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INSTRUCCIÓ 6/2020, DEL SECRETARI GENERAL, DE 30 DE SETEMBRE 
DE 2020,  SOBRE L’ARXIVAMENT I LA PRESERVACIÓ DELS DOCUMENTS 
I EXPEDIENTS ELECTRÒNICS 

 

El nou context de teletreball generalitzat que ha comportat la crisi sanitària del 
COVID19, ha accelerat el procés de digitalització de tràmits i procediments 
administratius de la Universitat i, en conseqüència, s’ha incrementat 
exponencialment la producció i la recepció de documents administratius 
electrònics (fitxers de text, so, audiovisuals signats i amb valor evidencial).  

 

Hi ha hagut també una eclosió de l’ús de plataformes i eines de treball1 per a la 
realització de sessions, reunions, classes, etc... i per a la producció dels 
documents citats abans.  

 

En efecte, aquests documents es produeixen tant mitjançant eines d’ofimàtica en 
estacions de treball personals i locals, com per sistemes d’informació (aplicacions 
informàtiques) de la pròpia Universitat (GausNET, Àliga, Gestor de Nomenaments 
i Cessaments, Recursos Humans, Notificador, etc. ) com de tercers (Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya -CAOC-, Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunya -CSUC- etc.)  

 

Força d’aquests documents tenen valor administratiu i en conseqüència cal 
gestionar-los (identificar-los , descriure’ls, , custodiar-los si escau, protegir-los 
o eliminar-los,...) adequadament i preservar-los perquè mantinguin els 
requeriments2 que els confereixen efectivitat administrativa i jurídica i de 
conformitat amb les resolucions d’accés, conservació i eliminació documentals 
(TAAD) de la Generalitat de Catalunya. Altres documents també s’han de 
conservar amb finalitats simplement informatives o de referència. Per gestionar i 
preservar aquests documents i expedients administratius electrònics, 
conformement amb les estipulacions legals3 (entre elles l’obligatorietat de 

                                                             
1 Es treballa amb l’escriptori remot mitjançant la VPN (Citrix) o screenremote, amb la suite Office 365, 
amb eines com Teams, Planner, oneDrive...      
2 Autenticitat, integritat, confidencialitat, qualitat, conservació, identificació dels usuaris i el control 
d’accessos, etc. 
3 Llei 39/2015, d’1d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques  
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic 



 
 
 

  2 / 3 
 

l’existència d’un arxiu electrònic únic a cada organisme públic), la Universitat 
compta amb la plataforma de gestió documental i arxiu DOCUdG_e_f a la qual 
s’han d’incorporar aquests documents i expedients. 

 

Atès que les plataformes i eines de producció documental que s’han assenyalat 
al començament no són adequades per la gestió i preservació dels documents-e 
amb valor evidencial administratiu i jurídic, es disposa que, almenys, els 
documents administratius electrònics (fitxers signats i altres que 
tinguin o puguin tenir una funció evidencial perquè sense ser signats 
formin part d’un expedient) es guardin a la plataforma DOCUdG_e_f  en 
un termini com més immediat millor al moment de la seva producció / 
signatura.  

 

Els mecanismes per incorporar els documents a la plataforma de gestió 
documental i arxiu DOCUdG_e_f són: 

a) Els documents produïts i rebuts en un entorn ofimàtic (majoritàriament 
desats a la Z:), de manera manual mitjançant la interfície de la plataforma 
DOCUdG_e_f (https://gd.udg.edu/gestordocumental/) 
 

b) Els documents produïts, rebuts i conservats a las bases de dades i 
repositoris dels sistemes d’informació (aplicacions informàtiques), de 
manera automàtica mitjançant els serveis web (WS) de la plataforma 
DOCUdG_e_f   

(https://gd.udg.edu/gestordocumental/api-docs/index.html) 

El procés per fer-ho consta de les fases que s’enumeren a continuació i 
s’expliquen en el document Annex núm. 1. 

1- Accedir a la plataforma arxiu DOCUdG_e_f i verificar si la sèrie en la qual 
s’han d’arxivar els documents o expedients existeix.  
 

