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1. Una aposta decidida per la certificació
El fet d’atorgar absoluta prioritat dins els objectius estratègics de l’ESAGED en el període
2012-2013 a la consecució de la certificació en la norma ISO 30301 de sistemes de gestió
per a documents responia a un conjunt de raons que passem a enumerar breument. En
primer lloc, la convicció que l’aparició de la família de normes ISO 30300 (novembre 2011)
aporten un potencial extraordinari en l’objectiu de normalització de la ciència arxivística.
Durant molt de temps, el col·lectiu professional ha reivindicat l’impacte positiu de la
implantació de sistemes de gestió de documents a les organitzacions com a element
estructural, de caràcter transversal que propicia un valor notable en la materialització de les
polítiques d’accessibilitat, transparència, retiment de comptes i bon govern i que es
visualitza en termes d’eficàcia, eficiència i productivitat.
El nucli dur d’aquest discurs, reiterat de manera constant i amb desigual fortuna des dels
anys vuitanta del segle passat en l’àmbit de l’estat espanyol, adquireix actualment tota la
seva rellevància en reflectir-se de manera evident en el contingut de les dites normes. Amb
la formalització de la possibilitat de plantejar l’auditoria i la certificació en l’àmbit de la gestió
de documents, s’inicia un procés de normalització de la professió i la ciència arxivística que
respon, no només a una aspiració del col·lectiu professional, sinó que també suposa una
aposta d’abast internacional ratificada per l’impuls dedicat al desenvolupament d’aquesta
extensa família de normes. Amb la difusió i implantació de la certificació en sistemes de
gestió per a documents el sector de la gestió de documents i arxius s’equipara en igualtat de
condicions amb altres famílies de normes de gran impacte, com són les 9000 (Qualitat),
14000 (Medi Ambient) o 27000 (Seguretat de la Informació). S’ha de tenir present que
l’única norma ISO que ha estat implantada en els arxius és la norma 9001, de Qualitat, i el
seu impacte respecte al número d’organitzacions afectades ha estat molt limitat.
En segon lloc, aquesta aposta per la certificació es produeix en un context molt favorable
per a la gestió documental, donat que l’aparició en els últims anys de normes de caràcter
“complementari” –metadades, processos, digitalització i migració, preservació digital,
seguretat i gestió de riscos– ha permès estandarditzar les bones pràctiques,
internacionalitzar les solucions i donar cobertura a les iniciatives més renovadores. Com a
teló de fons, una creixent legislació –si bé excessivament atomitzada en aquesta matèria–
relativa a l’administració electrònica (protecció de dades, firma electrònica, esquemes
nacionals d’interoperabilitat i seguretat) i de transparència i accés a la informació ha
incentivat l’eclosió de nombrosos projectes nacionals i internacionals.
Finalment, assenyalar que des de l’ESAGED es du a terme, des del mes d’octubre de l’any
2012, un pla de formació en implantació, auditoria i certificació segons les ISO 30300/30301
–actualment (octubre 2014) s’està desenvolupant la tercera edició– que per una banda ha
permès aprofundir en el coneixement d’aquestes normes i, sobretot, elaborar un nombrós i
complex conjunt de supòsits pràctics que ha constituït un excel·lent banc de proves per
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aplicar i millorar els instruments que s’estaven elaborant per a la pròpia certificació. Així
mateix, la impartició d’aquests cursos en la seva modalitat presencial i online va permetre
també debatre els principis de les normes amb professionals d’altres sectors –
fonamentalment tecnòlegs i, en menor mesura, juristes– del sector públic i privat, de manera
que ha permès enriquir la visió sobre les seves possibilitats d’aplicació i també evidenciar
que aquestes normes han impactat molt positivament sobre professions “aliades” però que
fins el moment havien mostrat poc interès per la metodologia de la gestió de documents i
arxius.
Si bé es tracta d’unes normes amb un escàs recorregut –ja que en el cas espanyol la seva
aprovació data de finals de l’any 2011– les expectatives suscitades, els processos
d’implantació en marxa i l’interès mostrat per algunes empreses d’auditoria i consultoria
permet intuir de manera fonamentada un desenvolupament intens i de caràcter global
d’aquestes noves normes.
2. L’àmbit d’aplicació
La norma ISO 30301 planteja una seqüència d’accions i requeriments ineludibles, un dels
quals és definir l’abast de l’objecte de la certificació. En el cas que ens ocupa, es tracta de
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de
Barcelona, que va crear-se l’any 2002 auspiciada per l’Associació d’Arxivers – Gestors de
Documents de Catalunya en estreta aliança amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
Aquest fet va representar en el seu moment una fita molt important per a la formació dels
arxivers en la mesura en què es creava una institució estable per al foment de
l’ensenyament integral en arxius i gestió de documents en el marc universitari. L’Escola es
va integrar a la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, com a centre adscrit a
aquesta universitat, amb l’objectiu d’erigir-se en un centre de referència en educació,
investigació i consultoria en arxivística i gestió de documents.
L’aposta per la formació universitària s’ha desenvolupat en paral·lel a la modernització,
innovació i creixement de la professió durant aquesta última dècada. I en aquest sentit no hi
ha cap dubte que la formació ha exercit un protagonisme essencial en aquest
desenvolupament i ha estat un motor de canvi en la mesura en què ha adaptat el disseny
curricular dels seus programes formatius als nous perfils professionals dels arxivers,
derivats de les necessitats organitzatives de les empreses i institucions. La irrupció d’una
concepció de la gestió de documents com un instrument vital a les organitzacions ha
accentuat el perfil polièdric dels arxivers-gestors de documents, que han afegit a la funció
tradicional de tractament del patrimoni documental de caràcter històric, la d’experts en
organització, preservació i accés als documents electrònics.
Així doncs, el desafiament més rellevant de l’ESAGED ha estat, i és, dotar als estudiants i
professionals en actiu d’una formació sòlida que els permeti enfrontar-se a una gran
diversitat d’escenaris –arxius històrics, implantació de sistemes de gestió documental,
col·laboració en projectes d’administració electrònica– en un entorn de canvi constant. A
grans trets, l’oferta formativa de base està conformada per:
- Màster oficial universitari en Arxivística i Gestió de Documents
- Una sèrie de postgraus:
o Postgrau en Gestió de Documents Electrònics (fins la data s’han realitzat set
edicions)
2

