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CATALÀ  
Resum: 
S’analitzen els recursos, instal·lacions, serveis i fons de les unitats administratives 
d’arxiu de les 17 cambres parlamentàries autonòmiques existents a l’Estat espanyol.  
Amb la bibliografia, la web i l’emplenament d’una enquesta elaborada per a l’estudi, 
s’obtenen dades que aporten informació i que il· lustren com són els arxius de les 
institucions que exerceixen els poders legislatius autonòmics, tasques que hi 
desenvolupen i deferències entre aquests entre altres observacions.  
Els resultats evidencien que hi ha una activitat arxivística en cada un dels parlaments i 
que en major o menor mesura elaboren tot un seguit de tasques condicionades pels 
recursos i instal·lacions disponibles amb la fi d’una gestió eficaç de la informació i la 
documentació generada i rebuda i que deuria repercutir a la bona gestió institucional i 
del bon funcionament de l’activitat parlamentària. 
 
Paraules clau: Arxiu legislatiu, documentació parlamentària, gestió documental, 
parlament autonòmic. 
 
 
 
 

CASTELLANO  
Resumen: 
Se analizan los recursos, instalaciones, servicios y fondos de las unidades 
administrativas de de las 17 cámaras parlamentarias autonómicas existentes en el Estado 
español.  
Con la bibliografía, la web y el empleo de una encuesta elaborada para el estudio, se 
obtienen datos que aportan información y que ilustran como son los archivos de las 
instituciones que ejercen los poderes legislativos autonómicos, tareas que desarrollan y 
deferencias entre estos entre otras observaciones.  
Los resultados evidencian que hay una actividad archivística en cada uno de los 
parlamentos y que en mayor o menor medida elaboran una serie de tareas condicionadas 
por los recursos y instalaciones disponibles con el fin de una gestión eficaz de la 
información y la documentación generada y recibida y que debería de repercutir en la 
buena gestión institucional y del buen funcionamiento de la actividad parlamentaria. 
 
Palabras clave: Archivo legislativo, documentación parlamentaria, gestión documental, 
parlamento autonómico. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

1.1. PRESENTACIÓ 

 

El present treball constitueix el projecte final de carrera, assignatura de caràcter 

obligatori en el pla d’estudis de la Llicenciatura en Documentació que s’imparteix des 

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSEI) de la Universitat 

Politècnica de València (UPV). El tema proposat per aquest projecte és de tipus B, 

elegit per l’alumne i aprovat per la Comissió de PFC en el curs acadèmic 2009/2010. El 

director n’és el professor José Antonio Ontalba y Ruipérez adscrit al Departament de 

Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art (DCADHA) de la UPV. 

 

 

1.2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ  

 

Els arxius de les administracions parlamentàries en la societat de la informació 
 
 

Immersos en l’anomenada societat de la informació, i per a alguns la ja societat del 

coneixement1, les empreses i serveis de la informació estan experimentant millores en 

els diversos components i a distints nivells, donada la magnitud que pot experimentar la 

possessió i l’aprofitament dels recursos informatius2. La tecnologia canviant, la 

                                                 
1 Vegeu el significat i les diferències dels conceptes en Castells (2002). 
2 La documentació ben gestionada, i amb la informació i dades que aquesta conté, esdevé un poder més 
per a l’organisme (Cornella, 1994: cap. 5 i Ramos Simon, 1995: 25). Es disposa d’un bé intangible 
fonamental per al coneixement corporatiu i que en el cas dels arxius és exclusiva de la institució. La 
disposició i amb una correcta utilització d’aquests recursos informatius pot ser fonament per a la presa de 
decisions i motiu de la bona marxa de l’organisme empresarial o institucional (Paños Álvarez, 1999; 
Bustelo Ruesta i García-Morales Huidobro, 2001 i Alòs-Moner, 2006 entre altres). 
Segons Moore (1997) Existen tres hechos en la sociedad actual que demuestran que vivimos en la 
Sociedad de la Información: a) las organizaciones para ser competitivas necesitan usar la información y 
las tecnologías de la información de forma inteligente; b) los ciudadanos utilizan las tecnologías de la 
información cada vez más en todos los ámbitos de su vida y c) el sector de la información tiende a 
convertirse en uno de los de mayor peso en la economía mundial. 
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formació professional, la conscienciació per una millor gestió administrativa, les noves 

necessitats de les institucions i empreses, la nova oferta de serveis a usuaris i a clients, 

l’augment pressupostari a aquests serveis, la transformació social, cultural, econòmica i 

política, etc. són alguns dels factors que han fet del panorama del món de la informació i 

la documentació dels últims anys siga cada vegada més competitiu i necessari per a 

cobrir les diferents necessitats informatives de la població, bé una població concreta o 

bé a la ciutadania en general. 

 

Els recursos informatius són considerats com un dels actius més (tan important com 

ho pot ser el capital i els materials) que millora la competitivitat organitzativa de les 

empreses i de les institucions en el dia a dia i també en el futur. Permet començar i dur a 

terme activitats innovadores de forma exitosa. 

 

Figura 1: La informació com a recurs competitiu (Paños Álvarez, 1999: 26) 

 

A més, aquests recursos ajuden a identificar els problemes que poden sorgir en el 

funcionament i èxit de l’empresa i de la mateixa forma ajuden a clarificar eixos 

problemes i encontrar solucions (Cornella, 1994: 168). Amb la gestió de recursos 

informatius caldria pensar en dos tipus de finalitats possibles i que poden donar-se de 

manera conjunta. D’una banda, la persecució de finalitats econòmiques (recerca de 

beneficis) i, d’una altra, finalitats socials generals (culturals, polítiques, religioses, etc.) 
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que conserven i fomenten el coneixement de les formes de vida de les persones o de la 

societat (Ramos Simón, 1995, 36). 

 

Centrant-se en les administracions públiques i parlamentàries, cal dir que la correcta 

gestió documental en institucions d’aquest tipus constitueix un valor essencial i alhora 

vital. No es pot veure com un recurs competitiu en el sentit que l’administració pública 

no té finalitats lucratives ni és, en principi, competidora de les entitats privades. La 

gestió documental és fonamental per al seu bon funcionament i per a garantir els drets i 

facilitar l’acompliment dels ciutadans3. L’eficàcia organitzativa pública, juntament amb 

tota la resta d’activitats que en aquesta es desenvolupen, proporcionen a les 

administracions nombrosos elements positius, tant per a la seua bona marxa en el dia a 

dia, com per a la seua projecció de futur. Una gestió i un control efectiu –que dóna 

senzillesa, rapidesa i estalvi de tasques i de temps–, un ús racional dels recursos i la 

productivitat i el valor afegit conseqüent que són els principals avantatges de la seua 

implantació. 

 

L’administració parlamentària també ha d’organitzar i de buscar les fonts (pròpies o 

alienes) que són necessàries per a l’activitat que desenvolupen. En referència a la 

documentació pròpia, els parlamentaris, el personal administratiu i els ciutadans en 

general són usuaris potencials de tota o part de la documentació (segons les 

restriccions), pot ser sol· licitada per aquests i s’ha de disposar d’aquesta en qualsevol 

moment. Amb l’aparició de les tecnologies de la informació (TIC) i les noves 

possibilitats que s’ofereixen, calen noves formes de gestió i de prestació de serveis a les 

noves necessitats. 

 

Els arxius públics, com a unitats administratives i centres al servei de les 

administracions gestores, principalment, i dels ciutadans, en general, han sigut les 

organitzacions de tractament de la informació que tradicionalment han estat dotades de 

poques inversions i de poca atenció. 

 

                                                 
3 El dret a la informació ve recollit en la Constitució espanyola de 1978, la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, el Reial 
Decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d’informació administrativa i atenció al 
ciutadà, etc. 
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Amb el propòsit de donar servei al poder legislatiu, un dels tres poders bàsics i per 

la magnitud de l’activitat que en aquest es desenvolupa també necessita d’arxius que 

facen una bona gestió de la documentació que s’hi genera i s’hi rep en l’exercici de les 

seues funcions. 

 

Cal recordar que l’activitat parlamentària requereix diversos tipus de serveis perquè 

aquesta es puga dur a terme amb èxit. El servei de publicacions, d’enregistrament i so, 

de gestió parlamentària, d’assistència jurídica, de documentació i biblioteca són gairebé 

tots imprescindibles. A més, l’arxiu és una unitat imprescindible per a gestionar el fons 

documental de la cambra4. Una bona gestió de la documentació contribueix de bon grat 

a l’eficàcia en la gestió administrativa. En ser d’una institució pública, també és 

d’utilitat per a la defensa dels drets dels administrats. L’arxiu pot contribuir a acomplir 

els interessos de les institucions i empreses, en tant que pot disposar de la informació, a 

través de la documentació que es vol, en el moment que es vol per a prendre decisions 

estratègiques o bé de planificació de futur. D’altra banda, l’arxiu és un preuat recurs per 

a la investigació ja que, moltes vegades, conserva les dades primàries per a fer 

posteriors anàlisis que donen lloc a treballs científics i d’investigació. Finalment, part de 

la documentació que conté l’arxiu esdevé patrimoni documental que testimonia la 

riquesa cultural d’un poble o d’una institució. 

 

Com a punt final caldria recordar que, davant diversos tipus d’informació i de 

necessitats informatives als parlaments, sol haver-hi tres tipus de serveis: arxiu per a la 

documentació interna, biblioteca i documentació i també publicacions per a la 

documentació externa i difosa. 

 

• L’arxiu del parlament és un servei instrumental perquè el funcionament de 

l’activitat parlamentària i la resta de serveis de la institució que treballen per 

fer possible aquesta activitat es puga gestionar. 

• És un servei necessari per a exercir el dret constitucional d’informació i 

control sobre l’activitat de l’administració.  

• És un sistema d’informació de recolzament de la gestió parlamentaria. 
                                                 
4 Com se’ns diu al CIA (Valle de Juan ed., 2004a: 40) “ la función de archivo ha de entenderse como una 
unidad de carácter administrativo responsable del Sistema de Gestión Documental (SGD) de la 
institución y a la vez como unidad que custodia y preserva la documentación con la finalidad de facilitar 
el acceso y la consulta de la documentación parlamentaria y administrativa”. 
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• L’arxiu permet la fonamentació dels antecedents i proporciona seguretat 

jurídica i fermesa en les activitats i procediments de l’administració 

parlamentària. 

• Són un element molt important per a aconseguir l’eficàcia, economia i 

transparència en la tramitació d’assumptes públics, i, en general, de la 

informació administrativa5. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓ  

 
Amb l’elaboració d’aquest treball es planteja donar resposta a la necessitat de 

realitzar un estudi global dels arxius dels parlaments de les comunitats autònomes de 

l’Estat espanyol, inexistent fins ara en la literatura científica i de divulgació. 

 

Les particularitats dels arxius del poder legislatiu autonòmic i les de les institucions, 

poc conegudes per la ciutadania en general, són altres raons que han fomentat un interés 

personal. 

 

1.4. OBJECTIUS 

 
Els objectius que es preten assolir són els següents: 

 
� Conéixer i explicar l’estat de les unitats d’arxiu dels parlaments autonòmics 

espanyols. 

� Descriure la gestió documental i arxivística que es realitza en cada un dels 

parlaments autonòmics a través de diversos punts i perspectives plantejats. 

� Conéixer la infraestructura muntada al voltant del tractament i la disposició de la 

documentació custodiada als parlaments autonòmics. 

� Analitzar de manera contrastada les diferents realitats i detectar aspectes per a 

canviar o que es podrien millorar. 

� Veure els obstacles i potencialitats que presenten els arxius de les cambres 

estudiades. 

� Observar les diferències que es detecten entre la teoria arxivística i l’aplicació 

pràctica que se’n fa a aquests tipus d’arxius. 

                                                 
5 Relació de punts basats en la presentació de Rodríguez Clavel. 
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1.5. ESTRUCTURA DEL TREBALL  

 
Aquest projecte final de carrera s’organitza en sis capítols amb una estructura i unes 

parts que són les prototípiques dels treballs acadèmics. 

 

Al primer capítol es presenten i s’expliquen les raons d’elaboració del present treball 

i s’exposa una breu introducció sobre la importància dels arxius i la gestió que fan de la 

documentació als usuaris reals i a la societat en general (usuaris potencials).  

 

El marc contextualitzador i teòric del treball continua amb els capítols segon i tercer 

en què, primerament, es donen definicions, classificacions i altres informacions de les 

institucions a les quals donen servei, fonamentalment els parlaments i, a continuació, es 

fan breus pinzellades teòriques dels arxius de les cambres en el context arxivístic, així 

com classificacions, definicions i altres dades. 

 

Al quart capítol s’explica la metodologia que s’ha dut a terme per a l’obtenció de les 

dades que fonamenten el treball i els recursos emprats per a la confecció d’aquest que 

han estats de diversa índole. 

 

Amb els resultats, s’exposa i es fa distribució de les dades per a analitzar-les des de 

tots els vessants que s’han considerat per a elaborar l’estudi. 

 

A partir de l’anàlisi dels resultats, s’extrauen les conclusions a què s’arriba entre les 

quals es pretén demostrar l’existència d’unitats d’arxiu a les cambres parlamentàries 

autonòmiques, els serveis que s’hi ofereixen i els recursos i instal·lacions amb què 

compten, entre altres. 

 

Finalment, es relaciona en Bibliografia els recursos informatius emprats en el treball 

i una sèrie d’annexos amb informació complementària d’utilitat per a la confecció del 

treball i la seua interpretació.  
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2. ELS PARLAMENTS 

 

Amb la finalitat d’entendre les característiques i la història de les institucions 

creadores, recollidores o posseïdores dels fons documentals relacionals amb l’activitat 

parlamentària i els poders legislatius, s’ha cregut oportú disposar d’un apartat on 

exposar la informació convenient i de manera molt esquemàtica. No es pot entendre la 

producció informativodocumental sense haver examinat abans l’origen, l’estructura, les 

característiques, el funcionament i les competències de l’òrgan gestor. 

 

Les formes de govern dels diversos estats del món són diverses. A causa de la 

variabilitat, no existeix una classificació fixa i exhaustiva de les diverses formes, però la 

divisió tradicional dels governs ha sigut la dicotomia entre “democràcia” i “dictadura”. 

 

El sistema parlamentari o parlamentarisme és un mecanisme en el qual l’elecció del 

govern (poder executiu) emana del parlament (poder legislatiu) i és responsable 

políticament davant aquest. Açò es coneix com a principi de confiança política, en el 

sentit que els poders legislatiu i executiu estan estretament vinclats, i en què l’executiu 

depén de la confiança del parlament per a subsistir. El tercer poder de l’ordenació 

jurídica, el judicial, s’encarrega d’administrar la justícia. 

 

Gairebé la totalitat dels estats del món disposen de parlament, siga quin siga el 

model polític amb denominacions molt diverses (parlament, congrés, dieta, assemblea, 

corts, etc.). 

 

Segons defineix el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (2007) un parlament 

és l’assemblea que exerceix el poder legislatiu en els estats, les nacions, les regions, 

etc., constitucionals. 
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D’aquesta primera idea podem anar cap a definicions ja molt més àmplies i precises 

que expliquen què són aquest tipus d’òrgans i el paper que desenvolupen a la societat 

per a la qual treballa. 

 

L’entrada de “Parlamento” de l’enciclopèdia en línia i lliure Viquipèdia1 fa una 

definició global del concepte, a més d’exposar les característiques i enumerar algunes 

de les funcions. 

 
El parlamento es el órgano constitucional de un Estado con sistema 

parlamentario, compuesto por los representantes elegidos por el pueblo 

que tiene atribuida la misión principal de expresar la voluntad de éste, 

elaborando y aprobando normas jurídicas de carácter general e 

interviniendo en la integración y funcionamiento de otras instituciones del 

Estado. Su misión es la misma que la del Congreso, pero éste último tiene 

más definida la separación de poderes legislativo y ejecutivo y es propio 

del sistema presidencial. (Viquipèdia, 2010)  
 

Característiques: 
 

El Parlamento comparte en todos los Estados democráticos del mundo 

unas características generales, tanto en lo que se refiere a su naturaleza 

como a sus funciones. 

 

En cuanto a la naturaleza del Parlamento, se puede enunciar las 

siguientes características esenciales:  

 

Elección de sus miembros por la vía del sufragio universal, 

libre, directo y secreto de todos sus miembros o, cuando 

está compuesto por más de una Cámara, al menos de una 

de ellas (normalmente denominada Cámara Baja y electa 

conforme al principio de representación proporcional).  

Autonomía plena en lo que se refiere a su autorregulación, 

presupuestos y estatus de sus miembros.  

 

En cuanto a las funciones del Parlamento, le corresponden 

básicamente las siguientes:  

 

La elaboración y aprobación de las Leyes.  

La elección de los integrantes del Poder Ejecutivo o al 

menos la fiscalización de su acción.  

La orientación de la política pública y de las líneas de 

actuación del Estado.  

La integración de otros órganos constitucionales. 

 
                                                 
1 Col·laboradors de Viquipèdia. “Parlamento”. Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure, 2010 . Disponible a: 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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Funcions: 
 

El Parlamento tiene atribuidas diversas funciones en los diferentes países, 

aunque es posible precisar una serie de prerrogativas comunes a la 

mayoría de ellos y enumerar otras que le corresponden según se trate de 

un sistema político parlamentario o presidencialista. 

 

En general, corresponde al Parlamento la mayoría de los países: 

 

La elaboración y aprobación de las Leyes.  

La elección de los integrantes del Poder Ejecutivo o al menos la 

fiscalización de su acción.  

La orientación de la política pública y de las líneas de actuación 

del Estado.  

La integración de otros órganos constitucionales. 

 

 

Als parlaments autonòmics pertoca l’elaboració anual del projecte de llei de 

pressupostos de la comunitat, convenis de col·laboració amb altres administracions 

públiques, elecció de senadors, elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes i de 

Greuges (o similars), dels membres dels ens publics, etc. 

 

El parlament és l’òrgan legislatiu principal del territori sobre el qual té competència 

i és una de les institucions del govern en qüestió. Les tres principals funcions, entre 

d’altres, són: les d’exercir la potestat legislativa, aprovar els pressupostos i controlar i 

impulsar l’acció política i de govern. Cal tenir en compte que territoris com per exemple 

el d’una comunitat autònoma, estan afectats per la legislació elaborada pels diversos 

nivells de govern –autonòmic, nacional i europeu bàsicament, en el cas de les 

comunitats autonòmiques–, diverses administracions i també diverses cambres 

parlamentàries. La jerarquia de la normativa legal i la distribució de competències 

determinen els estrats en què han de treballar unes cambres i unes altres. 

