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On es poden ingressar i admetre documents privats?

Modalitats. Les qüestions essencials 

Condicions proposades pels particulars 

Conseqüències jurídiques de l’ingrés

On es poden ingressar i admetre documents privats?

Lliure disposició del propietari 

Límits en sortida de l’Estat del patrimoni documental  

LPHE, art. 5.1

A los efectos de la presente Ley se entiende por exportación la salida 

del territorio español de cualquiera de los bienes que integran el 

patrimonio histórico español

Sortida temporal / Exportació definitiva
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On es poden ingressar i admetre documents privats?

El condicionant del territori 

Article 3. Ens locals territorials

El municipi, la comarca i la província tenen naturalesa territorial i gaudeixen 
d'autonomia per a la gestió dels interessos respectius

Article 10 Competències i territori locals

Les competències dels ens locals territorials de Catalunya s'entenen referides a
llurs territoris respectius...

On es poden ingressar i admetre documents privats?

El condicionant del territori 

LAD – Art. 32 Els arxius municipals

2. Els arxius municipals tenen les responsabilitats següents quant al patrimoni

documental dels seus respectius àmbits territorials:

a) Vetllar per conservar-lo.

3. Els arxius municipals poden acollir, si l’ajuntament ho acorda amb el titular 
respectiu, documentació d’interès històric o cultural d’altres persones físiques o 
jurídiques relacionades amb el municipi
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On es poden ingressar i admetre documents privats?

El condicionant del territori 

Pertinença al SAC i planificació

LAD - Article 23. Coordinació en la custòdia de documents

...

2. Els arxius públics integrats al Sistema d’Arxius de Catalunya han de 
col·laborar en la salvaguarda del patrimoni documental privat. En l’ingrés de 
documents privats en arxius públics s’ha de procurar respectar l’àmbit 
territorial de cada arxiu

On es poden ingressar i admetre documents privats?

El condicionant del territori 

Pertinença al SAC i planificació

Només als integrants del SAC ?
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On es poden ingressar i admetre documents privats? 

Modalitats. Les qüestions essencials 

Condicions proposades pels particulars 

Conseqüències jurídiques de l’ingrés

Modalitats

� Compra – venda

� Donació

� Dació en pagament

� Comodat

� Les troballes
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Modalitats - Compra Compra -- vendavenda

� Es justifica per a peces o conjunts singulars

� Inhibeix possibles donacions

Modalitats - DonaciDonacióó

� Vàlida també verbalment si hi ha lliurament 

� Condicions però no preu

� Admesa la donació amb clàusula revocatòria

� Revocable per incompliment de condicions (prescripció 1 any)
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Modalitats - ComodatComodat

� Dret a ús, gratuït

� Possibilitat d’establir condicions

� Si no indica termini, recuperable en qualsevol moment 

� Recuperable per “urgent necessitat”

� Admissió de renovacions tàcites

LAD – Art. 14 - Dipòsit de documents privats en arxius públics

1. Els propietaris de documents privats els poden dipositar en un arxiu 

públic...

2. Les administracions públiques poden establir sistemes de 

compensació pel tractament arxivístic i el dipòsit de fons 

documentals privats, especialment si el titular del fons rescindeix el 

dipòsit.

� Prèviament establertes i conegudes pel comodant

� No per despeses ordinàries o pròpies del comodatari

Modalitats - ComodatComodat
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Modalitats – DaciDacióó en pagamenten pagament

� Compensació de qualsevol deute

� Qualsevol bé del patrimoni cultural

� Valoració en base a informe tècnic

� Acceptació pel Ple de la Corporació

Modalitats – TroballesTroballes

�� Descoberta d'Descoberta d'objectesobjectes de valor de valor extraordinariextraordinari

troballes arqueològiques

�� LesLes troballestroballes
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Béns mobles habitualment posseïts per algú, propietari 
desconegut

1. Qui ho troba ho comunica a l’Ajuntament

2. Edicte, publicitat

3. Comunicar a Cultura - Generalitat  

4. Dipòsit durant 6 mesos (custòdia a Arxiu)

Modalitats – TroballesTroballes

� Si apareix el propietari recupera els documents
� Abonament despeses conservació i custòdia

� Premi al trobador de bona fe, segons import

� Si no apareix el propietari
� Lliurament a qui ho ha trobat que ha d’abonar les despeses

� Si és patrimoni documental obligació de complir obligacions

Modalitats – TroballesTroballes
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On es poden ingressar i admetre documents privats? 