Ramon Alberch, Anahí Casadesús, Alfred Mauri, Remei Perpinyà, ESAGED-UAB

o
o
o

Girona 2014: Arxius i Industries Culturals

Postgrau en Gestió, Preservació i Difusió d’arxius fotogràfics (3 edicions)
Postgrau en Gestió i Tractament Digital de documentació històrica (2
edicions)
Postgrau en Direcció Executiva de Serveis de gestió de documents i arxius (1
edició)

I, finalment, un conjunt de plans de formació específics en la norma ISO 30300/30301, en
arxius d’empresa i en els nous paradigmes arxivístics executats mitjançant una nova àrea
denominada Esaged-efficientia. Així mateix, l’ESAGED disposa d’un departament
d’investigació –amb una oferta de doctorat en arxivística– i amb un departament de
consultoria que permet impulsar projectes de negoci amb empreses del sector.
Pel que fa a l’aspecte més organitzatiu, l’ESAGED disposa d’una estructura orgànica
estable integrada pels següents departaments: Direcció, Secretaria Acadèmica, Estudis i
Formació, Consultoria i Certificació, Investigació, i Administració i Serveis-Qualitat. Disposa
també dels serveis generals oferts per la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
(FUAB), com són els serveis jurídics, de recursos humans, d’informàtica i de gestió
econòmica i financera. Es manté un vincle molt estret amb els sectors professionals a partir
del Consell Assessor, format per l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de
Catalunya que copresideix aquest òrgan, per institucions públiques competents en matèria
d’arxius i per empreses de serveis vinculades al sector. Així mateix compta amb un Consell
Acadèmic integrat per tres professors delegats pel rector, que supervisen la gestió docent,
així com per la vicepresidenta executiva de la FUAB, la direcció jurídica i de recursos
humans, i la direcció i coordinació de titulació de l’ESAGED.
Compta, també, amb un plantilla de 23 professors, a més d’un número variable de
professors col·laboradors que imparteixen docència en els cursos de postgrau o
monogràfics. Per les seves aules han passat més de 800 alumnes i el nivell d’inserció
laboral s’ha mantingut en un 92% fins l’inici de la crisi als anys 2008-2009. L’última enquesta
d’inserció laboral amb dades de maig de 2014 sobre alumnes que varen finalitzar els seus
estudis en el curs 2010-2011 mostra un percentatge d’inserció laboral del 83,33%1.