2- Si la sèrie no existeix, caldrà sol·licitar-ne a la UGDAiR 
(arxiuiregistre@udg.edu) la  creació. A aquests efectes s’emprarà  el 

                                                             
Reial Decret 4/2010, pel qual es regula l’ esquema nacional d’ interoperabilitat en l’ àmbit de 
l’administració electrònica 
Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents 
Llei 9/1993,de 30 de setembre, del patrimoni cultural català 
Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol 

https://gd.udg.edu/gestordocumental/
https://gd.udg.edu/gestordocumental/api-docs/index.html
mailto:arxiuiregistre@udg.edu
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formulari  de l’Annex núm. 2.4. El manteniment de les persones gestores 
de les sèries documentals creades en el DOCUdG_e_f es farà mitjançant 
la tramitació del formulari de l’Annex núm. 3. 
 

3- Quan la UGDAiR haurà creat la sèrie, ho comunicarà a la unitat 
administrativa i, quan escaigui, al cap de projecte informàtic, que n’ha 
sol·licitat la creació; d’ençà aquest moment  el personal adscrit a la unitat 
administrativa o, si escau, els sistemes d’informació (aplicacions 
informàtiques),  podran  arxivar-hi els documents i expedients electrònics. 
A aquests efectes se seguirà l’operativa que es descriu a l’Annex núm. 1. 

 

Els caps i responsables de cada servei i unitat administrativa són encarregats de 
vetllar pel compliment d’aquesta instrucció en els respectius àmbits funcionals. I 
els caps de projecte informàtic, de manera coordinada amb els caps i 
responsables de servei abans citats, han de fer efectives les integracions dels 
sistemes d’informació de la seva competència amb la plataforma de gestió 
documental i arxiu DOCUdG_e_f 

La gestió documental i arxivament de la documentació en suports convencionals 
materials (paper, magnètic, fotogràfic, etc.) també es farà mitjançant la 
plataforma de gestió documental i arxiu DOCUdG_e_f i de conformitat amb les 
pautes i procediments continguts a: 

https://lameva.udg.edu/ca-
es/inici/unitat?unit=udgair&cate=4888&catpare=0#docs 

i https://osat.udg.edu/opensat/ (processos de gestió documental). 

 

El secretari general 

                                                             
4 Els passos 1 i 2 tan sols s’han de fer la primera vegada que es vulguin arxivar documents o expedients 
(UDC) de la mateixa naturalesa i que s’han integrar en la corresponent sèrie documental. 

https://lameva.udg.edu/ca-es/inici/unitat?unit=udgair&cate=4888&catpare=0#docs
https://lameva.udg.edu/ca-es/inici/unitat?unit=udgair&cate=4888&catpare=0#docs
https://osat.udg.edu/opensat/
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expedients electrònics al 

DocUdG_e_f

Annex núm. 1 a la Instrucció 6/2020, del secretari general, de  30 
de setembre de 2020,  sobre l’arxivament i la preservació dels 
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Noves plataformes de treball
versus

nous hàbits

DOCUdG_e_f

Entorn ofimàtic
- Z:\
- Office 365

Sistemes d’informació UdG
- GausNET
- Àliga
-Gestor nom. i cess.
- RH
- Notificador

Sistemes 
d’informació de 

tercers:
- CAOC
- CSUC

Gestió

Preservació

Llei 39/2015

Llei 40/2015
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Jerarquia d’objectes documentals
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Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (1)

Identifiqueu-vos com a usuari UdG Demaneu accés al DocUdG_e_f 

NoSí

Ompliu el formulari
Sol·licitud de creació i accés 

a una sèrie documental

Envieu el formulari a
arxiuiregistre@udg.edu

Teniu accés al DocUdG_e_f?
https://gd.udg.edu/gestordocumental/

Annex núm. 1

mailto:arxiuiregistre@udg.edu
https://gd.udg.edu/gestordocumental/


Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (2)

La sèrie documental està creada?

La sèrie conté la UD on es 
vol desar el doc-e? Demaneu la creació de la sèrie

NoSí

Crear la UD

Desar un doc –e

No

Sí

Ompliu el formulari
Sol·licitud de creació i accés 

a una sèrie documental

Envieu el formulari a
arxiuiregistre@udg.edu

Annex núm. 1
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Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (3)

La sèrie documental està creada?

1. Desplegueu l’arbre de navegació -situat a l’esquerra-, que es correspon a les sèries del
quadre de classificació de la documentació permeses a l’usuari, clicant aquests
símbols:

2. Cliqueu dos cops sobre la sèrie documental. S’obrirà la seva fitxa descriptiva i es
visualitzaran les unitats documentals (UD, que poden ser simples –UDS- o compostes
–UDC-) que hi ha arxivades.

