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Barcelona, 21 de febrer de 201 

La destrucció de la documentació pública:  
com fer-ho bé  

 
 Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 



TAAD  

 
Taules d’accés i avaluació Documental :  
 
S’integren a l’ordenament jurídic atès 
que s’aproven per Ordre del Conseller de 
Cultura a proposta de la Comissió 
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental  
 
Estableixen el termini de conservació de 
la documentació de les administracions i 
el règim d’accés  
 
Elaborades pels ens i organismes de les 
administracions públiques catalanes.   
 



Codi:794 
Sèrie: expedients d’admissió a centres assistencials per a gent gran i persones discapacitades 
Organisme: administracions públiques catalanes  
 Avaluació 
Disposició: destrucció total. 
Termini: cinc anys des del tancament de l’expedient, sempre que existeixi el registre de persones 
assistides 
Accés 
Règim d’accés: accés restringit. 
Motivació: conté dades que afecten la intimitat. 
Vigència de la restricció: fins a la destrucció de l’expedient. 
 

Taula d’accés i avaluació documental 

Fonamentació jurídica: art. 15.1 i 16 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern; art. 23 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern;   
art. 7.1 de la Llei estatal 41/2001, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de 
drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica; art. 5.1 de la Llei 21/2000, de 29 de 
desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, i la documentació 
clínica  
art. 7.3 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal;  i art. 
36.1 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 



Taules d’Accés i Avaluació Documental 

Taules d’Accés i Avaluació Documental  
 
El termini de conservació de la documentació s’estableix després d’una 
anàlisi dels valors jurídics, administratius, fiscals i informatius. 
La CNAATD valora la informació a conservar. 

Temps  

Fases 

Tramitació  Vigència  

 
 Règim general d’accés 

Històrica 

Eliminació 

Conservació 
Permanent 



Normativa.  

Elaboració de Taules d’Avaluació i Accés Documental .  
 
√ Anàlisi sistemàtic i individualitzat dels processos administratius 
 
√ Elaborat per:  
 * Arxivers/eres de les institucions amb l’autorització del màxim responsable 

administratiu de l’organisme (secretari general, director, etc..)  
 
 * Grups de treball de la CNAATD. Han elaborat pràcticament el 50 % de les 

Taules d’Accés i Avaluació vigents. Vigents: 868 TAAD  
 
 * Grups accés i avaluació actius:  
  GT Urbanisme i Obres  
  GT Gestió Econòmica   
  GT Recursos Humans    
 



CNAATD. Funcions i organització  
 CNAATD 

 Regulada per Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i  tria de 
documents 
 

 És un òrgan tècnic col·legiat adscrit a la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni 
 

 Formada per 18 membres. 50% juristes i tècnics adm. i 50 % tècnics arxivers 
– Representant tècnic l’Administració de la Generalitat  
– Representant Gabinet Jurídic de la Generalitat  
– professionals dels arxius (gencat, local, universitats) 
– Ass. Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya  
– CSITAL  
– Autoritat Catalana Protecció de Dades  
– Comissió Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública  
– Professors universitat (Dret i Història)  
– Tecnologies de la Informació .  

 



 ÀMBIT D’ACTUACIÓ :  
 

 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CATALANA 
– Generalitat de Catalunya  

– Parlament 
– Govern  

– Administració local  
– Universitats públiques 
– Entitats de dret públic o privat vinculades a l’Administració 
– Empreses i entitats privades concessionàries de serveis públics 
– Corporacions privades de dret públic  
– Persones i entitats privades que exerceixen funcions públiques 

CNAATD. Funcions i organització  



Eliminació de documentació  
 
 

 Procediment d’eliminació  
 Comprovar que existeixi una TAAD vigent 
 Disposar d’un inventari de la documentació a destruir 
 Comprovar que no hagi recursos en via judicial o altres circumstàncies que 

impedeixin l’eliminació.  
 Notificar la destrucció a les unitats o responsables administratius de l’ens 
 Notificar a la CNAATD la previsió de destrucció  
 Destruir la documentació  
 Anotar la destrucció al Registre d’Eliminacions de l’ens.  
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107; 41%

151; 59%

No apliquen Apliquen 

Ens que han destruït documentació el 2017 vs arxius total SAC  

Resultats eliminació de documents  

  
Núm. Arxius 

SAC  
Núm organismes han 

eliminat 2017 

% arxius 
han 

eliminat 

Adm. Local 133 49 45,79 

Adm. Local (aplica XAC) 38 31 28,97 

Generalitat 73 23 21,50 

Universitats 8 2 1,87 

Altres (estatutaris, 
consorcis)  6 2 1,87 

Total  258 107 100,00 
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 101.533,6 m  

     Període 2011-2017 Freqüència destrucció   

  
Núm. 
Organismes  % 

Eliminen cada any  21 7,81 
Han elliminat 5 - 6 

anys  33 12,27 
Han eliminat 3 - 4 

anys 48 17,84 
Han eliminat 1-2 

anys  167 62,08 
Total 269 100,00 

Resultats eliminació de documents  



Elements a considerar  
 
 Assegurar la coordinació de la CNAATD amb APDCAT i Com. Garantia Dret d’Accés tal i com 

estableix la Llei 19/2014. 
 

 Difusió de la funció normativa de la CNAATD en matèria d’accés i vigència de la informació.  
 

 Complementarietat de les funcions GAIP / APDCAT / CNAATD en àmbits com  
 la inspecció en gestió de documents via notificació de possibles eliminacions irregulars de 

documents  
 TAAD ofereix un marc jurídic que coadjuva al compliment de la normativa de protecció de 

dades.  
 

 Considerar l’impacte en la valoració documental que té la gestió de la documentació electrònica i 
la gestió de dades.  
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