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PONENCIA

“La transparencia en la administración
local y el papel de los archivos”
Manuel Villoria
(URJC-Transparencia Internacional)

La Administración local de Catalunya está siendo sometida a una alta exigencia de transparencia como con-
secuencia de la aplicación de la  Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La decisión 
del Parlament de aprobar esta norma tienen que ver con la existencia de un problema de desafección política 
y percepción de corrupción, la existencia de numerosos ejemplos de buenas prácticas en la materia a nivel 
internacional y un interés político por dar respuestas impactantes al problema de fondo. La transparencia es 
parte de las políticas de buen gobierno, la cual, a su vez, es parte de las políticas de buena gobernanza. Y to-
das ellas tienen su fundamento en una recuperación del valor de las instituciones como reglas del juego que 
incentivan conductas cooperativas y desincentivan conductas depredatorias si se diseñan adecuadamente y 
se internalizan por los receptores. La transparencia debe ser considerada como una política con sus diversos 
componentes, no puede bastar una ley. Más aún, hoy en día lo ideal es tener políticas de gobierno abierto, que 
incorporan transparencia, participación, rendición de cuentas y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de 
la democracia. En ese marco de las políticas de gobierno abierto los archivos son muy importantes. Constituyen 
el primer eslabón de la cadena de la transparencia. La forma de tomar decisiones y de registrarlas debe cambiar 
con las políticas de gobierno abierto, y desde luego hay que tomarse los archivos muy en serio. 

En materia de archivos y protección de datos, la Ley estatal introduce todo un conjunto de decisiones que hacen 
que el desarrollo posterior esté siendo muy confuso. La ley catalana es tributaria en parte de este problema. 
Para empezar, la ley estatal recupera el papel del artículo 57 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, cuando dicho artículo choca frontalmente con elementos importantes de la protección de 
datos y de la propia normativa de transparencia. También, los criterios de ponderación del artículo 15.3 generan 
problemas interpretativos. Además, la normativa catalana tiene sus propias dinámicas que complejizan aún 
más la interpretación. Por ejemplo, las tablas de evaluación documental, que están previstas en la ley de archi-
vos y documentos de Cataluña de 2001 y el decreto de 2008 que la desarrolla, para determinar para cada serie 
documental el plazo de conservación y cómo se les aplica la normativa sobre acceso a la información pueden 
haber generado problemas para la aplicación del derecho de acceso en la actualidad. Hasta hace relativamente 
poco las tablas que se habían aprobado no valoraban en detalle el tema del acceso. En suma, que la normativa 
de archivos y su conexión con la normativa de transparencia es compleja y, si a ellos se añade la protección de 
datos más compleja aún. 



DIÀLEG COMPARTIT 1 

Transparència i accés als arxius 
municipals
Abstract d’Isaac Àlvarez i Brugada. Moderador. Arxiu Municipal de Castellbisbal 
La recent entrada en vigor de la llei de transparència ha significat situar en l’agenda política, ni que sigui mo-
mentàniament, la importància de la transparència en la gestió i afavorir l’accés a la informació pública. A priori 
és una bona notícia pels arxius municipals i hauria de significar en teoria dotar-los de més recursos per tal que 
puguin publicar els instruments de descripció adequats o els quadres d’accés a les sèries documentals. No 
obstant l’escenari és diferent: els arxius han quedat al marge de les lleis de transparència i s’ha hagut d’esperar 
que es modifiqués la Llei 10/2001, de 13 de juliol, per a situar-los en les polítiques de transparència, malgrat 
això, la no presència dels arxius a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, li han restat protagonisme en el procés 
tant tècnica com mediàticament. 

La nova regulació sobre l’accés a la informació pública no simplifica o obra l’accés als documents continuant 
les múltiples limitacions o restriccions regulades per normes sectorials, ha complicat la posada a disposició 
dels documents d’arxiu, s’ha posat en qüestió la validesa de les TAAD i per extensió de la valoració de l’accés per 
sèries documentals, soluciona únicament en part el conflicte entre el dret d’accés i la protecció de les dades de 
caràcter personal, i no clarifica el dret a obtenir còpies de documents subjectes a drets de propietat intel·lectual. 

