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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  

A L’AVANTPROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA 

LA LLEI 10/2001, DE 13 DE JULIOL, D’ARXIUS I 

DOCUMENTS 
 
 
Consideració preliminar 

 
Mitjançant anunci publicat al DOGC núm. 6900, de 26 de juny de 2015, es 
feu públic l’edicte de 17 de juny de 2015, pel qual, d’acord amb l’article 
36.4 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la 
Generalitat i del Govern, es sotmet a tràmit d’informació pública, durant el 
termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la data de la publicació, 
l’Avantprojecte de Llei per la qual es modifica la Llei 10/2001, de 13 de 
juliol, d’arxius i documents, tramitat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (en endavant, l’Avantprojecte). 
 
L’Avantprojecte és tramitat en compliment del mandat que incorpora la 
disposició final segona de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés  a la informació pública i bon govern, segons el qual, el 
Govern, en el termini de 6 mesos des de la publicació d’aquesta llei, ha 
d’elaborar i presentar al Parlament un projecte de llei de modificació de la 
Llei d’arxius i documents amb la finalitat d’adaptar-ne el seu contingut al 
règim d’accés a la informació i documentació públiques que estableix la Llei 
19/2014 referida. 
 
Les presents observacions i suggeriments de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
(en endavant, l’OAC) al text de l’Avantprojecte són emesos a l’empara dels 
art. 1 i 3 de la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, així com de l’art. 13.2 d) de les Normes d’actuació i règim intern 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, la LOAC i les NARI, 
respectivament), segons el qual, correspon a la Direcció de prevenció  
formular al director o directora de l’Oficina propostes i recomanacions sobre 
disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació perquè les elevi al 
Parlament, al Govern, als ens locals i, en els termes en què la normativa ho 
permeti, a les institucions i els organismes estatals, comunitaris i 
internacionals. 
 
Precedent: les aportacions de l’OAC a la Proposició de llei de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern 

 
En data 24 de desembre de 2013 l’OAC emeté un escrit amb aportacions a 
la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon 
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govern en el que, entre moltes altres qüestions, i a mode de consideració 
final, abordava la necessitat de coherència entre dues normes que 
esdevindrien (i de fet, han esdevingut) coexistents en llur vigència i, per 
tant, aplicació: la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, i la 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, atès que ambdues presenten identitat objectiva i 
subjectiva.   
 
Concretament,  es posava de manifest que la Llei 10/2001, que dedica el 
seu Títol IV a “l’accés als documents”, disciplina –encara de que forma 
incompleta– diversos aspectes propis de qualsevol règim d’accés a la 
informació pública que, per tant, esdevenen necessàriament incompatibles 
amb una llei de transparència i accés a la informació pública com és la Llei 
19/2014. 
 
Un cop exposades les raons de fons pertinents per tal de fonamentar el clar 
punt de convergència i de conflicte entre ambdues normes, pel que fa a les 
disposicions relatives al règim d’accés als documents públics, en el seu 
escrit d’aportacions finalment l’OAC conclogué proposar la derogació dels 
articles 19.2 a), 34 i 35 de la Llei 10/2001.  
 
La Disposició derogatòria de la Llei 19/2014 (lletra b) de l’apartat primer) 
ha vingut a estimar parcialment aquestes recomanacions de l’OAC, tot 
derogant els següents articles de la Llei 10/2001:  
 

Art. 19.2 a) Segona –emissió d’informe potestatiu sobre reclamacions 
en matèria d’accés–, 19.2 a) Tercera –informe preceptiu sobre 
derogacions singulars de la normativa–; 
 
Art. 34, ap. 1, 2 i 3 –reconeixement del dret d’accés, limitacions i 
derogacions singulars–; i  
 
Art. 35, ap. 1 i 3 –previsions procedimentals per a l’exercici del dret 
d’accés–. 

 
Igualment la Disposició derogatòria de la Llei 19/2014, al seu apartat 2n, 
prescriu que es tindrà per derogada qualsevol previsió continguda en 
normes d’igual o inferior rang que s’oposin al que estableix la Llei 19/2014, 
la qual cosa esdevé de rellevant importància pel que fa a la derogació de les 
previsions contingudes al Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, 
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avaluació i tria de documents (en endavant, el Decret 13/2008) contràries a 
la nova Llei de transparència. 
 
