
UF1: SELECCIÓ I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
 
NF2: Tractament d’informació 
 
L’arxiu 
 
Cal guardar la informació d’una manera accesible i ordenada. 
Cada empresa té un sistema per guardar la informació en funció de com será 
utilitzada, i és important saber adaptar-se a les diferents maneres de guardar, 
endreçar i recuperar la informació. 
 
Un arxiu és un conjunt de documents creats per un treballador o empresa en 
l’exercici de les seves activitats, ordenat seguint uns criteris en un lloc determinat. 
 
L’arxiu pot contenir diferents tipus de documents: 
 
-Textos 
-Imatges 
-Audiovisuals 
-Documents informàtics: excels. 
 
Les funcions de l’arxiu són: 
 
-Conservar documents 
-Centre d’informació 
 
L’arxiu ha de ser: 
 
-Fàcil d’utilitzar 
-Segur 
-Útil 
-Econòmicament rendible 
-Apropiat per les necessitats de l’empresa 
 
Classificació dels arxius: 
 
1-Segons la utilitat: 
 
-De gestió: són els d’ús diari 
 
-Intermedi: arxius d’ús poc freqüent com un informe ja tancat, una carta ja 
contestada,… 
 
-Històric: arxius de consulta pràcticament nul.la com una escriptura 
 
2-Segons la seva ubicació: 
 
-Centralitzat: és quan tots els documents es guarden en el mateix lloc i els 
consulten tot el personal 
 
-Descentralitzat: és quan els documents es troben a cada departament de 
l’empresa 
 
3-Segons la forma de crear i utilizar l’arxiu: 
 
-Convencional: en paper 
 



-Informàtic: amb suport informàtic 
 
 

Passos a seguir per arxivar un document   

Els passos que es faran servir per arxivar un document seran diferents en funció 
del tipus que es tracti. Però, generalment, sempre:  

-Cal conèixer el criteri i les normes que cal seguir per arxivar aquell document.  

-Identificar el tipus de document.  

-Esbrinar si cal fer-ne una còpia o escanejar-lo per guardar-lo en suport informàtic.  

-Localitzar l’arxiu on es desarà el document. Si trobem un document que es pot 
arxivar a dos llocs diferents, en un s’arxivarà l’original i, per a l’altre, se’n farà una 
còpia.  

Equips i materials necessaris per guardar documents 
 
Material d’arxiu 

Les carpetes o arxivadors són un dels materials més utilitzats per guardar tota 
mena d’informació. Existeixen diversos tipus: 

. Carpetes A-Z o arxivadors de palanca: les tapes són de cartró rígid, a l’interior 
tenen un sistema d’ancoratge per als documents, dues anelles de mida 
estandarditzada que s’obren i es tanquen mitjançant una palanca. Els 
documents hi han d’anar perforats. Aquestes carpetes solen anar 
identificades amb una etiqueta al llom i s’introdueixen en una capsa de 
cartró que tot junt es col·loca al lloc desitjat.  

. Carpetes classificadores:les tapes són de cartó rígid o de plàstic, a l’interior estan 
dividides en compartiments, cadascun amb una etiqueta.  

. Subcarpetes: són de cartolina i serveixen per separar documents de forma 
horitzontal. N’hi ha amb pestanyes que n’identifiquen el contingut.  

. Carpetes penjants o de suspensió: són de cartolina amb dos enganxalls de plàstic 
o metàl·lics als extrems de les solapes que permeten la suspensió en unes 
guies a l’interior d’armaris o calaixos. A la part superior o lateral de la 
carpeta es col·loquen uns visors o pestanyes de plàstic per identificar-ne el 
contingut.  

. Capses d’arxiu definitiu: generalment són de cartró. S’hi solen guardar 
documents intermedis o històrics. Les capses s’identifiquen sobre el llom, 
directament o amb etiquetes adhesives.  

. Mobiliari d’arxiu  Per poder emmagatzemar les carpetes i els arxivadors cal 
mobiliari, tal com:  

1. Prestatgeries normals.  

2. Prestatgeries mòbils:conjunt de prestatgeries que es desplacen sobre 
rails.  



3. Armaris per a arxius: mobles metàl·lics o de fusta amb portes. A dins hi 
ha lleixes. Poden contenir calaixos per col·locar-hi carpetes penjants.  

