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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 
AL REGLAMENT DEL SISTEMA D’ARXIUS I GESTIÓ DE 
DOCUMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
 
 
 

Consideració preliminar: l’arxivística i el dret d’accés a la informació 
pública 
 
 
Entre les finalitats que la Llei 14/2008 encomana a l’Oficina es troba la d’«[i]mpulsar 
totes les mesures que siguin pertinents per assolir la transparència en la gestió del 
sector públic» (article 1); i entre les seves funcions es comprenen les d’«[e]studiar, 
promoure i impulsar l’aplicació de bones pràctiques amb relació a la transparència en 
la gestió pública» i la de «proposar les mesures necessàries per assolir més 
transparència en la gestió del sector públic» (article 3)1. 
 
Si bé és cert que la lògica del coneixement tècnic arxivístic obeeix a un enfoc no sempre 
coincident amb el del dret d’accés a la informació pública i les exigències de 
transparència —com ho demostra el fet que la normativa d’arxius i documents resti 
ubicada entre la normativa sectorial de l’àmbit de la cultura–, no ho és menys que 
presenta indubtables punts de contacte amb aquelles eines de bona governança. 
 
D’una banda, ambdós règims responen al principi originari de transparència com ho 
demostra el fet que la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents expressi en el 
seu preàmbul que «[l]a Llei [...] [r]econeix que l’accés als documents públics és un dret 
que té tota persona, independentment de la nacionalitat, de la condició o de la funció 
que tingui, dret que tan sols es pot denegar en aplicació de les limitacions establertes 
legalment. Així mateix, la Llei considera que per a les administracions públiques la 
gestió correcta dels documents és essencial pel que fa a la seguretat jurídica i a 
l’actuació eficaç i transparent i amb obertura a la participació ciutadana». O que en 
l’exposició de motius del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria 
de documents s’afirmi que «el Decret aplica els principis sobre transparència i accés a 
la informació previstos a l’Informe sobre el Bon Govern i Transparència Administrativa 
de 27 de juliol de 2005, que va emetre un grup de treball creat per acord de Govern de 
21 de desembre de 2004». 
 
De l’altra banda, difícilment es podrà concebre el dret d’accés a la informació pública 
sense una adequada infraestructura de tractament de la informació, la qual vindrà 

                                                 
1 És en compliment de les esmentades funcions que l’Oficina Antifrau de Catalunya acaba de fer públic el 
proppassat mes de febrer un estudi sobre el Dret d’accés a la informació pública i transparència. 
Aspectes claus en la seva regulació. En l’estudi es constata el rellevant paper que el sistema arxivístic 
juga en matèria de transparència dels poders públics i la necessitat que l’ordenament jurídic faci coherent 
la normativa arxivística amb la que reguli el dret d’accés a la informació pública. 
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constituïda, precisament, pel sistema arxivístic. Un document públic que hagi estat 
eliminat o que no resulti localitzable pot suposar, en la pràctica, un obstacle insalvable 
per la transparència. 
 
El sistema d’arxius ha de ser, doncs, un suport al dret d’accés a la informació pública 
que atresora, no un condicionant del seu exercici. En aquest sentit, es pot afirmar que 
la transparència pública es recolza necessàriament sobre un sistema documental 
d’arxius. 
 
 

Article 2 
 
Aquest precepte del Reglament porta per títol “àmbit d’aplicació”, determinant 
únicament l’àmbit subjectiu dels poders públics locals subjectes al Reglament. 
 
Es troba a faltar la determinació de l’àmbit objectiu d’aplicació. Suggerim que l’article 
sigui completat amb la descripció dels documents públics (obtinguts o generats pels ens 
subjectes a la norma en l’exercici de la seva funció) que hagin d’integrar el fons de 
l’arxiu.  
 
Bona prova d’aquesta mancança ho és la contradicció en què aquest precepte entra amb 
l’incís primer de l’article 10.1 del propi Reglament quan preveu que «[f]ormen el 
patrimoni documental de la Diputació de Girona tots els documents rebuts o creats per 
la Diputació de Girona en l’exercici de les seves funcions als quals fa referència l’article 
2 d’aquest Reglament».  Doncs, bé resulta que l’article 2 no conté cap referència en 
aquest sentit, precisament perquè no regula l’àmbit objectiu d’aplicació. 
 
Igualment, suggerim la modificació de la lletra c), que en la seva redacció actual 
estableix: «[l]es persones que exerceixen càrrecs de representació política», 
substituint-la per una altra expressió de contingut més ampli com podria ser l’emprada 
per l’article 6.2 de la Llei 10/2001: «persones físiques que ocupen càrrecs polítics». 
D’aquesta manera s’aconseguiria major coherència amb la pròpia Llei d’arxius i 
documents, i s’evitaria circumscriure els subjectes obligats als càrrecs d’origen 
representatiu. 
 
 
 
Article 11 
 
Aquest article porta per títol: «L’accés als documents i la difusió de patrimoni 
documental». 
 
Tanmateix, i contràriament al que es desprèn del títol, el precepte no regula el règim 
d’accés —això és objecte del Títol IV del Reglament— sinó les funcions pròpies del 
Servei d’arxius. 
 
Suggerim, en conseqüència, que pel cas que es mantingui el contingut d’aquest article 
es modifiqui el seu títol per fer-lo correspondre amb el seu veritable objecte. 
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Article 32 
 
El Reglament objecte de consideració dedica el Títol IV a l’accés a la informació. 
 