De l’anterior es desprèn que el legislador, amb la promulgació i entrada en 
vigor de la Llei 19/2014, va decidir mantenir vigents, doncs: 
 

- les funcions de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (en endavant, CNAATD) en la promoció de l’exercici del 
dret d’accés (art. 19.2 a) Primera Llei 10/2001); 
 
[l’Avantprojecte objecte de les presents al·legacions manté aquesta 

previsió al nou art. 19.2 a)] 

 
- les funcions pseudoregulatòries de la CNAATD (art. 19.2 a) Quarta i 

34.4 Llei 10/2001); 
 
[l’Avantprojecte objecte de les presents al·legacions manté aquesta 

previsió al nou art. 19.2 b)] 

 
- El deure dels arxius integrants en el sistema d’Arxius de Catalunya de 

publicitat de les limitacions a la consulta de documents (art. 34.5 Llei 
10/2001); 
 
[l’Avantprojecte manté aquesta previsió al nou art. 35.1 c)] 

 
- la regulació de l’accés parcial (art. 35.2 Llei 10/2001); 

 
[l’Avantprojecte manté aquesta previsió al nou art. 34.2] 

 
- el deure de els administracions i arxius de dotar-se de recursos i 

mitjans per a facilitar l’exercici del dret d’accés (art. 35.4 Llei 
10/2001); i  
 
[l’Avantprojecte manté aquesta previsió al nou art. 34.3] 

 
- les limitacions temporals de les exclusions del dret d’accés (art. 36 

Llei 10/2001). 
 
[l’Avantprojecte no afecta aquest art. 36, que resta, doncs, intacte] 
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La funció de la CNAATD de “promoure l’exercici del dret d’accés” 

 

Com s’ha dit, aquesta funció és recollida a l’art. 19.2 a) Primera de la versió 
actualment vigent de la Llei 10/2001, i l’Avantprojecte que la modifica, 
objecte de les presents al·legacions, manté aquesta previsió al nou art. 19.2 
a) proposat. 
 
L’OAC ja va posicionar-se en el seu moment en relació amb la conveniència 
d’atribuir aquesta funció de promoció del dret d’accés a la informació a 
favor de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública 
(en endavant, la CGDAIP), atesa llur qualitat d’institució independent i 
especialitzada en la tutelar el dret d’accés. 
 
Tanmateix, però, l’OAC manifestà també la manca de previsió per la Llei 
10/2001 de cap mena de concreció del contingut d’aquesta genèrica i 
inespecífica funció promotora, que hauria de ser definida.  
 
En aquest mateix sentit, convé aquí reiterar la mateixa idea i insistir en què 
l’Avantprojecte hauria d’aprofitar l’oportunitat, en modificar la Llei 10/2001, 
de fer l’esforç de concretar i, per tant, omplir de contingut aquesta genèrica 
i indeterminada funció. 
 
 

Les funcions de la CNAATD d’ “establir criteris sobre l’aplicació de la 

normativa que regeix l’accés” i de “fer constar el règim aplicable a 

l’accés” en les resolucions de les sol·licituds d’avaluació  

 

Com s’ha dit, aquestes funcions de la CNAATD, que l’OAC identifica com a 
pseudoregulatòries, són recollides als art. 19.2 a) Quarta i 34.4 de la versió 
actualment vigent de la Llei 10/2001, i l’Avantprojecte les manté –al nou 
art. 19.2 b) proposat–. 
 
Es distingeixen dues funcions: 
 

a) La d’ “establir criteris sobre l’aplicació de la normativa que regeix 
l’accés als documents públics”.  
 
Convé tenir present que l’art. 4.1 del Decret 13/2008, afegeix que els 
criteris es publiquen al DOGC a través d’una ordre del conseller/a 
competent en matèria de cultura. 
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b) I la consistent en “fer constar el règim aplicable als documents que 

s’hagin de conservar”, “[e]n resoldre les sol·licituds d’avaluació de 
documents públics”. El mateix es preveu a l’art. 4.2 del Decret 
13/2008. 

 
Tal i com reiteradament ha posat de manifest aquesta Oficina, entenem 
que, pel que fa a la primera de les funcions, sembla improcedent que, un 
cop promulgada i vigent la Llei 19/2014, la CNAATD pugui alhora limitar, 
condicionar o regular l’exercici del dret d’accés a informació pública a través 
de la formulació de “criteris” d’aplicació, per molt que puguin ser entesos 
aquests com a mers paràmetres orientatius o d’interpretació. En relació 
amb aquesta funció, ens remetem al deure de coordinació que, en relació 
concreta amb l’accés i la matèria de protecció de dades, recull la DA 6a de 
la Llei 19/2014. 
 
En relació amb la segona funció, tampoc no és acceptable que una resolució 
d’avaluació pugui determinar el règim jurídic aplicable a l’accés als 
documents avaluats que s’han decidit conservar, atès que qualsevol previsió 
relativa a l’esmentat règim d’accés ha de ser inferida necessàriament, o bé 
del propi règim d’accés mínim i transversal garantit a la Llei 19/2014, o bé 
de qualsevol altre règim substantiu especial (sectorial) d’accés vigent que 
pugui ser d’aplicació, segons la matèria, tal i com preveu la Disposició 
Addicional 1a (ap. 2n) de la mateixa Llei 19/2014.  
 