4. Carros mòbils per a carpetes penjants: són mobles amb rodes que estan 
formats per un bastidor destinats a suspendre-hi carpetes penjants. 
Es fan servir per arxivar documents d’ús freqüent i són compartits 
per diversos llocs de treball.  

5. Arxivadors: són mobles metàl·lics amb calaixos, normalment tres o 
quatre. A l’interior tenen unes guies per suspendre-hi les carpetes. 
Cada calaix, a la part exterior, pot anar proveït d’un suport 
transparent per introduir-hi una etiqueta identificativa del contingut.  

 
L’arxiu en altres suports diferents al paper 

Consisteixen a passar la informació des del paper a altres suports mitjançant la  
digitalització: aquesta tècnica permet convertir documents de paper en imatges 
digitals, emprant la tecnologia d’escaneig.  La imatge digital es pot emmagatzemar 
en qualsevol mitjà electrònic (discos, sistemes d’emmagatzematge massiu, CD, 
DVD, etc.). D’aquesta manera, la seva gestió, arxivament, consulta, i conservació, 
és molt més fàcil, barata i segura que quan es manegen papers.   

 

• Els arxius informàtics  És el conjunt organitzat de documents produïts, rebuts i 
conservats en un ordinador o dispositiu mòbil.   Els arxius informàtics 
presenten els avantatges següents:  

• Redueixen enormement el consum de paper.  

• Amplien i milloren les modalitats de presentació i edició dels documents.  

• Permeten actualitzar i emmagatzemar una gran quantitat d’informació sense 
ocupar espai.  

Arxiu i noves tecnologies 

El desenvolupament de les noves tecnologies de la informació ha permès facilitar 
les tasques arxivístiques de l’empresa, pel fet de poder guardar els documents en 
suport informàtic, al disc dur de l’ordinador, en els servidors de la xarxa o bé en els 
dispositius d’emmagatzematge extern. 

Sistema RED 

Remissió Electrònica de Documents és un servei que ofereix la Tresoreria General 
de la Seguretat Social a empreses, agrupacions d’empreses i professionals 
col·legiats, l’objecte de qual és permetre l’intercanvi d’informació i documents entre 
les diferents entitats a través de mitjans telemàtics. 

 
Característiques dels arxius informàtics 

Els arxius informàtics tenen unes característiques que ens permeten identificar la 
informació. Aquestes característiques són: 



• Nom i extensió: cada arxiu és individual i es pot reconèixer per un nom i una 
extensió la qual sol identificar-ne el format. Els arxius poden contenir 
diferents tipus d’informacions segons el format: arxius de text (.txt...), de 
documents enriquits (.doc, .rtf, .pdf i altres), executables (.exe o .com), 
dades (.xls, .dbs...), imatge (.jpg, .png, .bmp, .gif...), àudio ( .wav, .mp3, 
.au), vídeo (.mpg, .avi).  

• Dades sobre l’arxiu. La data de creació del mateix, la de modificació i les 
darreres d’accés.  

• Mida: els arxius tenen també una mida que es mesura en bytes, kilobytes, 
megabytes, gigabytes, que depenen de la quantitat de caràcters o píxels 
que contenen.  

• Ubicació: tot arxiu pertany a un directori o subdirectori. La ruta d’accés a un 
arxiu sol començar amb la unitat lògica que el conté i els successius 
subdirectoris fins arribar al directori contenidor.   

• Dispositius d’emmagatzematge dels arxius informàtics  Des de fa unes 
dècades la tecnologia ha anat evolucionant d’una manera força ràpida i això 
ha permès poder emmagatzemar la informació en diferents dispositius.   

 
Dispositius òptics 

Són aquells que basen la seva tecnologia en lents, miralls i làsers. Hi ha diversos 
tipus: 

• Pendrive:són dispositius d’emmagatzematge que ofereixen una gran versatilitat i 
seguretat. Tenen una gran capacitat d’emmagatzemat- ge.  

• DiscDurSSD:són aquells disc durs que permeten un menor temps d’espera alhora 
d’accedir a les dades, un menor consum de bateria i una major fiabilitat, ja 
que no depenen d’elements magnètics per la qual cosa poden resistir els 
cops i les caigudes.  

