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Antecedents

L'Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal
al servei deÌ sector públic a Catalunya. L'OAC es confìgura com una eina per a impulsar
i reforçar les bones pràctiques en l'actuació pública. En aquest context s'emmarca la
potestat indicativa que la llei atorga a I'OAC, facultant-la a assessorar i formular
propostes i recomanacions les quals, d'acord amb I'articìe rg d) de les Normes
d'actuació i de règim interior de I'OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de
la Direcció de Prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en
tràmit d'aprovació.

En atenció a l'anterior, el 10 de juliol de zor5 (Registre de sortida o46z de tg de juliol)
I'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació amb I'Avantprojecte de Llei
per la qual es modifica la Llei tofzoot, de r3 de juliol, d'arxius i documents
(instrumentada mitjançant anunci al DOGC número 69oo, de z6 de juny).

El 4 d'agost de zor5 es va publicar al DOGC número 69z7laLleizo/zor5, de z9 de
juliol, de modificació de la Llei tof zoor, de 13 de juliol, d'arxius i documents.

El z5 de novembre de zor5,l'Oficina Antifrau es va posar en contacte amb la Secretaria
General del Departaments de Cultura per tal que informés sobre la valoració que les
al.legacions havien merescut. Es va rebre resposta el 17 de desembre de zor5.
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Actuacions de seguiment

En data ro de juliol de zor5 I'OAC va presentar un seguit de consideracions en relació
amb I'Avantprojecte de Llei per la qual es modifica la Llei rof zoor, de 13 de juliol,
d'arxius i documents.

Donant compliment a l'article 3o de les NARI, I'OAC ha dut a terme les corresponents

actuacions de seguiment consistents, en aquest cas, en analitzar quina ha estat la
valoració de les al.legacions fetes per I'OAC.

A continuació es mostren els suggeriments fets per I'OAC així com la seva valoració per
part del Departament.

Consideració preliminar

L'Avantprojecte és tramitat en compliment del mandat que incorpora Ia disposició final
segona de la Llei tgf zot4, de zg de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern , segons el qual, el Govern ha de presentar un projecte de llei de

modificació de la Llei d'Arxius i documents amb la finalitat d'adaptar-ne el seu

contingut al règim d'accés a la informació i documentació públiques.

Precedent: les aportacions de I'OAC a la Proposició de llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern

En data z4 de desembre de zor3, I'OAC emeté un escrit amb aportacions a la
Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern en el que,

entre altres qüestions, i a mode de consideració final, abordava la necessitat de

coherència entre dues normes que esdevindrien coexistents en llur vigència.

En el seu escrit d'aportacions I'OAC conclogué proposar la derogació dels articles r9.z
a),84 i 35 de la Llei rof zoot.

La funció de de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental
(CNAATD) de "promoure I'exercici del dret d'accés"

L'OAC ja va posicionar-se en el seu moment en relació amb la conveniència d'atribuir
aquesta funció de promoció del dret d'accés a la informació a favor de la Comissió de

Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública atesa llur qualitat d'institució
independent i especialitzada en la tutela del dret d'accés.

L'OAC reitera la idea de que l'Avantprojecte hauria d'aprofitar l'oportunitat, en

modificar la Llei tof zoot, de fer l'esforç de concretar i, per tant, omplir de contingut
aquesta genèrica i indeterminada funció.

A la resposta s'informa: <<arran de les al'legacions presentades per les

institucions en aquest article s'ha decidit eliminar de l'avantprojecte de llei
com a funció de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria
Documental la promoció de I'accés. Amb aquesta modificació el nou text
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de Ì'avantprojecte és més proper ai criteri expressat per l'Oficina Antifrau
de Catalunya.>

Les funcions de la CNAATD d"'establir criteris sobre I'aplicació de la
normativa que regeix I'accés" i de "fer constar el règim aplicable a I'accés"
en les resolucions de les sol.licituds d'avaluació.

L'OAC considera improcedent que la CNAATD pugui limitar condicionar o regular
I'exercici del dret d'accés a la informació pública a través de la formulació de "criteris"
d'aplicació, per molt que puguin ser entesos aquests com a mers paràmetres orientatius
o d'interpretació.