 

Es podria establir una diferència entre parlaments que es corresponen al poder 

legislatiu d’un estat i parlaments que no es corresponen a un estat sinó a agrupacions 

d’estats o parts d’estat (els anomenats parlaments regionals). 
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2.1. ELS PARLAMENTS D’ESTATS 

 

Com ja s’ha dit, pràcticament la totalitat dels estats del món han posat en 

funcionament un parlament, independentment del sistema de govern instaurat. Aquest 

últim element determina que els parlaments mantinguen diferències entre aquests, 

encara que no és l’únic. 

 

- Una primera diferenciació entre tipus de parlaments podria ser la de sistemes 

unicamerals i bicamerals (fins i tot tricamerals). Són països amb parlaments 

unicamerals Xina, Portugal, Suècia, Noruega, Turquia, Grècia, Panamà… Són 

països amb parlament bicameral Austràlia, Rússia, Canadà… 

- Una altra possible classificació diferencia parlaments d’estats en què els pes del 

poder executiu és més o menys acusat i fort (posem per exemple el Marroc on 

l’ens parlamentari sofreix de limitacions que no tenen els parlaments europeus) 

- Estats de tradició parlamentària i estats on els sistema parlamentari pot 

considerar-se nou. 

 
2.2.ELS PARLAMENTS REGIONALS I NACIONALS 

 
D’entrada, es podrien distingir dos agrupacions del concepte parlaments no 

nacionals: els parlaments regionals supranacionals i els parlaments regionals dins 

d’estats. 

 

� Parlaments regionals supranacionals 

 

Són els parlaments que actuen sobre més d’un estat (o estat federal) sempre 

respectant la sobirania nacional dels estats membres que tenen representació en aquesta 

institució supranacional. 

 
Parlament d’una regió supranacional (conjunt d’estats) 

ESTAT 

(amb parlament nacional) 
 

ESTAT 

(amb parlament nacional) 
 

ESTAT 

(amb parlament nacional) 

  

 
Figura 1. Parlaments regionals supranacionals 
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Existeixen nombrosos casos que es podrien contemplar sota aquesta tipologia. No 

obstant això, s’esmentaran i es comentaran breument alguns exemples d’aquest primer 

cas. Serien els següents: 

 

• Parlament Europeu2: Engloba els estats membres de la Unió Europea que 

són Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, 

Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, 

Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, 

Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. 

• Parlament Llatinoamericà (Parlamento Latinoamericano o Parlatino)3: Actua 

sobre els estats d’Argentina, Aruba, les Antilles Neerlandeses Bolívia, 

Brasil, Xile, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, 

Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, República 

Dominicana, Suriname, Uruguai i Veneçuela. 

• Parlament del Mercosur (Parlamento del Mercosur o Parlamento do 

Mercosul)4: Són estats part Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai i 

Veneçuela. 

• Parlament Andí (Parlamento Andino)5: Actua sobre la Comunitat Andina, 

que està integrada per Bolívia, Colòmbia, Equador i Perú. 

• Parlament Centreamericà (Parlamento Centroamericano)6: Són països 

membres actualment Guatemala, El Salvador, Nicaragua i Panamà. 

Hondures viu a causa de les recents circumstàncies polítiques una situació 

irregular. 

• Parlament Indígena (Parlamento Indígena)7: Agrupa als legisladors i a les 

legisladores indígenes del Nord, Centre i Sud d’Amèrica (Veneçuela, Perú, 

Guatemala, Equador, Bolívia, Mèxic, Nicaragua, etc.).  

                                                 
2 European Parliament. Disponible a: <http://www.europarl.europa.eu>. [Consulta: 15.03.2010]. 
3 Parlamento Latinoamericano. Disponible a: <http://www.parlatino.org/web2>. [Consulta: 15.03.2010].  
4 Parlamento del MERCOSUR. Disponible a: <http://www.parlamentodelmercosur.org/index1.asp>. 
[Consulta: 15.03.2010].  
5 Parlamento Andino. Disponible a: <http://www.parlamentoandino.org>. [Consulta: 15.03.2010].  
6 Parlamento Centroamericano. Disponible a: <http://www.parlacen.org.gt/index-portada.html>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
7 Parlamento Indígena. Disponible a: <http://www.parlamentoindigena.org>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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• Altres parlaments que podrien ser comentats són el Parlament Amazònic, 

Assemblea Legislativa de l’Àfrica Oriental, Parlament de la Comunitat 

Econòmica dels Estats de l’Àfrica Occidental, etc8. 

 

� Parlaments regionals dins d’estats 

 
Aquesta segona classe de parlaments establerta dins dels parlaments regionals 

correspon a cambres que actuen sobre estats englobats dins d’estats federals o regions, 

territoris autònoms, països dins d’estats. Per tant són entitats territorials que actuen 

sobre una part d’una altra entitat territorial més àmplia (estat federat o no). 

 

Estat  

(Parlament estatal) 

 
Regió, país o autonomia 

amb parlament territorial 

Parlament 

 Regió, país o autonomia 

amb parlament territorial 

Parlament 

 Regió, país o autonomia 

amb parlament territorial 

Parlament 

 

 

 
Figura 2. Parlaments regionals dins d’estats 

 

També d’aquesta agrupació es farà una ullada a l’organització de parlaments no 

nacionals o regionals d’alguns estats d’Europa i uns quants de la resta del món per 

veure’n diferències. 

 

L’organització territorial dels estats és diversa i aquestes diferències d’estructuració 

i d’organització també es poden veure a l’àmbit parlamentari. En qualsevol cas les 

competències i la jerarquia de normes i la capacitat d’actuació entre uns parlaments i 

uns altres marquen de manera clara limitacions que no es poden ultrapassar. Així, cada 

comunitat autònoma espanyola, es veu afectada per la cambra autonòmica, les Corts 

Generals i parlaments d’àmbit internacional com l’europeu. Les competències concretes 

sobre les quals es pot treballar i la jerarquia de les normes jurídiques són, en bona 

mesura, l’eix que regeix la no-confrontació entre parlaments.  

                                                 
8 Poden ser consultats a la pàgina web de la Unió Interperlamentària. Disponible a: < Parlamentary-
Democracy - Inter-Parlamentary Union http://www.ipu.org/english/home.htm>. [Consulta: 15.03.2010].  
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Segons el tipus de país, el model organitzatiu ve regit per uns condicionants ben 

diferents entre els països. No es troba una mateixa situació o model organitzatiu a 

Alemanya, França o Espanya. Cal observar amb atenció a mode d’exemple uns quants 

casos: 

 

 

ALEMANYA 

 

Alemanya és una república federal composta por setze estats o länder en alemany. 

Existeix un govern comú i una cambra de la confederació d’estats, el Parlament de la 

República Federal Alemanya (Bundestag9), un òrgan legislador no reconegut per la 

Constitució alemanya com a parlament però que fa funcions d'una cambra alta, el 

Consell Federal que és legislador (Bundesrat10), i, a més, cadascun dels setze estats 

federats té el seu propi govern i parlament (landtag). Tots els estats federats tenen els 

mateixos poders i competències. 

 

Els parlaments dels estats alemanys són els corresponents a Baden-Wurtemberg 

(Landtag von Baden-Württemberg11), Estat Lliure de Baviera (Bayerischen Landtags12), 

Estat de Berlín (Abgeordnetenhaus von Berlin13), Brandenburg (Landtag 

Brandenburg14), Ciutat Hanseàtica Lliure de Bremen (Landtag der Freien Hansestadt 

Bremen15), Ciutat Hanseàtica i Lliure d'Hamburg (Hamburgischen Bürgerschaft16), 

Hessen (Hessischen Landtags17), Mecklemburg-Pomerània Occidental (Landtages 

Mecklenburg-Vorpommern18), Baixa Saxònia (Landtag Niedersächen19), Rin del Nord-

                                                 
9 Deutscher Bundestag. Disponible a: <http://www.bundestag.de>. [Consulta: 15.03.2010].  
10 Bundesrat Startseite. Disponible a: <http://www.bundesrat.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
11 Landtag von Baden-Württemberg. Disponible a: <http://www.landtag-bw.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
12 Bayerischen Landtags. Disponible a: < http://www.bayern.landtag.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
13 Abgeordnetenhaus von Berlin. Disponible a: <http://www.parlament-berlin.de>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
14 Landtag Brandenburg. Disponible a: <http://www.landtag.brandenburg.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
15 Landtag der Freien Hansestadt Bremen. Disponible a: <http://www.bremische-buergerschaft.de>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
16 Hamburgischen Bürgerschaft. Disponible a: <http://www.hamburgische-buergerschaft.de>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
17 Hessischen Landtags. Disponible a: <http://www.hessischer-landtag.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
18 Landtages Mecklenburg-Vorpommern. Disponible a: <http://www.landtag-mv.de>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
19 Landtag Niedersächen. Disponible a: <http://www.landtag-niedersachsen.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 



2. ELS PARLAMENTS 

 

 - 18 -

Westfàlia (Landtags Nordrhein-Westfalen20), Renània-Palatinat (Landtags Rheinland-

Pfalz21), Saarland (Landtag des Saarlandes22), Estat Lliure de Saxònia (Sächsischen 

Landtag23), Saxònia-Anhalt (Landtag von Sachsen-Anhalt24), Slesvig-Holstein 

(Schleswig-Holsteinischer Landtag25) i Estat Lliure de Turíngia (Thüringer Landtag26). 

 

 

REGNE UNIT 

 

El Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord és un estat unitari comprés per 

quatre països: Escòcia, Anglaterra, Irlanda del Nord i Gal·les, i és governat per un 

sistema parlamentari bicameral amb seu de govern a Londres, la capital. De les dues 

assembles que disposa, la Cambra dels Comuns, és la composta per membres electes 

popularment, i la Cambra dels Lords és la formada per membres de dret propi27. 

 

Recentment, la responsabilitat de govern local ha estat descentralitzada i ha passat a 

les administracions nacionals descentralitzades a Belfast, Cardiff i Edimburg, les 

capitals d’Irlanda del Nord, Gal·les i Escòcia respectivament i, cadascun d’aquest tres 

territoris disposa de parlament. Anglaterra no compta amb un parlament descentralitzat 

com la resta dels països constituents. 

 

• A Escòcia existeix el Parlament Escocés (The Scottish Parliament, 

Pàrlamaid na h-Alba o Scots Pairlamen28). Està compost per 129 diputats. Té 

els orígens al segle XIII i va tenir activitat fins que el regne es va fusionar 

amb el d'Anglaterra (Acta d'Unió de 1707). El parlament actual és fruit del 

referèndum de 1997 en què els escocesos varen recolzar àmpliament la 

recuperació de la institució legislativa pròpia. La primera sessió del nou 

parlament va ser el 12 de maig de 1999. La seu és a Edimburg. 

                                                 
20 Landtags Nordrhein-Westfalen. Disponible a: <http://www.landtag.nrw.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
21 Landtags Rheinland-Pfalz. Disponible a: <http://www.landtag.rlp.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
22 Landtag des Saarlandes. Disponible a: <http://www.landtag-saar.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
23 Sächsischen Landtag. Disponible a: <http://www.landtag.sachsen.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
24 Landtag von Sachsen-Anhalt. Disponible a: <http://www.landtag.sachsen-anhalt.de>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
25 Schleswig-Holsteinischer Landtag. Disponible a: <http://www.sh-landtag.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
26 Thüringer Landtag. Disponible a: <http://www.landtag.thueringen.de>. [Consulta: 15.03.2010]. 
27 United Kingdom Parliament. Disponible a: <http://www.parliament.uk>. [Consulta: 15.03.2010]. 
28 The Scottish Parliament. Disponible a: <http://www.scottish.parliament.uk/home.htm>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
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• A Gal·les l’Assemblea de Gal·les (The Welsh Assembly Government, o 

Llywodraeth Cynulliad Cymru29). 

• A Irlanda del Nord l’Assemblea d’Irlanda del Nord (Northern Ireland 

Assembly30). 

 

 

ITÀLIA  

 

També disposa d’un sistema parlamentari bicameral a nivell estatal: la Cambra dels 

Diputats (Camera dei Diputati31) i el Senat de la República (Sernato della Republica32). 

L’organització territorial de l’estat es distribueix per regions administratives. De les vint 

existents, cinc (Vall d’Aosta, Friuli-Friül - Venècia Júlia, Sicília, Sardenya i Trentino-

Alt Adige/Tirol del Sud) gaudeixen d’autonomia i d’un estatut especial per motius 

històrics, geogràfics i ètnics. Les altres (Llombardia, Ligúria, Vèneto, Piemont, 

Calàbria, Toscana, Abruços, Basilicata, Campània, Emília-Romanya, Laci, Marques, 

Molise, Pulla i Úmbria) tenen un estatut comú d'administració. Unes i altres no disposen 

d’institucions parlamentàries pròpies. 

 

 

FRANÇA 

 

Es tracta d’un estat amb una institució parlamentària bicameral. L’organització es 

regeix per un model centralitzat. Territorialment s’organitza en regions, departaments, 

districtes i cantons, sense autonomia legislativa. 

 

Així, únicament com a òrgan legislador existeix el Parlament francés (Parlement 

français) amb cambra alta33, Senat (Sénat), i baixa34, l’Assemblea Nacional Francesa 

                                                 
29 Welsh Assembly Government. Disponible a: 
<http://cymru.gov.uk/splash;jsessionid=T9z2LvzSQ6sLpBCW7y8GJM2snvY9D3Q0VvFWq71BbtGXG
TpJ1NbY!-875933534?orig=/>. [Consulta: 15.03.2010]. 
30 Northern Ireland Assembly. Disponible a: <http://www.niassembly.gov.uk>. [Consulta: 15.03.2010]. 
31 Camera dei diputati. Disponible a: <www.camera.it>. [Consulta: 15.03.2010]. 
32 Sernato della Republica. Disponible a: <www.senato.it>. [Consulta: 15.03.2010]. 
33 Sénat français. Disponible a: <www.senat.fr>. [Consulta: 15.03.2010]. 
34 Assemblée nationale. Disponible a: <www.assemblee-nationale.fr>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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(Assemblée Nationale Française). No hi ha òrgans legisladors a les regions ni cap unitat 

administrativa inferior. 

 

 

AUSTRÀLIA 

 

Austràlia és una federació de sis estats, dos territoris interiors i altres territoris 

menors. La branca legislativa d’Austràlia inclou la reina (Elizabeth II) –les funcions de 

la qual normalment són exercides pel Governador General–, la Cambra de 

Representants (House of Representatives, que és la cambra baixa) i el Senat (Senate que 

és la cambra alta del Parlament d’Austràlia). 

 

Cada estat disposa d’assemblea legislativa pròpia. Aquestes les localitzem a Sydney, 

Nova Gal·les del Sud (Parliament of New South Wales35), Melbourne, Victòria 

(Parliament of Victoria36), Brisbane, Queensland (Queensland Parliament37), Adelaide, 

Austràlia Meridional (Parliament of South Australia38), Perth, Austràlia Occidental 

(Parliament of Western Australia39), Hobart, Tasmània (Parliament of Tasmania40) i 

Darwin, Territori del Nord (Legislative Assembly of the Northern Territory41). 

 

 

ESTATS UNITS D’AMÈRICA 

 
La branca legislativa d’aquesta repúbica federal disposa de dues cambres: el Senat 

(Senate42) i la Cambra de Representants (House of Representatives43). A més, en cada 

un dels estats existeix un ens legislatiu –bicameral en tots excepte a l’estat de 

                                                 
35 Parliament of New South Wales. Disponible a: <http://www.parliament.nsw.gov.au>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
36 Parliament of Victoria. Disponible a: <http://www.parliament.vic.gov.au>. [Consulta: 15.03.2010]. 
37 Queensland Parliament. Disponible a: <http://www.parliament.qld.gov.au>. [Consulta: 15.03.2010]. 
38 Parliament of South Australia. Disponible a: <http://www.parliament.sa.gov.au>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
39 Parliament of Western Australia. Disponible a: <http://www.parliament.wa.gov.au/index.htm>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
40 Parliament of Tasmania. Disponible a: <http://www.parliament.tas.gov.au>. [Consulta: 15.03.2010]. 
41 Legislative Assembly of the Northern Territory. Disponible a: <http://www.nt.gov.au/lant>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
42 U.S. Senate. Disponible a: <www.senate.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
43 U.S. House of Representatives. Disponible a: <www.house.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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Nebraska– que rep la denominació de Legislature o State Legislature, General 

Assembly i General Court. 

 
Un per un són: Alabama (The Alabama Legislature44), Alaska (The Alaska State 

Legislature45), Arizona (Arizona State Legislature46), Arkansas (Arkansas General 

Assembly47), Califòrnia (California State Legislature48), Carolina del Nord (North 

Carolina General Assembly49), Carolina del Sud (South Carolina Legislature50), 

Colorado (Colorado General Assembly51), Connecticut (Connecticut General 

Assembly52), Dakota del Nord (North Dakota Legislative Branch53), Dakota del Sud 

(South Dakota Legislature54), Delaware (Delaware General Assembly55), Florida (The 

Florida Legislature 56), Geòrgia (Georgia General Assembly57), Hawaii (Hawaii State 

Legislature58), Idaho (Idaho Legislature59), Illinois (Illinois General Assembly60), 

Indiana (Indiana General Assembly61), Iowa (Iowa General Assembly62), Kansas 

(Kansas Legislature63), Kentucky (Kentucky Legislature64), Louisiana (Louisiana 

Legislature65), Maine (Maine State Legislature66), Massachusetts (The General Court67), 

                                                 
44 The Alabama Legislature. Disponible a: <http://www.legislature.state.al.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
45 The Alaska State Legislature. Disponible a: <http://w3.legis.state.ak.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
46 Arizona State Legislature. Disponible a: <http://www.azleg.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
47 Arkansas General Assembly. Disponible a: 
<http://www.arkleg.state.ar.us/assembly/2009/R/Pages/Home.aspx>. [Consulta: 15.03.2010]. 
48 California State Legislature. Disponible a: <http://www.legislature.ca.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
49 North Carolina General Assembly. Disponible a: <http://www.ncga.state.nc.us>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
50 South Carolina Legislatura Online. Disponible a: <http://www.scstatehouse.gov>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
51 Colorado General Assembly Home Page. Disponible a: <http://www.leg.state.co.us>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
52 Connecticut General Assembly. Disponible a: <http://www.cga.ct.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
53 North Dakota Legislative Branch Home Page. Disponible a: <http://www.legis.nd.gov>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
54 South Dakota Legislature-Legislative Research Council. Disponible a: <http://legis.state.sd.us>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
55 Delaware General Assembly. Disponible a: <http://legis.delaware.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
56 Online Sunshine. Disponible a: 
<http://www.leg.state.fl.us/Welcome/index.cfm?CFID=124746010&CFTOKEN=23832786>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
57 Georgia General Assembly. Disponible a: <http://www.legis.state.ga.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
58 HI legislature. Disponible a: < http://www.capitol.hawaii.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
59 Idaho Legislature. Disponible a: <http://www.legislature.idaho.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
60 Illinois General Assembly Home Page. Disponible a: <http://www.ilga.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
61 Indiana General Assembly. Disponible a: <http://www.in.gov/legislative>. [Consulta: 15.03.2010]. 
62 Iowa General Assembly. Disponible a: <http://www.legis.state.ia.us/index.html>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
63 Kansas Legislature. Disponible a: <http://www.kslegislature.org/legsrv-legisportal/index.do>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
64 Kentucky Legislature Home Page. Disponible a: <http://www.lrc.ky.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
65 Louisiana Legislature. Disponible a: <http://www.legis.state.la.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
66 Maine State Legislature. Disponible a: <http://janus.state.me.us/legis>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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Maryland (Maryland General Assembly68), Michigan (Michigan Legislature69), 

Minnesota (Minnesota State Legislature70), Mississipí (Mississipi State Legislature71), 

Missouri (Missouri General Assembly72), Montana (Montana Legislature73), Nebraska 

(Nebraska Legislature74), Nevada (Nevada Legislature75), Nou Mèxic (New Mexico 

State Legislature76), Nova Hampshire (New Hampshire General Court77), Nova Jersey 

(New Jersey Legislature78), Nova York (New York State Assembly79), Ohio (Ohio 

General Assembly80), Oklahoma (Oklahoma Legislature81), Oregon (Oregon State 

Legislature82), Pennsilvània (Pennsylvania General Assembly83), Rhode Island (State of 

Rhode Island General Assembly 84), Tennessee (Tennessee General Assembly85), Texas 

(Texas Legislature86), Utah (Utah State Legislature87), Vermont (The State of Vermont 

Legislature88), Virgínia (Virginia General Assembly89), Virgínia de l'Oest (West 

Virginia Legislature90), Washington (Washington State Legislature91), Wisconsin 

(Wisconsin State Legislature92) i Wyoming (Wyoming State Legislature93). 