. Seguretat dels arxius    Pel que fa als arxius electrònics és convenient tenir-ne 
diversos jocs de còpies de seguretat. Quan el valor és molt important convé 
tenir-ne còpies de seguretat custodiades en diferents llocs, a fi d’evitar que 
qualsevol desastre fortuït les destrueixi totes i inclús la possibilitat de 
recuperar la informació.  La realització de còpies de seguretat diàries de tot 
el sistema informàtic és una tècnica anomenada back-up, i és la practica 
preventiva més estesa avui dia.  És recomanable dotar de contrasenyes els 
arxiu informàtics que contenen informació reservada, així els protegim 
d’accessos no autoritzats.  

. Confidencialitat de la informació 

És obligatori guardar la deguda reserva i discreció sobre qualsevol document que es 
maneja a l’empresa, no tan sols per preservar la informació relativa a les activitats 
que es duen a terme, sinó també sobre el funcionament intern, especialment pel 
que fa a les dades personals de treballadors i clients. 

Pel que fa a la difusió ens trobem amb:  

• Documentació pública: és aquella a la qual poden tenir accés totes les 



persones de l’empresa. 

• Documentació restringida: és la que requereix autorització per ser lliurada a 
les persones que la sol·liciten. 

• Documentació confidencial: és aquella que si es divulga pot causar perjudicis a 
l’empresa, als seus membres o a tercers. Només tenen accés a aquesta informació 
persones autoritzades. S’identifica amb el segell de “Confidencial”. 

La classificació i l’ordenació dels documents 

Classificar i ordenar documents són tasques fonamentals en l’organització de 
l’arxiu. 

Classificar significa organitzar un conjunt de documents en grups amb unes 
característiques comunes. 

Ordenar és unir tots els documents de cada grup seguint uns criteris d’organitza- 
ció a fi de facilitar-ne la localització. 

Sistemes d’ordenació 

Per tenir els documents localitzats els hem d’arxivar seguint uns criteris que 
s’anomenen criteris d’ordenació. 

Existeixen diferents criteris: 

• Ordenació alfabètica  

• Ordenació numèrica  

• Ordenació alfanumérica 

 • Ordenació cronológica 

 • Ordenació geogràfica 

Ordenació alfabètica 

L’ordenació alfabètica consisteix a classificar els documents seguint la seqüència de 
l’alfabet, de l’A a la Z, lletra a lletra, començant per la primera de cada paraula. Per 
això és té en compte el nom de la persona o empresa a què es refereix. 

Quan els noms estan compostos per més d’una paraula s’ha d’establir quina és la 
paraula d’ordre, és a dir, la que prendrem com a clau de referència. 

Noms de persones: Les normes d’ordenació alfabètica, si es tracta del nom de 
persones, són les que exposem en detall tot seguit: 

• Prenem com a paraula d’ordre el primer cognom de la persona. Exemple: Nom: 
Maria Baradad Baldomà Paraula d’ordre: Baradad Ordenació: Baradad Baldomà, 
Maria 

 
 
• Si coincideix el primer cognom, s’ordena pel segon. Exemple: Nom: Maria 

Baradad Baldomà; Rosa Baradad Martínez Ordenació:Baradad Baldomà, 



Maria; Baradad Martínez, Rosa  

• Si coincideixen el primer i el segon cognom,prenem com a referent el nom. 
Exemple:  Nom: Pilar Puig Casas; Manel Puig Casas Ordenació: Puig Casas, 
Manel; Puig Casas, Pilar  

• En cas que coincideixin noms i cognoms, s’ordena per població, i dins d’aquesta 
pel nom del carrer.  1. Primer cognom 2. Segon cognom 3. Nom 4. Població 
 5. Carrer  

• Els noms d’empreses i institucions: En el cas d’empreses i institucions, es pren 
com a paraula d’ordre la raó social (és el nom de la societat o empresa) 
tenint en compte les normes següents:  

 Exemple:  Raó Social: El Bosc Màgic, SL Ordenació: Bosc Màgic, SL  

 Quan la primera paraula de la raó social és una paraula genèrica, com ara 
societat, bar no la tindrem en compte, ja que ens podem trobar amb 
moltes empreses amb la mateixa paraula genèrica. Exemple:  Raó 
Social: Cafeteria El Cafetó Ordenació: El Cafetó, Cafeteria  

