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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE EL SISTEMA D’ARXIUS DE 

CATALUNYA (Tram. 302-00073/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:  

1. Continuar amb el desenvolupament del Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC) d'acord amb les 
previsions de la Llei 10/2001 d'Arxius i Gestió de Documents (modificada per la llei 20/2015), en 
els següents aspectes:  

S’ACCEPTA L’ESMENA 1 DE JXCAT I ERC 

a) Continuar amb el desplegament el Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC) com un conjunt 
integrat i coordinat dels principals centres de gestió documental del país, d'acord amb els 
principis de coordinació interadministrativa i cooperació institucional.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DE JXCAT I ERC 

b) Finalitzar el Cens d'Arxius i del Patrimoni Documental de Catalunya abans d'acabar la 
legislatura. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 3 DE JXCAT I ERC 

c) Crear el Registre d'Arxius de Catalunya com a repertori formal i oficial dels arxius del 
SAC, tal com preveu la llei abans d'acabar la legislatura. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DE JXCAT I ERC 

d) Crear el Mapa d’Arxius de Catalunya com a instrument de p lanificació i gestió dels 
arxius del SAC, tal com preveu la llei. 

2. Potenciar els arxius municipals en el marc del Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC), sota el 
principi que tot municipi rep i genera documentació i té dret a mantenir el seu propi arxiu. En 
aquest sentit, el Departament de Cultura, amb la cooperació de les Diputacions, ha de: 

S’ACCEPTA L’ESMENA 5 DE JXCAT I ERC 

a) Desplegar les polítiques de suport necessàries per possibilitar la prestació del 
servei d’arxiu, dirigit per un tècnic superior qualificat, en els municipis de més de 
10.000 habitants, tal com preveu la llei.  

b) Establir noves mesures de suport i foment adreçades als municipis de menys de 
10.000 habitants per tal de garantir la gestió i el manteniment del seu propi arxiu, que 
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comportin nous mecanismes de cooperació intermunicipal i de gestió compartida, 
amb la participació de la Generalitat, diputacions i arxius comarcals.  

c) Estudiar en el marc del pla d'arxius i gestió documental la possibilitat de crear la Xarxa 
d'Arxius Municipals com a instrument de coordinació i cooperació dels arxius dels 
municipis de més de 10.000 habitants i/o que mantinguin un servei d'arxiu, en el marc del 
Sistema d'Arxius de Catalunya. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 6 DE JXCAT I ERC 

3. Reforçar, en el marc de la Llei 10/2001 d’arxius i gestió documental, la Xarxa d'Arxius Comarcals 
i diversificar les seves funcions. En aquest sentit, el Departament de Cultura ha de: 

TRANSACCIÓ 1 AMB L’ESMENA 7 DE JXCAT I ERC 

a) Continuar donant i ampliant, si s'escau, les funcions d’assessorament i de suport 
adreçades als municipis de menys de 10.000 habitants de la seva comarca en matèria 
d'arxius i gestió documental. 

TRANSACCIÓ 2 AMB L’ESMENA 8 DE JXCAT I ERC 

b) Tal com ho expressa la Llei 10/2001, continuar gestionant els arxius comarcals 
assegurant-ne la unitat i la coherència de gestió dels centres entre la Generalitat i els arxius 
municipals de les capitals de comarca, així com amb els consells comarcals respectius, i, si 
s’escau, incorporar-hi les millores que es derivin del pla d’arxius. 

TRANSACCIÓ 3 AMB L’ESMENA 9 DE JXCAT I ERC 

c) Finalitzar el mapa dels arxius comarcals tenint en compte les necessitats reals dels 
diferents territoris. 

TRANSACCIÓ 4 AMB L’ESMENA 10 DE JXCAT I ERC 

4. Ressituar l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) com una peça clau del Sistema d'Arxius de 
Catalunya (SAC), a través de les següents accions prioritàries:  

a) Dotar l’ANC de serveis de suport als arxius del SAC, en matèria de restauració, 
digitalització, formació, recerca i recursos educatius.  

TRANSACCIÓ 1 AMB L’ESMENA 1 DE CIUTADANS 

b) Prestigiar l'ANC com a destí inequívoc dels fons i col·leccions documentals dels 
personatges, institucions, empreses i entitats d'abast nacional. 
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S’ACCEPTA L’ESMENA 11 DE JXCAT I ERC 

c) Dotar l'ANC de recursos suficients i, si cal, de l’estructura jurídica adequada que li 
permeti una àmplia autonomia de gestió i el seu desenvolupament com a equipament de 
nivell nacional i internacional. 

TRANSACCIÓ 5 AMB L’ESMENA 12 DE JXCAT I ERC  

Aprovats: per unanimitat (125 vots a favor) 

5. Dotar el Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC) d'una estructura orgànica específica que encapçali 
i doni més visibilitat, rigor i potencia a les polítiques de gestió documental de la Generalitat de 
Catalunya, en dues fases: 

S’ACCEPTA L’ESMENA 13 DE JXCAT I ERC 

Aprovat: 86 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i diputada 

no adscrita) i 39 abstencions (Cs i PPC) 

a) Reformar, a curt termini, l’estructura administrativa de la Conselleria de Cultura 
per a dotar-la d'una unitat i d'una direcció específica les polítiques d'arxius i gestió 
documental. 

