
Identificació del 

departament o organisme

XII Jornada Estudi i Debat 
Barcelona, 25 de maig de 2015

Taula rodona: Coordinació institucional per al règim d’accés
El rol de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 

Documental 



APDCAT                                  CNAATD CGDAIP

Llei 19/2014, transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix
el principi de coordinació entre els ens que tenen responsabilitat en matèria accés. 
(Disposició addicional sisena)  

Coordinació institucional per al règim d’accés

Rol CNAATD / Departament de Cultura:

Normatiu: Aprovar les taules d’accés i avaluació documental 

Control: Aplicació de les disposicions de les TAAD 



 Aproximació a l’accés per part de la CNAATD que difereix dels altres ens: 

 La CNAATD no avalua expedients concrets ni casos contingents; ho fa a nivell de cada 
procediment administratiu

 TAAD: determina el temps de conservació i el règim general dels expedients d’un 
procediment administratiu. Esdevé un instrument bàsic per la implementació dels 
sistemes de gestió documental. 

 Un dels principis bàsics de la gestió de documents és mantenir els documents íntegres, 
autèntics i fiables tot el temps que siguin necessaris per les finalitats per a les que van ser 
produïts i per les seves necessitats informatives. Una finalitat molt propera a la de la 
protecció de dades personals que estableix que aquestes només poden ser conservades 
el temps necessari per a les finalitats per a les que van ser recollides.

 Instrument pel compliment de la Llei 19/2014; art 19.3: 

Coordinació institucional per al règim d’accés

Les administracions públiques han d’establir un sistema de gestió de documents, informació
i dades integrat que permeti la interoperativitat entre les administracions, la localització de
qualsevol document o informació i la vinculació automàtica de cada document o conjunt
de dades al seu règim d’accés i publicitat.



Informació prèvia sobre el tràmit 



Informació prèvia sobre el tràmit 

Règim general d’accés

Termini de conservació

La persona interessada abans d'iniciar el 
procediment administratiu hauria de saber el 
temps que es conservarà el seu expedient ,
del qual en serà el principal interessat, i quin 
règim d’accés té definit



Informació prèvia sobre el tràmit 

Règim general d’accés

Termini de conservació Destrucció total en un termini de sis anys des de la remissió 
del Compte General a la Sindicatura de Comptes de l’exercici 
en què s’ha extingit el dret d’ajut 

Accés restringit per que conté dades de la intimitat 



En el cas d'una persona que no sigui interessada 
directa i  vulgui accedir a un  expedient de prestació 
de la Renda Mínima d’Inserció. 

Si prèviament li fos facilitada  la informació de la TAAD 
733, per exemple en el portal de transparència de la 
Generalitat, coneixeria ex-ante que el règim general 
d'accés d'aquest procediment és restringit. 

No vol dir que es negui el dret d'accés si no que amb 
aquesta informació la persona sol·licitant serà 
coneixedora que aquest expedient conté informació 
que no pot ser pública per motius d’intimitat.

Amb aquesta informació el sol·licitant podrà elaborar 
una petició d'accés molt més precisa sobre la 
documentació que vulgui consultar. 

Informació útil per l’accés del ciutadà   



 Les TAAD són útils a les unitats d'informació de les mateixes administracions ja que 
les ajuden en la ponderació de les peticions d'accés dels ciutadans i, en cas de 
denegació,  a fonamentar les severs resolucions ja que les TAAD inclouen el marc 
legal del procediment administratiu. 

 La TAAD ofereix uns criteris comuns el que incrementa l'eficiència i, sobre tot, facilita 
que les diverses administracions resolguin en un mateix sentit davant de peticions 
d'accés similars. El contrari genera una sensació de discrecionalitat i subjectivitat
que, en darrera instància, fa perdre la confiança del ciutadà en les Administracions 
públiques. 

Informació útil per a les unitats d’informació



Informació per a la publicitat activa 

 Facilita la publicitat activa. Si una TAAD estableix que el règim general d'accés d'un 
procediment administratiu és d'accés lliure, tant bon punt els expedients s'hagin 
resolt poden ser lliurement accessibles per qualsevol ciutadà. 

 De fet hi ha força informació continguda en documents públics que podria ser 
publicitada al Web /Portals de transparència sense conflictes d'accés. 



 Assegurar la coordinació de la CNAATD amb APDCAT i Com. Garantia Dret d’Accés tal i 
com estableix la Llei 19/2014.

 Elaborar i tramitar el nou decret que substitueixi l’actual Decret 13/2008. 

 Actualitzar els Acords de la CNAATD, motivat bàsicament per adequar-los a la Llei 
19/2014 i 39/2015. 

 Mantenir l’elaboració de taules d’accés i avaluació documental, prioritzant 
l’actualització del règim d’accés d’aquelles TAAD vigents que no el tenen informat. 

 Mantenir i potenciar els grups de treball de la CNAATD intentant que tinguin el caràcter 
més interadministratiu possible. 

Línies prioritàries 