El Títol IV, al seu torn, consta de tres capítols denominats “règim general d’accés als 
documents”, “procediments d’accés”, i “préstec de documents”, respectivament. 
 
L’article 32 és el precepte que obre tant el Títol IV com el seu Capítol I i porta per títol: 
«Principis generals». 
 
L’actual redacció d’aquesta norma ens planteja una sèrie de consideracions que tot 
seguit passem a exposar. 
 
Trobem a faltar —i, per tant, suggerim la seva inclusió—, una referència explícita als 
principis de transparència i d’accessibilitat màxima en què, entre d’altres, es fonamenta 
el dret d’accés a la informació pública. 
 
Coherentment amb aquests principis, recomanem que siguin substituïdes les 
referències que l’article fa als “ciutadans” per l’expressió “totes les persones”. De fet, 
això resultaria més coherent no només amb el que preveuen tant el Preàmbul com 
l’article 34.1 de la Llei 10/2001, sinó també amb el que aquest propi Reglament fa en el 
seu article 38. 
 
L’article 32.1 estableix en el seu incís segon: «L’accés dels ciutadans als documents 
només pot ésser denegat en aplicació de les limitacions legalment establertes. Les 
denegacions del dret d’accés als documents públics s’han de fer per resolució 
motivada».  
 
Per raons sistemàtiques, l’Oficina considera que aquest incís hauria de formar part del 
contingut de l’article 33 que és el que es dedica a les excepcions o limitacions al dret 
d’accés. La seva ubicació actual en el precepte dedicat als principis generals resulta 
distorsionadora perquè la regla general, precisament, ha de ser la de l’accés a la 
informació. 
 
En darrer terme, i també per raons sistemàtiques, suggerim que l’apartat 2 de l’article 
32 sigui reubicat en el Capítol corresponent doncs té per objecte una qüestió de 
procediment com és el termini màxim per resoldre les sol�licituds d’accés.  
 
 
 
Article 33 
 
En el marc de les excepcions al règim d’accés, l’apartat 2 d’aquest article preveu: 
«L’accés a la documentació es pot denegar temporalment mentre el document no hagi 
estat objecte de classificació o abans que s’hagi restaurat, si la consulta comporta 
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perjudici per a la seva integritat i seguretat, sense perjudici d’allò previst a l’article 40 
d’aquest Reglament, llevat que concorri causa urgent degudament motivada». 
 
Pel principi d’accessibilitat màxima que ha d’inspirar el sistema, tota restricció o 
limitació al dret d’accés ha de resultar clarament ben definida, de manera que la seva 
aplicació quedi restringida a supòsits prèviament i acuradament descrits, restringint al 
màxim la discrecionalitat. 
 
Segons el parer de l’Oficina, la redacció proposada de l’article 33.2 no respon a aquesta 
exigència. D’una banda, fa dependre l’accés als documents d’una mera operació tècnica 
arxivística com és la classificació, la qual, per cert, s’ha de produir sempre, com 
estableix l’article 20.1 del Reglament. D’una altra, l’incís final de l’apartat sembla 
introduir un nou motiu de limitació relacionat amb la urgència que, tractant-se d’un 
concepte indeterminat, podria donar lloc a interpretacions indegudament restrictives 
del dret d’accés a la informació pública. 
 
En conseqüència, suggerim o bé la supressió de l’apartat o, en el seu defecte, la seva 
reformulació de manera que resulti més respectuosa amb les exigències de 
transparència. 
 
 
 
Article 36  
 
Aquest article porta per títol “documentació amb dades protegides” i estableix que: «De 
manera general, es facilitarà l’accés parcial a la documentació o informació que 
contingui dades reservades, sempre que se’n pugui garantir la confidencialitat. 
S’aplicaran processos tècnics per preservar les informacions que mereixin reserva». 
 
Suggerim que sigui substituïda la terminologia emprada (“dades protegides”, “dades 
reservades”) per una expressió més genèrica com podria ser la de “dades afectades per 
alguna excepció”. 
 
La raó d’aquest suggeriment es fonamenta en la imprecisió dels termes “protegides” i 
“reservades” respecte dels quals la norma no ofereix cap definició autèntica. En puritat 
només es podria parlar de dades “reservades” en aplicació de la Llei 9/1968, de 5 
d’abril, de secrets oficials doncs és aquesta la norma que contempla que la 
documentació pugui ser classificada en les categories de “secreta” o “reservada”. 
 
 
 
Article 39 
 
L’article estableix com a edat mínima per exercir el dret d’accés els setze anys. 
 
Dita limitació, segons el nostre parer, no resulta coherent amb el principi 
d’accessibilitat màxima ni tampoc amb el dret dels menors a estar informats com a part 
del seu desenvolupament integral com a persones. 
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Suggerim, doncs, l’eliminació del precepte. 
 
 
 
Article 41 
 
Aquest precepte en preveure que pugui establir-se un nombre màxim “d’unitats 
documentals” a consultar, resulta potencialment restrictiu del dret d’accés. 
 
Convindria, i així ho suggerim, definir què s’entén per unitat documental als efectes 
d’aquesta norma. 
 
   
 
 
Barcelona, 25 de març de 2013 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 
 


