
A. Dades de la unitat que vol transferir documents

SeccióUnitat (servei, àrea, departament, etc.) 

Nom de la persona responsable

Adreça electrònica  Telèfon

B. Dades administratives

Data de la transferència Nombre d’unitats transferides 

(Espai reservat per al Servei d’Arxiu i Gestió de Documents)

Codi de la unitat remitent 

Número de transferència Número de registre

C. Descripció de la documentació

Dades que ha d’emplenar la unitat que vol 
transferir documents

Dades que ha d’emplenar el Servei 
d’Arxiu i Gestió de Documents

Núm. d’ordre Descripció Dates extremes Signatura Observacions

Observacions:

La persona responsable de la unitat Rebut pel personal tècnic del Servei d’Arxiu i Gestió de 
Documents en data:

(Nom i cognoms) (Responsable del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents)

Formulari de 
transferència de documents

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal facilitades, 
s’incorporaran a un fitxer degudament registrat del qual és titular la Universitat de Lleida, amb la finalitat de gestionar l’activitat o donar-vos-en informació. La manca 
d’alguna d’aquestes dades o de l’autorització per tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d’aquest formulari confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l’accés a les dades personals esmentades anteriorment i 
per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un escrit adreçat a la 
persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

Codi de classificació
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