En aquesta situació es fa necessari treballar, sense esperar solucions externes a la professió, de forma activa 
i conjuntament els arxivers municipals junt amb òrgans tècnics de les diputacions i de la Generalitat per con-
sensuar solucions a nivell tècnic que permetin interpretar la normativa de transparència, dades de caràcter 
personal i propietat intel·lectual a la vista de la realitat dels arxius. Al mateix temps s’ha d’afavorir que el regla-
ment que ha de desplegar la Llei 19/2014, de 29 de desembre, doni eines i més seguretat jurídica als arxivers 
municipals i ajuntaments, i faciliti l’accés del ciutadà als documents públics. 

Abstract de Lluís-Esteve Casellas. Arxiu Municipal de Girona 
L’impacte de la Llei o lleis de transparència, accés a la informació pública i bon govern en el debat professional 
ha estat notori, principalment en relació amb tot allò que els professionals aportem a la transparència de les 
Administracions públiques. Ara bé, i la seva incidència pràctica en les Administracions en general i en el nostre 
àmbit d’actuació en particular? 

Quant al dret d’accés a la informació, en general, el més positiu probablement sigui la submissió al principi de la 
publicitat activa de determinada informació, fins i tot a l’obligació d’elaborar informació a demanda sempre que 
els costos siguin assumibles i raonables. Més enllà d’això les dades reals d’ús són com mínim molt discretes: 

1. Una difusa mitjana de 4 accessos diaris durant el mes de febrer als serveis de consulta, però també a 
tràmits inclosos a la plataforma “Seu-e 2.0 i Transparència” de l’AOC, amb 754 institucions acollides, consi-
derant que les 10 primeres representen el 20% del total d’accessos i el 30% no n’ha tingut cap. 

2 La Generalitat i el sector públic vinculat ha rebut en sis mesos una mitjana 1’6 peticions, el 40% de les quals 
han estat formulades pel 9’5% de les persones sol·licitants. 

Si ens referim al dret d’accés als arxius, també en general, no es pot afirmar de cap de les maneres que la Llei 
hagi tingut impacte, ni bo ni dolent. Tant sols consolida el dret d’accés ja previst en la Llei 30/1992, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La incidència quant a nombre de 
consultes és irrellevant. Tampoc es pot dir que la llei hagi generat un sobtat i desbordant interès per la gestió de 
documents, i això sí que potser és una mica més preocupant.

Pel que fa més específicament al dret d’accés a la documentació, la Llei millora relativament la situació actual 
en tant que dóna cobertura al dret d’accés que, de fet, ja es venia aplicant i, sobretot, perquè en principi “és 
d’accés lliure tot allò que no està explícitament restringit”. Més enllà d’això la Llei ha introduït un nou element de 



1. AOC. Disponibles les estadístiques de visites del servei de Seu-e 2.0 i Transparència del mes de febrer. 29 de març de 2016. https://web.aoc.cat/blogs/2016/03/disponibles-
les-estadistiques-de-visites-del-servei-de-seu-e-2-0-transparencia-del-mes-de-febrer/
2. GENERALITAT DE CATALUNYA. Dret d’accés a la informació pública. Anàlisi dels sis primers mesos (juliol – desembre 2015) del dret d’accés a la informació pública en l’àm-
bit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Barcelona:, febrer de 2016. http://exteriors.gencat.cat/web/sites/exteriors/.content/transparencia/
accesinfopublica/Informes/Informe-6-mesos-SAIP_Vfinal.pdf
3 .GAIP. Informe 1/201628/01/2016. Informe sobre el Projecte d’ordre CLT/  /2016 per la qual s’aproven, es modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental. 28 
de gener de 2016. http://www.gaip.cat/ca/detall/normativa/Informe-1-2016 

confusió quant al procediment per a l’exercici del dret d’accés i l’exercici del dret d’oposició. En aquests casos, la infor-
mació prèvia del dret d’oposició cal entendre-la d’aplicació exclusivament en sol·licituds d’informació amb limitacions 
en el seu accés. Fer-ho extensiu a totes les consultes és manifestament absurd, a més d’ineficient, i no és justificable 
ni comprensible sinó és per un sobtat excés de zel o una “pseudomodernitat transparencial”.

La Llei tampoc resolt qüestions fonamentals com els drets concurrents en l’accés a determinada documentació, en 
la qual l’equilibri entre els interessos públics i privats sempre ha estat difícil. Estem parlant de les llicències d’obra i 
les llicències d’activitat econòmic, sobre les quals el concepte de persona interessada amb drets legítims i directes 
xoca de ple amb la pregunta “així qualsevol pot consultar els plànols de casa meva o del meu negoci?”. És evident 
que, més enllà de les dades personals que constin a l’expedient, o fins i tot el pressupost, la documentació tècnica és, 
aparentment, del tot neutra, a excepció feta que hi hagi raons de seguretat evidents que, per desgràcia, no ho són mai.