Modalitats. Les qüestions essencials 

Condicions proposades pels particulars

Conseqüències jurídiques de l’ingrés

Condicions proposades pels particulars 

Article 14

Dipòsit de documents privats en arxius públics

1. Els propietaris de documents privats els poden dipositar en un arxiu 

públic. Si en l’acord de dipòsit no consta res en contra, l’arxiu queda 

autoritzat a:

a) Tractar arxivísticament els documents, tot seguint els processos i les 

tècniques habituals del centre.

b) Facilitar la difusió dels documents amb finalitats culturals.

c) Facilitar l’accés als documents en les condicions generals aplicables 

a la documentació pública.

...

3. En cas d’incompliment de les obligacions establertes per l’article 13, 

el Departament de Cultura pot acordar l’ingrés temporal ... . En aquests 

casos l’arxiu pot fer, sense necessitat d’autorització del titular del fons, 

les actuacions establertes per l’apartat 1.
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Condicions proposades pels particulars  
Propietat intel·lectual

�� Es poden cedir els drets que es tenenEs poden cedir els drets que es tenen

�� Les Les cessionscessions de de dretsdrets han de constar per han de constar per escritescrit

��Es poden cedir els drets que es tenenEs poden cedir els drets que es tenen

��Els documents rebuts pel cedent/donantEls documents rebuts pel cedent/donant

��Els drets obtinguts dEls drets obtinguts d’”’”autor assalariatautor assalariat””

�� Les Les cessionscessions de de dretsdrets han de constar per han de constar per escritescrit

Condicions proposades pels particulars  
Propietat intel·lectual



12

��Es poden cedir els drets que es tenenEs poden cedir els drets que es tenen

�� Les Les cessionscessions de de dretsdrets han de constar per han de constar per escritescrit

TR LPI  - Art. 45. Formalización escrita.

Toda cesión deberá formalizarse por escrito. 

�� Drets moralsDrets morals

�� Drets dDrets d’’explotaciexplotacióó
�� ReproducciReproduccióó

�� DistribuciDistribucióó

�� ComunicaciComunicacióó ppúúblicablica

�� TransformaciTransformacióó

Condicions proposades pels particulars  
Propietat intel·lectual

Article 14

Dipòsit de documents privats en arxius públics

1. Els propietaris de documents privats els poden dipositar en un arxiu 

públic. Si en l’acord de dipòsit no consta res en contra, l’arxiu queda 

autoritzat a:

...

c) Facilitar l’accés als documents en les condicions generals aplicables 

a la documentació pública.

Condicions proposades pels particulars

�� Les limitacions a la consultaLes limitacions a la consulta
��AutoritzaciAutoritzacióó prprèèviavia??

��ElsEls llíímitsmits temporalstemporals
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Condicions proposades pels particulars

�� Les limitacions a la consultaLes limitacions a la consulta

�� LL’’obtenciobtencióó de reproduccions de reproduccions 

On es poden ingressar i admetre documents privats? 

Modalitats. Les qüestions essencials 

Condicions proposades pels particulars 

Conseqüències jurídiques de l’ingrés
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Conseqüències jurídiques de l’ingrés

Llei Patrimoni Cultural Català – Art. 19, 2

Integren el patrimoni documental de Catalunya els 
documents que s'inclouen en algun dels supòsits 
següents:
...Els documents compresos en fons conservats en 
arxius de titularitat pública de Catalunya.

a la LPCC

� Deure de conservació (art. 21)

Eliminació reglamentàriament (no classificats)

� Facilitar informació (art. 21 i 40)

Estat i utilització

a la LAD

� Ordenats i inventariats (art. 13 a)

Còpia de l’inventari al Departament de Cultura

� Conservació íntegra (art. 13 b)

No desmembrar fons sense autorització

No eliminar sense autorització CNAATD

Conseqüències jurídiques de l’ingrés
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Classificació com a patrimoni documental

Conseqüències jurídiques de l’ingrés

Incorporació a l’inventari de béns de l’Ajuntament

Moltes gràcies

Josep Matas

www.legalment.cat

@JosepMatas