 Les expressions Fills de, Hereus de, etc. no es tenen en compte a l’hora 
d’ordenar. Exemple:  Raó Social: Fills de Manel Estiarte Ordenació: 
Estiarte, Manel (Fills de)  

 
 

Els noms d’organismes i institucions s ́ordenen tenint en compte el nom genèric 
com a paraula d’ordre. Exemple: 

Raó Social: Ministeri de l’interior Ordenació: Ministeri de l’interior 

Per als noms de les empreses estrangeres hem de tenir en compte la primera 
paraula de la raó social com a paraula d’ordre. Exemple: 

Raó Social: Ikea Group Corporate Ordenació: Ikea Group Corporate 

Quan els noms inclouen números, es consideren com si estiguessin escrits amb 
lletres. Exemple: 

Raó Social: 5 Trèvol, SA Ordenació: 5 Trèvol, SA 

Ordenació numèrica 

El sistema d’ordenació numèrica consisteix a organitzar la documentació seguint 
l’ordre dels nombres naturals, assignant un document a cadascun. 

S’ha d’assignar un número consecutiu en funció d’algun criteri: per ordre d’arribada 
del document, assignar un número a uns assumptes determinats. Per exemple, les 
comandes començarien per l’1, els albarans pel 2, les factures pel 3 etc. 

Ordenació alfanumèrica 

Consisteix a assignar als documents una combinació de xifres i lletres. Aquest 
sistema permet moltes variacions: 



• Una sola lletra i diverses xifres: Exemple: p/399 • Una sola xifra i diverses lletres: 
Exemple: 2/BFE 

Igual que en el sistema numèric, a l’alfanumèric cal portar un índex per saber a 
quin codi, en aquest cas alfanumèric, correspon cada nom, assumpte... Per 
exemple, una empresa d’assegurances assigna a cada pòlissa un codi alfanumèric, 
a les assegurances de la llar els assigna la lletra H seguit de la xifra segons l’ordre 
de creació de la pòlissa i a les assegurances del vehicle se’ls assigna la lletra A i així 
per cada producte  

• L’ordenació cronològica L’ ordenació cronològica consisteix a classificar els 
documents segons la data; per l’any, el mes i el dia de cadascun. La 
documentació s’ordena sobre la base de data d’emissió, de fabricació, de 
venciment... Generalment, les empreses utilitzen l’ordre ascendent amb el 
qual la documentació s’ordena des de la data més antiga fins a la més 
recent.  

•  L’ordenació geogràfica  Consisteix a ordenar la documentació en funció dels 
llocs que hi estan associats, és a dir, el domicili de la persona o empresa, el 
lloc d’emissió o destí... Es pot tenir en compte el país, la comunitat 
autònoma, la província, la localitat, etc. Es segueix un ordre alfabètic. En els 
noms dels municipis o de comunitats autònomes no es tenen en compte els 
articles el, la... Els conceptes de carrer/avinguda/passeig no es tenen en 
compte a efectes de classificació.   

• És pot destruir la documentació?  El Codi de Comerç, al qual totes les 
empreses estan subjectes, en l’article 30 estableix l’obligació de conservar 
alguns documents. El contingut d’aquest article es pot resumir als punts 
següents:  

 Existeix l’obligació de conservar durant 6 anys els llibres i la 
documentació.  

 La documentació a què es refereix el Codi de comerç és la relacionada 
amb operacions que originin drets i obligacions de l’empresa davant 
d’altres persones (factures, nòmines, llibres comptables...)  

 Aquesta obligació persisteix fins i tot després de cessar l’activitat 
empresa- rial.  En la pràctica diària, quan la documentació ha passat 
a l’arxiu el temps que la llei prescriu i a l’empresa no li interessa 
seguir conservant-la, cal eliminar-la, ja que si no es fes així 
s’acumularien quantitats ingents de paper que bloquejarien l’arxiu i 
consumirien molts recursos. 

L’eliminació de documents inservibles es pot fer a través de dos mètodes:  

• Venda a empreses dedicades al reciclatge de paper. 

• Destrucció per mitjà de màquines que els converteix en encenalls. Aquest 
sistema és el més recomanable en els casos de documentació confidencial, o la 
relacionada amb assumptes importants encara que hagin perdut vigència. 