Finalment, no la Llei sinó la seva aplicació, i més concretament l’enfocament irreal de la Comissió de Garantia del Dret 
d’Accés a la Informació Pública (GAIP),  pot abocar a una situació absolutament surrealista en la interpretació i exe-
cució de les taules d’accés i avaluació i tria documental (TAAD) i un xoc sense precedents amb la CNAATD i l’APDCAT 
en aquesta matèria. No es tracta del rol (principal) de mediació que exerceix la Comissió, però que ja tenia reconegut 
per llei la CNAATD i l’APDCAT, o la participació o no d’experts en gestió de documents en la mateixa Comissió (a la 
vista dels resultats, imprescindible!). Es tracta de posar en qüestió el paper de la CNAATD, i de rebot de l’APDCAT, en 
els darrers 25 anys, l’experiència de la qual ha estat pionera i referent indiscutible a l’Estat.

L’error de la GAIP és de base: abans de la Llei, el caos, perquè “el dret d’accés a la informació pública gairebé no tenia 
cap virtualiat jurídica ni pràctica (atesa la regulació enormement restrictiva que en feia l’article 37 de la LRJPAC)”. 
D’aquí, que evoqui a “l’autèntic canvi de paradigma provocat per la legislació de transparència i el reconeixement 
amplíssim del dret d’accés a la ciutadania a la informació pública que... obliga a revisar completament la pràctica 
anterior”.

Amb aquesta perspectiva no sorprèn que la GAIP negui la possibilitat d’establir règims d’accés per sèrie documental 
sinó que sempre sigui per ponderació de cada cas, que proposi que el règim d’accés de les TAAD sigui orientatiu o 
que directament s’ometi, o que hi hagi un únic i prou ampli termini per a la destrucció de tota la documentació que no 
hagi de ser conservada, menystenint absolutament els terminis de prescripció administrativa i l’obligació de la LOPD 
de cancel·lar les dades personals un cop finalitzada la seva utilitzat administrativa. 

El plantejament de la GAIP, doncs, pot ser valorat en el seu vessant teòric, però resulta evident l’absolut desconeixe-
ment dels sistemes de gestió de documents, de la gestió diària de les organitzacions i del context internacional sobre 
l’avaluació i regulació de l’eliminació de documents. És evident que l’eliminació impedeix l’accés al document, però 
no a la informació. De la mateixa manera que garanteix el compliment de la LOPD i la racionalització de la gestió més 
enllà dels problemes derivats de la custòdia.

D’altra part, com s’estableixen criteris objectius de conservació de la documentació més enllà de la seva prescripció 
en base a criteris de transparència? Durant anys la professió ha debatut sobre el rigor i l’objectivitat en l’aplicació de 
criteris per a fixar els terminis de retenció. El contrari és un retorn al passat i a l’arbitrarietat i, consegüentment, s’opo-
sa frontalment a la transparència i a l’exercici del dret d’accés que la professió ha defensat, consolidat i aplicat des 
d’abans de la mateixa llei.

Per tot plegat, el plantejament de la professió ha de ser continuar avançant decididament en la consolidació de criteris 
clars i objectius, basats en la prescripció dels drets i de les obligacions de la mateixa Administració i de les persones 
interessades o amb interessos legítims i directes. I l’única manera d’aplicar aquests criteris de forma homogènia i 
transparent és fer-ho a partir de l’anàlisi de les potestats administratives derivades l’exercici dels àmbits de compe-
tència propis de cada Administració. La ponderació individual de l’exercici del dret d’accés serà, en tot cas, a partir del 
règim d’accés prèviament establert i de les possibles limitacions en l’accés prèviament identificades, amb el conven-
ciment de que això no només és possible pel coneixement que la professió té dels documents que conformen els ex-
pedients i la seva possible normalització i tipificació, sinó també perquè és l’única manera viable d’oferir la informació 
a la ciutadania.



Abstract de Roger Cots. Ajuntament de Gavà
L’opció legislativa del dret d’ accés a la informació pública recollida en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei catalana  19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació́ pública i bon govern , no innova, senzillament amplia el que d’ antuvi era 
ja un dret essencialment limitat,  que romania restringit a expedients closos i contemplava restriccions addi-
cionals més enllà del que preveia la  CE (podia ser denegat l’accés quan prevalguessin raons d’interès públic, 
interessos de tercers més dignes de protecció o quan així ho disposés una llei). 

