d’entendre i aplicar. 

 
• Creador de fidelitats: perquè no ha de permetre desvincular-se del sistema un cop 

ha estat implantat. 
 
• Integrat, perquè s’ha d’integrar en els altres sistemes de gestió de l’organització, 

com són el sistemes de qualitat, els sistemes d’informació, els sistemes de gestió 
administrativa, sistema de gestió de recursos econòmics, sistema de gestió dels 
recursos humans, i els sistemes de serveis locals i municipals. 

 
 



 pàg. 4 de 15     
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / Departament d’Arxiu i Documentació  
Expedient: N162/2008/001 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat – Plaça de l’Ajuntament 1 08830 Sant Boi de Llobregat – www.santboi.cat - arxiu@santboi.cat 

 

 

 
 
 
 
 
La implantació del Sistema de gestió documental a l’Ajuntament de Sant Boi de 
Llobregat ens ha de permetre: 
 
• Garantir la memòria corporativa 
 
• Garantir els drets i deures dels ciutadans i de l’administració 
 
• Oferir continuïtat i integritat en cas de sinistre 
 
• Establir una identitat i un marc de gestió únic i comú 
 
• Gestionar i explotar millor la informació de l’organització 
 
• Donar suport a la presa de decisions 
 
• Crear documents autèntics, íntegres, fiables i pertinents  
 
• Permetre l’establiment de llenguatges de treball comuns 
 
• Permetre la rotació administrativa d’una forma més fàcil i ràpida 
 
• Donar seguretat en la gestió diària 
 
• Apostar per la sostenibilitat 
 
• Garantir l’aplicació de la Llei de Protecció de dades 
 
• Garantir la transparència administrativa 
 
 
 
 
 
 



 pàg. 5 de 15     
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / Departament d’Arxiu i Documentació  
Expedient: N162/2008/001 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat – Plaça de l’Ajuntament 1 08830 Sant Boi de Llobregat – www.santboi.cat - arxiu@santboi.cat 

 

 

 
 
 
 
Els elements del Sistema de gestió documental 
 
 
Els elements que formen el Sistema de gestió documental són:  
 
• Les polítiques 
• Els recursos 
• Les eines documentals 
• Els processos, les tècniques i les pràctiques arxivístics 
 
 
 
 
Les polítiques 
 
 
L’èxit d’implantació de tot sistema de gestió rau en gran part en el compromís de l’alta 
direcció en el propi sistema i en la seva implicació directa. Aquest compromís s’ha de 
traduir en l’establiment del marc adequat per tal que el sistema pugui operar de forma 
eficaç. 
 
De forma explícita, les polítiques es poden traduir en diferents actuacions, com són: 
 
• aprovar el Sistema de gestió documental i els seus documents 
• promoure les polítiques per a la presa de consciència, motivació i participació 

envers el sistema de gestió documental 
• assegurar la disponibilitat dels recursos humans per poder implantar i mantenir el 

sistema 
• assegurar la disponibilitat dels recursos econòmics per poder implantar i mantenir 

el sistema 
• assegurar la disponibilitat dels recursos tècnics i materials per poder implantar i 

mantenir el sistema 
• assegurar la implantació dels processos de gestió documental 
• donar suport a les accions per a la millora del sistema 
• establir els mecanismes per a la revisió periòdica del sistema de gestió 

documental 
• establir els mecanismes per a l’assegurament de la qualitat del sistema 
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Els recursos 
 
 
Ens referim als recursos tècnics, humans i materials necessaris per a la creació, 
implantació i manteniment del Sistema de gestió documental. 
 
 
 
Recursos humans 
 
 
Els recursos humans del Departament d’Arxiu i Documentació són: 
 
• Un cap de departament d’arxiu  
• Un tècnic d’arxiu 
• Un administratiu de Registre General 
• Un auxiliar administratiu d’arxiu     
 
  
A nivell de recursos humans, però, de la mateixa manera que entenem la gestió 
documental des de la creació i/o rebuda del documents, hem d’entendre també que hi 
ha tasques que, essent pròpiament arxivístiques, es realitzen en els departaments de 
gestió per part dels tècnics o administratius. Hem de considerar aquestes tasques 
traspassades a la gestió –identificació, classificació, descripció i arxivatge 
d’expedients- com a recursos humans d’altres departaments que han integrat en la 
seva gestió diària els criteris d’arxiu. 
 