Per tant, ambdues funcions pseudoregulatòries, en la mesura que poden 
determinar les condicions d’exercici del dret d’accés a informació pública 
més enllà (i, per tant, eventualment de forma contradictòria i/o redundant) 
del que preveuen les lleis vigents en matèria de dret d’accés, contravenen 
els principis d’especialitat i seguretat jurídiques, en escapar tant de l’objecte 
de la Llei 10/2001, com de les funcions pròpies de gestió i avaluació 
documental que hauria de tenir assignades la CNAATD. 
 
Convé tenir en compte, alhora, que, en qualsevol cas, la determinació de 
criteris per part de la CNAATD tan sols podria fer referència a l’accés a 
informació continguda en documents, en el sentit que la norma d’arxius 
dóna del terme, per la qual cosa no podria abastar aquelles informacions 
públiques que no es contenen en un document. Aquesta divergència 
objectiva, de mantenir-se les funcions pseudoregulatòries de la CNAATD, 
contribuiria sense dubte a generar una duplicitat de criteris i règims d’accés 
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diferenciats, segons la informació pública es contingui o no en un document, 
la qual cosa no pot ser admesa per manca de seguretat jurídica.  
 
Coordinació entre la CNAATD, la Comissió de Garantia del Dret 

d’Accés a la Informació Pública (CGDAIP) i l’Autoritat catalana de 

Protecció de dades (ACPD)  
 
L’article 12 de l’Avantprojecte proposa afegir una Disposició Addicional 
vuitena a la Llei 10/2001, que ve a donar resposta al deure de coordinació 
entre la CAATD, la CGDAIP i l’ACPD, que imposa la Disposició Addicional 
sisena de la Llei 19/2014. 
 
En aquest sentit, la referida DA 6a Llei 19/2014 configura aquest deure de 
forma inconcreta, tot exigint a les tres institucions una genèrica obligació 
«d’adoptar les mesures de coordinació necessàries per a garantir una 
aplicació homogènia (...) dels principis i regles sobre la protecció de dades 
personals i l’accés a la informació”». Alhora es preveu la possibilitat que, a 
aquest efecte, puguin ser acordats “criteris i regles d’aplicació”. 
 
Tanmateix, però, convé advertir que la proposada DA 8a Llei 10/2001 es 
limita a concretar que les mesures de coordinació consistiran en essència, 
efectivament, en l’establiment de criteris i regles d’aplicació homogènia, a 
més d’altres “mesures relacionades que acordin per unanimitat” les tres 
institucions cridades a coordinar-se.. 
 
Tal i com es desprèn del seu redactat, la DA 8a referida passa a determinar 
el caràcter preceptiu de l’establiment dels criteris i regles d’aplicació (que 
d’acord amb la DA 6a Llei 19/2014 tan sols es preveia com una facultat), 
alhora que exigeix unanimitat a l’hora d’acordar altres mesures d’aplicació 
(quòrum de vot al què la Llei 19/2014 no fa referència).  
 
Per tant, podem objectar que el text de la disposició ha estat redactat en 
pràcticament els mateixos termes que la DA 6a Llei 19/2014, sense afegir-
ne cap valor, desaprofitant així l’oportunitat que brinda la modificació de la 
Llei 10/2001 per a concretar quin ha de ser l’abast, continguts i les 
condicions d’establiment i aplicació tant d’aquests criteris i regles d’aplicació 
homogènia, com de la resta d’altres possibles mesures de coordinació que 
s’acordin eventualment. 
 
De l’anterior crítica s’exceptua igualment el contingut del segon apartat de 
la DA 8a proposada, que si innova l’ordenament fins ara vigent, en el sentit 
d’aclarir que les reunions de les tres institucions es duran a terme 
ordinàriament de forma bimestral, o extraordinària quan ho sol·liciti la 
representació de qualsevol de les mateixes.   
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Tot i que la previsió legal de col·laboració entre institucions pot ser vista 
com a positiva, i més tenint en compte les tenses relacions que en els 
estats del nostre entorn han existit entre les autoritats de transparència i 
les encarregades de vetllar per la protecció de dades personals, no falten 
veus autoritzades de la doctrina científica que recorden que és la normativa 
sobre dret d’accés la que regeix la publicitat activa o passiva de la 
informació que conté dades personals de tercers, i la seva interpretació, 
com la de la resta de l’articulat de la llei de transparència, ha de ser 
necessàriament competència de les autoritats de transparència. 
 
 
 
Barcelona, 10 de juliol de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Vistiplau 
 
Òliver Garcia Muñoz    Òscar Roca Safont 
Tècnic jurista      Cap de l’Àrea de legislació i  
Àrea de legislació i assumptes jurídics  assumptes jurídics 


