Parlament de les Illes Balears
ANNEX I
MODEL DE TAULA D’ACCÉS I AVALUACIÓ DOCUMENTAL NÚM. NNN
Resum
Nom de la sèrie
Codi de la sèrie
(del quadre de
classificació)
Unitat/s
productora/es
Dates extremes
Suport
Selecció
Accés

aaaa-aaaa

I. IDENTIFICACIÓ
1.1. Sèrie
 Nom de la sèrie: [eEMGDE22.2]
 Codi de la sèrie: [eEMGDE22.1]
1.2. Dates extremes i legislatures
 Data inicial: [eEMGDE4.1]
 Data final: [eEMGDE4.2]
 Legislatures:
1.3. Funció
 Lorem ipsum
1.4.

Suport [eEMGDE15.1]
☐

Paper

☐

Electrònic

1.5. Característiques físiques i requisits tècnics
 Lorem ipsum
1.6. Ubicació física/Arxiu de custòdia [eEMGDE15.2]
 Lorem ipsum
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1.7. Marc legal
A) Europeu

Disposició

Data de
publicació

Diari oficial + núm.

Correcció
d'errades
(diari +
núm.)

Butlletí + núm.

Correcció
d'errades
(butlletí +
núm.)

Butlletí + núm.

Correcció
d'errades
(butlletí +
núm.)

Butlletí + núm.

Correcció
d'errades
(butlletí +
núm.)

B) Estatal

Disposició

Data de
publicació

C) Autonòmic

Disposició

Data de
publicació

D) Parlament de les Illes Balears

Disposició

1.8.

Data de
publicació

Documents que formen part de la unitat documental

*Si la documentació només la tenim en paper, caldrà substituir la columna “estat
d’elaboració” per un camp els valors del qual siguin “original” (inclou còpia autenticada)
o “còpia” (fotocòpia).
Document

Tipus documental
[eEMGDE18]
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1.9.

Ordenació
☐
☐
☐

Ordenació numèrica
Ordenació cronològica
Ordenació alfabètica
☐
Onomàstica

☐

Matèries

☐

1.10. Sèries relacionades i documents recapitulatius
 Lorem ipsum
1.11. Unitat/s productora/es [eEMGDE24]
 Lorem ipsum
II. VALORACIÓ
Valors primaris
Valor administratiu
Valor jurídic (legal)
Valor fiscal
Valor parlamentari
(polític)
Valors secundaris

Sí/No
Termini
Norma/Motiu + article
[eEMGDE [eEMGDE
13.1.1.1] 13.1.1.2]

Sí/No
Norma/Motiu + article, si escau
[eEMGDE
13.1.2]

Valor històric i/o
informatiu
III. SELECCIÓ
a) Tipus de dictamen [eEMGDE13.2.1]
☐ Conservació permanent
☐ Eliminació parcial (una part es conserva i una part s’elimina)
☐ Eliminació total
b) Acció dictaminada [eEMGDE13.2.2]
 Lorem ipsum
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c) Termini d’execució de l’execució de l’acció dictaminada [eEMGDE13.2.3]
*Terminis d’eliminació: en cas d’eliminació parcial o eliminació total, especificar els
terminis en els quals es procedirà a l’eliminació, a partir del moment en què es tanca
l’expedient.



Eliminació parcial:
*Determinar en quin moment es pot eliminar cada document.
Eliminació total:
*Determinar en quin moment es pot eliminar la documentació.

IV. ACCÉS
a) Tipus d’accés [eEMGDE9.1]
☐

Lliure

☐

Restringit

☐

Parcialment restringit

b) Usuaris que poden tenir-hi lliure accés a pesar de la restricció
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Tots
Serveis de la cambra
Unitat productora
Diputats
Grups parlamentaris
Persona interessada
Altres. Especificar:

c) Codi de la causa de limitació [eEMGDE9.2]
Marcar on
Codi
correspongui
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Causa específica de la limitació
La seguretat nacional
La defensa
Les relacions exteriors
La seguretat pública
La prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals,
administratius o disciplinaris
La igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela
judicial efectiva
Les funcions administratives de vigilància, inspecció i control
Els interessos econòmics i comercials
La política econòmica i monetària
El secret professional i la propietat intel·lectual i industrial
4

Parlament de les Illes Balears
K
L
M

La garantia de la confidencialitat o el secret requerit en
processos de presa de decisió
La protecció de l'entorn
Altres

d) Causa legal/normativa de limitació [eEMGDE9.3]
Norma/Disposició

Article/Pàgina/...

e) Durada de la limitació
 Lorem ipsum (especificar la durada en anys)
V. OBSERVACIONS
 Lorem ipsum
VI. ÀREA DE CONTROL
Personal d’arxiu responsable
Persona de contacte de la unitat
productora
Data de realització
dd/mm/aaaa
Data d’aprovació per part de la
Comissió d’Avaluació i Accés del
PIB
Data d’aprovació per part de la
Mesa del Parlament
Núm. de BOPIB i data de
publicació
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