 

 

                                                                                                                                               
67 The 186th General Court. Disponible a: <http://www.mass.gov/legis>. [Consulta: 15.03.2010]. 
68 Maryland General Assembly. Disponible a: <http://mlis.state.md.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
69 Michigan Legislature. Disponible a: 
<http://www.legislature.mi.gov/(S(ckdg5nuyskf1pu55d0itr355))/mileg.aspx?page=home>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
70 Minnesota State Legislature. Disponible a: <http://www.leg.state.mn.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
71 Mississipi State Legislature. Disponible a: <http://billstatus.ls.state.ms.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
72 Missouri General Assembly. Disponible a: <http://www.moga.mo.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
73 Montana Legislature. Disponible a: <http://leg.mt.gov/css/default.asp>. [Consulta: 15.03.2010]. 
74 Nebraska Legislature. Disponible a: <http://nebraskalegislature.gov>. [Consulta: 15.03.2010]. 
75 Nevada Legislature. Disponible a: <http://www.leg.state.nv.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
76 New Mexico Legislature. Disponible a: <http://www.nmlegis.gov/lcs>. [Consulta: 15.03.2010]. 
77 N H General Court. Disponible a: <http://www.gencourt.state.nh.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
78 New Jersey Legislaure. Disponible a: <http://www.njleg.state.nj.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
79 New York State Assembly. Disponible a: <http://assembly.state.ny.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
80 128th Ohio General Assembly. Disponible a: <http://www.legislature.state.oh.us>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
81 Oklahoma Legislature Home Page. Disponible a: <http://www.lsb.state.ok.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
82 Oregon State Legislature. Disponible a: <http://www.leg.state.or.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
83 Pennsylvania General Assembly. Disponible a: <http://www.legis.state.pa.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
84 The State of Rhode Island General Assembly. Disponible a: <http://www.rilin.state.ri.us>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
85 Tennessee General Assembly Main Page. Disponible a: <http://www.legislature.state.tn.us>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
86 Texas Legislature Online. Disponible a: <http://www.legis.state.tx.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
87 Utah State Legislature Home Page. Disponible a: <http://www.le.state.ut.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
88 Vermont Legislature. Disponible a: <http://www.leg.state.vt.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
89 Virginia General Assembly Website. Disponible a: <http://legis.state.va.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
90 West Virginia Legislature. Disponible a: <http://www.legis.state.wv.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
91 Washington State Legislature. Disponible a: <http://www.leg.wa.gov/pages/home.aspx>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
92 Wisconsin State Legislature. Disponible a: <http://www.legis.state.wi.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
93 Wyoming State Legislature. Disponible a: <http://legisweb.state.wy.us>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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CANADÀ 

 

Disposa d’un poder parlamentari amb sistema bicameral: la Cambra dels Comuns94 

(House of Commons) i el Senat95 (the Senate of Canada). 

 

El Canadà està format per 10 províncies i tres territoris(Territoris del Nord-oest, 

Yukon i Nunavut). Les províncies gaudeixen d'un alt grau d'autonomia del govern 

federal i tenen potestat legislativa. Les cambres són les de Colúmbia Britànica 

(Legislative Assembly of British Columbia96), Alberta (Legislative Assembly of 

Alberta97), Saskatchewan (Saskatchewan Youth Parliament98), Manitoba (Youth 

Parliament of Manitoba99), Ontario (Legislative Assembly of Ontario100), Quebec 

(Assemblée nationale du Québec101), Nova Brunsvic (Legislative Assembly of New 

Brunswick102), Nova Escòcia (The Nova Scotia Legislature103), Illa del Príncep Eduard 

(Legislative Assembly of Prince Edward Island104) i Terranova i Labrador (House of 

Assembly of Newfoundland and Labrador105). 

 

 

ESPANYA 

 

La Constitució espanyola de 1978, aprovada per les Corts Generals el 31 d’octubre 

de 1978, ratificada pel poble espanyol el 6 de desembre de 1978, sancionada pel rei el 

                                                 
94 The Parliament of Canada. Disponible a: <http://www.parl.gc.ca>. [Consulta: 15.03.2010].  
95 The Senate of Canada. Disponible a: <http://sen.parl.gc.ca>. [Consulta: 15.03.2010]. 
96 Legislative Assembly of British Columbia. Disponible a: <http://www.leg.bc.ca. http://sen.parl.gc.ca>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
97 Legislative Assembly of Alberta. Disponible a: 
<http://www.assembly.ab.ca/lao/speaker/news010608.htm>. [Consulta: 15.03.2010]. 
98 Saskatchewan Youth Parliament. Disponible a: <http://www.saskyouthparliament.com>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
99 Youth Parliament of Manitoba. Disponible a: <http://www.ypmanitoba.ca>. [Consulta: 15.03.2010]. 
100 Legislative Assembly of Ontario. Disponible a: <http://www.ontla.on.ca/web/home.do>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
101 Assemblée nationale du Québec. Disponible a: <http://www.assnat.qc.ca/index.html>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
102 Legislative Assembly of New Brunswick. Disponible a: <http://www.gnb.ca/legis/index-e.asp>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
103 The Nova Scotia Legislature. Disponible a: <http://www.gov.ns.ca/legislature>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
104 Legislative Assembly of Prince Edward Island. Disponible a: <http://www.assembly.pe.ca>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
105 House of Assembly of Newfoundland and Labrador. Disponible a: 
<http://www.assembly.nl.ca/members/default.htm>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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27 de desembre de 1978 i publicada al BOE el 28 de desembre de 1978, estableix en el 

seu articulat que la potestat legislativa la té les Corts Generals que es troben formades 

per dues cambres: la cambra alta o territorial, el Senat106, i la cambra baixa, el Congrés 

dels Diputats107. Són funcions de les Corts Generals (Álvarez Conde, 2005: 163-217): 

 

- Legislativa 

- Econòmiques 

- Control polític 

- D’orientació política 

 

El parlamentarisme modern de l’Estat espanyol té els inicis en la Constitució de 

Cadis de 1812. Des d’aquesta primera redacció de constitució fins a la vigent, 

l’administració parlamentària ha sigut bàsicament unicameral i puntualment bicameral.  

 

La constitució vigent possibilita la creació d’administracions territorials, cosa que ha 

permés l’aparició del model de gestió territorial de l’estat de les autonomies. La Carta 

Magna atorga a les autonomies l’establiment d’administracions parlamentàries 

territorials que donen la possibilitat d’autolegislar-se, a més d’altres funcions dels 

parlaments com és la del control del govern autonòmic, entre d’altres. 

 

Existeixen parlaments i òrgans legislatius a les províncies basques d’Àlaba, Biscaia 

i Guipúscoa, d’àmbit inferior al de comunitat autònoma. Són les anomenades Juntes 

Generals d’Àlaba (Juntas Generales de Álava o Arabako Biltzar Nagusiak108), Juntes 

Generals de Biscaia (Juntas Generales de Vizcaya o Batzar Nagusiak Bizcaia 109) i 

Juntes Generals de Guipúscoa (Juntas Generales de Guipúzcoa o Gipuzkoako Batzar 

Nagusiak 110). 

 

 

 

 

                                                 
106 Senado de España. Disponible a: <http://www.senado.es>. [Consulta: 15.03.2010].   
107 Congreso de los Diputados. Disponible a: <http://www.congreso.es>. [Consulta: 15.03.2010].  
108 Juntas Generales de Álava : Arabako Biltzar Nagusiak. Disponible a: <http://www.jjggalava.es>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
109 Batzar Nagusiak Bizcaia : Juntas Generales de Bizkaia. Disponible a: 
<http://www.jjggbizkaia.net/home/index.asp?stridioma=c>. [Consulta: 15.03.2010].  
110 Gipuzkoako Batzar Nagusiak. Disponible a: 
<http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DJGPortalWEB>. [Consulta: 15.03.2010].   
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2.3.ELS PARLAMENTS AUTONÒMICS 

 
L’organització administrativa de l’Estat espanyol està actualment formada per una 

administració central i dènou administracions territorials entre comunitats i ciutats 

autònomes. 

 

La Constitució espanyola de 1978, amb la creació de l’estat de les autonomies (títol 

VIII, cap. III), va oferir l’oportunitat als territoris que formen l’Estat d’administrar-se i 

legislar-se per aquests mateixos, sempre d’acord amb les matèries que són transferibles 

(arts 148.1 i 149.1 de la CE). Per a fer-ho possible, a aquestes administracions se’ls 

concedeixen instruments per al seu bon funcionament. Es regulen els poders executius, 

legislatius i judicials en cada comunitat autònoma (art. 152 de la CE). A partir d’aquest 

últim aspecte es creen els parlaments autonòmics. 

 

Existeixen en l’actualitat díhuit parlaments: un de caràcter nacional i bicameral, les 

Corts Generals, –el Senat, o cambra alta, i el Congrés dels Diputats, o cambra baixa– i 

per altra banda els dèsset parlaments autonòmics. Els assumptes legislatius de les ciutats 

autònomes de Ceuta i Melilla són tractats a les Corts Generals. Són els únics territoris 

nacionals sense un parlament autonòmic que legisle. 

 

Els estatuts d’autonomia de cada territori recull en el seu articulat la denominació de 

les institucions a més d’altra informació de regulament (funcions, composició, 

organització, etc.)111. 

 

                                                 
111 S’ha traduït els noms de les intitucions parlamentàries de les comunitats autònomes a la llengua amb 
què es s’escriu el treball i que no és l’oficial de la institució. Així s’utilitzarà la denominació Parlament 
d’Andalusia per fer referència al Parlamento de Andalucía; Corts d’Aragó per Cortes de Aragón; Junta 
General del Principat d’Astúries per Junta General del Principado de Asturias; Parlament de Canàries per 
Parlamento de Canarias; Parlament de Cantàbria per Parlamento de Cantabria; Corts de Castella-la Manxa 
per Cortes de Castilla-La Mancha; Corts de Castella i Lleó per Cortes de Castilla y León; Assemblea 
d’Extremadura per Asamblea de Extremadura; Parlament de Galícia per Parlamento de Galicia; 
Assemblea de Madrid per Asamblea de Madrid; Assemblea Regional de Múrcia per Asamblea Regional 
de Murcia; Parlament de Navarra per Nafarroako Parlamentua i Nafarroako Gorteak o Parlamento de 
Navarra i Cortes de Navarra; Parlament Basc per Eusko Legebiltzarra o Parlamento Vasco i Parlament de 
La Rioja per Parlamento de La Rioja. Usem el nom oficial del Parlament de les Illes Balears, Parlament 
de Catalunya i les Corts Valencianes o Les Corts. 
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Taula 1. Relació entre comunitat autònoma i parlament i punt estatutari que regula la 
institució parlamentària 

 

Comunitat Autònoma Parlament Autonòmic 
Article de l’estatut 

que defineix 

Andalusia Parlament d’Andalusia LO 2/2007, tít. IV, cap. I 

Aragó Corts d’Aragó  LO 5/2007, tít. II, cap. I 

Astúries (Principat d’)  Junta General del Principat d’Astúries  LO 7/1981, tít. II, cap. I 

Balears (Illes) Parlament de les Illes Balears  LO 1/2007, tít. IV, cap. I 

Canàries (Illes) Parlament de Canàries  LO 10/1982, tít. I, sec. 1a 

Cantàbria Parlament de Cantàbria  LO 8/1981, tít. I, cap. I 

Castella i Lleó  Corts de Castella i Lleó  LO 14/2007, tít. II, cap. I 

Castella-la Manxa Corts de Castella-la Manxa  LO 9/1982, tít. I, cap. I 

Catalunya Parlament de Catalunya  LO 6/2006, tít. II, cap. I 

Comunitat Valenciana Corts Valencianes  LO 1/2006, tít. III, cap. II 

Extremadura Assemblea d’Extremadura  LO 1/1983, tít. II, cap. I 

Galícia Parlament de Galícia  LO 1/1981, tít. I, cap. I 

Madrid (Comunitat de)  Assemblea de Madrid  LO 3/1983, tít. I, cap. I 

Múrcia (Regió de)  Assemblea Regional de Múrcia  LO 4/1982, tít. II, cap. II 

Navarra (Comunitat Foral 
de)  

Parlament o Corts de Navarra  LO 13/1982, tít. I, cap. II 

País Basc Parlament Basc  LO 3/1979, tít. II, cap. I 

Rioja (La) Parlament de La Rioja LO 3/1982, tít. II, cap. I 

 

Segons diu Álvarez Conde (2005: 523-524), es va plantejar la qüestió de si totes les 

comunitats autònomes podien disposar d'òrgans legislatius (les de primer i especialment 

en referència a les de segon grau): 

 

a) Por un lado, es indudable la existencia de una Asamblea, si bien es 
verdad que no se precisa que dicha Asamblea haya de tener 
necesariamente carácter legislativo. 
 
b) Por otro, parece contemplarse la posibilidad de que este tipo de 
Comunidades Autónomas [de segon grau] carezcan de Asamblea. 

 

S’ha definit com assemblees legislatives d’àmbit autonòmic: 

 

Les assembles legislatives són els òrgans de representació política dels 
ciutadans que integren la població autonòmica. Els seus membres 
s'elegeixen per un sistema electoral democràtic. [...] El mandat dels 
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membres de les Assemblees és per quatre anys. (Cosculluela Montaner, 
2006: 234). 

 

Segons els autors Alonso de Antonio (2002: 242-243) estableixen quatre trets 

característics que sintetitzen com són parlaments autonòmics. Aquests són: 

 

1) Naturaleza. Los Parlamentos de las CCAA tienen una naturaleza 

jurídica semejante a la del Congreso de los Diputados o el Senado. En este 

sentido son también un poder político del Estado, del que las CCAA forman 

parte, un poder constituido y limitado, con relevancia institucional, 

permanente pero no continuo y orgánicamente complejo. 

 
Segueixen dient que Tanto las Cortes Generales como las Asambleas 

autonómicas tienen carácter representativo del pueblo español y de la 

Comunidad Autónoma respectivamente. Por eso la atribución de la 

soberanía a la totalidad del pueblo español supone que las Cortes 

Generales participan en el ejercicio de la soberanía, mientras que las 

Asambleas autonómicas lo hacen de la autonomía […] estas Asambleas no 

sólo son representativas del pueblo de la Comunidad Autónoma, sino en 

ciertos casos de la misma Comunidad Autónoma. 

 

Si las Cortes Generales están sujetas a la Constitución, las Asambleas 

autonómicas han de respetar además el Estatuto de autonomía como norma 

institucional básica de la Comunidad Autónoma (art. 147.1 CE). 

 

2) Denominación. La constitución utiliza el término genérico y 

escasamente afortunado por su reduccionismo de "Asamblea Legislativa" 

(art. 152.1), aunque los Estatutos pueden determinar la denominación 

concreta de su órgano autonómico [art. 147.2. c)]. De hecho, ningún 

Estatuto ha seguido la terminología constitucional sino que han aprobado 

en general denominaciones históricas: Parlamento […], Junta General 
[…], Asamblea Regional […], Asamblea […], Cortes […] y Cortes o 

Parlamento [de Navarra]. 
 
3) Estructura. Los parlamentos autonómicos tienen una estructura 

unicameral. El unicameralismo está constitucionalizado para las CCAA de 

autonomía plena (art. 152.1) por lo que el resto de las CCAA, en uso de sus 

competencias organizativas, podrían haber adoptado el sistema bicameral. 

En la práctica todos los Estatutos han diseñado Parlamentos unicamerales 

lo que supone, por lo demás, seguir la línea de todos los países europeos 

descentralizados territorialmente en Derecho comparado a esta regla es 

Estados Unidos en donde todos los Estados cuentan con dos Cámaras, 

menos Nebraska que dispone de un Parlamento unicameral desde 1937. 

 
4) Autonomía parlamentaria. Aunque la Constitución guarda silencio, 

los Parlamentos de las CCAA están dotados de autonomía en términos 

similares a los de las Cortes Generales. En suma, aprueban sus 

Reglamentos, como expresión normativa del poder de autoorganización de 
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la Cámara, aprueban autónomamente sus presupuestos, eligen sus órganos 

de gobierno y asumen la regulación y gestión administrativa, de personal y 

patrimonial. 

 

Pel que fa a qüestions d'organització interna de les cambres, l'articulat dels diferents 

estatuts d'autonomia i els reglaments parlamentaris autonòmics, al igual que passa amb 

el Congrés dels Diputats i el Senat, coincideixen en la disposició entre els òrgans 

executius l’existència d'un president o presidenta del parlament, una Mesa, una Junta de 

Portaveus, la Diputació Permanent, els grups parlamentaris i els òrgans de treball (ple i 

els diferents tipus de comissió). 