3. La planificació i execució del procés d’implantació
La implantació del sistema de gestió per a documents segons la ISO 30301 es va iniciar al
mes de febrer de l’any 2012 amb l’objectiu, per una banda, de millorar l’eficiència de
l’organització i, per altra banda, d’utilitzar l’Escola com a laboratori de proves per a la
implantació de la certificació, donat que en aquell moment no hi havia cap organització que
hagués passat per aquest procés. Com Escola Superior d’Arxivística es compta amb
experts en gestió documental que coneixen a la perfecció les eines més adients, així que la
decisió de l’Escola va ser aprofitar aquest coneixement en el desenvolupament del projecte.
3.1. Planificació
Es fonamental que la direcció doni tot el suport a l’adopció d’un sistema de gestió ISO ja
que, a més de ser requisit de la norma, cal un lideratge ferm i convençut que aporti recursos
i que marqui una política clara d’empresa. En el cas de l’ESAGED, el projecte va sorgir de la
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direcció que va assumir també el seu lideratge. En conseqüència, en primer lloc es van
definir els objectius estratègics del projecte i es van argumentar els beneficis que la
implantació de la norma aportaria a l’Escola. En segon lloc, es van planificar detalladament
les fases en què es desenvoluparia. No hi ha dubte que aquest és un primer pas necessari i
molt últil, ja que obliga a projectar de manera operativa quelcom que, en una primera
lectura, es presenta com a molt teòric i abstracte. Es va calcular aproximadament un any
des de l’inici del projecte fins la consecució de la certificació, requerint la contractació d’una
persona com a reforç al procés, amb una dedicació de mitja jornada.
Es va transmetre als responsables dels diferents departament el per què de la implantació,
els objectius i els beneficis que aportaria a l’Escola, així com el tipus de col·laboració que
se’ls demanava amb el compromís per la seva part de transmetre a la resta d’empleats la
informació per a aconseguir la seva complicitat. Els treballadors necessiten estar al corrent
en tot moment de què s’està fent, amb quina finalitat i, sobretot, en què els afecta.
El tercer pas abans d’iniciar el procés d’implantació va ser redactar la Política de Gestió
Documental (apartat 5.2, ISO 30301:2011), donat que considerem que és un dels
documents més importants de la gestió documental ja que estableix el compromís de la
direcció, crea un marc estratègic per a assegurar que els documents siguin creats i
mantinguts de manera controlada, ajuda a fixar els objectius i, a més, dóna una major
visibilitat al projecte. Per a la seva divulgació, tant per als empleats com per als
col·laboradors, patrocinadors i professors es va publicar a la pàgina web, a més de realitzar
les comunicacions pertinents a nivell intern.
3.2. Anàlisi
Com a punt de partida de la implantació, es va analitzar el funcionament intern de
l’organització així com el context en el qual aquesta opera (apartat 4, ISO 30301:2011). Això
va implicar recopilar informació sobre la legislació, la normativa interna, l’estructura
organitzativa i les polítiques corporatives.
Es van organitzar entrevistes amb el personal dels diferents departaments per tal de recollir
la informació demandada pels requisits de la norma sobre la producció documental, els
mètodes de treball i d’arxiu, i la gestió dels processos. Aquestes converses es van aprofitar
per a iniciar l’inventari d’aplicacions informàtiques de gestió documental que és requisit de la
part operacional de la norma (apartat 8.3, ISO 30301:2011). El procés d’implantació d’un
sistema de gestió no és un recorregut lineal sinó que, durant el mateix, s’avança i
endarrereix pels diferents requisits. Això passa perquè un sistema de gestió és un sistema
transversal en el qual els apartats estan relacionats entre si, podent d’aquesta manera
ajudar a donar resposta a un dels requisits amb l’acompliment d’un altre.
Per tal de sistematitzar tota la informació, es va decidir crear un document base, el Manual
del Sistema de Gestió per a Documents, que reproduís l’esquema dels requisits de la
norma, ajudant d’aquesta manera a poder estructurar la informació obtinguda així com
valorar el grau de consecució del treball realitzat i el que restava pendent. En aquest
document s’explica com l’ESAGED compleix amb cadascun dels requisits de la norma i es
fa referència als documents o instruments creats a tal efecte, indicant on poder localitzarlos. Podria afirmar-se que és el “manual d’instruccions” del sistema de gestió per a
documents de l’Escola.
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Aquest primer estudi analític del context de l’organització ens va ajudar a discernir els punts
forts i febles de la gestió documental a l’Escola. Si bé és cert que molts dels processos de
gestió documental ja es duien a terme amb normalitat, alguns no estaven documentats i
altres necessitaven ser millorats. L’anàlisi del context és, per tant, un bon punt de partida
per a començar la implantació, a més de que ens permet definir l’abast del sistema de
gestió (apartat 4.3, ISO 30301:2011) d’una manera més precisa i pertinent.
En aquest moment es va realitzar un llistat de requisits legals i de requisits de negoci
(apartat 4.2, ISO 30301:2011). També es va prendre la decisió al respecte dels
compromisos voluntaris que assumia l’ESAGED. Es va decidir que, en tot allò relacionat
amb el Sistema d’Arxius, l’ESAGED i els seus treballadors seguirien el Codi Deontològic
dels Arxivers Catalans2. També es va optar per seguir les directrius de la ISO 15489 per al
desenvolupament dels processos de gestió documental.
3.3. Compromís i responsabilitats
Paral·lelament es van distribuir les responsabilitats dins el sistema de gestió (apartat 5.3,
ISO 30301:2011) d’acord amb les funcions de cada lloc de treball. Es van establir cinc rols
jeràrquics: Direcció, Responsable de Gestió Documental i Arxiu, Caps de departament,
Administrador del Sistema Informàtic, i Empleats. Cadascun d’aquests rols té unes funcions
i responsabilitats assignades i definides, que estan documentades al Manual del Sistema de
Gestió per a Documents.
Es va considerar necessari designar un representat a nivell operatiu (apartat 5.3.3, ISO
30301:2011) per tal de facilitar les tasques i el seguiment de la implantació. Aquesta
responsabilitat actualment recau sobre el responsable de Gestió Documental i Arxiu, amb
una formació i competències adequades, així com un coneixement exhaustiu de la norma.
L’estructura jeràrquica d’aquestes responsabilitats és la següent:
Quadre 1. Estructura jeràrquica de responsabilitats dins el sistema de gestió
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3.4 Definició d’objectius i identificació de riscos
Partint de l’anàlisi inicial de l’organització, es van marcar uns objectius de gestió documental
(apartat 6.2, ISO 30301:2011) per al primer any de vida del sistema. Es va tenir present que
la implantació era molt recent i que el personal havia d’adaptar-se, durant aquest temps, a
noves metodologies i eines de treball.
Es va crear un document normalitzat, anomenat Quadre de comandament, contemplant tots
els camps als quals fa referència la norma en el seu apartat 6.2. En aquest document
s’enumeren i es defineixen els objectius, assignant a cadascun un responsable; es fixen els
recursos que caldran per a la seva consecució, així com la priorització, els terminis límit i
l’avaluació de resultats.
En línia amb l’apartat 6.1 de la norma, es van incorporar tres camps addicionals:
identificació de riscos i efectes no desitjats, tractament de riscos, i un camp per a les
oportunitats de millora. Com a valor afegit es va decidir incorporar un camp amb la
freqüència de control de l’assoliment de l’objectiu i un altre amb la data en la que realment
s’assoleix, element que proporciona informació sobre com s’està treballant.
Cal destacar la identificació de riscos i efectes no desitjats de cadascun dels objectius
definits. Si bé la norma no sol·licitava aquest requisit a nivell general (apartat 6.1, ISO
30301:2011), durant tot el document es fa menció a la identificació i tractament de riscos
relacionats amb diferents aspectes del sistema de gestió. És per aquest motiu que es va
optar per donar-los una major importància i presència, també com a mètode per a blindar el
sistema de gestió.
Es va generar, com a conseqüència, un instrument de control de riscos generals, en el qual
s’identifiquen els riscos, s’assigna un nivell de risc a cadascun, s’estableixen accions per al
seu tractament i s’afegeixen les oportunitats de millora relacionades. En identificar i tractar
6
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els riscos, automàticament es produeixen millores en el funcionament de l’organització.
Es va establir una metodologia d’avaluació de riscos que permet prioritzar les accions
preventives i de millora en base al nivell de risc. El punt de partida és una mètode que
analitza les probabilitats de que el risc passi així com les possibles conseqüències que
ocasionaria (severitat)

Quadre 2. Taula de probabilitats

Quadre 3. Taula de severitat
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S’han establert cinc nivells de probabilitat i cinc nivells de severitat que, en creuar-se,
proporcionen informació suficient per a establir una prioritat d’actuació.