Conservació de dades de caràcter personal 

La Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) tracta sobre els 
drets que assisteixen a persones respecte a les seves dades personals. Aquestes 



dades també formen part de la documentació empresarial i, per tant, de l’arxiu. 

El seu objectiu principal és regular el tractament de les dades i fitxers de caràcter 
personal, independentment del suport en el qual siguin tractats, els drets dels 
ciutadans sobre ells i les obligacions d’aquells que els creen o tracten. 

L’òrgan de control del compliment de la normativa de protecció de dades dins del 
territori espanyol, amb caràcter general és l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades (AEPD). També hi ha altres Agències de Protecció de Dades de caràcter 
autonòmic, en les Comunitats Autònomes de Madrid, Catalunya i al País Basc. 

Les sancions tenen una elevada quantia, i és Espanya el país de la Unió Europea 
que té les sancions més altes en matèria de protecció de dades. 

Malgrat l’elevat import de les sancions, existeixen moltes empreses a Espanya que 
encara no s’hi han adequat, ho han fet de forma parcial o no revisen de forma 
periòdica la seva adequació; pel que resulta essencial el manteniment i revisió de 
l’adequació realitzada. 

En el sector públic, la citada Llei regula igualment l’ús i maneig de la informació i 
els fitxers amb dades de caràcter personal utilitzats per totes les administracions 
públiques. 

Confidencialitat, seguretat i diligència en la gestió i conservació 

En el departament de Recursos Humans de qualsevol empresa, es treballa amb les 
dades personals dels treballadors i amb informació important d’ells. Per això, 
l’empresa està obligada a respectar la norma dels criteris de confidencialitat, 
seguretat i diligència, sempre que es gestioni o es conservi la informació. 

La llei que regula el tractament de dades dels treballadors d’una empresa és la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD). Seguint aquesta 
norma, en el moment de la contractació, l’empresari haurà d’informar al treballador 
de l’existència d’un fitxer amb les seves dades personals i la finalitat de la recollida 
d’aquestes dades, tant com els destinataris de la informació. Tambété el dret 
d’accés a les dades ja esmentades, la seva rectificació, cancel·lació i oposició. 

Quan s’utilitzi qualsevol tipus de document per a la recopilació de dades hi hauran 
de figurar les advertències següents: 

• Les dades recopilades només es podran fer servir dins dels límits de la relació 
laboral. Per qualsevol altra finalitat, caldria comptar amb el consentiment 
dels interessats.  

• Es requerirà el consentiment exprés dels interessats per a qualsevol tracta- ment 
de dades qualificats com a especialment protegides.  En finalitzar la relació 
laboral, les dades hauran de ser bloquejades. Es conser- varan a disposició 
de les Administracions i Organismes Jurisdiccionals fins que finalitzi el 
termini en què es puguin interposar denúncies o reclamacions (4 anys). 
 Qualsevol persona que intervingui en les dades personals d’algun fitxer ha 
de respectar el deure de secret. El seu incompliment pot donar lloc a 
responsabi- litat penal. Qualsevol infracció d’aquesta normativa podria ser 
sancionada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que actua amb 
independència de les Administracions Públiques en l’exercici de les seves 
funcions.  Una empresa que pretengui registrar-se d’acord amb criteris de 
qualitat i ex- cel·lència, ha de complir escrupolosament totes les obligacions 
que imposa la LOPD.  Per últim, cal dir que és tan important la gestió de les 



dades com la seva conservació. Per això, un procés que ha d’estar 
documentat en qualsevol empresa i que s’ha de complir puntualment en les 
dates previstes, és la realització de còpies de seguretat dels fitxers 
informàtics. Només així es podrà garantir la conservació de les dades en la 
seva integritat.    

Inscripció de fitxers 

Cancel·lació i bloqueig de dades 

Finalitzada la relació laboral, l’empresa haurà de procedir a la cancel·lació de les 
dades, bloquejant-les i conservant-les únicament a disposició de les 
Administracions públiques i dels Jutjats i Tribunals durant el temps en què es 
poguessin exercir les accions corresponents (4 anys). 

Deure de secret 

Els responsables del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de 
les dades de caràcter personal estan obligats al deure de guardar el secret 
professional. 

 