 

Quant a les funcions que assumeixen les cambres autonòmiques, seguint els 

germans Alonso de Antonio (2002: 250-253), es fonamenten en la funció legislativa 

(potestat legislativa de la comunitat autònoma), la funció pressupostària (aprovació del 

pressupost autonòmic), funció d'impuls, orientació i control de l'acció del govern (entre 

aquestes funcions s'elegeix el president de la comunitat autonòmica, l'aprovació de 

mocions i proposicions no de llei, preguntes, interpel·lacions, compareixences, etc.) Per 

últim, les altres funcions que assumeixen les cambres són en relació a la comunitat 

autònoma (nomenament de càrrecs de la comunitat i dur a terme facultats de caràcter 

administratiu com l'aprovació de plans administratius) i de participació als òrgans de 

l'Estat (designació de senadors, iniciativa legislativa en la legislació estatal, iniciativa de 

reforma constitucional entre altres). 

 

A l’hora de constituir aquests organismes molts dels parlaments autonòmics han 

pres el nom d’institucions parlamentàries d’etapa foral i moderna (Corts d’Aragó, Corts 

de Castella i Lleó, Corts Valencianes, etc.) principalment fent-ho de manera simbòlica i 

rememorant símbols identitaris de poble del passat. Val a dir que les institucions 

medievals i modernes i les institucions democràtiques actuals guarden grans diferències 

en composició, forma, funcions, abast d’actuació, poder, etc. No són la prolongació de 

les velles institucions ni guarden similituds amb les institucions contemporànies. 

 

Ha exisitit activitat i intents d’activitat parlamentària, entesa des del 

parlamentarisme modern, en certs territoris nacionals prèviament a la Constitució de 

1978. Amb la II República espanyola, pobles com el català van emprendre una tasca 

d’autogovern i parlamentària que ben aviat es va veure afectada per les circumstàncies 
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polítiques del moment i provocaren una curta vida de la institució. El País Basc i 

Galícia en foren altres dos territoris l’activitat de la qual no fou possible pels mateixos 

impediments. 

 

Les assemblees autonòmiques disposen de potestat legislativa i es recull en els 

diferents estatuts d’autonomia. 

 
 

Taula 2. Punt estatutari on es reflecteix la potestat legislativa a les autonomies 
 

Estatut i data Llei/Estatut Article estatutari 

Andalusia  (LO 2/2007) Tít. II, cap. I, 106, 1r. 
Aragó  (LO 5/2007) Tít. II, cap. I, art. 33, 1r. 
Astúries (Principat d’)  (LO 7/1981) Tít. II, cap. I, art. 23, 1r. 
Balears (Illes)  (LO 1/2007) Tít. IV, cap. I, art. 40, 1r. 
Canàries (Illes) (LO 10/1982) Tít. I, sec. 1a, 13, a) 
Cantàbria  (LO 8/1981) Tít. I, cap. I, art. 8,1r. 
Castella i Lleó  (LO 14/2007) Tít. II, cap. I, 24, 1r. 
Castella-la Manxa  (LO 9/1982) Tít. I, cap. I, art. 9, 1r, a) 
Catalunya  (LO 6/2006) Tít. II, cap. I, art. 55, 2n. 
Comunitat Valenciana  (LO 1/2006) Tít. III, cap. II, art. 21, 1r. 
Extremadura  (LO 1/1983) Tít. II, cap. I, art. 19, 2n. a)  
Galícia (LO 1/1981) Tít. I, cap. I, art. 10, 1r. a) 
Madrid (Comunitat de)  (LO 3/1983) Tít. I, cap. I, art. 9 
Múrcia (Regió de)  (LO 4/1982) Tít. II, cap. II, art. 22 
Navarra (Comunitat Foral de)  (LO 13/1982) Tít. I, cap. II, art. 11 
País Basc  (LO 3/1979) Tít. II, cap. I, art. 25, 1r. 
Rioja (La)  (LO 3/1982) Tít. II, cap. I, art. 16, 1r. 

 

Pel principi d’autonomia parlamentària, aquestes administracions disposen d’unes 

característiques singulars que els permet aprovar el propi reglament amb el qual 

funcionar, l’aprovació dels propis pressupostos i una regulació de l’estatut del personal 

que hi treballa. El principi esmentat ve recollit en els estatuts d’autonomia (de manera 

clara en els d’Andalusia (art. 102), Aragó (art. 34) i Catalunya (art. 58)) i desenvolupat 

en el reglaments de les cambres (habitualment entre les funcions atribuïdes a la Mesa 

dels organismes). 
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2.3.1. Descripció dels parlaments autonòmics 

 

Identifiquem els parlaments autonòmics i ressenyem algunes dades i trets 

característics de cadascun per a conéixer-los mínimament: data d’aparició amb la 

primera sessió constitutiva, nombre de diputats, número de legislatura, territori sobre el 

qual actuen, reglament vigent de les cambres i la ciutat seu a més de la pàgina web. 

 

 

PARLAMENT D’ANDALUSIA (PARLAMENTO DE ANDALUCÍA) 

 

A ran de les eleccions del 23 de maig de 1982, el dia 21 de juny de 1982 se celebra 

la sessió constitutiva en què naix el Parlament d’Andalusia. Aquest òrgan actua sobre la 

Comunitat d’Andalusia, formada per les províncies d’Almeria, Cadis, Còrdova, 

Granada, Huelva, Jaén, Màlaga i Sevilla. Ara per ara es troba en la VIII legislatura. El 

nombre de diputats actuals és de 109, segons determina l’article 17 de la llei 1/1986, de 

2 gener, Electoral d’Andalusia i hi ha tres grups parlamentaris (G.P. Socialista, G.P. 

Popular de Andalucía i G.P. Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía). 

El reglament vigent és l’aprovat el 21 i 22 de novembre de 2007 i publicat al Boletín 

Oficial del Parlamento de Andalucía el 27 de novembre de 2007112. La seu del 

Parlament ha passat pels Reals Alcàssers (1982-1983), el Palau de la Audiencia (1983-

1985), l’església de Sant Hermenegilde (1985-1992) i actualment a l’antic Hospital de 

las Cinco Llagas a la ciutat de Sevilla113. 

 
 
 
 
 
 
LEGISLATIVA 

                                                 
112 PARLAMENT D’ANDALUSIA (2005: 16970-17009), reformat (2007: 40818 - 40856) i (2008: 3) i 
modificat (2008: 3). 
113 Web del Parlamento de Andalucía. Disponible a: <http://www.parlamentodeandalucia.es>. També en: 
<http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-
parlamento/externo/memoriahistorica-1982-2004/0112.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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CORTS D’ARAGÓ (CORTES DE ARAGÓN) 

 

Les Corts d’Aragó inicien la tasca parlamentària, ja en època moderna, en la sessió 

que tingué lloc al palau de la Lonja de Saragossa el 20 de maig de 1983. 67 diputats són 

els encarregats de vetlar i prendre decisions del bon funcionament d’Aragó, comunitat 

formada per les províncies d’Osca, Saragossa i Terol. Els diputats provenen de cinc 

partits politics diferents (G.P. Socialista, G.P. Popular de les Corts d’Aragó, G.P. del 

Partido Aragonés, G.P. Chunta Aragonesista i G.P. Mixto (Agrupación Parlamentaria 

Izquierda Unida de Aragón)). Actualment són a la VII Legislatura iniciada el juny de 

2007114. El reglament vigent de la cambra és el de 26 de juny de 1997. La seu és al 

palau de La Aljafería a Saragossa115. 

 
 
 

JUNTA GENERAL DEL PRINCIPAT D’ASTÚRIES (JUNTA GENERAL DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS) 

 
La Junta General del Principat d’Astúries (Xunta Xeneral del Principáu d'Asturies 

en asturià) naix entre els instruments necessaris per a l’autogovern del Principat 

d’Astúries el 1983. La cambra formada per 45 diputats es troba a la VII legislatura. 

Existeixen tres grups parlamentaris (G.P. Socialista, G.P. Popular i G.P. de Izquierda 

Unida - Bloque por Asturies - Los Verdes). El reglament vigent és el publicat al Boletín 

Oficial del Principado de Asturias el 18 de juliol de 1997116. La seu és a la capital, 

Oviedo 117. 

 
 
 
 

                                                 
114 CORTS D’ARAGÓ (1997: 4794-4821). 
115 Cortes de Aragón. Disponible a: <http://www.cortesaragon.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
116 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPAT D’ASTÚRIES (1997: 43-79). 
117 Junta General del Principado de Asturias. Disponible a: <http://www.jgpa.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 
El Parlament inicia l’activitat el 31 de maig de 1983. Amb 59 diputats actualment 

són a la VII legislatura. Hi ha quatre grups parlamentaris (G.P. Popular, G.P. Socialista, 

G.P. Bloc per Mallorca i PSM-Verds i G.P. Mixt). El reglament és l’aprovat al ple del 4 

de juny del 1986 i publicat el 23 de juny del mateix any118. Exerceix les seues funcions 

sobre les diferents illes que conformen les Illes Balears. La seu de la institució és a la 

ciutat de Palma, a l’edifici de l’antic Círculo Mallorquín119. 

 
 
 

PARLAMENT DE CANÀRIES (PARLAMENTO DE CANARIAS) 

 

El Parlament de Canàries va celebrar la primera sessió constitutiva el 30 de maig de 

1983. Actualment se celebra la VII Legislatura. El nombre de diputats és de 60 i tres els 

grups parlamentaris (G.P. Socialista Canario, G.P. Coalición Canaria i G.P. Popular). 

Actua sobre les províncies que conformen les Illes Canàries: Las Palmas i Santa Cruz 

de Tenerife. Recentment s’ha reformat el reglament del Parlament de Canàries, aprovat 

en sessió plenària de 8 de juliol de 2009120. La seu és a Santa Cruz de Tenerife121. 

 
 
 

PARLAMENT DE CANTÀBRIA (PARLAMENTO DE CANTABRIA) 

 
El 20 de febrer de 1982 es va constituir amb caràcter provisional la primera 

Asamblea Regional de Cantabria. En l’actualitat el Parlament de Cantàbria està format 

                                                 
118 PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS (1986: 1492-1536) i reformat posteriorment (1991: 5199-5204). 
119 Parlament de les Illes Balears. Disponible a: <http://www.parlamentib.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
120 PARLAMENT DE CANÀRIES (2009: 1-39) 
121 Parlamento de Canarias. Disponible a: <http://www.parcan.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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per 39 diputats electes i la legislatura és la VII. Es tracta d’un parlament d’una 

comunitat autònoma uniprovincial i els diputats són elegits en règim de circumscripció 

única. Hi ha tres grups parlamentaris (G.P. Popular, G.P. Socialista i G.P. Regionalista 

de Cantabria). Pel que fa al reglament, preval l’aprovat el dia 26 de març de 2007 pel 

Ple de la cambra122. La seu és a l’antic Hospital de Sant Rafael, a la capital, 

Santander123. 

 
 
 

CORTS DE CASTELLA-LA MANXA (CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA) 

 
Les Corts de Castella-la Manxa van celebrar la sessió constitutiva el 31 de maig de 

1983 a l’església de Sant Pere Màrtir de Toledo. Aquest parlament actua sobre els 

províncies d’Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara i Toledo. Són 47 el nombre de 

diputats de la legislatura present, que és la VII i es distribueixen en dos grups 

parlamentaris (G.P. Socialista i G.P. Popular). El reglament vigent és l’aprovat en 

Sessió Plenària de 16 d’octubre de 1997124. La seu és a l’edifici de Sant Gil que sigué 

l’antic Convent dels Franciscans a la ciutat de Toledo125. 

 
 
 

CORTS DE CASTELLA I LLEÓ (CORTES DE CASTILLA Y LEÓN) 

 

Aquesta cambra va celebrar la primera sessió constitutiva el 21 de maig de 1983 a 

Tordesillas. Legisla sobre les nou províncies que formen la comunitat autònoma: Àvila, 

Burgos, Lleó, Salamanca, Segòvia, Sòria, Valladolid, Palència i Zamora. Són a la VII 

                                                 
122 PARLAMENT DE CANTÀBRIA (1983: 1153-1197). 
123 Parlamento de Cantabria. Disponible a: <http://www.parlamento-cantabria.es>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
124 CORTS DE CASTELLA-LA MANXA (1997: 2467-2498) 
125 Cortes de Castilla-La Mancha. Disponible a: <http://www.cortesclm.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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legislatura. El nombre de diputats o procuradors que formen la cambra és de 83 

distribuïts en tres grups parlamentaris (G.P. Popular, G.P. Socialista i G.P. Mixto). El 

reglament vigent és l’aprovat el dia 24 de febrer de 1990, amb les modificacions de 14 

de febrer de 1997 i 11 de maig de 2005126. Les Corts de Castella i Lleó tenen la seu 

actualment a la ciutat de Valladolid després d’haver estat un temps al castell de 

Fuensaldaña127. 

 
 
 

PARLAMENT DE CATALUNYA 

 
El Parlament de Catalunya es restableix el 20 de març de 1980 i la sessió 

constitutiva s'escaigué el 10 d'abril. Aquesta cambra actua sobre les províncies catalanes 

de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Són, ara per ara, a la VIII legislatura. El 

nombre de diputats és de 135. Els grups parlamentaris que tenen representació són: G.P. 

de Convergència i Unió, G.P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC), G.P. 

d'Esquerra Republicana de Catalunya (Esquerra), G.P. del Partit Popular de Catalunya, 

G.P. d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Grup Mixt. El 

reglament vigent és el publicat el 29 de desembre de 2005 que entra en vigor l’1 de 

gener de 2006128. La seu del Parlament de Catalunya és a Barcelona129. 

 
 
 

CORTS VALENCIANES 

 
Les Corts Valencianes, o Les Corts, que actua sobre l’àmbit territorial de les 

províncies d’Alacant, Castelló i València celebraren la sessió constitutiva el 7 de juny 

                                                 
126 CORTS DE CASTELLA I LLEÓ (1990) 
127 Cortes de Castilla y León. Disponible a: <http://www.ccyl.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
128 PARLAMENT DE CATALUNYA (2005: 7-45). 
129 Parlament de Catalunya. Disponible a: <http://www.parlament-cat.net>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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de 1983. En l’actualitat són a la VII legislatura. La xifra de parlamentaris és de 99 

distribuïts en quatre formacions parlamentàries (G.P. Popular, G.P. Socialista, G.P. 

Esquerra Unida-Bloc-Verds-IR: Compromís i l’Agrupació de Diputats i Diputades no 

adscrits). El reglament vigent és de 18 de desembre de 2006130. La seu de la cambra és a 

la ciutat de València al palau dels Borja o de Benicarló131. 

 
 
 

ASSEMBLEA D’EXTREMADURA (ASAMBLEA DE EXTREMADURA) 

 
L’Assemblea d’Extremadura va celebrar la sessió constitutiva el 21 de maig de 

1983. Aquest parlament té com a àmbit d’actuació territorial les províncies de Cáceres i 

Badajoz. Són ara per ara a la VII legislatura. El nombre de diputats és de 65 procedents 

del G.P. Socialista (PSOE-Regionalistas) i el G.P. Popular (PP-EU). El reglament 

vigent és l’aprovat a la sessió de 19 de juny de 2008132. La ubicació de l’ Assemblea és 

a la ciutat de Mèrida133. 

 
 
 

PARLAMENT DE GALÍCIA (PARLAMENTO DE GALICIA) 

 
El Parlament de Galícia es crea l’1 de març de 1989. Exerceix sobre les províncies 

de La Corunya, Lugo, Ourense i Pontevedra. La legislatura actual és la VIII. El nombre 

de diputats s’eleva a 75 i procedeixen de tres grups parlamentaris: G.P. Popular, G.P. 

Socialista i G.P. Bloque Nacionalista Galego. El reglament és el publicat l’1 de 

                                                 
130 CORTS VALENCIANES (1994: 15258-15305). 
131 Corts Valencianes. Disponible a: <http://www.cortsvalencianes.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
132 ASSEMBLEA D’EXTREMADURA (2008: 2-59). 
133 Asamblea de Extremadura. Disponible a: <http://www.asambleaex.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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setembre de 1983 amb posteriors modificacions. La seu del Parlament de Galícia 

s’ubica al Pazo de Hórreo, a la capital de Galícia, Santiago de Compostel·la134. 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA DE MADRID (ASAMBLEA DE MADRID) 

 
L’Assemblea de Madrid es constitueix el 8 de juny de 1983. Es tracta d’un 

parlament d’una comunitat uniprovincial però activa per l’avantatge que suposa tindre 

la capitalitat de l’Estat i tots els recursos que s’hi destinen. Actualment són a la VIII 

legislatura. El nombre de diputats és de 120 distribuïts en tres grups (G.P. Popular, G.P. 

Socialista i G.P. Izquierda Unida). El reglament és l’aprovat pel Ple de la Asamblea en 

sessió extraordinària el 30 de gener de 1997135. La seu és a Madrid, al districte de 

Vallecas136. 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA REGIONAL DE MÚRCIA (ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA) 

 
Constituït el 28 de maig de 1983, aquest parlament s’encarrega de legislar sobre la 

comunitat uniprovincial de la Regió de Múrcia. Són 45 els diputats que el conformen en 

la present legislatura, la VII. En nombre de grups parlamentaris són tres: G.P. Popular, 

G.P. Socialista i G.P. Mixto. El reglament és l’aprovat pel Ple el 14 de abril de 1988, i 

                                                 
134 Parlamento de Galicia. Disponible a: <http://www.parlamentodegalicia.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
135 ASSEMBLEA DE MADRID. (1997: 2867-2930). 
136 Asamblea de Madrid. Disponible a: <http://www.asambleamadrid.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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reformat en sessions plenàries de 15 de juliol de 1994, 27 de juny de 1996, 15 d’abril i 3 

de novembre de 1999 i 13 de juny de 2002137. La seu és a Cartagena 138. 

 
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 
 

PARLAMENT DE NAVARRA (NAFARROAKO PARLAMENTUA - PARLAMENTO 

DE NAVARRA) 

 
El Parlamento o Cortes de Navarra inicia el camí amb la sessió constitutiva de 23 

d’abril de 1979. Ara per ara és a la VII legislatura (2007-2011). El nombre de diputats 

que el conformen és de 50 els grups són: G.P. Unión del Pueblo Navarro, G.P. 

Nafarroa-Bai, G.P. Socialistas del Parlamento de Navarra, G.P. A.P.F. de Convergencia 

de Demócratas de Navarra i G.P. A.P.F. de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako 

Ezker Batua. El reglament és el publicat al Boletín Oficial del Parlamento de Navarra el 

16 d’octubre de 2007139. Es troba ubicat a Pamplona140. 

