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En el tramit d'informació pública de 1 I'AvantproJecte de llei per la qual es modtfica la Uei 
10/2001. de 13 de jultol. d'arxtus 1 documents s'ha rebut en data 13 de jultol de 2015 les 
observacions de 1 Ofictna Ant1frau de Catalunya. 

1.- L'Ofic1na Antifrau de Catalunya (OAC) indica el seu posicJOnament sobre que la funció de la 
promoc1ó del dret d'accés als documents hauria de correspondre a la Comissió de Garantía del 
Dret d'Accés a la lnformac1ó Pública. En aquest sent1t constdera que la previsió de promoció 
del dret d accés prevista l'article 19.2.a) de l'Avantprojecte de llei s'hauna de modifica! i 
concretar atés que considera que és un funció genérica 1 Indeterminada. 

Res posta 

Arran de les al ·legacions presentades per les institucions en aquest article s'ha decidit ehm1nar 
de 1 avantprojecte de llei com a funció de la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria 
Documental la promocíó de l'accés Amb aquesta modif1cació el nou text de l'avantprojecte és 
més proper al criteri expressat per I'Oftcina Antlfrau de Catalunya. 

2 L'OAC considera que la competénc1a de la CNAA TD d'establir criteris d'accés als 
documents tal t com es recull a l'article 19.2 b) de I'Avantprojecte de llei pot resultar 
improcedent un cop promulgada i en v1gor la Llei 19/2014, a tenor que la CNAATD podria 
l1m tar. condictonar o regular el régim d'accés als documents També en aquest sentit 1nd1ca la 
necessttat de coordinació entre els d1versos actors com establerx la dispos1cló addicional 
s1sena de la lleí 19/2014 Considera que la determinació de criteris per part de la CNMTD tan 
sois podna fer referéncta a la informactó continguda en documents en el sentit que la Llei 
10/2001 dóna del terme. Atxó comportana a generar duplícttat de criteris i régims d'accés 
dtferenc1ats segons la mformació pública que es conttngui o no en un document. la qual cosa 
no pot ser admesa per manca de seguretat JUrídica. 

Res posta. 

La nova redacció de l'arttcle 19 2 propasa un text que té com a finalitat resoldre els problemes 
de coordinació i seguretat jurídica exposats per I'OAC En aquest sentit l'article 19.2.a) 
estable1x que els cntens que adopti sobre la normattva que regeix l'accés als documents s'ha 
de rer de forma coordinada amb la Comiss1ó de Garantta del Dret d'Accés a la lnformactó 
Publica 1 I'Autoritat Catalana de Protecctó de Dades i concreta, a l'article 19.2.c) que en 
resoldre l'avaluactó de documents públics la comissió en fara constar el régim general d'accés 
aplicable Cal dir que la Comtssió, en materia d'accés. no estableix el criten d'accés als 
documents sinó que el que fa és indicar el régim d'accés a una série documental o 
procedtmenl admimstrat1u En aquest senttt són les Unttats d'lnformació de les corresponents 
admmtstracions púbhques o la Comtsstó de Garantía del Oret d'Accés a la lnformació Pública 
els quals hauran de resoldre les soHicituds d'accés o les reclamacions d'accés als casos 
contmgents que se'ls plantegin, tenint en compte el marc juridic que els sigUI d'aplicació i, en 
aquest punt. les taules d'accés i avaluació documental els seran de referencia perla 
fonamentació i resolució del cas. 
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La nova redacció de la llei que es proposa és 

2 La Comtsstó Nacional d Accés, Avaluacto 1 Tna Documental exerce1x les functons següents· 

a) Establir criteris sobre /'aplicació de la normativa que regeix /'accés als documents púb/ics. 
en coordmac1ó amb la Comissió de Garantía del Dret d 'Accés a la lnformació Pública 1 
1 Autoritat Catalana de Prole e ció de Da des. 
( ) 
e) Resoldre les solliclluds d'avaluació de documents públics. En resoldre aquestes sol-/ic1tuds. 
la Con11ssió tambe ha de ter constar el regim general aplicable a f'accés als documents. 

3. Coordinació entre la CNAA TD, la Comiss1ó de Garantta del Dret d'Accés a la lnformació 
Pública i I'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. En aquest cas I'OAC presenta algunes 
cautelas sobre l'operativitat de la D1sposictó Addictonal vuitena que Jndtca que aquests 
orgamsmes s'hagin de reunir en un temps determinat. 

Resposta 

Arran de les al·legactons presentadas perla Comisstó de Garantía del Dret d'Accés a la 
lnformactó Pública i I'Autoritat Catalana de Protecctó de Dades en aquesta disposició 
addtcion VUitena s'ha dectdil la seva supressió, de forma que denaria també satísfacció a 
1 observa ió presentada per I'OAC. 
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