
DRET A NO APORTAR DOCUMENTACIÓ 
 
El dret a no aportar documentació, original o no, és un dret que actualment les 
administracions estant vulnerant de forma reiterada. Enlloc de què la petició de 
documentació sigui la excepció, a la pràctica es converteix en la regla general inclús als 
obligats a relacionar-se electrònicament, ja que el fet d’haver d’aportar documentació 
original i en paper, fa que no puguin complir amb la seva obligació de fer-ho 
electrònicament. 
 
Aquesta pràctica habitual està impedint la implantació de l’administració electrònica, 
incloent l’ús extensiu de l’expedient electrònic. 
 
No només es continua demanant documentació que ja està en poder de l’administració, 
sinó que com l’excepció de la llei estableix que es poden demanar documents si la 
normativa aplicable al procediment així ho determina, ens trobem que en la immensa 
majoria de procediments la normativa aplicable és molt anterior a l’administració 
electrònica, amb la qual cosa es continua requerint la documentació en paper i original 
i l’excepció de la llei passa a ser la norma general i la pràctica habitual. 
 
És per això, que crec que s’hauria d’incidir més en la regulació d’aquest dret a no aportar 
documents. La proposta que faig és que s’estableixi que la norma general 
obligatòriament sigui no demanar cap document: 

• Si la documentació està en poder de l’administració que aquesta tingui obligació 
de verificar-ho per mitjans interns.  

• Si la documentació està en poder de l’interessat, substituir la presentació 
d’aquesta documentació per una declaració responsable de l’interessat en què 
declari que la documentació original es troba en el seu poder.  
En cas de que fos necessari verificar aquesta documentació, que sempre fos al 
finalitzar el procediment i no a l’inici d’aquest, i que la verificació consistís en una 
àgil comprovació del funcionari. 

 
I, per garantir que les administracions compleixen, es podria establir que en cas de que 
es requereixi la presentació de documents, originals o no, a l’inici del procediment o 
amb verificació posterior, aquest requeriment hagi d’estar obligatòriament justificat per 
l’administració corresponent, per exemple, que fos necessari establir-ho 
reglamentàriament. D’aquesta manera la càrrega de la justificació no recauria sobre el 
ciutadà sinó sobre l’administració i el fet de fer-ho reglamentàriament obligaria a les 
administracions a revisar i actualitzar la normativa, cosa que actualment no s’està fent. 
 
 
 