 
 
 

PARLAMENT BASC (EUSKO LEGEBILTZARRA - PARLAMENTO VASCO) 

 
La primera sessió va tenir lloc a la històrica Casa de Juntas de Guernica el 31 de 

març de 1980. La cambra, que actua sobre el territori de les províncies d’Àlaba, 

Guipúscoa i Biscaia, està en l’actualitat a la IX legislatura. Els parlamentaris que 

formen el Ple són 65 disposat en sis grups (G.P. Euzko Abertzaleak -Nacionalistas 

Vascos, G.P. Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, G.P. Popular Vasco-Euskal Talde 

Popularra, G.P. Aralar, G.P. Eusko Alkartasuna Mixto-EA, G.P. Ezker Batua/Berdeak i 

G.P. Mixto-UPyD). El reglament vigent és el publicat al Boletín Oficial del Parlamento 

                                                 
137 ASSEMBLEA REGIONAL DE MÚRCIA ( 2002: 5700-5741). 
138 Asamblea Regional de Murcia. Disponible a: <http://www.asambleamurcia.es>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
139 PARLAMENT DE NAVARRA (2007: 2-44). 
140 Parlamento de Navarra. Disponible a: <http://www.parlamento-navarra.es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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Vasco el 29 de desembre de 2008141. La seu és a la capital basca de Vitòria a l’antic 

Institut Ramiro de Maeztu142. 

 
 
 

PARLAMENT DE LA RIOJA (PARLAMENTO DE LA RIOJA) 

 
El 24 de maig de 1983 es constituïa, després de les eleccions del 8 de maig de 1983, 

la Diputación General de La Rioja. La denominació de la institució ha passat a ser la del 

Parlament de La Rioja. Són a la VII legislatura. Hi ha tres grups parlamentaris (G.P. 

Popular, G.P. Socialista i G.P. Mixto). La Rioja és també una de les sis comunitats 

autònomes uniprovincials. El reglament de la cambra és el publicat al Boletín Oficial 

del Parlamento de La Rioja el 18 d’abril de 2001143. Actualment són 33. La seu 

parlamentària és a la capital de la comunitat, Logronyo al vell convent de la Mercé144. 

 
 

                                                 
141 PARLAMENT BASC (2008: 31340-31437), modificat (1999: 1960- 1961). 
142 Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco. Disponible a: <http://www.parlamento.euskadi.net>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
143 PARLAMENT DE LA RIOJA (2001: 2000-2048). 
144 Parlamento de La Rioja. Disponible a: <http://www.parlamento-larioja.org>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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3. ELS ARXIUS DEL PODER LEGISLATIU 

 
 

Com bé sabem gràcies a la literatura sobre arxius difosa, quan parlem del terme 

arxiu ens trobem davant d’una paraula polisèmia que fa referència a les accepcions de 

conjunt orgànic de documents (fons documental), a una institució cultural o servei o 

edifici o local1, a banda d’altres significats donat per altres àmbits com és el del camp 

de la informàtica2, etc. 

 

La normativa nacional, a través de la llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 

històric espanyol ha definit arxiu com: 

 

[…] los conjuntos orgánicos de documentos o la reunión de varios de ellos 
reunidos por las personas jurídicas, públicas o privadas, en el ejercicio de 
sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la 
cultura, la información y la gestión administrativa. Asimismo, se 
entienden por Archivos las Instituciones culturales donde se reúnen, 
conservan, ordenan y difunden para los fines anteriormente mencionados 
dichos conjuntos orgánicos. 
 

 
Aquesta no és més que una de las múltiples definicions que s’han donat al concepte 

d’arxiu3 però, amb la diferència que és la definició legalment vàlida i donada per a la 

globalitat territorial nacional. Gran part de les comunitats autònomes han legislat 

l’activitat arxivística4 i han aprovat definicions d’arxiu molt semblants o fins i tot 

literals a aquesta definició. 

 

                                                 
1 Diccionario de terminología archivística (1995: 18) que té com a referència el Dictionary of archival 
terminology del CIA (Walne ed, 1988: 22). 
2 Vegeu com a exemple l’entrada quarta d’arxiu del Diccionari de la llengua catalana (DIEC2) de 
l’Institut d'Estudis Catalans (2007). 
3 En Cruz Mundet (2001: 89-92) es pot revisar una recapitulació de definicions i matisos amb 
puntualitzacions crítiques que s’han fet al voltant del concepte d’arxiu i de les definicions donades. 
4 Andalusia, Catalunya, Aragó, Illes Canàries, Regió de Múrcia, Castella i Lleó, Comunitat de Madrid, La 
Rioja, Cantàbria, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Comunitat Foral de Navarra i 
Extremadura disposen de lleis autonòmiques d’arxiu. 
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� Classificació 

 

La tipologia d’arxius és extensa si veiem els criteris que es poden aplicar i la 

diversitat d’institucions, empreses i altre tipus d’organitzacions que existien i que 

requereixen de documents per al funcionament. Si se segueixen els diversos criteris es 

poden proposar classificacions d’arxius diverses i moltes vegades complementàries. La 

categoria jurídica del productor de la documentació, les funcions encomanades als 

generadors dels fons arxivístics, la vàlua predominant de la documentació i la finalitat 

de la mateixa, l’antiguitat dels documents custodiats, l’àmbit territorial sobre el qual té 

jurisdicció l’òrgan productor, la classe i suport dels documents o la permanència o 

extinció de l’organisme productor serien elements per a realitzar diferenciacions entre 

centres d’arxiu. 

 

Tenint en compte aquests aspectes, atenent la tipologia i aplicant-la als arxius 

parlamentaris autonòmics espanyols, objecte d’aquest estudi, es pot delimitar quines són 

les característiques que els diferencien de la resta d’arxius. 

 

Si se seguixen els aspectes classificatoris que presenta Sanchis Moreno (1999: 47-

55) complementats amb la d’altres autors com Alberch i Fugueras (2003: 68-71), el 

CIA, Heredia Herrera, Romero Tallafigo (1994: 22-23) una primera classificació 

aquests arxius es caracteritza per: 

 
 

1. Prenent com a base l’ens: 
1.1 Per la seua existència: 

1.1.1 Vius (i no morts). 
 

1.2 Per la seua natura (i també personalitat jurídica i titularitat de 
l’organisme productor): 

1.2.3 Públics (i no civils, religiosos, privats…). Concretament 
autonòmics (i no estatals, municipals, judicials, militars...). 

 
1.3 Per l’accessibilitat que permeten: 

1.3.1 Públic (i no privats). 
 
2. Per la funció-vàlua de la documentació que conserva: 

2.1 Arxiu corrent, de gestió o d’oficina 
2.2 Arxiu central o de dipòsit 
2.3 Arxiu intermedi 
2.4 Arxiu històric 
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(Bàsicament arxiu de gestió i central i en vies d’arxiu intermedi. 
Puntualment històric com ja es veurà encara que tots amb projecció 
de ser arxius històrics). 

 
3. Pel seu contingut: 

3.1 Volum 
3.1.1 Xicotets5 (i no mitjans ni grans). 
 

3.2 Nombre de fons 
3.2.1 Singulars 
3.2.2 Múltiples 
(Alguns singulars, altres múltiples, com ja es veurà més 
avant). 

 
3.3 Tipus de material 

3.3.1 Arxius audiovisuals 
3.3.2 Arxius cartogràfics 
3.3.3 Arxius informàtics 
(Només parcialment en alguns parlaments). 

 
3.4 Segons el mode en què es fixa la informació conservada: 

3.4.1. Arxius de documents textuals 
3.4.2. Arxius de documents analògics 
3.4:3. Arxius de documents digitals 
(Fonamentalment arxius textuals. La disposició dels altres 
tipus de suports són fonamentalment com a conseqüència de 
l’enregistrament audiovisual d’algunes sessions). 

 
4. Per l’àrea d’influència i importància de l’ens generador (àmbit del fons que 
custodien): 

4.3 Regionals o Autonòmics (i no nacionals, generals, provincials, de 
districte, comarcals ni locals). 

 
5. Per la seua finalitat: 

5.1 Administratiu (i no històric). 
 
6. Per tipologia i titularitat (Alberch i Fugueras, 2003: 68-71): 

6.5 Arxius d’entitats oficials i corporacions (i no arxius de 
l’Administració Central, arxius de l’Administració autonòmica, arxius de 
l’Administració local, arxius eclesiàstics, arxius privats ni altres arxius i 
centres especialitzats). Concretament: 

6.5.1 Arxius dels parlaments autonòmics (i no arxius 
universitaris, arxius d’hospitals, arxius de col·legis professionals 
ni arxius de les acadèmies). 

 

 

                                                 
5 Consideració feta a partir del criteri que fa Sanchis Moreno (1999: 50) i de la mitjana de metres linials 
que s’ha obtingut a l’apartat de resultats del treball que és de 597,82. Només els parlaments català i 
madrileny superen el quilòmetre de documentació i corresponen al grau següent d’arxius mitjans. 
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� Definició 

 

La primera definició que trobem en la normativa en relació amb arxius 

parlamentaris autonòmics la tenim al Reglament per a la utilització del Servei de 

Documentació, Biblioteca 1’Arxiu del Parlament de Catalunya de l’any 1988: 

 

[…] el conjunt orgànic de documents, sigui quina sigui la data, forma o 
suport material, produïts i rebuts per la Cambra, per algun dels seus òrgans 
i serveis i per les persones físiques al servei d'aquella en l'exercici del seu 
càrrec, amb la finalitat de conservar-los, triar-los, c1assificar-los, ordenar-
los i inventariar-los de cara a la seva possible utilització en els treballs 
parlamentaris, en la gestió de la Cambra i en la investigació. (Parlament de 
Catalunya, 1988: 13252). 
 

Després d’aquesta primera definició, als reglament i normes d’organització i 

funcionament posteriors6 que regulen els arxius s’han fet definicions molt semblants 

que incideixen en un o en altre aspecte7:  

 

• Assemblea Regional de Múrcia (1990: 5019) art. 15, 

• Junta General del Principat d’Astúries (1992: 1) art. 1, 

• Parlament de Cantàbria (1992: 1097-1098) art. 18, 

• Parlament de Canàries (1997: 3) art. 7,  

• Parlament de La Rioja (1997: 307) art. 3,  

• Parlament d’Andalusia (1999: 20843) art.12,  

• Assemblea de Madrid (2000: 4004). art. 1,  

• Parlament de Navarra (2000: 6) pròleg i  

• Assemblea d’Extremadura (2007: 7) art. 13. 

 

El Consell Internacional d’Arxius (CIA) va elaborar l’any 2004 unes directrius per a 

la redacció de reglaments d’arxius parlamentaris (Valle de Juan ed., 2004a) impulsades 

pel grup espanyol de la Secció de treball d’arxius i arxivers parlamentaris i de partits 

                                                 
6 Excepte el País Basc que en el seu reglament no fa cap definició d’arxiu. (Parlament Basc, 1988: 1-5). 
7 Especialment molts d’ells fan referència que també són fons de l’arxiu parlamentari els fons 
documentals adquits per la cambra, procedents de donacions i els dipositats. 
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polítics (ICA/SPP). Aqueta proposta es feu amb posterioritat als reglaments i normes 

d’orgaització i de funcionament existents als arxius parlamentaris autonòmics8.  

 

Aquestes directrius fan una proposta de definició d’arxiu parlamentari, i diu així:  

 

[…] la unidad administrativa responsable de la documentación de la 
institución, que tiene competencias sobre el conjunto de expedientes y 
documentos en cualquier soporte, producidos o recibidos en el Parlamento 
por los órganos, los servicios y las personas físicas al servicio de la 
institución en ejercicio de sus funciones, con el objeto de custodiarlos, 
organizarlos y preservarlos con la finalidad de facilitar el acceso de la 
información y la documentación de la Cámara a los parlamentarios y a los 
ciudadanos en general. (Valle de Juan ed., 2004a: 44)9. 
 

Aquesta definició sembla que ha sigut i serà la proposta que més transcendència ha 

tingut en els arxius parlamentaris per dues raons: ha estat una definició cronològicament 

posterior a d’altres definicions i estudiada a partir d’altres propostes i la segona raó és 

que es tracta d’una definició consensuada pels arxivers que treballen en aquesta 

tipologia d’arxius i que alhora s’interrelaciona amb una institució de gran importància 

en matèria d’arxius i d’abast internacional (el grup SPP del CIA o ICA/SPP). Se’n 

podrien buscar algunes altres. 

 

No obstant això, tant unes definicions com altres segueixen tenint la seua presència i 

són igualment vàlides i acceptables10. És més, segueixen havent noves propostes de 

definició11 que parcialment s’adapten a la unitat d’arxiu que les ha redactat. 

 

En aquest sentit es té la definició que fa les Corts Valencianes en el manual de 

gestió de l’arxiu per als seus fons12. 

                                                 
8 Totes les normes i reglaments, tret el de l’Assemblea d’Extremadura, el reglament del qual és de 2007. 
La bibliografia precedent sobre arxius parlamentaris en general ha elaborat altres definicions com la que 
presenta Caravallo (1992: 13). 
9 Aquesta definició, que com es deia prové d’un òrgan representatiu i consolidat, sembla haver sigut 
acceptada i seguida pels professionals que treballen als arxius parlamentaris. Vegeu com a exemple la 
publicació de Serrano González (2008: 36) sobre l’arxiu de les Corts d’Aragó.  
10 Encara que la proposta del CIA ja és coneguda, altres definicions anteriors com per exemple la 
procedent de les Normas de organización y funcionamiento del Archivo del Parlament de Navarra (2000: 
6) segueix tenint acceptació i apareix en publicacions com la de Grimal Santos, Vaquero Lorenzo i Vián 
del Pozo (2008: 345-346). 
11 Com fan la gran majoria de reglaments i normes d’organització i funcionament de les unitats d’arxiu. 
12 CORTS VALENCIANES (2005). Manual de gestió del sistema arxivístic de les Corts Valencianes. 
València: Corts Valencianes. València: Corts Valencianes. [Manual d’ús intern]. 
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Arxiu parlamentari 
 
1. És la unitat administrativa especialitzada en la documentació de les 
institucions, que té competències sobre el conjunt d’expedients i 
documents en qualsevol suport, produïts o rebuts en la cambra pels òrgans, 
les unitats administratives i les persones físiques al servei de la institució 
en exercici de les seues funcions, amb l’objecte de custodiar-los, 
organitzar-los i preservar-los amb la finalitat de facilitar l’accés de la 
informació i la documentació de la cambra als parlamentaris i 
parlamentàries i als ciutadans i les ciutadanes en general. 
 
2. S’entén també per arxiu parlamentari el fons o conjunt de fons 
documentals de les Corts Valencianes. 
 

Per últim, hi ha a la disposició dels ciutadans, en els glossaris de les pàgines web 

d’alguns parlaments autonòmics, definicions d’arxiu que tracten de sintetitzar la 

definició d’arxiu a fi d’aclarir, de manera ràpida i senzilla, què és un arxiu parlamentari 

perquè la ciutadania en general puga estar-ne un poc familiaritzada. Aquestes 

definicions són:  

 
Parlament d’Andalusia13: 

Archivo 
Unidad administrativa a la que corresponde la sistematización, 
clasificación y custodia de los expedientes parlamentarios y 
administrativos del Parlamento. 

 

Parlament de Catalunya14: 

Arxiu:  
àrea administrativa, integrada en la Direcció d'Estudis Parlamentaris, que 
té específicament les funcions d'organització, de tutela, de gestió, de 
descripció, de conservació i de difusió de documents i fons documentals. 
També s'entén per arxiu el fons o el conjunt de fons documentals. 
 

Assemblea de Madrid15:  

Archivo de la Asamblea 

                                                 
13 Web del Parlamento de Andalucía. Disponible a: 
<http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-
parlamento/utilidades/glosarioterminos.do>. [Consulta: 15.03.2010]. 
14 Parlament de Catalunya. Disponible a: <http://www.parlament.cat/web/serveis/glossari>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
15 Asamblea de Madrid. Disponible a: 
<http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/OpcionesNavegacion/glosario_terminos.htm>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
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Unidad administrativa de la Asamblea a la que corresponde la 
sistematización, clasificación y custodia de los expedientes parlamentarios 
y administrativos de l’Asamblea de Madrid. 
 

Bona part de les definicions deixen ben clar que els arxius dels parlaments són una 

unitat administrativa més que tenen les cambres per al seu bon funcionament amb la 

missió de fer una òptima gestió documental. 

 

� Funcions dels arxius parlamentaris: 

 

Com assenyalen les directrius de 2004 del CIA (Valle de Juan ed., 2004a: 44-46) 

són funcions dels arxius parlamentaris les següents: 

 
- Elaborar las normas técnicas y las instrucciones específicas que faciliten la 

organización y funcionamiento del archivo. 
- Definir, implementar y controlar los procesos del Sistema de Gestión 

Documental, concretamente los que se refieren a los circuitos documentales, la 
clasificación, la descripción, la evaluación (calendario de conservación y 
eliminación), y el acceso de los expedientes parlamentarios y administrativos 
con el objeto de normalizar y sistematizar los procedimientos y potenciar una 
gestión más eficaz y rendible. 

- Custodiar y realizar el tratamiento documental adecuado a la documentación 
transferida por los órganos de la cámara, los servicios administrativos u otros 
con el objeto de asegurar su conservación. 

- Elaborar los instrumentos de descripción de los expedientes y documentos con el 
fin facilitar y agilizar la consulta de la documentación, teniendo en cuenta que 
una de las atribuciones del archivero es la asignación de descriptores a los 
expedientes parlamentarios y administrativos. 

- Facilitar la consulta y el acceso a la información y la documentación a los 
miembros de la Cámara, personal de los grupos parlamentarios y unidades 
administrativas y en general a todos los ciudadanos, de acuerdo con la aplicación 
de la normativa. 

- Realizar la evaluación de todas las tipologías documentales de la institución 
parlamentaria haciendo propuestas concretas de conservación y eliminación a la 
Comisión de Archivo del Parlamento. 

- Estudiar y proponer normas técnicas que regulen las políticas de preservación, 
conservación y seguridad de los documentos, en especial los documentos en 
soporte más sensible, como son los documentos electrónicos textuales, en 
imagen, en sonido,.. 

- Promover actividades de estudio, investigación y difusión del patrimonio 
documental de la Cámara legislativa. 
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� Característiques dels arxius parlamentaris: 

 

Seguint a Caravallo (1992: 14-15) són característiques dels arxius legislatius: 

 

- Contenido. [...] está conformado básicamente por el mismo tipo de información: 
Actas de sesiones, Dictámenes, Leyes, Decretos, Comisiones y Documentos 
Administrativos de la Oficialía Mayor, así como la documentación relativa a la 
Contaduría Mayor de Glosa. [...]. 

- Actividad. El quehacer parlamentario precisa de una revisión constante de 
documentos que por su periodo de vida en otras instituciones serían 
considerados como archivo muerto, esto confiere una dinámica especial de 
acervos legislativos haciendo bastante imprecisa la diferencia entre un archivo 
histórico y administrativo [...]. 