Quadre 4. Taula d’ avaluació de riscos

Quadre 5. Taula de prioritats

3.5. Suport
Un cop definits els objectius, el següent pas és proporcionar el suport necessari per a
assolir-los (apartat 7, ISO 30301:2011). No es tracta només de recursos materials, sinó
també humans, formatius, de comunicació i altres aspectes relacionats. Referent als
recursos humans, a més de la implicació dels responsables dels diferents departaments, es
va contractar, com ja hem assenyalat, una persona a mitja jornada per a reforçar l’equip.
Referent als recursos materials, un aspecte a destacar és que no cal una gran inversió en la
compra d’aplicacions informàtiques de gestió documental per a poder implantar un sistema
de gestió per a documents. Al contrari, l’important és ésser capaços de definir una bona
estructura amb la qual treballar. Així mateix, és fonamental definir la capacitació per a cada
lloc de treball, sobretot si aquest està íntimament relacionat amb el sistema de gestió, ja que
haurà d’haver-hi diferents perfils dins l’organització, amb unes habilitats i formació diferents.
Per aquest motiu s’ha creat un document normalitzat anomenat Fitxa de funcions en el qual
s’enumeren les funcions per a cada lloc de treball, la formació prèvia, el perfil competencial i
8
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les habilitats. Qualsevol empleat ha de complir amb aquests requisits per a poder acomplir
les funcions del seu lloc de treball i, en cas que tingui mancances de capacitació, se li
hauran de proporcionar els recursos necessaris per tal d’assolir-la.
Un altre dels aspectes que es va considerar amb especial rellevància dins d’aquest apartat
de la norma va ser la conscienciació i la formació (apartat 7.3, ISO 30301:2011). És
imprescindible tenir un equip implicat i compromès amb el sistema de gestió i la seva
millora, a més d’estar suficientment format i informat per tal que pugui treballar d’acord a la
metodologia i sense causar no conformitats.
Per a assegurar el compliment amb aquest requisit es va realitzar una anàlisi de les
necessitats formatives del personal, creuant els resultats amb els instruments i eines que
s’havien dissenyat per al correcte funcionament del sistema de gestió així com les que
estaven previst crear. D’aquest procés es va obtenir una taula amb les accions formatives
que s’havien de planificar per a cada departament.

Quadre 6. Taula de necessitats formatives del personal

Un altre aspecte fonamental era el punt de la Documentació (apartat 7.5, ISO 30301:2011).
En aquest es defineix quins documents i instruments formen part de la documentació del
sistema de gestió i com s’han de controlar de manera especial. Per a complir amb aquest
requisit es va desenvolupar i documentar un procediment en el qual es tenien en compte
tots els controls enumerats a l’apartat 7.5.2 de la norma.
Aquests controls específics, en el cas de l’ESAGED, s’han de realitzar sobre els instruments
i documents de la Taula 6. Per tal de fer-ho es va crear un registre de control de documents
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del sistema de gestió, en el qual es deixa constància de tota la informació relativa a la vida
del document. Si es creen nous documents del sistema, s’han d’afegir a aquest registre i
controlar-se adequadament.

Quadre 7. Taula d’instruments i documents del sistema de gestió
Nº

Nom

Estratègia

Operació

Avaluació

Requisit

1

Política de Gestió Documental

X

5.2

2

Manual del SGD (MSGD)

X

tots

3

Missió, visió, valores (inclòs al MSGD)

X

4.1

4

Llistat de requisits legals

5

Quadre de comandament (objectius
GD)

6

Procediment de riscos i oportunitats

x

7

Quadre de riscos i oportunitats

x

8

Fitxes de funcions

x

9

Registre de capacitació

x

10 Manual de l’usuari en gestió
documental

x

7.2

11 Reglament d’Arxius i Gestió
Documental

x

7.2 /
8.2

12 Procediment de formació continua

x

13 Programa de formació continua

x

7.3

14 Registre de lectura de documents

x

7.3

15 Procediment de comunicació

x

7.4

16 Procediment de control de documents
del sistema de gestió

x

7.5.2

17 Registre de control de documents del
sistema de gestió

x

7.5

x

4.2

X

6.2
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8.1
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8.1
7.2

x

x

7.2 /
7.3

7.3
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8.2

19 Quadre de classificació

X

Annex
A
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classificació
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x

Annex
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25 Informes de control d’aplicacions de
gestió documental

x

8.3
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27 Actes de supervisió del sistema

x

9.1
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x

9.3

x

9.2
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X
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31 Informes d’auditora interna

9.2
x

9.2

32 Procediment de control de no
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x

x

10.1

33 Procediment d’accions correctives,
preventives i de millora

x

x

10.1 /
10.2

34 Fitxes de no conformitats, accions
correctives, preventives i de millora
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x

10.1 /
10.2

35 Registre de no conformitats, accions
correctives, preventives i de millora
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x

10.1 /
10.2

36 Fitxes d’incidències

x

x

10.1

37 Registre d’incidències

x

x

10.1

En aquest quadre es presenten els instruments i documents en l’ordre que es va seguir en
la implantació de la norma ISO 30301 a l’ESAGED. S’han categoritzat en estratègics,
operatius i d’avaluació per tal que resulti més senzilla la comprensió i ubicació de cadascun.
A més, s’ha afegit en la columna de la dreta el requisit al qual fan referència. Malgrat
l’aparent complexitat en el nombre de documents, cal mencionar que la implantació és un
procés gradual en el qual es van creant els instruments i documents que es van considerant
necessaris en l’ordre que va seguint la implantació del sistema. També cal comentar que no
es treballa amb tots els instruments i documents a la vegada, sinó que cadascun té la seva
temporalitat i existeix un calendari i periodicitat establerta respecte a cada procés i a cada
procediment.
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Per tal que els empleats puguin treballar sense que es produeixin desviacions o no
conformitats del sistema de gestió, es planifiquen accions formatives periòdicament, per a
facilitar tant la implantació com el manteniment i millora del sistema. També és
imprescindible desenvolupar els procediments a seguir per a la comunicació interna en tot
allò relacionat amb el sistema de gestió (apartat 7.4, ISO 30301:2011). A l’ESAGED tot es
comunica mitjançant el correu electrònic corporatiu o a través de la pàgina web. Per a casos
especials, es disposa també de la intranet. En el cas particular del document de Política de
gestió documental, es va decidir a més incloure còpies en paper en diferents espais de
l’edifici de l’Escola per tal que els alumnes i el personal que conviu amb els empleats disposi
també de la informació.
3.6. Processos de gestió documental
Probablement l’apartat amb més volum de treball sigui el 8.2 – Disseny dels processos de
gestió documental. Aquest apartat pot generar confusió en la seva interpretació, ja que es
titula “disseny dels processos de gestió documental” però també fa referència i explicita com
a requisit el desenvolupament de processos de negoci o de treball de l’organització (apartat
8.2.c, ISO 30301:2011). Per part de l’ESAGED es va interpretar de manera general i es va
optar per treballar a partir de la creació d’un mapa de processos, amb la inclusió de tots els
processos de treball: estratègics, operatius i de suport.

