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Benvolguts, 
 
Atesa la publicació de l’Edicte de 2 d’octubre de 2019, pel qual se sotmet a 
informació pública el “Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.” Ens complau de 
presentar-vos alguns comentaris que entenem que poden ser d’utilitat per a 
millorar la proposta.  
 
COMENTARIS i PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS –  GESTORS 
DE DOCUMENTS DE CATALUNYA AL: 
 
DECRET /2019, de xxx de xxx, pel qual s’aprova el R eglament de 
desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon Govern 
 
En relació al TÍTOL II. Publicitat activa: 
 
Art. 11.3 esmenta: 
3. La informació s’ha de mantenir publicada un mínim de cinc anys des del 
moment de la seva difusió, llevat que s’estableixi un altre termini en aquest 
Reglament o en una altra norma aplicable. 
 
Proposta:  
Incloure en aquest article la necessitat d’informar del temps de conservació de 
la informació indicada en les Taules d’Avaluació Documental (TAAD) 
aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD). La informació que és de conservació  i que és matèria de publicitat 
activa es regirà pels calendaris de conservació derivats de l’aplicació de les 
TAAD. 
 
Incloure punt 11.4: 
S’ha de garantir la integritat i l’accessibilitat permanent de la informació durant 
el temps determinat per a la seva obligació de publicitat i conservació. 
 
Incloure punt 11.5: 
S’ha de garantir que la informació de publicitat activa és autèntica i fiable, ja 
sigui perquè és font original dels processos que l’han generada, o bé perquè és 
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informació reelaborada però sempre relacionada amb els processos de creació 
corresponents, per complir amb la informació a publicar atenent el capítol II i III 
del títol II de la Llei 19/2014, del 29 de desembre. 
 

*** 

 
Art. 24.2 esmenta: 
2. S’entén, en tot cas, que una informació és sol·licitada de manera freqüent 
quan sigui demanada en sol·licituds d’accés presentades tres o més vegades 
en un període de tres anys per persones sol·licitants diferents, sempre que les 
sol·licituds hagin estat estimades totalment i tinguin per objecte el mateix 
assumpte o matèria. 
 
Proposta: 
Cal valorar que la informació sol·licitada als arxius pot trobar-se freqüentment 
en aquesta casuística. Coneixedors de l’avantatge que pot suposar publicar 
informació, per l’experiència d’accés als arxius, es proposa que l’article faci 
menció a que tota informació sol·licitada que pugui ser d’interès públic es 
publiqui directament, sense esperar a la concurrència indicada. 
 

*** 

 
CAPÍTOL II: Ens locals i el sector públic local 
Article 25. Obligacions generals i forma de publicació. 
 
Proposta:  
Al ser aquest article semblant a l’11è d’aquesta proposta de reglament 
suggerim incorporar les mateixes consideracions d’accés que s’han comentat 
en relació al vincle amb les TAAD, autenticitat i accessibilitat. És a dir, incloure 
en aquest article un punt que informi sobre la necessitat d’informar del temps 
de conservació de la informació indicada en les Taules d’Avaluació Documental 
(TAAD) aprovades per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). La informació que és de conservació  i que és matèria 
de publicitat activa es regirà pels calendaris de conservació derivats de 
l’aplicació de les TAAD. 
 

*** 

 
En relació al TÍTOL III. Dret d’accés a la informac ió pública 
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CAPÍTOL I 
Exercici del dret d’accés a la informació pública 
Article 41. Identitat de la persona sol·licitant d’informació 
Art. 41.1 esmenta: 
La persona sol·licitant s’ha d’identificar en tot moment conforme la normativa de 
procediment administratiu comú, i a aquest efecte en la sol·licitud d’accés a la 
informació pública ha de fer constar el seu nom i cognoms o la seva raó social, 
o el nom i cognoms de la persona que la representi. 
 
Proposta:  
S’ha de garantir l’accés anònim a la informació si aquest no genera un acte 
administratiu i és subjecte de publicitat activa no efectuada. Caldria identificar 
què és “bústia anònima” i com garantir-la. 
 

*** 

 
CAPÍTOL III. Resolució i accés a la informació públ ica 
Unitats d’informació. Art. 58 i 63. 
 
Proposta: 
Especificar que aquelles unitats que ja realitzen accés transversal a informació 
de diferents departaments com són les d’arxiu i gestió documental haurien 
d’assumir la funció d’unitats d’informació departamentals, que s’han de 
relacionar i coordinar si es tracta d’informació continguda en més d’un 
departament de la Generalitat. 
 
Aquesta funció dels serveis de gestió documental i arxiu encaixaria amb les 
funcions indicades per les unitats d’informació i també per la tramitació del 
procediment simplificat de l’art. 58. D’altra manera, només podria fer aquest 
procediment la unitat d’informació que, si no fos, l’arxiu, impediria a aquest (tal 
com està redactat l’art. 58) resoldre per aquesta via la majoria de peticions que 
actualment rep i resol simplificadament. 
 

*** 

 
En relació al TÍTOL V. Òrgans competents en matèria  de transparència i 
dret d’accés a informació pública a l’Administració  de la Generalitat i les 
entitats del seu sector públic 
Art. 63.2: Correspon a les secretaries generals de cada departament de 
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l’Administració de la Generalitat assumir la funció d’unitat d’informació, així com 
designar, per via de resolució o mitjançant disposicions d’estructura i 
organització, els òrgans departamentals que, amb rang mínim de subdirecció 
general, han d’exercir aquesta funció.  
 
Proposta: 
Caldria revisar el redactat si s’accepta la indicació anterior sobre arxius com a 
unitats d’informació. El fet que es sol·liciti que el rang mínim per a esdevenir 
“unitat d’informació” sigui la subdirecció, inhabilita actualment a tots els arxius 
que no tinguin aquest rang i, per tant, no els permetrà exercir la funció de 
provisió de la informació sol·licitada per la via de la sol·licitud d’accés a la 
informació pública. Aquest factor bloquejaria substancialment la pròpia 
execució del reglament. 
 
 
 

Barcelona, 4 de novembre de 2019 
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