
 

 

Eliminació de documentació a la UPC. Procediment 

 

Els processos d’eliminació de documents es centralitzen en la figura del responsable de l’Arxiu 
per tal de garantir que se segueix el procediment administratiu reglamentat. Aquest 
procediment s’aplicarà a tota la documentació, independentment de la data de creació, 
suport, i de la ubicació, entenent que la documentació generada per les persones que 
exerceixen funcions polítiques o administratives en l’administració, forma part del patrimoni 
documental de la universitat i mai no podrà ser considerada com una propietat privada. Així 
doncs per poder eliminar documentació cal: 

• Informar a l’ODA sobre la necessitat d’eliminar documents, omplint el formulari 
d’autorització per a l’eliminació de documents. 

• L’ODA comprova que la documentació és susceptible de ser eliminada, si convé personal 
de l’ODA es desplaça a la unitat per veure la documentació que es vol destruir, i determina 
el procediment més adient, eliminació directa o controlada en funció de les resolucions de 
les taules d’Avaluació documental de la Generalitat de Catalunya. 

• La unitat haurà d’omplir la Sol·licitud d’eliminació de documentació administrativa i deixar-
la preparada per la seva recollida i eliminació. 

• Una vegada feta la sol·licitud i signades les autoritzacions per part de l’ODA la unitat haurà 
de contractar un transport que realitzi i certifiqui la destrucció. 

• Per la documentació en altres suport diferent al paper es buscarà el sistema més adient 
per la seva eliminació. 

 

Eliminació controlada de documents 

Per a la documentació avaluada com d’eliminació controlada, hi ha establert un protocol 
diferent per tal que l’eliminació s’ajusti al punt 4 de la normativa vigent de la Generalitat de 
Catalunya: 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgpc/temes/arxi
us_i_gestio_documental/cnaatd/avaluacio/disposicio/ 

La documentació que calgui conservar s’haurà de transferir a l’Arxiu corresponent aplicant 
el Procediment de Transferència de documentació a l’Arxiu de la UPC. 

 

Eliminació directa de documents 

En el dia a dia es genera molta documentació que és simplement informativa o de treball, i que 
no forma part de cap procediment establert tot i que hi pugui tenir relació. 
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D’altres vegades són còpies i fotocòpies de documents de tràmits realitzats que es conserven 
durant un període de temps pel seu valor administratiu. 

 

Per últim trobem documents que es poden eliminar directament ja que segons la seva Taula 
d’Avaluació Documental tenen un període de conservació inferior als 5 anys Un cop 
determinada la possibilitat d’eliminar directament la documentació es buscarà el sistema més 
adient per realitzar-la: 

• Quan hi ha poc volum documental i la documentació no conté informació sensible o dades 
de caràcter personal l’eliminació es pot realitzar a través dels contenidors blaus de paper 
que hi ha a les unitats. 

• Quan hi ha poc volum documental i la documentació conté informació sensible o dades de 
caràcter personal, l’eliminació s’ha de realitzar mitjançant destructores de paper de la 
pròpia unitat productora. També es pot anar acumulant la documentació en un magatzem 
per posteriorment realitzar una eliminació massiva. 

• Eliminacions massives: Quan s’ha acumulat un gran volum de documents cal que la unitat 
productora es posi en contacte amb l’ODA per iniciar el procés de revisió i posteriorment 
caldrà que la unitat contracti una empresa que realitzi i certifiqui la destrucció. 
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