 
Aquesta assumpció de tasques arxivístiques per part dels departaments gestors s’ha 
realitzat a partir dels cursos de formació que s’han impartit al personal tècnic i 
administratiu de l’Ajuntament. Aquesta formació per a la implantació dels criteris de 
gestió documental en els documents en tràmit permet el control d’aquests en l’etapa 
activa i alleugereix de càrregues de treball no només el propi departament gestor pels 
avantatges que suposa la implantació del Sistema de gestió documental a les oficines, 
sinó que també alleugereix de càrregues de treball el personal del departament 
d’Arxiu. 
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Recursos tècnics i materials: infrastructura i equipaments i pressupost 
 
 
També hem de tenir en compte en aquest apartat els recursos tècnics i materials del 
departament. Caldria tenir en compte en aquest cas:  
 
Dipòsits 

• Superfície total        188  m2 
• Superfície ocupades       188 m2 
• Prestatgeries compactades      790 m/l 
• Prestatgeries obertes       590 m/l 
• Prestatgeries ocupades     1314 m/l 
• Dipòsits de documents electrònics (en procés)   Sí 

Sistemes de seguretat     
• Alarma contra robatori           No 
• Dispositiu contra incendis           Sí 

Sistemes de climatització     
• Sala de consulta      Sí 
• Sala de treball       Sí 
• Dipòsits convencionals      Sí 

Equipaments  
• Sales de consulta i de treball     Sí 

            Nombre de sales      1 
            Nombre de places      4 
5. Equipament informàtic      Sí 
    5.1. Funcions -solament ofimàtica Office-     
           5.1.1. Gestió del centre      No 
           5.1.2. Tractament dels fons      No 
           5.1.3. Consulta mecanitzada d’inventaris    No 
           5.1.4. Consulta mecanitzada de documents    No 
 
Pressupost del Servei d’Arxiu 2006: 
Ingressos 2006            - 
Despeses 2006  
    Despeses corrents             7297  € 
    Despeses de personal        200064  € 
 
TOTAL            207361 € 
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Les eines documentals 
 
 
Les eines documentals són el suport per a la gestió documental que, creades i 
mantingudes pel Servei d’Arxiu, serveixen per a les funcions arxivístiques que s’han de 
realitzar tant al propi departament com a qualsevol unitat orgànica de l’Ajuntament i 
organismes dependents.  
Les eines documentals estan creades i participen dels mateixos principis que 
defineixen i inspiren el Sistema de gestió documental. 
 
 
 
Les eines documentals són: 
 
 
• El Quadre de Classificació documental funcional 

Permet la identificació i classificació de tots els documents des del mateix moment 
de la seva creació i rebuda. 

 
 
• El Quadre de Descripció 

El seu objectiu és descriure el Quadre de Classificació seguint les aportacions del 
mètode de la descripció multinivell, iniciant la descripció pel fons, els elements 
funcionals, les funcions, les activitats, les sèries i els documents. La descripció 
s’ha realitzat seguint les normes internacionals i nacionals de descripció arxivística 
(ISAD(G), NODAC, ISAF i ISAAR).  

 
 
• El Subsistema de dipòsits documentals i arxivatge 

Defineix els tipus d’arxiu, els usos i criteris per a la gestió dels diferents llocs 
d’ubicació i dipòsits dels documents, tant en suport tradicional com electrònic. 



 pàg. 9 de 15     
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat / Departament d’Arxiu i Documentació  
Expedient: N162/2008/001 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat – Plaça de l’Ajuntament 1 08830 Sant Boi de Llobregat – www.santboi.cat - arxiu@santboi.cat 

 

 

 
 
 
 
 
El Quadre de classificació documental 
 
 
 
El Quadre de classificació documental es va crear i implantar l’any 1991 prenent com a 
criteri de classificació les funcions i competències de l’Ajuntament. Des de llavors s’han 
realitzat diferents versions amb l’objectiu d’adequar-se a l’aparició de noves tipologies 
documentals reflex de noves competències municipals i també d’adequar-se a 
l’aparició de normatives internacionals amb referència a la gestió documental. 
 
 
El Quadre de Classificació funcional de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat és una 
estructura lògica i jeràrquica, en forma d’arbre, que prenent com criteri de classificació 
les funcions municipals, va des del nivell superior, la pròpia institució, al nivell inferior, 
les sèries documentals. 
 