- Enlace. [...] [Sirven] de instrumentos de enlace entre la Institución y al sociedad 
civil [...]. 

- Servicio. [...] Apoyar el acceso a la información tanto a la Cámara como a 
investigadores externos a la Institución [...]. 

- Custodia. Resguardan el espíritu de cada una de las Legislaturas [...] parte 
medular del marco jurídico de las historias regionales del país que a su vez 
componen nuestra Historia Nacional. 

 

 

3.1. ELS ARXIUS D’ESTATS, REGIONALS I NACIONALS 

 

La poca bibliografia disponible i accessible al respecte no permet exposar gaire 

dades sobre aquesta qüestió. Com que el parlamentarisme és un règim polític d’una 

tradició relativament llarga, en alguns estats, es por dir que existeixen fons documentals 

fruit d’aquest model de sistema des del segle XVII (si no tenim en compte els 

antecedents del segle XII o la producció legislativa per organismes de Roma i Grècia i 

d’altres èpoques històriques). A les pàgines web de les institucions parlamentàries del 

Regne Unit16, Portugal17, França18, Alemanya19 i els Estats Units20 es pot observar 

alguna informació al respecte. 

                                                 
16 UK Parlament – Archives. Disponible a: <http://www.parliament.uk/publications/archives.cfm>. 
[Consulta: 15.03.2010]. i UK Parlament – Archives - Overview of holdings. Disponible a: 
<http://www.parliament.uk/parliamentary_publications_and_archives/parliamentary_archives/archives__
_overview_holdings.cfm>. [Consulta: 15.03.2010]. 
17 Assembleia da República de Portugal. Disponible a: 
<http://www.parlamento.pt/ArquivoDocumentacao/Paginas/default.aspx>. [Consulta: 15.03.2010]. 
18 Assemblée narionale – Archives. Disponible a: <http://archives.assemblee-nationale.fr/index.asp>. 
[Consulta: 15.03.2010] i La bibliothèque de l’Assemblée nationale. Disponible a: 
<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7gf.asp>. [Consulta: 15.03.2010]. 
19 Deutscher Bundestag – Parlaments archive. Disponible a: 
<http://www.bundestag.de/dokumente/parlamentsarchiv/index.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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Pel que fa a l’Estat espanyol, l’activitat parlamentària des d’una mirada global té els 

seus inicis l’any 1812. Els fons produïts des d’aquestes dates (180821) fins ara són 

conservats en bona part pel Congrés dels Diputats22 (Maciá i Valle de Juan, 2002: 13-32 

i Fernández Bajón, 2002: 40-44).  

 

 Figura 1. Arxiu del Congrés dels Diputats. Font: Pàgina web del Congrés dels Diputats. 
 
 
 

                                                                                                                                               
20 Legislative resources – United Stattes House of Representatives. Disponible a: 
<http://www.house.gov/house/Legproc.shtml>. [Consulta: 15.03.2010];  US Senate – Legislation & 
Records Home. . Disponible a: 
<http://www.senate.gov/pagelayout/legislative/g_three_sections_with_teasers/legislative_home.htm>. 
[Consulta: 15.03.2010] i US Senate – Art & History Home. Disponible a: 
<http://www.senate.gov/pagelayout/art/a_three_sections_with_teasers/art_hist_home.htm>. [Consulta: 
15.03.2010].  
21 En el context de la Guerra de la Independència (1808-1814) s’elabora la primera Carta Magna estatal, 
la Constitució de Cadis de 1812. 
22 Archivo del Congreso. Disponible a: 
<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon>. [Consulta: 
15.03.2010] i Congreso de los Diputados – Visita guiada. Disponible a: 
<http://narros.congreso.es/visitanueva/visitag.jsp?mp=1&nm=4&ns=10&med=11>. [Consulta: 
15.03.2010].  
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El Senat23 d’Espanya és l’altra institució a nivell nacional amb fons importants en la 

matèria. 

 

 Figura 2. Arxiu del Senat. Font: Pàgina web del Senat. 
 

En general es tracta d’institucions amb una major riquesa de fons, bé siga per 

l’antiguitat i la trajectòria històrica que ha encaminat (la tradició parlamentària d’alguns 

països democràtics és llarga), bé siga perquè han dipositat juntament amb la 

documentació parlamentària d’altres fons que puguen ser d’interés a la institució (altres 

institucions públiques que han desaparegut, unitats administratives que han canviat i 

han sigut substituïdes per altres de noves, documentació que tradicionalment s’ha 

guardat en les cambres, etc.) (Maciá i Valle de Juan, 2002: 13-32). També perquè els 

parlaments nacionals en molts països són bicamerals i aleshores hi ha un doble fons 

parlamentari amb les particularitats corresponents. 

 

Pel que respecta als arxius de parlamentaris no nacionals o regionals, com en el cas 

dels arxius estatals, es diposa de poca informació que estiga disponible i accessible 

sobre els fons arxivístics. 

                                                 
23 Consulta de Biblioteca, Archivo y Unidades Documentales del Senado. Disponible a: 
<http://www.senado.es/inforpractic/consbibl.html>. [Consulta: 15.03.2010]; Documentos. Disponible a: 
<http://www.senado.es/historia/documentos_index.html>. [Consulta: 15.03.2010] i Diarios de Sesiones. 
Disponible a: <http://www.senado.es/brsweb/IDSH/idsh_index.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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3.2. ELS ARXIUS PARLAMENTARIS AUTONÒMICS 

 

En un parlament es pot trobar diversitat de tipologia documental i de necessitats a 

les que es configuren unitats d’informació diferents (de biblioteca, arxiu, publicacions i 

centre de documentació). 

 

L’aparició de fons i arxius parlamentaris espanyols té els antecedents en la 

constitució dels primers organismes parlamentaris a nivell estatal (Constitució de Cadis 

de 1812). Respecte a arxius parlamentaris territorials, els orígens naixen amb l’aparició 

de regions i partits polítics regionals. Però, amb tot i això, no es pot parlar d’arxius 

parlamentaris autonòmics fins a l’aprovació de la Constitució Espanyola de 1978 i 

l’aparició d’administració territorial en comunitats autònomes i amb possibilitat de crear 

òrgans legislatius propis. 

 

Les dèsset comunitats autònomes actuals disposen de parlaments des d’on es 

tramiten diferents iniciatives parlamentàries. Dita activitat, com qualsevol procediment 

administratiu, requereix un control de la documentació que cal presentar, terminis, etc., 

a més d’un control arxivístic d’una documentació amb gran repercussió al menys per a 

la comunitat per a la qual aquest parlament legisla. 

 

Els arxius parlamentaris de les comunitats autonòmes pertanyen i s’integren en el 

sistema arxivístic de la comunitat autonòma corresponent. 

 

Tot i ser els parlaments autonòmics institucions dels governs de les respectives 

comunitats, aquests no transfereixen la documentació a cap arxiu general del govern 

comunitari, sinó que queda sota la custòdia de la documentació parlamentària al llarg de 

totes les fases (arxius de gestió, arxiu central, dipòsit d’arxiu i arxiu històric). 

 
 

3.2.1. Sistemes arxivístics parlamentaris autonòmics 

 

Els parlaments autonòmics són una institució més que forma part del sistema de 

govern de la comunitat autonòmica per a l’autogovern. Així, els arxius parlamentaris 
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s’integren i formen part del sistema arxivístic de les corresponents comunitats 

autònomes. 

 

No obstant això, els arxius parlamentaris tenen la peculiaritat de pertànyer a un 

element de govern diferent, el poder legislatiu, i s’atorga a aquestes institucions la 

definició de subsistemes dins dels sistema arxivístic autonòmic. 

 

Núñez Fernández (1999: 398) explica que entre les característiques dels sistemes 

arxivístics de les pròpies institucions autonòmiques es veu en l’estructura “tres 

subsistemas bien definidos y, en algunos casos, con normas de organización y 

regulación diferentes: 

 
 
 

Sistema Archivístico de 

la Institución Autonómica: 

 - Subsistema del Parlamento Autonómico 

- Subsistema de la Administración Central Autonómica 

- Subsistema de la Administración Territorial Autonómica 

Figura 3. Sistema i subsistemes arxivístics de les institucions autonòmiques. Núñez 
Fernández (1999: 398) 

 
 
 
 

Fernández Ramos (2002: 22) recull part del que exposa Núñez Fernández i amplia 

informació de les institucions que queden integrades en aquest subsistema: 

 
Debe observarse que en este subsistema [autonòmic] se integran no sólo 
los archivos dependientes de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma -principalmente los Archivos Centrales Administrativos de los 
Departamentos y el Archivo General de la Administración autonómica, a 
veces llamado también Archivo Regional o Nacional-, así como los 
archivos de las entidades y empresas dependientes o vinculadas a la 
Administración autonómica, sino también se incluyen los archivos de las 
instituciones públicas autonómicas no dependientes de su Administración, 
tales como el archivo de Parlamento de la Comunidad Autónoma y de las 
instituciones a él vinculadas, como el Tribunal de Cuentas y, en su caso, el 
Defensor del Pueblo o figura similar. Es evidente que este conjunto de 
archivos constituye un subsistema, en relación con el cual los órganos de 
gobierno de la Comunidad Autónoma pueden actuar con libertad, en 
ejercicio de sus competencias autoorganizativas y de régimen interior. 
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Núñez Fernández (1999: 398) continua dient, analitzant el panorama diferenciador 

amb reflexions crítiques, que: 

 
Al igual que ocurre en el caso del Estado español, la especial condición de 
los órganos del poder legislativo y de representación cameral de las 
Comunidades han organizado su propio sistema archivístico dotándolo de 
recursos, personal y normas propios. [...] Lo que no parece tan claro en los 
sistemas diseñados es la vinculación institucional de este subsistema con 
el sistema institucional de la comunidad, ya que en el modelo legislativo 
de los sistemas archivísticos institucionales de las comunidades autónomas 
se ha diseñado este archivo general parlamentario como independiente y 
como autónomo como si nada tuviera que ver con aquéllos, incluso 
cuando alguna ley de archivos autonómica ha previsto la transferencia de 
fondos de un archivo general parlamentario al archivo general de la 
comunidad se ha llegado a calificar este hecho como "insólita novedad en 
el panorama legislativo de esta materia en el territorio español". 
 
 
No se entiende muy bien por qué tratándose del mismo fondo institucional 
la documentación histórica de los archivos parlamentarios autonómicos no 
pueda pasar al archivo histórico general de la comunidad. Desde luego, 
desde el punto de vista archivístico no hay ningún argumento que lo pueda 
avalar. Por la misma razón, ¿los fondos de los órganos de gobierno y de 
representación municipal o provincial -comisiones de gobierno, plenos, 
etc.- deberían estar en un archivo independiente del municipal o de la 
diputación? Creemos sinceramente que si los fondos de una institución 
forman un conjunto orgánico de documentos como decimos, esos fondos, 
más tarde o más temprano -probablemente por razones de diversa índole, 
más tarde- deben integrarse al fondo histórico de la comunidad 
correspondiente. Probablemente éste no sea un tema insólito sino uno de 
los que habría que revisar en los modelos de sistema autonómicos 
diseñados. 
 

 

La majoria d’autonomies han legislat sobre els arxius, dels quals tenen la 

competència, i en major o en menor mesura han contemplat l’arxiu parlamentari (i el 

subsistema) corresponent en aquesta llei. Algunes d’aquestes lleis han anat un poc més 

enllà i han descrit alguns trets del subsistema arxivístic de la institució parlamentària.  
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Taula 1. Contemplació de la documentació i dels arxius parlamentaris en les lleis 
autonòmiques d’arxiu 

 
ANDALUSIA 
 

� Llei 3/1984, de 9 de gener, d’arxius. BOE, 30 de gener de 1984, núm. 25, 
pp. 2496 - 2498. 

� Llei 3/1999, de 28 d’abril, de modificació de la Llei 3/1984, de 9 de gener, 
d’arxius. BOE, 9 de juny de 1999, núm. 137, pp. 22116 - 22118. 

 
 
TÍTULO I. DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL ANDALUZ. 

Artículo 2.  
Forman parte del Patrimonio Documental Andaluz los 
documentos de cualquier época recogidos o no en archivos, 
recibidos o producidos en el ejercicio de su función por: 

Los órganos de gobierno y administración de la 
Comunidad Autónoma. 
Los órganos legislativos de dicha comunidad. 
[…] 

 
 
ARAGÓ 
 

� Llei 6/1986, de 28 de novembre, d’arxius d’Aragó. BOE, 17 de desembre de 
1986, núm. 301, pp. 41155 - 41158. 

 
 

CAPÍTULO III. DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE ARAGÓN 
Artículo 18º. 
1. El Sistema de Archivos de Aragón está integrado por los 
siguientes centros: 

a) El Archivo General de Aragón. 
b) Los archivos de las Diputaciones Provinciales. 
c) Los archivos municipales. 
d) Cualesquiera otros archivos de titularidad pública 
que pueda crear la Diputación General de Aragón 
cuando las necesidades culturales y sociales así lo 
requieran. 

 
 
ASTÚRIES (PRINCIPAT D’)  
 
Comunitat sense llei d’arxiu.  
En defecte d’açò es disposa de:  
 

� Llei 1/2001, de 6 de març, del patrimoni cultural. BOE, 6 de juny de 2001, 
núm. 135, pp. 19704 - 19729. 
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TÍTULO II. DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN 

CAPÍTULO IV. REGÍMENES APLICABLES A LOS PATRIMONIOS 

ARQUEOLÓGICO, ETNOGRÁFICO, HISTÓRICO-INDUSTRIAL, DOCUMENTAL 
Y BIBLIOGRÁFICO 

SECCIÓN 4a. RÉGIMEN APLICABLE AL PATRIMONIO 
DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO. 

Artículo 80. Patrimonio Documental.  
Documentos de entidades públicas asturianas. Forman parte del 
Patrimonio Cultural de Asturias, con la consideración de bienes 
integrantes del Patrimonio Documental de Asturias, los 
documentos de cualquier época y tipología, producidos, 
recibidos o conservados en el ejercicio de su función por los 
siguientes organismos: 

a) La Junta General y la Administración del Principado de 
Asturias. 
[…] 

 
SECCIÓN 5.a DE LAS BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

Artículo 94. Competencias del Principado de Asturias. 
1. Corresponde al Principado de Asturias, sin perjuicio de otras 
funciones que le sean asignadas por la legislación: 

a) La creación de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
titularidad propia. 
b) El otorgamiento de la calificación oficial como 
Archivos, Bibliotecas o Museos de aquellos centros que 
cumplan con los requisitos propios de estos centros, en la 
forma y previo cumplimiento de los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan. 

2. Con el fin de garantizar la adecuada coordinación entre estos 
centros y de mejorar sus servicios y condiciones técnicas, el 
Principado de Asturias establecerá sistemas autonómicos de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, que contemplarán: 
[…] 

 
 
BALEARS (ILLES) 
 

� Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni documental de les Illes 
Balears. BOE, 29 de novembre de 2006, núm. 285, pp. 41897 - 41910. 

 
TÍTOL III. DELS DOCUMENTS QUE FORMEN PART DEL PATRIMONI 
DOCUMENTAL DE LES ILLES BALEARS 

CAPÍTOL I. DELS DOCUMENTS DE TITULARITAT PÚBLICA 
Article 10. Definició 
1. D’acord amb l’article 6 apartat g) d’aquesta llei, són 
documents de titularitat pública els que produeixen, reben o 
conserven en l’exercici de les seves funcions: 
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a) El Govern i l’Administració de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears. 
b) El Parlament de les Illes Balears. 
[…] 

 
TÍTOL IV. DEL SISTEMA ARXIVÍSTIC DE LES ILLES BALEARS 

CAPÍTOL I. DE LA DEFINICIÓ I L’ESTRUCTURA DEL SISTEMA ARXIVÍSTIC DE 

LES ILLES BALEARS 
Article 29. Estructura 
Formen part del Sistema Arxivístic de les Illes Balears: 

a) La Junta Interinsular d’Arxius 
b) La Comissió Tècnica Interinsular d’Arxius 
c) El Subsistema Arxivístic de l’Administració de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears. 
d) El Subsistema Arxivístic del Parlament de les Illes 
Balears. 
[…] 

 
CAPÍTOL III. DELS SUBSISTEMES ARXIVÍSTICS 

SECCIÓ 2a. DEL SUBSISTEMA ARXIVÍSTIC DEL 
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

Article 39. Arxius que integren el subsistema. 
1. A més dels òrgans de gestió que es puguin crear, el 
Subsistema Arxivístic del Parlament de les Illes Balears ha 
d’estar constituït per l’Arxiu General del Parlament de les Illes 
Balears que actuarà com a dipòsit final de la documentació 
generada per: 

a) El Ple, la Mesa, les comissions i la Diputació 
Permanent del Parlament de les Illes Balears. 
b) Les comissions extraordinàries que es puguin crear. 
c) Els grups parlamentaris. 
d) Els serveis administratius. 
e) La Sindicatura de Greuges. 
f) La Sindicatura de Comptes. 

2. El Parlament de les Illes Balears ha de dotar el seu subsistema 
arxivístic amb una normativa pròpia. 

 
 

CANÀRIES (ILLES) 
 

� Llei 3/1990, de 22 de febrer, de patrimoni documental i arxius de Canàries. 
BOE, 17 d’abril de 1990, núm. 92, pp. 10382 - 10385. 

 
 
TÍTULO I. DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL CANARIO 

Artículo 2. Forman parte del Patrimonio Documental Canario, 
los documentos de cualquier época, recogidos o no en archivos, 
recibidos o producidos en el ejercicio de su función por: 

a) Los órganos de gobierno y administración de la 
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Comunidad Autónoma. 
b) El Parlamento de Canarias. 
[…] 

 
 
CANTÀBRIA 
 

� Llei 3/2002, de 28 de juny, d’arxius de Cantàbria. BOE, 24 de juliol de 
2002, núm. 176, pp. 27189 - 27195. 

 
 
TÍTULO I. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE CANTABRIA 

Artículo 5. Contenido del Patrimonio Documental. 
1. Integran el Patrimonio Documental de Cantabria los 
documentos de cualquier época generados, reunidos y 
conservados por: 

a) El Parlamento de Cantabria. 
[…] 

 
TÍTULO II. EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CANTABRIA 

CAPÍTULO I. COMPOSICIÓN 
Artículo 11. Los Centros de Archivo. 
1. Son Centros de Archivo los siguientes: 

a) Los Archivos de Oficina de las Unidades 
Administrativas. 
b) Los Archivos Centrales de las distintas Consejerías del 
Gobierno de Cantabria, los organismos públicos de 
Cantabria, así como los de las sociedades mercantiles en 
las que la participación de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria sea mayoritaria. 
c) El Archivo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
d) El Archivo del Parlamento de Cantabria. 
[…] 

 
Artículo 14. Archivo del Parlamento. 
A los efectos de esta Ley, y en lo que se refiere a los documentos 
generados por el Parlamento de Cantabria, el Archivo del 
Parlamento tendrá la consideración de Archivo Histórico de la 
Comunidad Autónoma en materia parlamentaria. 
El Archivo del Parlamento de Cantabria se regulará de acuerdo 
con las normas que apruebe la Mesa del Parlamento de 
Cantabria. 