Quadre 8. Mapa de processos de l’ESAGED

A partir d’aquest esquema i a partir dels requisits de l’apartat 8.2 es va dissenyar un
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document normalitzat anomenat Fitxa de procés en el qual fer-hi constar tota la informació
referent a un mateix procés en un únic document. L’objectiu es poder aportar la informació
de control necessària per a un bon seguiment dels processos de treball de l’Escola així com
per a poder millorar-los a partir d’informació objectiva.

Quadre 9. Model de fitxa de procés

S’inclouen en aquesta fitxa informacions com la identificació i el tractament de riscos,
indicadors de control, procediments o documents que guarden relació amb cada procés de
treball, el seu responsable, i altres dades. S’ha desenvolupat una fitxa per cada procés,
segons la interpretació d’aquest apartat de la norma per part de l’ESAGED.
Aquest apartat de la norma s’ha de llegir en complementarietat amb el seu Annex A, en el
qual es tracten els requisits purament operatius de gestió documental, referents a la creació
i al control de documents. Es pot apreciar clarament la relació entre l’apartat 8.2.c i
l’estructura de la Taula A.1 de l’Annex A.
Cada punt de l’annex conté com a mínim un requisit, fent molt complex el control per part de
l’organització de tota aquesta informació. Per tal de simplificar aquest tasca, es va optar per
crear un document normalitzat, anomenat Quadre de creació i control, que segueix la
mateixa estructura de la Taula A.1 de l’annex A però en el qual s’inclou la informació sobre
com es compleix amb cadascun dels requisits i es fa referència a on trobar la documentació
que evidencia que així és. Aquest document normalitzat no només serveix d’ajuda per al
responsable del sistema de gestió sinó també facilita molt la tasca dels auditors, fent que
puguin disposar en un únic document d’informacions i aspectes molt diversos del sistema.
13

Ramon Alberch, Anahí Casadesús, Alfred Mauri, Remei Perpinyà, ESAGED-UAB

Girona 2014: Arxius i Industries Culturals

Quadre 10. Estructura del quadre de creació i control

Val a dir que tot el que consta al Quadre de creació i control ha seguit prèviament un
procés de desenvolupament en línia amb els requisits de la norma ISO 30301 així com
seguint les bones pràctiques de la norma ISO 15489. Alguns dels requisits s’han treballat en
estreta col·laboració amb el departament d’Informàtica de la FUAB.
3.7. Avaluació i millora
Tot l’anteriorment explicat deixaria de funcionar sense una bona planificació per a la
realització del seguiment de l’acompliment del sistema de gestió (apartat 9, ISO
30301:2011). És per això que s’ha desenvolupat un instrument, anomenat Programa
d’avaluació de l’acompliment, en el qual s’inclou la planificació anual de les avaluacions
internes, la supervisió de les aplicacions de gestió documental, la revisió per la direcció,
l’auditoria interna i l’auditoria de certificació. Hi ha un responsable assignat a cada
seguiment i una data estimada de realització.

Quadre 11. Programa d’avaluació de l’acompliment
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De cada seguiment es realitza un informe o acta, on s’inclou la descripció de les troballes,
incidències o no conformitats així com observacions i propostes d’accions de millora, si
s’escau. Els informes es traslladen a la direcció que es qui, juntament amb la persona
responsable del sistema de gestió, ha de decidir les accions a dur a terme amb la finalitat
última de la millora continua.
Per a controlar aquestes troballes, s’ha creat el document normalitzat Fitxa de no
conformitats, accions correctives, preventives i de millora (apartat 10.1, ISO 30301:2011)
mitjançant el qual es porta el control i es fa el seguiment de la resolució de les incidències o
no conformitats. Per a cadascuna s’assigna un responsable de resolució així com un
responsable del seguiment de la resolució.
La fitxa consta de dues parts diferenciades. A la part superior s’ha de realitzar la descripció
de la incidència o no conformitat, l’origen de la detecció i, en cas que hi hagin, les possibles
conseqüències que pugui ocasionar la no conformitat.

Quadre 12. Model de fitxa de no conformitat / accions correctives / preventives / millora – 1

A la part inferior hi ha l’espai destinat a la informació sobre la resolució de la no conformitat,
incloent l’enumeració i descripció de les accions a realitzar, el responsable assignat i les
dates estimades de resolució. Un cop es dóna per implantada la solució, el responsable de
l’acció implantada ha de remetre la fitxa al responsable del seguiment que, passat un temps
prudencial, donarà per tancada o no la no conformitat. Aquest temps prudencial serveix per
a constatar que, efectivament, l’acció correctiva que s’ha dut a terme ha estat eficient.
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Quadre 13. Model de fitxa de no conformitat / accions correctives / preventives / millora – 2

Aquestes fitxes estan a disposició de tot el personal i també permeten proposar accions de
millora (apartat 10.2, ISO 30301:2011). Tota aquesta informació es recull en un Registre de
control de no conformitats i accions correctives, preventives i de millora, ajudant d’aquesta
manera a un millor seguiment de les accions, a més de proporcionar una visió global de la
situació.

Quadre 14. Registre de control de no conformitats i accions correctives, preventives i de
millora