 
Si bé és cert que el principi que inspira el Quadre és funcional, en la primera jerarquia 
de les funcions de l’Ajuntament anomenada “Organització del govern municipal”, hem 
optat per identificar un per un els òrgans complementaris de l’organització: això permet 
fer la identificació pròpia de cadascun dels òrgans complementaris. També hem 
identificat les sèries documentals que generen els diferents òrgans de govern de les 
entitats dependents de l’Ajuntament, com són els patronats, consorcis o empreses 
municipals. 
 
 
 
Aquesta solució permet resoldre diverses problemàtiques: 
• ens permet disposar d’una eina sistemàtica on apareixen de forma controlada els 

diferents ens que es van creant i/o extingint per a la prestació de les diferents 
competències i serveis de l’administració santboiana. Si, a més, afegim a cada 
entrada la fitxa descriptiva corresponent, podrem garantir l’existència de la 
informació  de cada ens. 

• En segons lloc, l’enumeració de cadascun d’ells ens permet defugir de les 
subdivisions,  una opció vàlida per a la identificació dels expedients però que, 
sempre que hem pogut, hem intentat defugir-ne perquè crea diferents formats del 
codi de referència. 
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Els diferents nivells del Quadre de Classificació 
 
 
Els nivells del Quadre de classificació es divideixen en nivells físics i en nivells 
intel·lectuals.  
 
Els nivells físics es corresponen amb la descripció d’entitats arxivístiques com són el 
fons documental, el grup de sèries i les sèries.  
 
Els nivells intel·lectuals –creats entre el fons i el grup de sèries o sèries- s’han 
incorporat per facilitar la navegació pel Quadre de Classificació a les persones de 
l’organització o a qualsevol altra persona interessada en la seva consulta.  
 
 
 
Els nivells intel·lectuals 
 
Els primers nivells intel·lectuals del Quadre de Classificació els hem anomenat 
“elements funcionals”,  i es corresponen els elements del municipi segons s’especifica 
en la Llei 7/85 de 2 d'abril de Bases de Règim Local, article 11.2: el territori, la població 
i l’organització. 
 
El nom que ham adoptat per aquest primer nivell de classificació –element funcional- 
ens ha semblat l’opció més clara per a fer més fàcil la navegació pel Quadre de 
Classificació. Altres opcions –grup de funcions o grans funcions- no ens semblaven 
prou significatives. D’aquesta manera, a més, relacionàvem aquest primer nivell amb la 
normativa bàsica d’administració local, coneixements que, per altra banda, són 
d’obligat estudi per part del personal que accedeix a l’Ajuntament.  
 
 
Els primers nivells del Quadre –les funcions elementals- són: 
 
• Gestió interna i organització: es correspon amb les funcions comunes a tota 

organització. En són un exemple la documentació dels òrgans de govern, els 
sistemes d’organització del treball, la gestió dels recursos humans i la gestió dels 
recursos econòmics. 
 

• Gestió del territori: es correspon amb les funcions que tenen a veure amb el 
“negoci” de l’entitat i, concretament, amb les competències relacionades amb la 
gestió, ordenació i planificació i control del territori. 

 
• Gestió dels serveis al ciutadà: es correspon amb les funcions que tenen a veure 

amb el “negoci” de l’entitat i, concretament, amb les competències relacionades 
amb la gestió i planificació dels serveis al ciutadà. 

 
 
El següent  nivell es correspon amb les funcions de l’organització enteses com a la 
responsabilitat o tasca d’alt nivell assignada a una institució per la pròpia legislació. 
Les funcions, ensems, s’han dividit en activitats. 
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Els nivells físics 
 
 
 
 
Entenem per nivell físic del Quadre de classificació aquell que es correspon amb les 
entitats físiques com són els documents. També entenem com a nivell físic l’agrupació 
de documents i/o expedients que comparteixen un mateix procediment administratiu, 
un mateix tema o un mateix tipus de resolució. En alguns casos podrem també 
entendre com a nivells físics les agrupacions que sota la denominació “grup de sèries” 
es corresponen al conjunt de sèries que comparteixen procediment, resolució o 
temàtica. 
 