La universalització del dret d’ accés amb independència de l’ estat de tramitació de l’ expedient, la innecessari-
etat que la sol·licitud vingui motivada,  el seu  exercici a partir dels setze anys, l’ accés gratuït, la configuració d’ 
un teòric procediment àgil de resposta (un mes des de la recepció de la resposta)  , la reclamació potestativa i 
prèvia a  la via judicial, la creació de Consells de Transparència i Bon Govern, l’ obligació de donar accés parcial, 
el règim del silenci, , etc., són  mesures que llastimosament arriben tard i malament, i evidencien fins ara el dèfi-
cit democràtic de les nostres institucions respecte els mecanismes de participació ciutadana en la fiscalització 
social d’ aquests primers , desoint així mateix el caràcter de dret fonamental que reconeix el propi tribunal dels 
drets humans europeu.

També pretendre creure que es finiran les pràctiques clientelars o les vulneracions del dret d’ accés  per mitjà d’ 
òrgans de control o fiscalització ad hoc, és una greu equivocació   -i que més enllà de  la més que qüestionable 
designació parlamentària dels seus membres, suposa una possible invasió per part del legislador  de la garantia 
institucional de l’ autonomia local-.  Davant d’ això , cal anticipar-nos al risc i aprofitar a nivell municipal  els 
canvis normatius per reivindicar l’ experiència i formació dels/ de les arxivers/res-gestors documentals, tant 
respecte al dret d’ accés a la informació pública com respecte a la gestió documental , elements indisociables, 
més encara sí  tenim en compte l’ entrada  en vigor en breu  de la Llei 39/2015, d’ 1 d’ octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques que exigeix l’ ús obligatori dels mitjans electrònics en to-
tes les fases del procediment ,  amb l’ objectiu de garantir un procediment més eficient, més fefaent i més legal. 

Les mesures  per garantir el dret d’ accés a la informació pública com,  minorar la complexitat tècnica dels pro-
cediments, utilitzar una semàntica més senzilla, evitar l’ excés innecessari d’ informació,  facilitar els regidors 
i regidores una informació que no pot ser inferior als que contempla la Llei 19/2014 per la ciutadania, etc. no 
tenen altre denominador que comptar amb  la necessària professionalització i experiència de servidors públics 
com els/les  arxivers/res municipals  i de llur militància en el sector públic.



DIÀLEG COMPARTIT 2 

Transparència i gestió documental
Abstract d’Alan Capellades. Moderador. Arxiu Comarcal del Vallès Occidental 
Què pot aportar la gestió documental a la transparència, a l’accés a la informació i al govern obert? És una res-
posta difícil, però podríem resumir-ho en una frase ben curta: fer-los realitat. 

Els arxivers i gestors documentals, com a tècnics especialitzats en la gestió de la informació, sabem proporci-
onar els instruments i els mètodes per gestionar de manera eficaç i eficient un portal de transparència. Per una 
banda, utilitzem una estructura jeràrquica que facilita la recuperació de la informació, el quadre de classificació. 
La utilització del quadre de classificació, a més de ser una obligació legal indicat per la llei de transparència 
(19/2014, art. 6.d), proporciona estabilitat i la vincula amb la lògica de producció. Per l’altra banda proporcionem 
les metadades de descripció i de control necessàries per a 

corroborar l’autenticitat de la documentació publicada. Juntament amb aquests dos mecanismes, també tro-
bem el control de les versions, l’automatització de la publicació dels documents i la generació de documents 
en formats reutilitzables. Aquests són només alguns dels beneficis tècnics que pot proporcionar un Sistema de 
Gestió Documental però cal veure més enllà. A llarg termini, la transparència té com a objectiu proporcionar a la 
ciutadania els elements necessaris per fiscalitzar l’activitat de qualsevol ajuntament. Aquests elements no són 
res més que proves jurídiques, és a dir, documents. No parlem ni d’ítems, ni de propaganda, sinó de documents 
d’arxiu, records, amb totes les garanties jurídiques necessàries. El que aporta un Sistema de Gestió Documen-
tal a la transparència es pot traduir en dos termes: confiança i eficiència, conceptes molt buscats en aquests 
temps de crisi. 

Abstract de Joaquim Borràs. Arxiu Municipal de Barcelona
Davant el repte de construir una administració local més democràtica, transparent i accessible s’evidencia que la gestió 
documental és una peça clau. Abans la gestió documental gairebé sempre era sinònim d’eficàcia i eficàcia interna de 
les organitzacions, avui és també un element imprescindible per fer possible la transparència o la reutilització de la in-
formació i les dades que requereixen els ciutadans.

