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LPHE - 55.2 

En ningún caso se podrán destruir tales documentos en tanto subsista su valor 

probatorio de derechos y obligaciones de las personas o los entes públicos

Conservació per defecte

Josep Matas

LAGD - Article 7. Responsabilitats dels titulars de documents públics

... 2. Amb independència de les tècniques o els suports utilitzats, tots els

documents públics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels 

continguts, i també la conservació i, si és procedent, la confidencialitat.

LAGD - Article 9. Avaluació dels documents públics

Un cop concloses les fases activa i semiactiva, s’ha d’aplicar a tots els documents

públics la normativa d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la 

conservació, per raó del valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació. Cap 

document públic no pot ésser eliminat si no se segueixen la normativa i el 

procediment establerts per via reglamentària.
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Ley 39/2015. Artículo 17. Archivo de documentos.

…

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita 

garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su 

consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se 

asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y 

soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de 

dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la 

normativa aplicable.

Conservació per defecte
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DECRET 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.

7.1. Tots els documents públics, independentment del suport en què es produeixen,

han de ser objecte d’avaluació.

7.4. No es poden eliminar els documents mentre subsisteixi el seu valor probatori de 

drets i obligacions de persones físiques o jurídiques o mentre no hagin transcorregut

els terminis que la legislació estableix per a la seva conservació. (…)

Conservació per defecte

Josep Matas

LAGD - Article 12. Inalienabilitat, inembargabilitat i imprescriptibilitat

1. Els documents públics no poden ésser alienats ni embargats, i els drets dels qui 

en són titulars no prescriuen.
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• documentació que estigui duplicada

• que contingui informació ja recollida en un altre suport menys onerós

• que contingui informació ja recollida en un registre

• que manqui manifestament de rellevància pública

“la part relativa a l’avaluació documental, les taules poden autoritzar la destrucció 

total o parcial de sèries documentals en poder de les diverses administracions 

catalanes i, d’aquesta manera, impedir l’exercici material del dret d’accés a la 

informació  eliminada”.

Informe sobre  el  Projecte  d’ordre  CLT/ /2016 per la qual s’aproven, es 
modifiquen i es deroguen taules d’avaluació i accés documental

Informe GAIP

Josep Matas

LOPD - Art. 4. Qualitat de les dades

5. Les dades de caràcter personal han de ser cancel·lades quan hagin deixat de 

ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual han estat recollides o 

registrades.

No han de ser conservades de manera que permetin identificar l'interessat 

durant un període superior al necessari per a les finalitats d'acord amb les quals 

hagin estat recollides o registrades.

S'ha de determinar per reglament el procediment pel qual, com a excepció, 

atesos els valors històrics, estadístics o científics d'acord amb la legislació 

específica, es decideixi el manteniment íntegre de determinades dades.

Eliminació per defecte

Josep Matas
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LOPD. Art. 3

d) Responsable del fitxer o el 
tractament:
persona física o jurídica, de 
naturalesa pública o privada, o 
òrgan administratiu, que decideixi 
sobre la finalitat, el contingut i 
l'ús del tractament.

RGPD. Art. 4

7) Responsable del tractament o 
responsable:
la persona física o jurídica, autoritat 
pública, servei o qualsevol altre 
organisme que, sol o juntament amb 
d’altres, determina les finalitats i els 
mitjans del tractament; si el dret de la 
Unió o dels estats membres (en) 
determina les finalitats i els mitjans...

Finalitat / Finalitats
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RGPD. Art. 5.1.b RGPD. Art. 5.1.e
Conservades de manera que permetin 
identificar els interessats durant un 
període no superior al necessari per a les 
finalitats del tractament ... Les dades 
personals es poden conservar durant 
períodes més llargs, sempre que es 
tractin exclusivament amb finalitats
d'arxiu en interès públic, amb finalitats 
de recerca científica o històrica o amb 
finalitats estadístiques, de conformitat 
amb l'article 89, apartat 1, sens perjudici 
de l’aplicació de les mesures tècniques i 
organitzatives adequades ... (limitació 
del termini de conservació).

Recollides amb finalitats determinades, 
explícites i legítimes i posteriorment no 
s’han de tractar de manera 
incompatible amb aquestes finalitats. 
D'acord amb l'article 89, apartat 1, el 
tractament posterior de les dades 
personals amb finalitats d'arxiu en 
interès públic, amb finalitats de recerca 
científica i històrica o amb finalitats 
estadístiques no es considera 
incompatible amb les finalitats inicials 
(limitació de la finalitat).

Finalitats d’arxiu en interès públic

Josep Matas
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LAGD. Art. 6

[Són documents públics]

els “de les empreses i les institucions privades concessionàries de serveis 
públics, en allò que fa referència a aquestes concessions”, 

els “de les persones i les entitats privades que exerceixen funcions 
públiques, en allò que fa referència a aquestes funcions”. 

Concessionaris / Funcions públiques
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1 Conservar només “les actuacions”?

“archivo electrónico único de los documentos electrónicos 
que correspondan a procedimientos finalizados, en los 
términos establecidos en la normativa reguladora aplicable”

Tres comentaris / preguntes finals

Josep Matas
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1 Conservar només “les actuacions”?

4. No formará parte del expediente administrativo la información que 
tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, 
ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, 
resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o 
entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las 
Administraciones Públicas, ….

Tres comentaris / preguntes finals

Josep Matas

2 Automatitzar el procediment?

Tres comentaris / preguntes finals

Josep Matas

RD 4/2010 ENI. Art. 21. Condiciones para la recuperación y conservación de 

documentos.

1. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas organizativas y técnicas

necesarias... en relación con la recuperación y conservación de los documentos 

electrónicos a lo largo de su ciclo de vida. Tales medidas incluirán:

…

f) El período de conservación de los documentos, establecido por las comisiones 

calificadoras que correspondan, de acuerdo con la legislación en vigor, las normas 

administrativas y obligaciones jurídicas que resulten de aplicación en cada caso.



21/02/2018

7

3 Avaluar a quin nivell?

Tres comentaris / preguntes finals

Josep Matas
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Moltes gràcies 
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