4. L’auditora interna
L’auditoria interna és part substancial de la implantació i la base per a un adequat
seguiment del sistema. Malgrat no ser un requisit, es va decidir desenvolupar un
procediment específic en el qual incloure, de manera ordenada i comprensible, tot allò que
demana la norma en el seu apartat 9.2. En aquest document es defineixen les
responsabilitats, es dibuixa el perfil i competències necessàries per a ser auditor intern i
s’especifica la metodologia per a realitzar auditories internes a l’Escola, en línia amb la
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norma ISO 19011:2011.
Es va considerar fonamental que l’auditor intern formés part del personal de la FUAB i que
conegués bé les particularitats de l’organització, però que a la vegada no estigués implicat
en la formulació i implementació del sistema de gestió de documents per òbvies raons
d’autonomia en la presa de decisions. Donat que era imprescindible un coneixement en
profunditat de la norma, la persona escollida per a dur a terme l’auditoria interna, que
pertany a l’àrea de Direcció Jurídica i Recursos Humans, va cursar amb un molt bon
aprofitament el curs d’Auditoria interna de Sistemes de Gestió per a Documents segons ISO
30300/30301 per tal de comptar amb les hores necessàries de teoria i pràctica, així com
d’una acreditació específica per a realitzar amb qualitat les seves tasques. Respecte a les
aptituds i competències, es va seguir allò determinat a l’apartat 7 de la norma ISO
19011:2011. Un cop seleccionat l’auditor intern i rebuda la formació pertinent i amb el
procés d’implantació del sistema avançant a bon ritme es va decidir fixar una data per a
l’auditoria interna. Degut a la mida de l’Escola, es va establir una jornada completa per a la
seva realització.
El següent pas va ser la recepció del Pla d’auditoria per part de l’auditor intern, amb la
planificació i un horari el més aproximat possible. Aquesta informació permet a l’organització
auditada programar juntament amb els responsables dels diferents departaments i els
empleats, les hores en les quals el seu departament serà auditat per a estar en plena
disposició. En el cas de l’ESAGED l’auditoria es va realitzar in situ, amb el responsable del
sistema de gestió present durant tot el procés. De l’auditoria interna es va recopilar molta
informació de cara a la millora del sistema, així com els punts forts i febles. Hi va haver una
bona comunicació entre l’auditora interna i la responsable del sistema durant tot el procés,
cosa que va afavorir molt la feina.

Quadre 15. Planificació de l’auditora interna
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Realitzar una auditoria interna és un procés complex, que implica la revisió un a un dels
requisits de la norma. A més, en el cas de l’ESAGED, s’afegia que era un sistema de gestió
nou i del qual no hi havia experiències prèvies que poguessin servir de referència. És per
això que l’auditora va realitzar un treball molt acurat i metòdic. Amb els resultats obtinguts
es va programar una nova planificació per a poder corregir les no conformitats i millorar
altres detalls abans de la data de l’auditoria de certificació per part d’una entitat externa. Es
van revisar totes les troballes, una per una, per a donar solucions de manera eficaç i
pertinent. Tot es va documentar, tant al Registre de NC, AC, AM i AP com a les fitxes de
seguiment.
Aquesta metodologia s’ha considerat molt positiva, ja que permet seguir el procés correctiu
d’una manera més senzilla i transparent, a més de possibilitar la implicació dels empleats.
Implantar un sistema de gestió comporta molt treball en equip i molta complicitat a l’hora de
resoldre qualsevol incidència real o potencial.

5. L’auditoria de certificació
La selecció de l’entitat que havia de realitzar l’auditoria per a la certificació del sistema de
gestió per a documents de l’ESAGED va plantejar un primer problema a resoldre degut a
que, fins aquell moment, no n’hi havia cap amb experiència en relació a la norma ISO
30301. En conseqüència, els criteris de selecció per part de l’ESAGED es van centrar en
dos aspectes molt concrets. Primerament, l’experiència de l’entitat en l’auditoria i certificació
de sistemes de gestió conforme a la norma ISO /IEC 17021:2011. En segon lloc,
l’establiment d’un primer intercanvi d’informació entre l’ESAGED i les entitats candidates a
fer-se càrrec de l’auditoria de certificació, a fi de valorar el grau de coneixement de la norma
18
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ISO 30301 i del nostre sector de negoci. Amb independència d’altres elements de valoració
a tenir en compte en el marc d’una contractació, van ser aquests dos als quals se’ls va
concedir un valor prioritari en el procés de selecció.
El procés d’auditoria i certificació es va desenvolupar seguint els passos que s’estableixen a
l’annex E de la norma ISO/IEC 17021:2011. Si bé aquest no té caràcter normatiu, si defineix
de manera precisa el procés d’auditoria de tercera part i el de certificació, que és d’utilitat en
una organització que no ha passat mai per un procés d’aquest tipus. Si bé l’ESAGED, en el
context de la Universitat Autònoma de Barcelona, disposa d’un Sistema Intern de Garantia
de Qualitat3 que s’aplica i audita en relació als estudis oficials que imparteix en el Màster en
Arxivística i Gestió de Documents, no es disposava, ni en el centre ni dins del seu personal,
d’experiència en auditories i en la certificació de normes ISO. Val la pena senyalar que a
mig termini i amb la finalitat de garantir la qualitat per a tots els estudis i titulacions que
ofereix l’ESAGED es planteja la implantació i certificació en ISO 9001, de manera que es
preveu que la certificació actual en ISO 30301 evolucioni cap a una integrada d’ambdues
normes.
Un cop seleccionada l’entitat per a realitzar el procés d’auditoria de certificació, aquesta va
procedir a la designació de l’equip auditor i a l’elaboració del pla d’auditoria. En aquest cas,
en tractar-se d’una auditoria per a la certificació inicial, el procés es va plantejar i es va
desenvolupar en dues fases, entre les quals es va disposar d’un termini suficient per a la
resolució de les troballes detectades en la primera fase d’auditoria. En conjunt, l’auditoria va
detectar en la seva primera fase un total de catorze potencials no conformitats de cara a la
segona fase d’auditoria, de les quals deu tenien caràcter de menors i quatre, majors. En cap
cas, cap d’ella plantejava una especial dificultat en la seva resolució, que es va dur a terme
en el termini disposat entre ambdues fases. El procediment que es va seguir per a la
resolució de les troballes de possibles no conformitats va ser el mateix que s’havia seguit
per a l’auditoria interna.
Confirmat l’equip auditor per a la fase 2 i establert el pla d’auditoria, aquesta es va realitzar
donant com a resultat la identificació de cinc no conformitats menors i set observacions. En
relació a les no conformitats constatades, pel seu caràcter de menors, l’ESAGED va
assumir el compromís de presentar a l’entitat auditora, en el termini màxim de 30 dies des
del tancament de l’auditoria, un Pla d’Accions Correctives indicant per a cada no conformitat
l’acció correctiva que s’havia dut a terme i la data de la seva resolució. Aquestes s’han de
sotmetre a seguiment en l’auditoria de seguiment.
Finalment, l’entitat certificadora va resoldre atorgar la certificació en data 8 de febrer de
2013, procedint a l’emissió dels documents pertinents i establint terminis d’auditoria de
seguiment anuals i de renovació als tres anys.