En els darrers anys, la qüestió de l’accés s’havia centrat bàsicament als arxius; progressivament s’ha anat ampliant en 
el concepte de transparència a les administracions públiques. Aquest canvi no ha estat merament formal, atès que ha 
tingut la seva implicació en el debat professional, tot centrant-se en el rol del Sistema Gestió de Documents (SGD) en 
el nou cotext de les organitzacions. També, encara que de forma més o menys imprecisa, la legislació en la matèria de 
transparència, i més concretament la Llei 19/2914, de transparència, accés a la informació i bon govern (articles 5.2, 
5.4, 6.1.d i 19.3) aposta per aquest fonament tècnic basat en la gestió documental.  A més, la demanda ciutadana ja no 
es limita als expedients tancats i en la fase d’arxius, sinó que el seu interès s’estén a tot el cicle i fins i tot a les primeres 
fases de tramitació dels assumptes, que és quan realment hi ha més necessitat de control i màxima incidència social. 
Per això, recíprocament a l’interès professional esmentat, és més imperatiu que les organitzacions es dotin i implantin 
els seus SGD.  

Amb l’establiment del SGD, la nostra contribució es basa en: la normativa i els procediments, els instruments (quadre de 
classificació, calendari de conservació i accés, esquema de metadades, etc.); les responsabilitats compartides amb els 
diferents agents; el desenvolupament de les eines tecnològiques; i els plans d’actuació municipal en aquesta matèria.     

Tanmateix, caldrà anar en compte en no caure en els errors del passat i construir sistemes basats només en el front 
office, perquè si no es reformula una administració electrònica (una nova Administració en definitiva), basada en el pa-
radigma de la gestió documental, tornarem a oblidar un peça fonamental del back office i el caos estarà servit (ara, amb 
o sense transparència).

Estem convençuts que els arxivers podem contribuir molt a l’exercici de retre compte i a facilitar l’accés a la informació, 
mitjançant el SGD corporatiu i de qualitat.   



Abstract de Jordi Masias. Assesorament i gestió en TIC, SL AGTIC
Després d’alguns mesos de l’entrada en vigor de la llei de Transparència, es constata que majoria dels projectes 
que s’estan duent a terme en aquest àmbit, es plantegen més des del punt de vista de tenir un repositori espe-
cífic de dades i documents, a partir del qual, els portals de transparència accedeixen a aquesta informació i la 
publiquen o li donen accés.  

Nosaltres, però, creiem la millor estratègia per a una organització, en aquest àmbit, no és crear aquest, sinó 
crear accessos, des del portal de transparència, a les fonts de dades originals, almenys pel que fa referència als 
documents electrònics, és a dir, connectar el portal al gestor documental de l’organisme, doncs serà la forma 
de garantir l’accés i l’actualització d’aquesta documentació en tot moment.

I com fer això?, el primer que ens caldrà serà disposar d’un gestor documental únic i properament de l’eina 
d’arxiu electrònic únic, segon, disposar d’un model de gestió del document i expedient electrònic, tercer, tenir 
estructurat el gestor documental en base al quadre de classificació i quart i molt important, tenir una política de 
gestió d’accés als documents i expedients electrònics, implementada sobre el gestor documental i l’eina d’arxiu, 
que a partir de la informació de les metadades doni o no accés a un expedient i document electrònic des del 
portal de transparència.

Des del nostre punt de vista, el projecte de transparència i el de gestió del document i expedient electrònic no 
són projectes desconnectats, sinó que s’haurien d’abordar de forma conjunta. Això implica que en els projectes 
de transparència hi haurien de participar els mateixos perfils que en els de gestió del document i expedient elec-
trònic: juristes, responsables de gestió documental i arxiu, informàtics i responsables d’organització.

En definitiva, creiem que cal que:

> Treballem conjuntament els diferents àmbits: jurídic, gestió documental i arxiu, informàtic i organització.

> Les metadades són claus en la gestió eficient del document electrònic amb validesa jurídica en la   
 transparència.

> La política d’accés de l’organisme, ha de ser única i ha de contemplar la transparència.

> I sobretot, en tot allò que haguem de fer,  integrem, no dupliquem.



