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Què es?

• Un pla del govern de la Generalitat de Catalunya, impulsat i promogut pel Departament
de Cultura a través de la Direcció General del Patrimoni Cultural, amb la participació
especial dels departaments de Presidència i Polítiques Digitals i Administració Pública.

• Un compromís del Departament de Cultura adquirit en el Consell Nacional d’Arxius i 
Gestió Documental

• Una acció preferent de la legislatura
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Què pretén?

• Revisar, completar i actualitzar el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) a partir de la 
seva valoració i diagnosi

• Conèixer l’entorn en què ens mourem, així com  les tendències i les forces de canvi que 
afectaran els arxius en els propers deu anys

• Pensar i compartir una visió de futur dels arxius i de la gestió documental.

• Revisar les polítiques del govern i elaborar un pla estratègic quadriennal que marqui les 
actuacions i les inversions
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Com ho farem

• A través d’un procés participatiu obert a totes les persones, empreses i associacions del 
sector professional dels arxius i la gestió documental

• Projecte transversal del govern de la Generalitat

• Diàleg amb les administracions responsables dels arxius

• Assessorament d’experts per encertar en la diagnosi 
i les polítiques més adequades

• Comparació amb altres models de sistemes arxivístics
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Documents finals

• Horitzó arxius 2030  • Pla estratègic d’arxius i gestió documental 2021-2025  
• Pla d’inversions del govern • Document amb propostes de modificació del marc normatiu
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Assessorament i seguiment                Participan ts

Consell Nacional d’Arxius i Gestió Professionals i experts
Documental

Administracions

Associació d’Arxivers
CoNCA i Gestors de documents

Subcomissió d’arxius de la Comissió
Mixta del govern de la Generalitat –
Església Catòlica                                            

L’equip promotor

Directora
Elsa Ibar Torras

Coordinador
Josep Fernández Trabal

Comissió Tècnica
Francesc Balada Bosch
Lluís Cermeno Martorell
Enric Cobo Barri. 
Esther Peña de las 
Heras
Consorci AOC
Departament Presidència



Pla d’arxius i gestió documental de Catalunya 2018- 2019

7

El procés participatiu [2019]

▪ Taules de debat territorials [febrer – març 2019]
Barcelona ciutat (2 taules)

Àrea Metropolitana nord – comarques nord
Àrea Metropolitana centre – Catalunya Central

Àrea Metropolitana sud – comarques sud
Comarques de Girona
Comarques de Lleida - Pirineus

Comarques de Tarragona – Ebre

▪ Taules d’experts / Taules sectorials [maig – juny 2019]
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Elaboració del Pla estratègic [2019 – 2020]

▪ Elaboració dels esborranys [octubre – desembre 2019]

▪ Taules de contrast i reunió Consell Nacional d’Arxius i Gestió documental [gener –
febrer 2020]

▪ Elaboració dels documents finals [març – juliol 2020]
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Aprovació del Pla estratègic [2020]

En el Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental, Departament de Cultura i 
Govern de la Generalitat [darrer trimestre 2020] 

Presentació pública [2020]

Desembre 2020 
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Cronograma
2018

Gener Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

DIAGNOSI

Elaboració

PRESENTACIÓ PROJECTE

C. Nacional d’Arxius 8

Jornada AAC 30

2019

Gener Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

PROCÉS PARTICIPATIU

Taules debat territorials

Valoració taules territorials

Debat C. Nacional d’Arxius

APROFUNDIMENT

Diagnòstic taules d’experts

Document base Pla Estratègic

Debat C. Nacional d’Arxius

ELABORACIÓ I APROVACIÓ

Esborrany Horitzó Arxius 2030

Esborrany Pla Estratègic
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Cronograma

2020

Gener Feb. Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des.

ELABORACIÓ I APROVACIÓ

Taules de contrast documents

Debat C. Nacional d’Arxius

Elaboració versió definitiva

Presentació C. Nac. d’Arxius, aprovació i 
presentació pública
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Àmbits i eixos del debat

1. El Sistema 
d’Arxius de 
Catalunya

Objecte:
Revisió del Sistema 
d’Arxius de 
Catalunya (2001-
2018): realitats, 
limitacions, 
propostes de millora i 
canvis.

2. Governança i 
funcionament 
dels arxius

Objecte:
Revisar la gestió dels 
centres d’arxiu: 
context normatiu, 
equips, recursos, 
treball en xarxa. 
Realitats, reptes i 
propostes de futur.

3. Gestió dels 
documents, de la 
informació i la 
transparència

Objecte :
La gestió documental i 
l’accés als arxius en la 
preservació dels drets 
dels ciutadans en una 
societat oberta i 
democràtica. 
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Àmbits i eixos del debat

4. Memòria i 
patrimoni. Els 
arxius en la 
societat digital

Objecte :
El futur del patrimoni 
documental i dels 
arxius històrics 
davant dels canvis 
tecnològics i legals

5.Arxius i entorn. 
La funció social 
dels arxius. 
Visibilitat i 
projecció

Objecte :
Incrementar la 
comunicació dels 
arxius i enfortir els 
vincles amb la 
societat

6. La indústria 
dels arxius i la 
gestió 
documental

Objecte :
Incentivar l’activitat 
professional i 
empresarial dedicada 
a la gestió 
documental, la 
informació i la 
explotació de dades
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Conclusió

▪ El govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el projecte de Pla d’Arxius i Gestió 
Documental el dia 11 de desembre de 2018.

▪ El govern de la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar el Pla Estratègic d’Arxius i Gestió 
Documental 2021-2025 a finals de l’any 2020

▪ Els actors principals de la Generalitat són els departaments de Cultura, Presidència i 
Polítiques Digitals i Administració Pública

▪ El seguiment de la seva execució correspon al Consell Nacional d’Arxius i Gestió 
Documental

▪ Posteriorment es podrien crear grups d’experts per assessorar en la seva implementació