6. Procés de millora continua
El sistema de gestió per a documents es va implantar amb l’objectiu final de la millora
continua en l’organització, i no únicament amb la fita d’assolir la certificació. Un cop certificat
el sistema és fonamental realitzar el seguiment d’acord al programa d’avaluació de
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l’acompliment previst, així com que el responsable del sistema i els empleats siguin capaços
d’identificar les desviacions o no conformitats que es donin, seguir el protocol establert per a
solucionar-les i conèixer els mètodes per evitar-les.
És important fer esment a que la millora no es produeix a partir del moment en què el
sistema ha estat certificat, sinó que comença amb el procés d’anàlisi i planificació de la
implantació. És en aquest moment quan l’organització ha de detectar els seus punts febles i,
aprofitant la metodologia de gestió ISO, proposar millores. Un dels punts de partida que
l’ESAGED ha emprat per a decidir i planificar accions de millora ha estat l’anàlisi de riscos,
seguint l’indicat a l’apartat 10.2 de la norma.
Partir de la identificació de riscos, analitzar-los seguint la metodologia explicada
anteriorment (probabilitat i severitat) que aporta com a resultat el nivell de risc. Així mateix,
aquest nivell està directament relacionat amb la prioritat d’actuació per tal de prevenir-lo.
D’aquesta manera l’ESAGED pot definir un pla d’accions de millora coherent, a curt i mitjà
termini, amb resultats quantificables i que repercuteixen en el treball del dia a dia de
l’Escola.
Dins d’aquest procés de millora continua, s’ha continuat treballant en vàries accions que
s’estan desenvolupant des de la certificació, com són:
- Normalització de documents
- Millora i simplificació de procediments
- Desenvolupament de nous procediments
- Integració del sistema de gestió de qualitat en el sistema de gestió per a documents
- Millora en els canals de comunicació interna
- Manteniment i millora del repositori virtual, en base a les necessitats de l’Escola
Treballar d’acord a un sistema de gestió ISO permet la conscienciació del personal en les
bones pràctiques i directrius adoptades, aconseguint d’una manera gradual, l’adaptació dels
hàbits en línia amb la millora continua.
7. El pla de formació
Com ja s’ha assenyalat, la família de normes ISO 30300 obre grans expectatives per a la
incorporació de la gestió de documents com una àrea integrada i estratègica de
l’organització de les organitzacions, equiparant-la amb altres sistemes de gestió
certificables. Com a resposta a aquesta nova necessitat, l’Escola va dissenyar un pla de
formació per a capacitar als professionals en aquest perfil i facilitar a les organitzacions la
incorporació de la gestió documental en els seus plans de millora continua. A més, aquest
pla de formació obre noves perspectives laborals als professionals de la gestió documental i
dels arxius.
L’objectiu consisteix en oferir una formació en tres cursos que permet formar experts en
implantació, auditoria i certificació de sistemes de gestió per a documents segons la família
de normes ISO 30300, concretament: Curs d’Implantació de Sistemes de Gestió per a
Documents segons ISO 30300/30301, Curs d’auditoria interna de Sistemes de Gestió per a
Documents segons ISO 30300/30301 i Curs d’auditoria per a la certificació de Sistemes de
Gestió per a Documents segons ISO 30300/30301. El pla de formació està dirigit a
professionals de la gestió de documents i dels arxius, a responsables de sistemes
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d’informació, a experts en organització, informàtics i responsables de sistemes de qualitat
en el sector públic i/o privat, i a professionals de la consultoria, auditoria i certificació.
Cada curs es pot seguir de forma independent segons el perfil professional i les necessitats,
o participar en els tres de forma seqüencial per tal d’adquirir una formació integral en tot el
procés. La UAB-ESAGED atorga un certificat d’expert per la superació de cada curs. La
durada dels cursos és de 2 ECTS cadascun, equivalents a 50 hores entre les quals
s’inclouen hores lectives i de treball personal de l’alumne. S’imparteixen tant en modalitat
presencial com virtual. La metodologia docent combina sessions teòriques i pràctiques i
utilitza la tècnica de l’estudi de casos com a mètode actiu per a realitzar simulacions i aplicar
la teoria a situacions concretes per a la resolució de problemes plantejats en cada situació.
Per a això s’ha creat una empresa fictícia (LIGNUM) amb tots els components necessaris
per a realitzar la implantació d’un sistema de gestió per a documents en el primer curs,
auditar-la en el segon i certificar-la en el tercer.
El professorat que participa en la docència està integrat per professionals amb una llarga
experiència en gestió documental, consultoria, auditoria i certificació i en el món acadèmic:
Ramon Alberch (Director de l’ESAGED), Josep Matas (Advocat i professor de l’ESAGED),
Anna Lorente (Arxiu de l’Agència Catalana de l’Aigua), Carlota Bustelo (Consultora
independent), Cristina Fernández (Consultora independent), José Ramón Cruz Mundet
(Professor titular d’Arxivística de la Universitat Carlos III), Ricard Rosas (Director d’IGC
Espanya), Alfred Mauri (coordinador de titulació de l’ESAGED) i Remei Perpinyà
(responsable de l’àrea de recerca de l’ESAGED).
El I pla de formació es va desenvolupar entre els mesos d’octubre de 2012 i febrer de 2013 i
va comptar amb l’assistència de 63 professionals procedents majoritàriament de Catalunya,
la resta d’Espanya i també Amèrica Llatina (Costa Rica, Uruguai, Colòmbia i República
Dominicana). La valoració positiva dels cursos així com la bona acollida per part dels
assistents, més l’aposta decidida de l’Escola per les normes ISO 30300, han propiciat que el
pla de formació en sistemes de gestió per als documents hagi passat a formar part de
l’oferta formativa periòdica de l’Escola. En conseqüència, del mes d’octubre de 2013 al mes
d’octubre de 2014 es va programar un segon pla de formació que ha comptat amb
l’assistència de 61 professionals, gairebé la meitat dels quals procedeix de països d’Amèrica
Llatina. I al novembre de 2014 s’inicia el tercer pla de formació en les especialitzacions
abans esmentades. A més, s’ha planificat una extensió d’aquest pla de formació per a
impartir-lo en diferents Escoles i Universitats d’Amèrica Llatina de forma presencial. Així,
s’ha realitzar una primera edició d’aquest pla en col·laboració amb la Escuela Mexicana de
Archivos a Mèxic D.F. durant l’any 2013 amb un balanç global de 78 assistents en les tres
especialitzacions.