 
 

CASTELLA I LLEÓ  
 

� Llei 6/1991, de 19 d’abril, d’arxius i del patrimoni documental de Castella i 
Lleó. BOE, 5 de juny de 1991, núm. 134, pp. 18316 - 18321. 

� Llei 7/2004, de 22 de desembre, de modificació de Llei 6/1991, de 19 
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d’abril, d’arxius i del patrimoni documental de Castella i Lleó. BOE, 17 de 
gener de 2005, núm. 14, pp. 1723 - 1724. 

 
 
TÍTULO PRELIMINAR 

Art. 4º. 
1. Forman parte integrante del Patrimonio Documental de 
Castilla y León los documentos de cualquier época producidos o 
reunidos en el ejercicio de sus funciones por: 

a) La Administración General y la Administración 
Institucional de la Comunidad de Castilla y León. 
b) Las Cortes de Castilla y León. 
[…] 

 
 

TÍTULO II. DE LOS ARCHIVOS 
CAPITULO I. DE LOS ARCHIVOS PÚBLICOS. 

SECCIÓN 1ª. ARCHIVOS DE LAS INSTITUCIONES 
AUTONÓMICAS DE CASTILLA Y LEÓN. 

Art. 30. 
Son archivos de las instituciones autonómicas de Castilla y León: 

a) El Archivo General de Castilla y León. 
b) El Archivo de las Cortes de Castilla y León. 
[…] 
 

Art. 32. 
El Archivo de las Cortes de Castilla y León se encargará de 
recoger, conservar, organizar y comunicar la documentación 
generada o reunida por los órganos parlamentarios de la 
Comunidad Autónoma. 

 
TÍTULO III. DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CASTILLA Y LEÓN 

CAPÍTULO II. DE LOS CENTROS Y SERVICIOS DEL SISTEMA DE ARCHIVOS. 
Art. 47. 
El Sistema de Archivos de Castilla y León está constituido por 
los siguientes centros: 

1. El Archivo General de Simancas, el Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, el Archivo General de la 
Guerra Civil Española con sede en Salamanca y, en 
general, de todos los archivos históricos de titularidad 
estatal y de interés para la Comunidad de Castilla y León 
existentes en el territorio de ésta. 
2. El Archivo General de Castilla y León. 
3. El Archivo de las Cortes de Castilla y León. 
[…] 
 

Disposiciones adicionales. 
1ª. Las Cortes de Castilla y León ejercerán respecto a su Archivo todas 
las competencias reglamentarias y de ejecución que en relación con 
los archivos pertenecientes al Sistema de Castilla y León atribuye esta 
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Ley a la Administración autonómica. 
 
 
CASTELLA - LA MANXA 
 

� Llei 19/2002, de 24 d’octubre, d’arxius públics de Castella-la Manxa. BOE, 
17 de desembre de 2002, núm. 301, pp. 44122 - 44132. 

 
 
TÍTULO I. EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE CASTILLA-LA MANCHA 

CAPÍTULO II. DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE 
CASTILLA-LA MANCHA 

Artículo 13. Subsistemas del Sistema de Archivos de Castilla-La 
Mancha. 
1. Componen el Sistema de Archivos de Castilla-La Mancha los 
siguientes subsistemas: 

a) El subsistema de los Órganos de Gobierno y 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. 
b) El subsistema de las Cortes de Castilla-La Mancha. 
c) El Subsistema del Consejo Consultivo de Castilla-La 
Mancha.  
[…] 

 
 
CAPÍTULO V. DEL SUBSISTEMA DE ARCHIVOS DE LAS CORTES DE 

CASTILLA-LA MANCHA 
Artículo 26. Archivos que integran el Subsistema. 
1. Pertenecen al subsistema de archivos de las Cortes de Castilla-
La Mancha los archivos dependientes de: 

a) El Pleno, Comisiones y Diputación Permanente de las 
Cortes de Castilla-La Mancha. 
b) Los órganos de gobierno y servicios administrativos de 
las Cortes de Castilla-La Mancha. 
c) Los Grupos Parlamentarios. 
d) La Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha. 
e) El Defensor del Pueblo. 
f) Los eventuales comisionados parlamentarios que 
puedan crearse. 

2. Las Cortes de Castilla-La Mancha desarrollarán su subsistema 
mediante sus propias normas. 
3. Las Cortes de Castilla-La Mancha podrán depositar en el 
Archivo de Castilla-La Mancha, por motivos de racionalización 
financiera y eficacia administrativa, y previo informe del 
Consejo de Archivos de Castilla-La Mancha, la documentación 
de más de quince años. 
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CATALUNYA 
 

� Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. BOE, 28 d’agost de 
2001, núm. 206, pp. 32444 - 3245324. 

 
 
TÍTOL II. ELS DOCUMENTS 

CAPÍTOL I. ELS DOCUMENTS PÚBLICS 
Article 6. Enumeració dels documents públics. 
1. Als efectes d’aquesta Llei, són documents públics els que 
produeixen o reben en l’exercici de llurs funcions: 

a) El president, el Govern i l’Administració de la 
Generalitat. 
b) El Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges, la 
Sindicatura de Comptes i el Consell Consultiu i totes les 
altres institucions de la Generalitat no dependents de la 
seva Administració. 
[…] 

 
TÍTOL III. EL SISTEMA D’ARXIUS DE CATALUNYA 

CAPÍTOL II. ELS ARXIUS 
SECCIÓ SEGONA. ELS ARXIUS DE LA GENERALITAT 

Article 26. Enumeració. 
Constitueixen els arxius de la Generalitat: 

a) L’Arxiu Nacional de Catalunya. 
b) L’Arxiu del Parlament de Catalunya, l’Arxiu del 
Síndic de Greuges, l’Arxiu de la Sindicatura de Comptes, 
l’Arxiu del Consell Consultiu i els arxius de les altres 
institucions de la Generalitat no dependents de la seva 
Administració. 
[…] 

 
 
COMUNITAT VALENCIANA 
 

� Llei 3/2005, de 15 de juny, d’arxius. BOE, 14 de juliol de 2005, núm. 167, 
pp. 25054 - 25066. 

 
 
TÍTOL I. DEL SISTEMA ARXIVÍSTIC VALENCIÀ: ESTRUCTURA I 
ÒRGANS 

Article 7. Estructura del Sistema Arxivístic Valencià 
4. Formen part del Sistema Arxivístic Valencià els arxius i els 
subsistemes d'arxius següents: 

                                                 
24 Llei que suprimeix l’anterior i la modificació d’aquesta: 

� Llei de 26 d’abril de 1985 d’arxius. BOE, núm. 183 de 1/8/1985 pp. 24524 - 24526. 
� Llei 8/1989, de 5 de juny, de modificació de la llei 6/1985, de 26 d’abril, d’arxius. BOE, núm. 

153 de 28/6/1989, pp. 20167 - 20168. 
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a) L'Arxiu de la Corona d'Aragó, en el Patronat dels 
quals haurà de participar la Generalitat, d'acord amb les 
disposicions addicionals de l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana, l'Arxiu del Regne de València, 
l'Arxiu Històric Provincial de Castelló, l'Arxiu Històric 
Provincial d'Alacant i l'Arxiu Històric d'Oriola. 
b) L'Arxiu de la Generalitat, que actuarà com a capçalera 
del Sistema Arxivístic Valencià. 
c) Els arxius de les institucions que integren la 
Generalitat i la seua administració. 
[…] 

 
 
EXTREMADURA 
 

� Llei 2/2007, de 12 d’abril, d’arxius i patrimoni documental d’Extremadura. 
BOE, 28 de maig de 2007, núm. 127, pp. 23082 - 23092. 

 
 
TÍTULO I. DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE EXTREMADURA 

CAPÍTULO I. CONCEPTOS GENERALES 
Artículo 4. Contenido del Patrimonio Documental de 
Extremadura. 
1. Integran el Patrimonio Documental de Extremadura: 

a) Los documentos de cualquier época, recogidos o no en 
archivos, generados, conservados o reunidos en el 
ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad 
de carácter público existente en Extremadura y en todo 
caso por:  
Los órganos de gobierno y administración de la 
Comunidad Autónoma, así como su Administración 
Institucional. 
La Asamblea de Extremadura. 
[…] 

 
TÍTULO II. DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE EXTREMADURA 

CAPÍTULO I. CREACIÓN Y COMPOSICIÓN DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE 

EXTREMADURA 
Artículo 27. Composición. 
Formarán parte del Sistema Archivístico de Extremadura: 
2. Centros: 

a) El Archivo de la Asamblea de Extremadura. 
[…] 
 

CAPÍTULO III. DE LOS CENTROS DEL SISTEMA ARCHIVÍSTICO DE 

EXTREMADURA 
SECCIÓN 2.ª DE LOS OTROS CENTROS DE ARCHIVO DEL 
SISTEMA 

Artículo 33. El Archivo de la Asamblea de Extremadura. 
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Pertenece al Archivo de la Asamblea de Extremadura: 
a) La documentación generada por los órganos propios de 
la Cámara o por las personas al servicio de ésta en el 
ejercicio de sus funciones. 
b) La documentación generada por los Grupos 
Parlamentarios. 
c) Cualesquiera otros documentos que formen parte de los 
fondos gestionados por la Asamblea y se encuentren 
depositados en su Archivo. 
 
 

GALÍCIA 
 
Comunitat sense llei d’arxiu.  
En defecte d’açò es disposa de:  
 

� Llei 8/1995, de 30 d’octubre, del patrimoni cultural de Galícia. BOE, 1 de 
desembre de 1995, núm. 287, pp. 34819 - 34833. 

 
 
TÍTULO VII. DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL Y DE LOS ARCHIVOS 

Artículo 79. Red de archivos. 
A los efectos de la presente ley, se entiende por red de archivos 
la trama diversa de titularidades o ámbitos territoriales que 
afecten a los diferentes archivos de Galicia, y será establecida 
reglamentariamente por la Consellería de Cultura. 

 
 
MADRID (COMUNITAT DE) 
 

� Llei 4/1993, de 21 d’abril, d’arxius i patrimoni documental de la Comunitat 
de Madrid. BOE, 10 de juny de 1993, núm. 138, pp. 17656 - 17663. 

 
 
TÍTULO I. DE LOS ARCHIVOS Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL 
MADRILEÑO. 

Artículo 4. 
Forman parte del patrimonio documental madrileño todos los 
documentos de archivo, recogidos o no en Centros de Archivo, 
generados en cualquier época, producidos, reunidos o 
conservados en el ejercicio de sus funciones por: 

a. La Asamblea de Madrid. 
[…] 

 
TÍTULO II. DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 11. 
1. En el sistema de archivos de la Comunidad de Madrid se 
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integran varios subsistemas que se conforman a partir del flujo 
archivístico entre las fases de los fondos de archivo generados 
por una Institución o por el conjunto de fondos de archivos 
generados por Instituciones de carácter homogéneo. 
2. Entre los principales subsistemas de archivos de la Comunidad 
de Madrid deberán figurar, al menos, los siguientes: 

a. El subsistema de archivos de la Asamblea y del 
Consejo de Gobierno y la Administración de la 
Comunidad de Madrid. 
[…] 

 
CAPÍTULO III. DE LOS ARCHIVOS DE LA ASAMBLEA, DEL CONSEJO DE 

GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
SECCIÓN I. DE LAS FASES O EDADES DE LOS FONDOS DE 
ARCHIVO. 

Artículo 13. 
Los Archivos de la Asamblea, el Consejo de Gobierno y la 
Administración de la Comunidad de Madrid, incluida la 
institucional, se organizan teniendo en cuenta las cuatro fases 
que, según su edad, atraviesan los documentos del modo 
siguiente: 

1. En los archivos de oficina se custodiarán los 
documentos de archivo generados por las diferentes 
unidades administrativas en tanto dure su trámite o su 
uso sea muy frecuente. En todo caso, la permanencia en 
ellos no será superior a cinco años desde el fin de su 
tramitación, salvo excepciones razonadas. Se excluye la 
documentación de apoyo informativo. 
2. Los archivos centrales de la Asamblea, de las 
Consejerías y de la Administración institucional recibirán 
de sus oficinas, cumplido el plazo anterior: 
a. La totalidad de los expedientes en que se hayan 
dictado actos administrativos de resolución que afecten 
de algún modo a derechos e intereses de la Comunidad 
de Madrid o de los ciudadanos, cuando dichos actos 
hayan devenido firmes y se hayan practicado por la 
Administración las actuaciones conducentes a la total 
ejecución de sus pronunciamientos. 
b. Los expedientes o documentos en que no proceda 
dictar actos administrativos de resolución del carácter 
expresado, así como informes, estudios y otros cuando 
hayan producido la totalidad de sus efectos. 
3. Los documentos de archivo permanecerán en los 
archivos centrales hasta diez años, a partir de la fecha de 
su ingreso en ellos. No obstante, cuando la índole de los 
documentos así lo aconseje, podrán conservarse en la 
respectiva dependencia administrativa previa resolución 
del Secretario general técnico de la Consejería o 
responsable equivalente en la Asamblea o en el 
Organismo de la Administración institucional 
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correspondiente. Asimismo, aquellas series documentales 
que tengan poco uso y se consulten raramente, podrán ser 
enviadas al Archivo regional antes de cumplir el indicado 
plazo a propuesta del Archivo Central con aprobación del 
Secretario general técnico o responsable equivalente en 
la Asamblea o en la Administración institucional 
correspondiente. 
4. Al cumplirse el plazo señalado en el punto anterior los 
documentos se trasladarán a las dependencias del 
Archivo Regional donde durante un período máximo de 
quince años recibirán el tratamiento correspondiente a un 
archivo intermedio. 
5. Transcurrido este plazo, los documentos que, salvo 
excepciones, tengan ya treinta años desde su génesis y 
que tenga valor histórico recibirán en el Archivo 
Regional el tratamiento correspondiente a tal valor. 

 
SECCIÓN II. DE LOS CENTROS DE ARCHIVOS. 

Artículo 14. 
1. Los Centros de Archivos de la Asamblea y del Consejo de 
Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid que 
se crean en esta Ley serán por tanto, además de los Archivos de 
oficina: 

a. Los Archivos Centrales de las Consejerías. 
b. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. 
c. Los Archivos de los Entes institucionales y Empresas 
públicas de la Comunidad de Madrid. 
d. El Archivo de la Asamblea. 

2. El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid albergará 
también los fondos de Archivo de las instituciones antecesoras 
de la Comunidad así como los fondos de archivo, documentos a 
colecciones de instituciones o personas públicas o privadas que 
no pudiendo atender adecuadamente estos bienes ingresen en él 
mediante convenio de depósito, donación u otro régimen, si se 
considera oportuno. 
3. El Consejo de Gobierno, emitido informe preceptivo del 
Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, podrá 
designar otros Archivos de la Comunidad Autónoma para que 
cumpla esta misión de acogida. 
4. Los Archivos de titularidad estatal de gestión transferida se 
integrarán en el Subsistema de Archivos de la Asamblea y del 
Consejo de Gobierno y la Administración de la Comunidad de 
Madrid sin perjuicio de la normativa estatal que les afecte. 

 
SECCIÓN III. ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS DE ARCHIVO. 

Artículo 15. 
1. Los documentos se tratan, se clasifican, se ordenan y se 
transfieren en series documentales. 
2. Los archivos de oficina se clasificarán de acuerdo con el 
principio de respeto a la estructura en la que se generan los 
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documentos. 
3. Los Archivos Centrales de la Asamblea de las Consejerías y 
de la Administración institucional y el Archivo Regional de la 
Comunidad de Madrid se clasificarán siguiendo los principios de 
respeto a la procedencia de los fondos y al orden original. 
4. Todos los documentos estarán convenientemente ordenados, 
controlados y descritos en los adecuados instrumentos de control 
e información, dispuesto para su inmediata consulta por parte de 
la Administración, los ciudadanos y al servicio de la 
investigación. 
5. Desde los Archivos Centrales se asesorará al personal 
responsable y encargado de los Archivos de Oficina y se 
coordinará su organización. 
6. Asimismo, y en cooperación con este personal y con las 
Unidades que tengan la competencia de Organización y Métodos 
se procederá desde los Archivos Centrales al estudio e 
identificación de las series documentales con los fines a que se 
refiere la Sección IV de esta Ley. 

 
SECCIÓN IV. DEL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS SERIES 
DOCUMENTALES. 

Artículo 16. 
1. Dentro de la organización de los fondos de Archivo en las 
diferentes fases o edades de sus documentos se establece para la 
Administración autonómica, como obligación fundamental a 
ejecutar por la unidad a la que se refiere el artículo 10.2, el 
análisis e identificación de las series documentales con el fin que 
sean señalados sus diferentes valores y en consecuencia 
establecidos los distintos plazos de vigencia, acceso y 
conservación de los documentos. 
2. Todas las instancias de la Administración autonómica 
contribuirán al cumplimiento de esta obligación prestando su 
colaboración y en especial con el cumplimiento de la exigencia 
de racionalización y normalización que prevé la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 
3. Una vez identificadas las series documentales, señalados los 
valores y establecidos los plazos de vigencia, se someterán a la 
aprobación del Consejero competente, de acuerdo con el artículo 
10.2, previo informe del Consejo de Archivos de la Comunidad 
de Madrid, dando lugar dicha aprobación a las actuaciones e 
instrumentos oportunos en cuanto a transferencias, expurgos y 
eliminaciones, acceso y servicios que se contemplan en esta Ley. 
 
Artículo 17. 
1. Las transferencias de los documentos suponen tanto la entrega 
ordenada de los mismos de una fase a otra como el traspaso de 
las responsabilidades que les afecten. 
2. Las transferencias de los documentos de una fase a otra se 
ajustarán a los siguientes criterios: 
a. Se tendrán en cuenta los plazos previstos en los artículos 13 y 
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16 de esta Ley. 
b. Las transferencias se documentarán de modo fehaciente. 
c. Los Secretarios generales Técnicos de las Consejerías o 
responsables equivalentes en la Asamblea o en el organismo de 
la Administración institucional correspondiente velarán para que 
los documentos de las oficinas sean remitidos a los Archivos 
Centrales, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 
 
Artículo 18. 
Una vez valoradas las series documentales y de acuerdo con el 
informe calificador preceptivo del Consejo de Archivo de la 
Comunidad de Madrid, se regulará el expurgo y eliminación de 
los documentos de archivo que habiendo perdido ya sus otros 
valores carezcan de valor histórico. 
 
