
Barcelona,	27	de	novembre	de	2018

Les	eines	de	gestió	documental	per	a	
l’e‐administració	als	Ajuntaments

Arxivers	itinerants	de	l’Oficina	de	Patrimoni	Cultural
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MODEL	DE	METADADES

• Utilitat:	descriure el	context,	contingut
i	estructura dels documents

• Dues	parts:
• Esquema:	arbre amb la	jerarquia
• Vocabulari:	descriu la	informació
de	cada metadada.

• Compost	per	124	elements	
estructurats en tres nivells jeràrquics

• Els elements	poden ser obligatoris,	
condicionals o	optatius.
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QC	I	CATÀLEG	DE	
PROCESSOS	I	SÈRIES

• Instruments	que	la	Direcció	General	de	
Patrimoni	Cultural	de	la	Generalitat	de	
Catalunya	va	presentar	el	setembre	de	
2016.

• Model	de	referència

• Integra	documentació	històrica	I	
actual

• Facilita	la	interoperabilitat	entre	
diferents	sistemes	d’informació.
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CALENDARI	D’ACCÉS
• Segons les	TAAD que	tenen dictaminat
l’accés.

• Pot	ser:
• Accés lliure
• Accés lliure amb possibles
restriccions excepcionals

• Accés lliure amb restriccions
• Accés restringit

• Model	de	metadades:	XAM 07;	XAM
07.01;	XAM 07.02;	XAM 07.03;	XAM
07.04;	XAM 07.05
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CALENDARI	DE	CONSERVACIÓ	
I	ELIMINACIÓ

• Segons les	TAAD

• Pot	ser:
• Conservació permanent
• Destrucció parcial
• Destrucció total

• Model	de	metadades:	XAM 10.03.01;	
XAM 10.03.02;	XAM 10.03,03;	XAM
10.02.01;	XAM 10.04;	XAM 10.02.02;	
XAM 10.02.03;	XAM 10.03
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CATÀLEG	DE	DOCUMENTS	
ESSENCIALS

• Basat en l’Esquema Nacional	de	
Seguretat (annex	I):	aporta criteris per	
identificar els documents	essencials

• Estructurat en cinc apartats:
• Acords de	govern
• Activitat econòmica
• Patrimoni
• Població
• Planejament urbanístic

• Model	de	metadades:	XAM 11.03
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QUADRE	DE	TIPUS	
DOCUMENTALS

• Fruit	del	grup	de	treball	format	per	un	
grup	d’arxivers	que	utilitzen	l’aplicatiu	
GD‐Meana	

• Punt	de	partida:	Quadre	de	tipus	
documentals	de	la	Generalitat	de	
Catalunya
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• Font:	“Guia	de	aplicación	de	la	Norma	
Técnica	de	Interoperabilidad	de	
Catálogo	de	estándares”

• Model	metadades:	XAM	12.01.01;	XAM	
12.01.02;	XAM	12.01.03



L’EQUIP	D’ARXIVERS	ITINERANTS	L’INTEGREN:

Patrícia	Álvarez	Martínez
Josep	Conejo	Muntada
Rafel	Ginebra	Molins

Pere	Pastallé	Sucarrats
Anna	Rocafiguera	Garcia

Agnès	Rueda	Bueno
Albert	Rumbo	Soler
Albert	Taulé	Tello

Jordi	Vilamala	Salvans
Jaume	Enric	Zamora	Escala

EINES	DISPONIBLES	A	:

Pàgina	web	Oficina	de	Patrimoni	Cultural