8. Conclusions i reflexions finals
L’experiència d’implantar, auditar i certificar la norma ISO 30301 a l’Escola Superior
d’Arxivística i Gestió de Documents, així com la impartició de dues edicions del pla de
formació en sistemes de gestió per a documents segons la ISO 30301 permeten presentar
unes primeres conclusions, molt centrades en tres aspectes d’interès: els recursos
necessaris per a la seva implementació, els beneficis que se’n deriven i la importància de la
difusió que s’ha dut a terme.
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Referent als recursos econòmics i humans el cost d’implantar, auditar i certificar
l’organització d’acord amb la norma és perfectament assumible. En el cas que ens ocupa,
és important assenyalar que no ha estat necessària una inversió en recursos tecnològics –
més enllà de la implementació de la signatura electrònica en els càrrecs directius– i que ha
estat necessària la contractació a temps parcial d’una experta en gestió de documents i
arxius per a materialitzar els avenços necessaris i complir amb el calendari d’execució
previst. Un cop finalitzada l’acció de certificació, s’ha consolidat aquest lloc de treball per a
atendre a la continuïtat de les accions de millora i assistir en projectes de formació continua
i presència de l’ESAGED en les xarxes socials. En tot cas, s’ha de tenir present que
l’ESAGED, en comptar amb professionals d’indubtable solvència en la gestió de documents
i arxius, el treball de lideratge i supervisió s’ha pogut realitzar amb plena satisfacció, fet que
probablement pugui comportar alguns problemes en organitzacions que no comptin amb
experts del sector en la seva plantilla. També cal remarcar que es consolida la idea que la
implantació, auditoria i certificació en ISO 30301 es desenvolupa amb una major solidesa,
eficiència i estalvi de temps en aquelles organitzacions que ja tenen implantat un sistema de
qualitat d’acord a la norma ISO 9001.
Referent als beneficis assolits, s’ha de prendre en consideració el fet que l’ESAGED, com a
centre adscrit a la UAB que imparteix titulacions oficials sota les directrius de l’Espai
Europeu d’Educació Superior, es troba sotmesa a unes obligacions de transparència i
retiment de comptes que només es poden satisfer de manera adequada si es disposa d’un
sistema de gestió de documents. En aquest sentit, la implantació del sistema referma la
seva efectivitat en l’acompliment de les obligacions legals, en tant que reforç a l’eficiència i
productivitat en la gestió de la informació i com un instrument eficaç en la recuperació i
accés a la informació.
En aquest sentit, la norma es valora entre els professionals com una palanca per a
aprofundir en el canvi que requereix la percepció dels arxius i la gestió documental, més
enllà de la seva consideració merament patrimonial en un cas, o supeditada als instruments
en general informàtics, en el segon. La seva formulació resulta clarificadora en relació al
que és el SGD, el que són les eines per al seu funcionament i els instruments per al seu
control i certificació, i això ha de contribuir, sens dubte, a diluir les confusions encara massa
habituals. També té transcendència en relació a la millora de l’eficiència de les
organitzacions, i a un altre aspecte cada cop més rellevant, tant en l’àmbit públic com en el
privat i empresarial: la transparència. Més enllà de les situacions de crisi periòdiques que
afecten als governs, les empreses i els recursos destinats a la gestió dels documents i els
arxius, la norma té recorregut precisament com a instrument ja desenvolupat per a un
procés de reconstrucció sobre unes bases diferents a les actuals i en les quals eficiència i
transparència són claus. I ho són realment en tots els àmbits: públics i privat i per a
qualsevol mida de les organitzacions.
Així mateix, i a un nivell més general, aquest procés permet afirmar que:
- Significa una extraordinària aportació a la normalització de la professió i la pràctica
arxivística.
- Intensifica i visualitza la importància de l’aliança amb altres professions com
tecnòlegs, juristes, experts en organització i en modernització.
- Dota d’un major contingut metodològic a la ciència arxivística.
- La implantació de la norma no resulta més complexa que qualsevol altra relacionada
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amb els sistemes de gestió de les organitzacions
Obliga a replantejar-se alguns mètodes i instruments de treball i a millorar les seves
prestacions (xarxa compartida, repositori digital, definició de rols i permisos,...).

Finalment, respecte a la difusió, la implantació de la norma a l’ESAGED ha permès donar a
conèixer aquesta experiència en nombrosos fòrums nacionals i internacionals durant els
anys 2013 i 2014. En tot cas la difusió realitzada a nivell de congressos i jornades (París,
San José de Costa Rica, Bogotà, Mèxic D.F., Santo Domingo, Toledo, Madrid) així com
d’articles a revistes especialitzades o la inserció d’informació rellevant al nostre web, tenen
com a objectiu fonamental aportar la nostra experiència que pot evidenciar-se en les
accions realitzades i també propiciar d’aquesta manera un impuls i millora de la implantació
en la mesura que altres organitzacions puguin prendre-ho com a revulsiu i element de
referència.
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Notes
1 Per consultar les dades d’inserció laboral derivats d’una enquesta realitzada anualment
sobre els alumnes que van finalitzar els seus estudis en una perspectiva de dos anys:
https://docs.google.com/file/d/0B4XujtVz9XLZMi11bFN6NEdFRE0/edit
2 http://www.arxivers.com/index.php/documents/publicacions/col-leccio-textos-1/128-textos01-codi-deontologic-dels-arxivers-catalans-1/file
3 El SGIQ de l’ESAGED s’ha dissenyat prenent com a base les directrius AUDIT següents:
AQU Catalunya: ttp://www.aqu.cat/universitats/audit/index.html
ANECA: http://www.aneca.es/Programas/AUDIT
I els estàndards i directrius de garantia de qualitat de l’ European Asociation for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA), organisme europeu d’avaluació de la qualitat
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