Sotsdirecció General d’Atenció a la Ciutadania,
Qualitat i Inspecció de Serveis
Paseig l'Albereda, 16
46010 VALÈNCIA
Tel. 012

DENÚNCIA
Codi expedient: 924/18
Origen de l'actuació:
Denúncia sobre dificultats d'accés a determinada documentació depositada en l'Arxiu Històric
Objecte de l'actuació:
Anàlisi dels fets denunciats i estudi de la normativa específica sobre la matèria d'arxius i fons documentals
de la Generalitat.
Naturalesa de l'actuació:
Estudi, investigació abreviada i arxiu.
Data de comunicación del resultado.
20 de juliol de 2018
Resultats de l'actuació:

En l'àmbit d'esta comunitat autònoma la normativa especifica que regula la matèria la
constituïxen la Llei 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius i el recentment publicat Decret 50/2018, de
27 d'abril, del Consell, pel qual es regula la gestió documental, l'organització i el funcionament
dels arxius de la Generalitat (DOGV 7 maig 2018).
D'acord amb la mencionada normativa i atenint-nos en concret als fets del present expedient i a
la informació facilitada pel responsable de l'arhivo en el seu escrit de resposta, cal realitzar les
afirmacions següents:
1) La falta de valoració de determinada documentació pertanyent a Presidència (com a
productora d'actes del Consell) implica que la Junta Qualificadora de Documents Administratius
no ha aprovat la corresponent taula de valoració documental i en conseqüència no es troba
qualificada la seua accessibilitat com a lliure o restringida; per tal motiu no pot determinar-se
quina documentació és de lliure accés.
2.- La denegació d'accés a la ciutadania als documents conservats en els arxius públics deurà
sempre estar motivada segons les limitacions legalment establides.
3.- El personal al servici dels arxius públics a més de la seua obligació de garantir l'accés de
ciutadans i ciuadadanas a la informació i documents depositats en els arxius, han de vetlar pel
compliment de la legislació quant a les restriccions d'accés als documents.
4.- L'accessibilitat a una documentació generada per la pròpia administració de la Generalitat
s'establix en el procés d'identificació i valoració que, segons informa el propi arxiu històric es
troba pendent de realitzar respecte de determinada documentació procedent de Presidència.

5.- No cap la consulta de documents en què apareguen transcrites les deliberacions dels
membres del Consell atés que estes estan qualificades de secretes per la pròpia Llei 5/1983, de
30 de desembre, del Govern Valencià.

En conclusió, esta inspecció general de serveis considera que la documentació que necessite
consultar si es troba qualificada de lliure accés, li haurà de ser facilitada, sense més tràmit, pel
personal de l'arxiu corresponent. Ara bé si els documents requerits no han sigut encara
identificats i per tant valorat el tipus d'accessibilitat, haver de sol·licitar-los per escrit, motivant la
seua necessitat de consulta a fi que, la persona responsable de l'arxiu puga gestionar
adequadament el seu accés als dits documents o, si és el cas, denegar-ho motivadament.