Sí

Annex núm. 1



Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (4)

La sèrie documental està creada?

Exemple:

Sèries documentals de la 
secretaria acadèmica de 
l’EPS

Sí

Annex núm. 1



Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (5)

La sèrie documental està creada? No
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Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (6)

La sèrie conté la UD on es vol desar el document electrònic?

1. Cliqueu sobre la sèrie documental. S’obrirà la seva fitxa descriptiva i es
visualitzaran les UDC o UDS que conté.

Annex núm. 1



Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (7)

La sèrie conté la UD on voleu desar el document electrònic?

2. Busqueu la unitat documental (UD) on voleu desar el document
electrònic. En el cas que no hi sigui l’heu de crear clicant un d’aquests
botons:

Unitat documental 
simple electrònica

És la unitat documental 
més petita i indivisible 

intel·lectualment, 
constituïda per un únic 

document. 
Ex.: un llibre d’actes de 

qualificacions, un registre 
de títols, etc.

Unitat documental 
composta electrònica

Agrupació de tots els 
documents en format 

electrònic relatius a un 
mateix assumpte, 

activitat o tramitació.
Ex.: fitxers .doc, .pdf, 
.xlsx, .xml, .tiff, etc.

Unitat documental 
composta híbrida

Agrupació de tots els 
documents en suport físic 
i electrònic relatius a un 

mateix assumpte, 
activitat o tramitació. 

Ex.: fotocòpia 
compulsada del títol + 
fitxer .pdf del DNI, etc.
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Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (8)

La sèrie conté la UD on voleu desar el document electrònic?

Unitat documental 
simple electrònica

És la unitat documental 
més petita i indivisible 

intel·lectualment, 
constituïda per un únic 

document. 
Ex.: un llibre d’actes de 

qualificacions, un registre 
de títols, etc.

Adjunteu un fitxer 
electrònic 

Informeu els camps 
següents: Títol propi, 

Tipus documental i Autor

Deseu i tanqueu el 
document
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Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (9)

La sèrie conté la UD on voleu desar el document electrònic?

Unitat documental 
composta electrònica

Agrupació de tots els 
documents en format electrònic 
relatius a un mateix assumpte, 

activitat o tramitació.
Ex.: fitxers .doc, .pdf, .xlsx, 

.xml, .tiff, etc.

Informeu els camps següents:  
Codi d’expedient, Títol propi, 

Data d’obertura, 

Document electrònic

Adjuntaeu un fitxer electrònic 

Informeu els camps següents: 
Títol propi, Tipus documental i 

Autor

Deseu i tanqueu el document

Annex núm. 1



Procés per desar un document 
electrònic al DocUdG_e_f (10)

La sèrie conté la UD on voleu desar el document electrònic?

Unitat documental 
composta híbrida

Agrupació de tots els 
documents en suport físic i 

electrònic relatius a un mateix 
assumpte, activitat o tramitació. 
Ex.: fotocòpia compulsada del 
títol + fitxer .pdf del DNI, etc.

Informeu els camps següents:  
Codi d’expedient, Títol propi, 

Data d’obertura, 

Document electrònic

Adjunteu un fitxer electrònic 

Informeu els camps següents: 
Títol propi, Tipus documental i 

Autor

Tanqueu i deseu el document

Annex núm. 1



Glossari
Annex núm. 1

Document
Informació, fixada o no, en qualsevol tipus de suport material, produïda o rebuda per una organització o una persona,
física o jurídica, pública o privada, en el desenvolupament de les seves funcions i activitats.

Gestió documental i arxiu
Conjunt d’operacions i de tècniques, integrades en la gestió administrativa general, basades en l’anàlisi de la
producció, la tramitació i el valor dels documents, que tenen com a finalitat controlar d’una manera eficient i
sistemàtica la creació, la recepció, el manteniment, l’ús, la conservació i l’eliminació dels documents i expedients.

Plataforma de gestió documental i arxiu DocUdG_e_f
Plataforma tecnològica per gestionar documents i expedients en suports convencionals i electrònics i fer efectives les
obligacions en matèria de gestió i preservació de documents i expedients que prescriu la llei estatal 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (plenament vigent a partir del dia 2
d’octubre de 2020) i la llei catalana 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. Es compon de tres mòduls:

• Gestor documental
• Tramitador de processos (workflow)
• Gestor de dipòsits d’arxius

Processos de gestió documental
Procediments i operacions de tractament documental (captura, digitalització, descripció, transferència, tria i
eliminació, conservació i preservació...) i d’explotació i difusió dels documents i els expedients (ús, consulta i préstec).