 
Alguns nivells podran participar alhora de poder ser descrits com a nivell físic i també 
com a nivell intel·lectual. És el cas del primer nivell del Quadre de Classificació, el fons, 
que el podríem descriure seguint els criteris que ens marca la ISAD(G) i la NODAC o 
també podríem entendre que és correspon amb les funcions pròpies i competències de 
l’Administració local i podríem optar per fer una descripció seguint la Norma 
Internacional de descripció de funcions ISAF. 
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El Quadre de descripció 
 
 
El Quadre de descripció és l’eina complementària del Quadre de classificació; l’objectiu 
del Quadre de descripció és donar la informació necessària i pertinent a cada nivell del 
Quadre del classificació per poder facilitar la identificació, la gestió documental i la 
recerca dels expedients i documents que gestiona l’administració local. 
 
  
La descripció s’ha de realitzar a cadascuna de les entrades del Quadre de 
classificació; segons l’objecte de descripció, haurem d’adaptar el model de fitxa 
descriptiva i els seus elements de descripció. El producte de l’aplicació del procés de 
descripció seran el conjunt de les fitxes descriptives i els diferents instruments de 
descripció. 
 
  
Els nivells del quadre de classificació que hem establert són: de fons/Ajuntament, 
funcions elementals, funcions, activitats, grup de sèries i sèries. 
 
Segons el nivell del quadre que estiguem descrivint, haurem de seleccionar una 
normativa de descripció diferent. Com ja hem comentat, pels nivells intel·lectuals 
usarem la ISAF i pels nivells físics la ISAD(G) i la NODAC).  
 
En el cas del primer nivell de descripció podrem optar per dues opcions segons el 
criteri que triem. Si veiem el primer nivell corresponent al del fons documental, haurem 
de guiar-nos per la normativa ISAD(G) i la NODAC. Si entenem el primer nivell com el 
de l’organització encarregada de la gestió i competències municipals, donant èmfasi a 
les funcions, haurem de realitzar la descripció seguint la norma ISAF. 
 
També hi ha confusió en el nivell “sèrie” i/o “grup de sèries”. En alguns casos pot ser 
entès com un nivell intel·lectuals, però nosaltres hem preferit entendre’l com un nivell 
físic, perquè una sèrie es correspon sempre amb una agrupació molt concreta i real de 
documents i expedients. 
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El Sistema d’Arxius i dipòsits documentals  
 
 
El Sistema d’Arxius de l’Ajuntament és el sistema que ha d’identificar i definir els 
diferents dipòsits de documentació municipal, els seus usos i la seva gestió.  
 
Els diferents dipòsits s’establiran a partir dels següents paràmetres: 
 
• l’estat de tramitació dels expedients 
• el règim de consulta i/o accés 
• el cicle de vida dels documents: documentació activa, semiactiva o inactiva 
• el valor dels documents: administratiu, històric, informatiu. 
• la funció dels documents:  

o documents administratius, conseqüència de l’aplicació del procediment 
administratiu o de la tramitació d’un programa. 

o documents de suport o de treball, que creem o captem per a la gestió o 
fent referència a l’expedient: normativa, manuals, informes, agendes, 
comunicats interns, fotocòpies, notes, observacions, etc. 

o Els documents personals: són els nostres propis, fruit de la relació laboral 
amb la institució 

 
En base a aquests conceptes i altres circumstàncies concretes, podem establir que el 
Sistema d’Arxius de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat el formen els següents 
dipòsits documentals: 
 
• F -   Arxius d’Oficina: documents de la Unitat Orgànica 
• I -   Dipòsit Intermedi: ubicats a cada dependència municipal 
• C -   Arxiu Central: dipòsit ubicat a la Casa de la Vila i altres 
• H -   Arxiu Històric: dipòsit de Can Torrents 
• E    -  Documents electrònics: servidors municipals i iArxiu 
 
 
 
 
Els arxius personals P 
 
Els arxius personals són el conjunt de documents que pertanyen a cada treballador 
municipal i que són el fruit de la relació contractual entre l’empresa i el treballador 
municipal.  
 
Els criteris de gestió i arxivatge seran els del propi treballador,  i en cap cas aquest 
conjunt de documents pot contenir documents que es corresponguin amb les funcions 
municipals. Aquestes directrius ho són tant pel que fa als documents en suport paper 
com en suport electrònic. També caldrà tenir en compte els arxius dels càrrecs electes, 
als quals se’ls aplicarà el mateix criteri: són documents municipals aquells que són fruit 
de les funcions exercides com a càrrec electe. 
 
