
T’ajudem
en la gestió
documental i
administrativa

Destrucció confidencial i de residus 

Custòdia de documents

Digitalizació de documents

Servei postal



El nostre actiu més valuós,
el nostre equip

Tecnosolucions és un Centre Especial de Treball (CET) de 
la Fundació Aspros, format per 15 persones.

El dia a dia i l'èxit de totes les gestions és possible gràcies 
a la professionalitat, dedicació i esforç del nostre equip, 
que dona el millor de si mateix per assolir tots els 
objectius de l'empresa.



Estem en
constant evolució

Som el teu aliat en la gestió i 
emmagatzematge de documents.
Ens encarreguem de la destrucció 
confidencial de documents i de 
residus, així com de la custòdia i la 
digitalització de documents i també 
oferim serveis postals.

Els nostres serveis estan dirigits tant a 
empreses públiques i privades, com a 
particulars.

Un servei segur i de qualitat avalat per:

+1.870 m² de 
magatzem

Un equip 
professional



Ens encarreguem de la recollida, destrucció i reciclatge de documents confidencials 
i de residus com paper, plàstic i cartró, garantint el compliment de la normativa de 
seguretat i qualitat. A més, posem a disposició dels nostres clients certificats que 
avalen les destruccions que duem a terme. Cada any destruïm una mitjana de 95 
tones de documents i residus (mitjana en base als cinc últims exercicis).

DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL I DE RESIDUS

Assegurem la màxima seguretat i confidencialitat en la custòdia de tot tipus de 
documents. Mantenim un control exhaustiu de la documentació i facilitem la 
informació als nostres clients de forma immediata. Comptem amb una zona 
d’emmagatzematge de més de 940 m² per fer-ho possible.

CUSTÒDIA DE DOCUMENTS 

Facilitem la conversió de documents en paper a format digital. Gestionem de forma 
àgil i confidencial l’escaneig de documents per poder assegurar als nostres clients 
un accés centralitzat, segur i senzill a la seva informació.

DIGITALITZACIÓ DE DOCUMENTS 

Oferim un servei postal que inclou la recollida, l’admissió, la classificació i la 
distribució d’enviaments postals a tot el territori nacional.

SERVEI POSTAL  



Oferim un accés immediat a la documentació.

Gràcies als nostres serveis, els clients optimitzen al màxim
els recursos i espais de la seva empresa, millorant el flux 
documental i evitant duplicacions o pèrdues de documents.

Garantim l’acompliment de la Llei Orgànica de Protecció de 
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals 3/2018, de 5
de desembre.

Agilitzem

Optimitzem

Complim

Principals entitats i empreses que ja treballen amb nosaltres:



Tecnosolucions
Ctra. Torres de Segre s/n. 
25173 Sudanell (Lleida)

603 857 811
destruccio@tecnosolucions.cat
custodia@tecnosolucions.cat
www.tecnosolucions.cat

Fundació Aspros
Avinguda Joana Raspall, 30.
25002 (Lleida) · 973 278 087
aspros@aspros.cat