Quadre de classificació
Instrument del sistema de gestió documental i arxiu que serveix per identificar i agrupar, tant electrònicament com 
físicament, la documentació en sèries coherents amb les funcions generals i les activitats concretes de la Universitat, 
dins una estructura jeràrquica i lògica. 



Glossari
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Sèrie documental
Agrupació d’unitats documentals, simples o compostes, físiques, electròniques o híbrides, originades en el marc d’un
mateix procediment o activitat i a les quals s’aplica una mateixa política d’accés i de conservació i eliminació, que
determina la TAAD corresponent.

Taules d’avaluació i accés documental (TAAD)
Les taules d’avaluació i accés documental s’apliquen a la documentació pública i determinen, per a cada sèrie
documental, el termini de conservació i els criteris sobre l’aplicació de la normativa que regeix l’accés als documents.

Unitat documental composta (UDC) o expedient
Agrupació, no necessàriament material, de tots els documents relatius a un mateix assumpte, activitat o tramitació. En
el cas dels expedients acadèmics, aquests documents s’agrupen perquè són relatius a l’estudi o estudis (doble titulació)
cursats per un estudiant, amb independència dels plans.
Suport físic, si els documents que els componen tenen naturalesa física. Ex.: paper, microfilm, etc.
Suport electrònic, si la documentació està en format electrònic. Ex.: fitxers .doc, .pdf, .xlsx, .xml, .tiff, etc.
Híbrid, si la unitat documental té documents en suport físic i electrònic. Ex.: fotocòpia compulsada del títol + fitxer
.pdf del DNI, etc.

Unitat documental simple (UDS)
És la unitat documental més petita i indivisible intel·lectualment, constituïda per un únic document. Ex.: un llibre
d’actes de qualificacions, un registre de títols, etc.

Volum
Subdivisió d’una unitat documental composta que conté documents i en permet una agrupació cronològica, funcional
o per tipus de suport.



arxiuiregistre@udg.edu

Tel: 972 418 103
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Annex núm. 2 

SOL·LICITUD DE CREACIÓ I ACCÉS A UNA SÈRIE 
DOCUMENTAL DEL DOC_UdG_e_f 

  
    

Sol·licitant 

Cognoms  
       

Nom 
       

Servei / Unitat administrativa  
       

Campus  
       

Adreça electrònica  
       

Telèfon 
       

  

Sèrie que es vol crear i a la qual es vol accedir 

Codi de classificació de la sèrie 
       

Nom de la sèrie 
       

Data d’inici de la sèrie 
       

Tipus de sèrie        
  

Suport         

Composició         TAAD 
       

  

Accés des d’un sistema d’informació, si escau 

Nom del sistema d’informació 
       

Permisos del sistema d’informació        

Persona responsable tècnica del sistema d’informació 

Nom i cognoms  Servei / Unitat administrativa  
       

Adreça electrònica  
       

Telèfon 
       

 

Persones usuàries de la sèrie 

Nom i cognoms Adreça electrònica Rol 

  
       

 

  
       

 

  
       

 

 

 Observacions   

 
 
 
 
Signatura 
 
 
 

Enviar la sol·licitud a  arxiuiregistre@udg.edu 

mailto:arxiuiregistre@udg.edu


Annex núm. 3 

FULL D’ACTUALITZACIÓ D’USUARIS D’UNA SÈRIE 
DOCUMENTAL DEL DOC_UdG_e_f  

I/O RESPONSABLES DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ  
 
     

Sol·licitant 

Cognoms  
       

Nom 
       

Servei / Unitat administrativa  
       

Campus  
       

Adreça electrònica  
       

Telèfon 
       

  

Sèrie sobre la qual es sol·liciten les actualitzacions 

 Codi de referència de la sèrie 
       

 Codi de classificació de la sèrie 
       

Nom de la sèrie 
       

  

Responsable del sistema d’informació, si escau 

Alta/baixa Nom i cognoms Adreça electrònica 
       

   
       

   

 

 Persones usuàries de la sèrie 

Alta/baixa Nom i cognoms Adreça electrònica Rol sol·licitat 
       

   
       

 
       

   
       

 
 

  
       

 

 

 Observacions   

 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
 
 
 
 

Enviar la sol·licitud a  arxiuiregistre@udg.edu 

mailto:arxiuiregistre@udg.edu
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