DIÀLEG COMPARTIT 3 

Transparència i dades obertes
Abstract de Joan Soler. Moderador. Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya
Dins l’àmbit de l’anomenada publicitat activa, l’espai proactiu de provisió d’informació pública que tota admi-
nistració pública ha d’habilitar per complir amb les exigències legals de la Transparència, hi trobem els portals 
de Dades Obertes. Aquests portals complementen els de Transparència, Participació, les seus electròniques o 
els propis webs corporatius. La seva singularitat rau en la posada a disposició pública d’una llarga llista de da-
tasets en formats reutilitzables, és a dir, fitxers de dades que puguin ser descarregats pels ciutadans i aquests 
en puguin explotar el contingut pel seu benefici o o el benefici comú. L’activitat pública de les administracions 
va lligada a la natura jurídica de moltes accions, però la recollida sistemàtica de dades per a proveir serveis fa 
que molta informació no tingui aquesta natura i pugui ser reutilitzada lliurement i sense restriccions. Aquesta 
reutilització ve emparada legalment i s’entén que és una manera més que tenen les administracions de pro-
moure el retorn social de la informació que recullen en motiu de la seva activitat ordinària. Dades obertes és un 
concepte lligat a la voluntat explícita de les administracions de no patrimonialitzar els recursos que els ciuta-
dans financen amb els seus impostos. D’una visió burocràtica de la recollida de dades per a un ús pur i exclusiu 
de la pròpia administració, passem a un espai de coparticipació amb el ciutadà en el disseny de les polítiques 
públiques. Moltes persones i col·lectius poden ser beneficiaris d’aquestes dades obertes: emprenedors, perio-
distes, professionals liberals de tot tipus, enginyers, però també plataformes ciutadanes que volen avaluar les 
polítiques públiques i forçar el retiment de comptes. Avaluar l’honestedat de l’administració i el seu bon govern, 
també està a l’arrel d’aquesta obertura de dades.

En aquest sentit el diàleg que emprendrem abordarà dos punts de vista, el del ciutadà i el de l’arxiver – gestor 
de documents. El primer ens tractarà quines necessitats tenen els ciutadans i quina tipologia de dades neces-
siten, si és que en necessita. Intentarem raonar qui està utilitzant aquests portals, si les dades que s’ofereixen 
són adequades i si es percep la seva actualització periòdica i la seva necessària qualitat i autenticitat. Pel que 
fa al segon punt de vista, analitzarem com l’arxivística de dades pot aportar elements de qualitat en aquests 
datasets, com pot millorar-los, preparar-los, analitzar-ne el contingut, efectuar processos de datacleansing i 
dataenrichment, que permetin oferir el millor producte. Dades obertes, en definitiva, que poden anar lligades a 
l’activitat ordinària d’una administració o a l’anàlisi retrospectiva d’aquesta. Això vol dir que les dades obertes 
poden derivar de documents en fase de plena vigència administrativa però també de documents que deriven 
dels instruments de descripció que elaboren els serveis d’arxiu. Dades obertes és, en definitiva, un concepte 
diacrònic i tranversal, sense límits temporals però amb moltes exigències de qualitat, autenticitat i foment de 
la reutilització.

Abstract de Julio Cerdá. Archivo Municipal de Arganda del Rey
Muchas veces se da por hecho que la transparencia es una cuestión puramente tecnológica. Son frecuentes los 
portales de transparencia que se nutren de datos e información que se ofrece incompleta, incomprensible, mal or-
ganizada, y en formatos que impiden su reutilización, y lo que es más grave, al tratarse de información elaborada, 
resulta imposible verificar su validez o autenticidad.

Si pensáramos en un escenario ideal no serían necesarios los portales de transparencia, la transparencia debería 
ser una consecuencia, una transparencia “automática”, el resultado natural de una correcta política de gestión de 
documentos. Para ello habrá que partir de una visión integradora de los sistemas de información, y será necesario 
reformular procedimientos y procesos, avanzar hacia datos únicos, no redundantes, interoperables, compartidos, 
simplificados, y por supuesto íntegramente digitales en todas las fases de su ciclo de vida

El nuevo foco de trabajo son todas las tareas técnicas dirigidas a facilitar la reutilización e intercambio de informa-
ción, y con una vocación de accesibilidad, usabilidad, simplicidad y seguridad. Sabiendo que la información gene-
rada por el archivo, la originada en los procedimientos administrativos, va a interactuar con otros tipos de datos 
que cada vez más, gracias al uso inteligente de las tecnologías, se convierten en un elemento fundamental para la 
toma de decisiones y poder impulsar servicios innovadores que ayuden a mejorar el bienestar de los ciudadanos. 