La determinació de criteris per part de la CNAATD tan sols podria fer referència a

l'accés a informació continguda en documents, en el sentit que la norma d'arxius dóna
del terme, per Ia qual cosa no podria abastar aquelles informacions públiques que no es

contenen en un document. Aquesta divergència objectiva, de mantenir-se les funcions
pseudoreguìatòries de Ia CNAATD, contribuiria sense dubte a generar una duplicitat de

criteris i règim d'accés diferenciats, segons la informació pública es contingui o no en

un document,la qual cosa no pot ser admesa per manca de seguretat jurídica.

La nova redacció de I'article a que fa referència la recomanació anterior té
com a finalitat resoldre els problemes de coordinació i seguretat jurídica
exposats per I'OAC. En concret s'estableix que .,els criteris que adopti
sobre la normativa que regeix l'accés als documents s'ha de fer de forma
coordinada amb la Comissió de Garantia del dret d'Accés a la Informació
Pública i l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades>> i es concreta que <<en

resoldre I'avaluació de documents públics la comissió en farà constar el

règim general d'accés aplicable>.

Coordinació entre la CNAATD, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a
la Informació Pública (CGDAIP) i I'Autoritat catalana de Protecció de
dades (ACPD).

A I'article rz de I'Avantprojecte es proposa afegir una DA 8a que ve a donar resposta al

deure de coordinació entre la CNAATD,Ia CGDAIP i I'ACPD.

L'OAC adverteix que la proposada DA 8a es limita a concretar que les mesures de

coordinació consistiran en essència, efectivament, en I'establiment de criteris i regles

d'aplicació homogènia, a més d'altres "mesures relacionades que acordin per
unanimitat" les tres institucions cridades a coordinar-se.

L'OAC objecta que el text de la disposició hagi estat redactat en els mateixos termes que

la DA 6a de la Llei tglzot4 sense afegir-ne cap valor per a concretar quin ha de ser
I'abast, continguts i les condicions d'establiment i aplicació tant d'aquests criteris i
regles d'aplicació homogènia, com de la resta d'altres possibles mesures de coordinació
que s'acordin eventualment (excepte el segon apartat de la DA 8a).
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La doctrina recorda que és la normativa sobre dret d'accés la que regeix la publicitat
activa o passiva de la informació que conté dades personals de tercers, i la seva

interpretació, com la de la resta de l'articulat de la llei de transparència, ha de ser

necessàriament competència de les autoritats de transparència.

A la resposta s'informa que ..donades les al.legacions presentades per la
CGDAIP i I'ACPD aquesta disposició addicional Sa s'ha suprimit, de forma
que també es dona satisfacció a l'observació presentada per Ì'OAC>.
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Conclusions

La legislació sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern fa
necessari modificar aquesta Lleí to/zool, de 13 de juliol, d'arxius i documents en el
sentit genèric d'actualitzar la definició de sistema de gestió documenta així com
assignar funcions i coordinar tant la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria
Documental com I'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i la Comissió de Garantia
del dret d'Accés a la Informació. És en aquestes context que han tingut lloc les
al.legacions de I'OAC.

Les tres propostes de I'OAC s'han vist reflectides aÌ text definitiu, per la qual cosa, les
al.legacions a aquest projecte es poden considerar exitoses, tot i que els motius de la
modificació o supressió d'aÌguns articles, no es deu exclusivament a les reflexions de
I'OAC.

En tot cas, I'OAC valora positivament la bona acollida que han tingut les recomanacions
i la coherència que el nou text ha assolit en relació amb normativa de transparència i
accés a la informació.

Amb aquestes actuacions es dóna per finalitzat el seguiment de les al.legacions a

l'Avantprojecte de llei per la qual es modifica la llei rof zoot, de r3 de juliol, d'arxius i
documents.

Barcelona, 14 de novembre de zo16

(,

Mar Cardona Martínez

Tècnic Jurista

Miguel Ánget Gimeno Jubero

Director de I'Oficina Antifrau
de Catalunya
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