Tot i que els arxius personals no formen part del Sistema de dipòsits i arxius de 
l’Ajuntament, l’arxiver els ha de tenir en compte per tal de determinar el seu contingut. 
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Els tipus de dipòsits i arxius municipals 
 
 
• Arxiu F: arxius d’oficina 

Els criteris de gestió estan sotmesos als criteris de gestió administrativa i 
documental de la pròpia organització que són els que determina el Departament 
d’Arxiu. La responsabilitat envers la identificació, classificació, signatura  i 
arxivatge dels documents correspon al tècnic o administratiu. 
Els documents que es dipositin als servidors informàtics de l’Ajuntament seguiran 
també els criteris d’identificació, classificació i arxivatge del Sistema de gestió 
documental, organitzant les carpetes electròniques tot reproduint el Quadre de 
classificació funcional de l’Ajuntament. 
Per a cada lloc de treball que comporti gestió de documents, s’ha de realitzar la 
fitxa descriptiva on s’hi informi de: lloc de treball, unitat orgànica, relació de dipòsits 
de documents –armaris d’oficina, bucs, prestatges-, la relació d’expedients que es 
gestionen i la seva forma d’arxivatge. 
 

• Arxius I: arxius intermedis 
Dipòsits que es creen a cadascuna de les dependències municipals amb l’objectiu 
d’alliberar els espais de les oficines de gestió. Els criteris de gestió vindran 
determinats pel Departament d’Arxiu, però la responsabilitat dels documents 
continuarà sent de la unitat gestora. En conseqüència, els traspàs de documents 
dels Arxius d’oficina als Arxius Intermedis no requereix de la realització del Full de 
Transferència. S’hi diposita documents en la seva fase activa, fins als cinc anys de 
la seva gestió. 
 

• Arxiu C: Arxiu Central 
És el dipòsit que té per objectiu custodiar els documents en la seva etapa 
semiactiva, des dels cinc anys de la seva creació fins als 30. La seva gestió és 
únicament i exclusiva del Departament d’Arxiu, i per ubicar-hi la documentació es 
necessitat realitzar el corresponent Full de Transferència documental, que  implica 
el traspàs de la responsabilitat dels documents des del departament gestor al 
Departament d’Arxiu i Documentació. 
 

• Arxiu H: Arxiu Històric 
És el dipòsit per  a la custòdia de la documentació històrica de conservació 
permanent patir que s’han acomplert trenta anys des del tancament dels 
expedients. El traspàs de documents de l’Arxiu Central Administratiu a l’Arxiu 
Històric es realitza a través del corresponent Full de Transferència perquè hi ha un 
canvi de la responsabilitat en la custòdia des del Departament d’Arxiu al 
Departament de Patrimoni Cultural.  
 

• Arxiu E: iArxiu per a documents electrònics 
És l’Arxiu per al dipòsit i custòdia de documents electrònics autèntics. És el 
repositori creat per l’Agència Catalana de Certificació amb la qual l’Ajuntament ha 
realitzat el corresponent conveni amb l’objectiu de disposar d’un repositori segur 
de documents que l’Ajuntament creï en suport electrònic. Els criteris de gestió i 
usos s’especifiquen en el corresponent conveni de col·laboració. 
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Els processos i subprocessos del Sistema de Gestió Documental 
 
 
Els processos del Sistema de gestió documental s’integren en el Mapa de Processos 
de l’organització municipal. L’objectiu de la definició dels processos és establir les 
diferents funcions i activitats que s’inclouen dins el que nomenem tasques arxivístiques 
i donar les pautes per una correcte actuació arxivística tant pels tècnics i administratius 
del propi departament com per part del personal que tracta amb documents. 
  
Els processos del Departament d’Arxiu són: 
 
• El procés per a l’actualització i manteniment del Quadre de classificació i 

descripció 
• El procés per a la identificació, classificació, descripció i arxivatge de documents 
• El procés de transferència documental 
• El procés de comunicació documental –préstec, consulta, còpia de documents- 
• El procés per a la preservació i conservació de documents 
• El procés per a la implantació i manteniment del sistema de Gestió documental a 

les unitats orgàniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant Boi de Llobregat, juny de 2008 
Departament d’Arxiu i Documentació 
 