Aprovat: 86 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i 

diputada no adscrita) i 39 abstencions (Cs i PPC) 

b) Estudiar, en el marc del Pla d'Arxius i Cestió Documental, a més llarg termini, l'encaix 
orgànic de les polítiques d'arxius i gestió documental del Govern de Catalunya des d'una 
perspectiva transversal i interdepartamental, que pugui garantir la gestió única del sistema 
documental de la Generalitat, desplegar polítiques al territori amb la resta 
d'administracions i agents, i encarar els nous reptes de la nova legislació de Transparencia, 
Accés a la Informació i Bon Govern.  

S’ACCEPTA L’ESMENA 14 DE JXCAT I ERC 

6. Impulsar el paper del Consell Nacional d'Arxius i Gestió Documental (CNAGD) com l'òrgan 
col·legiat consultiu i preceptor de les polítiques d'arxius i gestió documental del país amb la 
participació de tots els agents (administracions, professionals i experts), i garantir el seu 
funcionament normal amb reunions regulars del seu plenari, cada sis mesos,  i de la seva 
comissió permanent, cada tres. 

7. Consolidar el paper de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental 
(CNAATD) intensificant l’elaboració de taules d’avaluació documental i prioritzant les 
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mesures que normalitzin, de manera segura i legal, l’eliminació de la documentació 
avaluada. 

8. Participar, des del Departament de Cultura, en el desplegament i implantació de la llei 
19/2014 de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, amb les següents accions:  

a) Incorporar, com a Departament de Cultura, el conveni subscrit el 2015 pel 
Departament de Governació, les diputacions, l’FMC, l’ACM, i el Consorci de 
l’Administració Oberta, pel desplegament de polítiques de transparència i accés a la 
informació. 

b) Participar activament, com a Departament de Cultura en la Comissió 
Interdepartamental de transparència i accés a la informació pública i en la seva 
comissió tècnica. 

c) Promoure la participació de la professió arxivística a la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública (CGDAIP) mitjançant la coordinació d’aquesta 
amb l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i la Comissió d’Accés, 
Avaluació i Tria Documental (CNAATD), d’acord amb la disposició addicional sisena de 
la llei.  

9. Promoure la Implantació d'un protocol de gestió de la documentació electrònica de la 
Generalitat de Catalunya i l'elaboració d'una Estratègia global de país que preservi el patrimoni 
documental del present i del futur del país de forma digitalitzada. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 15 DE JXCAT I ERC 

10. Elaborar un protocol d’adquisicions de fons del patrimoni documental català, en 
qualsevol format, d’aplicació a totes les institucions i agents afectats (ANC i resta d’arxius; 
museus; Biblioteca de Catalunya; Filmoteca de Catalunya, etc.), i que, mitjançant una 
comissió específica, reguli els criteris d’acceptació de donacions, cessions en dipòsit o 
comodats, que valori adequadament els preus de compra i que determini la seva ubicació 
final.  

11. Revisar l’actual Pla Nacional de Fotografia incorporant al projecte la realitat dels arxius 
com a responsables de la gran majoria del patrimoni fotogràfic del país.  

TRANSACCIÓ 6 AMB L’ESMENA 16 DE JXCAT I ERC 

12. Culminar el diàleg iniciat, les gestions i les accions necessàries amb l’Administració de 
l’Estat per tal de resoldre els temes pendents en matèria d’arxius de Catalunya, i que es 
concreten en: 
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a) Acordar i programar les inversions que ha de fer l’Estat a l’Arxiu Històric Provincial 
de Barcelona. 

b) Acordar i programar les inversions necessàries per construir el nou Arxiu Històric 
de Girona. 

Aprovats: per unanimitat (125 vots a favor) 

 

c) Abordar, conjuntament amb la resta de comunitats autònomes afectades, la gestió 
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. 

Aprovat: 23 vots a favor (PSC-Units i CatECP) i 101 abstencions (Cs, 

JxCat, ERC, CUP, PPC i diputada no adscrita)  

d) Culminar el compliment de la llei 21/2005, de restitució a la Generalitat de 
Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu 
General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la 
Memòria Històrica (CDMH). 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP, 

diputada no adscrita i 1 diputat del PPC) i 3 abstencions (PPC)  

e) Proposar i negociar una iniciativa legislativa que possibiliti el retorn dels 
documents catalans ubicats en altres arxius estatals i, en general, els confiscats als 
municipis de Catalunya. 

Aprovat: 82 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i diputada 

no adscrita), 39 encontra (Cs i PPC) i 3 abstencions (CUP).  

 

 

 


