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CONCLUSIONS DEL XIV CONGRÉS D’ARXIVÏSTICA DE CATALUNYA 
 
Reunit el Comité Científic del XIVè Congrés d’Arxivística de Catalunya, que amb el nom 
Arxius, Identitat i Estat, ha aplegat a la ciutat de Barcelona més de 200 professionals de 
l’arxivística i la gestió de documents, i després d’escoltar les ponències i debats, 
proposem l’adopció de les següents conclusions: 
 
 
1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya que apliqui, desenvolupi i en el seu cas, 
actualitzi la legislació en materia d’arxius de la qual ja disposa per tal d’assolir el màxim 
desenvolupament del Sistema d’Arxius de Catalunya. 
 
2. Reiterar la reclamació a la Generalitat de Catalunya el canvi d’adscripció de la funció 
arxiu i gestió de documents per tal de poder desenvolupar les competències que li són 
pròpies des d’una posició més transversal. 
 
3. Requerir la cobertura de la vacant de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió 
Documental, òrgan director del Sistema d’Arxius de Catalunya. 
 
4. Reclamar al conjunt de les administracions que s’actuï en l’establiment de polítiques i 
òrgans que garanteixin la correcta preservació dels documents produïts en suports 
electrònics. 
 
5. Reclamar a la Generalitat de Catalunya una planificació estratègica que defineixi una 
política pública d’arxius i de gestió de documents que afronti les necessitats actuals i 
prevegui els reptes de futur. 
 
6. Esgotar totes les vies legals actualment vigents per tal d’assumir la total gestió i 
titularitat dels fons documentals propis de Catalunya. 
 
7. Impulsar la creació d’un grup de professionals que elabori el full de ruta que prevegui 
els escenaris possibles en l’àmbit dels arxius en el context de creació d’estructures 
d’Estat. 
 
8. Mantenir i intensificar els contactes amb organismes internacionals d’àmbit arxivístic 
per tal de traslladar-los la situació dels arxius al nostre país i informar-los del procés 
iniciat. 
 
9. Recordar el valor dels arxius i del patrimoni documental en la preservació de la 
memòria històrica i de la identitat dels pobles. 
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