Artículo 19. 
Los Archivos de la Asamblea y de la Administración 
institucional autonómica se organizarán en sus dos primeras 
fases de acuerdo con lo establecido en esta Ley para los 
Archivos del Consejo de Gobierno y de la Administración 
Autonómica. Los documentos de la tercera y cuarta fase serán 
transferidos al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, o 
a otro Centro de Archivo de esta índole que en función de las 
necesidades se determine. 
 
Artículo 20. 
Reglamentariamente se desarrollarán las normas de organización 
y funcionamiento de los Archivos en los casos precisos de 
acuerdo con los criterios contenidos en este Capítulo. 

 
CAPÍTULO IV. DE LA INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y MEDIOS 

ECONÓMICOS. 
Artículo 21. 
1. La Comunidad de Madrid dentro de su Sistema de Archivos 
podrá crear cuantos Centros de Archivos considere oportunos 
cuando las necesidades organizativas y de servicio así lo 
requieran. 
2. La Comunidad de Madrid procurará para el Subsistema de 
Archivos de la Asamblea, del Consejo de Gobierno y la 
Administración la existencia de instalaciones adecuadas para los 
Centros de Archivos tanto respecto a su ubicación como a las 
condiciones técnicas específicas necesaria para la conservación, 
tratamiento y consulta de los documentos custodiados en cada 
una de las fases de archivo. 

 

 
MÚRCIA (REGIÓ DE)  
 

� Llei 6/1990, d’11 d’abril, d’arxius i patrimoni documental de la Regió de 
Múrcia. BOE, 17 de juliol de 1990, núm. 170, pp. 20572 - 20575. 
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TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 2º. 
Forman parte del patrimonio documental de la Región de 
Murcia: 

a) Los documentos de cualquier época que constituyan 
testimonio de funciones y actividades sociales del 
hombre y de los grupos humanos, ya sean producidos, 
conservados o reunidos en el ejercicio de sus funciones 
por los órganos institucionales propios de la Comunidad 
Autónoma y por las Entidades Locales de su territorio, o 
por los órganos, servicios, entidades autónomas y 
empresas públicas que dependan de ellos, o por las 
personas jurídicas en cuyo capital participan aquéllas, o 
por las personas físicas o jurídicas gestoras de sus 
servicios públicos. 

 
TÍTULO I. DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CAPÍTULO I. DE LOS ARCHIVOS 
Artículo 6º. 
B) Centros archivísticos: 

a) El Archivo de la Administración Regional. 
b) El Archivo Histórico Provincial de Murcia, en los 
términos que resulten del convenio suscrito con el 
Ministerio de Cultura y de conformidad con la 
legislación que le sea aplicable. 
c) Los archivos municipales. 
d) Cualesquiera otros archivos de titularidad pública 
que pueda crear la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia cuando las necesidades culturales y 
sociales de interés regional así lo requieran. 

 
 
NAVARRA (COMUNITAT FORAL DE)  
 

� Llei foral 12/2007, de 4 d’abril, d’arxius i documents. BOE, 11 de maig de 
2007, núm. 113, pp. 20394 - 20402. 

 
 
TÍTULO IV. DE LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICOS INSTITUCIONALES 

CAPÍTULO III. DE LOS SISTEMAS ARCHIVÍSTICOS DE OTRAS INSTITUCIONES 

Y ENTIDADES 
Artículo 31. Parlamento de Navarra. 
El Parlamento de Navarra y sus órganos dependientes 
mantendrán sus propios archivos y sistemas de gestión 
documental, que se atendrán a lo dispuesto en esta Ley Foral en 
cuanto a criterios técnicos y medios humanos y materiales. 
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PAÍS BASC 
 
Comunitat sense llei d’arxiu.  
En defecte d’açò es disposa de:  

� Llei 7/1990, de 3 de juliol, de patrimoni cultural basc. Boletín Oficial del 
Parlamento Vasco, 6 d’agost de 1990, núm. 157, pp. 7062 - 7092. 

 
 
TÍTULO IV. DE LOS SERVICIOS DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS Y DE 
LOS MUESEOS 

CAPITULO I. DE LOS SERVICIOS DE ARCHIVOS 
SECCIÓN PRIMERA: DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS  

Artículo 78.- 
1.- Se crea el Sistema Nacional de Archivos de Euskadi, SNAE, 
que estará integrado por: 

a) Los servicios de archivo de titularidad pública 
ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con el artículo 74. 

 
RIOJA (LA)  
 

� Llei 4/1994, de 24 de maig, d’arxius i patrimoni documental de La Rioja. 
BOE, 17 de juny de 1994, núm. 144, pp.18948 - 18954. 

 
 
TÍTULO I. LOS ARCHIVOS Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA 
RIOJA 

Artículo 4.  
Integran el Patrimonio Documental de La Rioja los documentos 
de cualquier época, recogidos o no en archivos, producidos o 
reunidos en el ejercicio de sus funciones por: 

a. Los órganos del Gobierno y Administración de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
b. La Diputación General de La Rioja. 
[…] 

 
TÍTULO II. EL SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA RIOJA. 

CAPÍTULO IV. LOS CENTROS DE ARCHIVO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS DE 

LA RIOJA 
Artículo 13. 
Forman parte del Sistema de Archivos de La Rioja los siguientes 
Centros: 

1. El Archivo Central de la Presidencia del Consejo de 
Gobierno, y, en su caso, de la Vicepresidencia, así como 
los archivos centrales de cada una de las Consejerías, 
Organismos Autónomos y Empresas de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. 



L’organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols: estudi comparatiu 

 

  - 67 -

2. El Archivo de la Diputación General de La Rioja. 
[…] 

 
Artículo 14. 
1. Se crean por la presente Ley los archivos de titularidad 
autonómica contenidos en el presente artículo. 
2. La Presidencia de Gobierno, la Vicepresidencia en su caso y 
las Consejerías y los Organismos Autónomos o Empresas de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
dispondrán de su Archivo Central, donde se dará el tratamiento 
correspondiente a esta fase a la documentación que transfieran 
las oficinas u órganos de las mismas una vez finalizada la 
tramitación y hasta su ingreso en el Archivo General de La 
Rioja. 
3. El Archivo de la Diputación General de La Rioja dará el 
tratamiento correspondiente a la fase de archivo central a la 
documentación generada por la misma hasta su transferencia al 
Archivo General. 
4. El Archivo General de La Rioja, adscrito a la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, recogerá la 
documentación producida o reunida por las instituciones que 
antecedieron a la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como 
otros fondos de instituciones o personas públicas o privadas que, 
no pudiendo atender adecuadamente estos bienes, ingresen en él 
mediante convenio de depósito, donación u otro régimen, si se 
considera oportuno. Asimismo, dará el tratamiento 
correspondiente a la fase de archivo intermedio a la 
documentación que le sea transferida por los archivos centrales 
de la Presidencia de Gobierno, Vicepresidencia en su caso, de las 
Consejerías, de Organismos Autónomos y Empresas de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
así como la que transfiera el Archivo de la Diputación General 
de La Rioja. 

 
 

Així, de tot el que s’ha dit anteriorment es desprén (amb algunes variacions) que el 

subsistema d’arxius del qual s’ha parlat està integrat pels fons que puguen custodiar: 

 
- les institucions parlamentàries,  

- les institucions de la sindicatura de greuges (defensor del poble o institucions 

equivalents amb altres denominacions) i  

- les institucions de la sindicatura de comptes (tribunal de comptes o institucions 

equivalents amb altres denominacions). 

 

Pel que es veurà més avant als resultats, cadascuna d’aquestes institucions gestionen 

i custodien els seus fons (tret d’alguns que ho fan els parlaments). 
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Figura 4. Estructura orgànica del sistema arxivístic de l’administració  

(Conde Villaverde, 1992: 19) 
 

Si l’estructura orgànica del sistema arxivístic de l’administració pública estableix en 

general quatre fases d’arxiu pel qual passa la documentació (d’acord amb el cicle de 

vida), els arxius de les institucions parlamentàries també contemplen aquesta 

estructuració (arxius d’oficina, centrals, intermedis i històrics). 

 

 
Figura 5. Estructura del sistema arxivístic de les Corts Valencianes (Cubells Puertes, 

2001) 
 

No obstant això, si les quatre fases de l’administració general es correspon amb 

arxius/dipòsits documentals físicament diferents, en els subsistemes arxivístics 

parlamentaris només n’hi ha dos: en un primer estadi els arxius d’oficina i en un segon 

estadi l’arxiu central, intermedi i històric. 
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També és cert que per l’antiguitat de les institucions i de la documentació que ha 

pogut ser gestionada (edat inferior als trenta anys), principalment els sistemes 

arxivístics dels parlaments autonòmics s’organitzen en arxius de gestió i arxius centrals. 

 
 

3.3. EL CIA I LA SECCIÓ D’ARXIUS PARLAMENTARIS I PARTITS POLÍTICS 

(ICA/SPP) 

 

El Consell Internacional d'Arxius25 (CIA), o en anglés International Council on 

Archives (ICA) és una organització professional d’àmbit internacional i de caràcter no 

governamental que agrupa la comunitat d’arxivers. Té com a objectiu fonamental 

fomentar la conservació, el desenvolupament i l'ús del patrimoni arxivístic mundial i ho 

fa mitjançant la cooperació internacional en un marc de col·laboració amb la UNESCO. 

 

Quant a l’organització del treball, al CIA la majoria de les activitats són dutes per 

els comités, branques i seccions (tots aquests tipus d’òrgans contemplats a la 

Constitució del CIA de 2007), aquests dos últims components tenen caràcter estable. 

Gràcies a la divisió, s’atenen els distints punt d’acció en què l’arxivística ha d’avançar i, 

alhora, s’atenen les diverses sensibilitats del panorama professional tant per zones 

geogràfiques i per aspectes i subsectors de la professió. 

 

Ara per ara, es coneix la constitució de setze comités, tretze banques (agrupacions 

geogràfiques) i en tretze seccions (agrupacions per interessos i activitats comunes). 

 

Comités: 

� CST – Comité d’arxius de ciència i tecnologia 
� CER – Comité d’arxius de gestió en entorn electrònic 
� CLA – Comité d’arxius de literatura 
� CLM – Comité d’aspectes legals relacionats amb els arxius 
� CPTR – Comité de conservació en climes tropicals 
� CPTE – Comité de conservació en climes temperats 
� COU – Comité de difusió i serveis a usuaris 
� CCR – Comité d’arxius de gestió en entorns tradicionals 
� CBTE – Comité d’edificis d’arxius en climes temperats 
� CPT – Comité de formació professional 
� COT – Comité d’història oral 

                                                 
25 Consejo Internacional de Archivos / International Council on Archives. Disponible a: 
<http://www.ica.org/en/es>. [Consulta: 15.03.2010]; Cruz Mundet (2001: 104) i Alberch i Fugueras 
(2003: 58-60). 
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� CDS – Comité de normes de descripció 
� CCR – Comité de registres actuals en entorns electrònics 
� CSG – Comité de sigil·lografia 
� CIT – Comité de tecnologia de la informació 
� CAP – Comité de valoració 

 

Branques: 

� ALA – Amèrica Llatina - Associació Llatinoamericana d’Arxius 
� ARBICA – Branca Regional Àrab 
� CARBICA – Branca Regional del Carib 
� CENARBICA – Branca Regional de l’Àfrica Central 
� EASTICA – Branca Regional de l’Àsia Oriental 
� ESARBICA –  Branca Regional de l’Àfrica Oriental i del Sud 
� EURASICA – Branca Regional Eurasiàtica 
� EURBICA – Branca Regional Europea 
� NAANICA – Xarxa Arxivística Amèrica del Nord 
� PARBICA – Branca Regional del Pacífic 
� SARBICA – Branca Regional del Sud-est Asiàtic 
� SWARBICA – Branca Regional del Sud-oest Asiàtic 
� WARBICA – Branca Regional de l’Àfrica Oriental  

 

Seccions: 

� SAE – Secció de Formació i Educació Arxivística  
� SAN – Secció d’Arxius Notarials 
� SAR – Secció d’Arxivers d’Arquitectura 
� SBL – Secció d’Arxius Laborals i Negocis 
� SIO – Secció d’Arxivers d’Organitzacions Internacionals 
� SKR – Secció d'Arxius d'Esglésies i Comunitats Religioses 
� SLA – Secció Provisional d’Arxius de Literatura i Art 
� SMA – Secció d’Arxius Municipals  
� SML – Secció Provisional d’Arxius Militars 
� SPA – Secció d’Associacions Arxivístiques Professionals  
� SPO – Secció d’Arxius Esportius 
� SPP – Secció d’Arxius de Parlaments i Partits Polítics  
� SSG – Secció Provisional de Sigil·lografia 
� SUV – Secció d’Arxius d'Universitat i Institucions d’Investigació 
 
 
 

Secció d’Arxius de Parlaments i Partits Polítics (ICA/SPP) 
 

Entre les seccions existents, és d’interés la constitució i l’exercici que fa la Secció 

d’Arxius de Parlaments i Partits Polítics (Section for Archives of Parliaments and 

Political Parties, en anglés) entre d’altres raons, per ser el grup de treball potenciador 

dels arxius parlamentaris i de tot el que hi té a veure. 
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Creació 
 

L'11 de setembre de 1992 es constitueix la Secció d’Arxius de Parlaments i Partits 

Polítics (ICA/SPP)26 durant el XIIé Congrés Internacional en Arxius a Montreal.  

 

Prèviament, a l’agost de 1988, amb motiu de la celebració del XIé Congrés del ICA 

a París, es signa la declaració d’intencions mitjançant la qual es proposava l’adhesió 

dels arxivers d’altres països. Entre els membres promotors està María Ángeles Valle de 

Juan, arxivera del Senat27. 

 

El reconeixement final de la secció tenia lloc el 1996 al 13é Congrés Internacional 

en Arxius a Beijing. 

 
Els propòsits de l’ICA/SPP, com es fan constar a les regulacions de la Secció, són: 

 
• Accentuar la importància essencial dels arxius de parlaments, grups 

parlamentaris i partits polítics. 
• Emfasitzar en el camp internacional la importància dels seus arxius. 
• Aconseguir un alt nivell uniforme de mètodes arxivístics qualificats prop del 

trasllat de coneixement arxivístic especialitzat a tots els estats; aquest propòsit 
de politicocultural d'éssers d'interès internacional. 

• Véncer fronteres i, cada vegada més, arribar a solucions per afrontar problemes. 
• Permetre la transferència d’informació i experiències mitjançant reunions. 
• Esforçar-se per un intercanvi de personal d'arxiu, per millorar les connexions i 

relacions entre parlaments i entre partits polítics. 
• Conciliar les tradicions històriques polítiques de parlaments i partits polítics amb 

les demandes en arxivers fets per a la recerca i desenvolupament de la ciència de 
l’arxivística. 

• Fer saber els fons documentals de parlamentaris, partits polítics i arxius de 
polítics d'estats diferents i països per millorar la comprensió de la identitat 
històrica política i història d'aquells estats i països 

• Aconseguir reconeixement més gran i suport més fort als estat i a la societat a 
través de l'actiu aplicar de PR (activitats de relacions públiques). 
 
 

De conformitat amb els objectius generals del CIA com s’exposa a l’article tercer de 

la Constitució de 2007, són objectius de la Secció: 

                                                 
26 ICA_SPP_Home. Disponible a: <http://www.ica-spp.org>. [Consulta: 15.03.2010]. 
27 Així ho ha manifestat entre alters Velasco Rozado (2003: 7) 
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• Promoure la col·laboració científica i professional i la comunicació entre els 

arxius i els arxivers de parlaments i partits polítics. 
• Donar a conéixer l'existència dels arxius dels parlaments i dels partits polítics a 

nivell internacional i promoure’n els interessos. 
• Aconseguir el reconeixement de l'estatus professional d’arxiver del personal al 

càrrec dels arxius als parlaments i als partits polítics. 
• Assegurar la conservació del patrimoni històric, i promoure’n el coneixement, i 

permetre’n l’accés i la utilització de manera més equitativa i cooperativa 
possible28. 

 
La Secció també disposa de reglament.  

 
La Secció disposa d’un espai web, com la resta de seccions, dins de la pàgina del 

CIA on s’exposen les principals dades sobre el grup (qui són, publicacions, etc.). 

L’adreça web és: <http://wad426ar.homepage.t-online.de/spp/index.html>. 

 
Figura 6. Pàgina web de la Secció d’Arxius de Parlaments i Partits Polítics 

(ICA/SPP) 
 
Membres 
 

A escala mundial, l’ICA/SPP té ara aproximadament noranta membres. La secció té 

representació dels estats d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Brasil, Burkina Faso, Canada, 

República Democràtica del Congo, Croàcia, Dinamarca, Emirats Àrabs Units, Equador, 

Espanya, Estats Units d’Amèrica, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Israel, Irlanda, 

                                                 
28 International Council on Archives. Disponible a: <http://www.ica.org/en/node/51#ica-infobox-2>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
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Itàlia, Lituània, Luxemburg, Noruega, Països Baixos, Filipines, Polònia, Portugal, 

Regne Unit, Senegal, Suècia, Suïssa i Tunísia. 

 

Alguns estats perllonguen l’activitat d’aquesta Secció a l’àmbit territorial amb 

l’organització de jornades i congressos i amb l’elaboració de publicacions29. 

 
 

Publicacions 
 

A l’espai web de la secció hi ha un apartat on es fa relació de les publicacions 

impulsades pels seus membres. Un total de 10 publicacions s’han enllestit des de 1994. 

Dues d’aquestes provenen de les reunions de treball del grup espanyol i que ha editat 

l’arxivera del Senat, María Ángeles Valle de Juan. 

 

• VALLE DE JUAN, María Ángeles (ed.) (2004a) "Directrices Generales 
para la Redacción del Reglamento del Archivo Parlamentario 
(Estudio del CIA 14)". ICA Study - Études, vol. 14. Disponible a: 
<http://www.ica.org/en/node/30232>. [Consulta: 15.03.2010]. 

 
Com s’assenyala a la mateixa publicació, aquest és un document amb què es vol 

fixar criteris i normatives que comporten eines comunes d’utilitat a tots els 

arxivers de fons documentals de tipologia similar. En aquest cas es proposa un 

reglament tipus per a les unitats administratives d’arxiu de les administracions 

parlamentàries. 

 

• VALLE DE JUAN, María Ángeles (ed.) (2004b) “Las instituciones 
parlamentarias: Criterios para la evaluación y selección de 
documentos (Estudio del CIA 15)". ICA Study - Études, vol. 15. 
Disponible a: <http://www.ica.org/en/node/30246>. [Consulta: 
15.03.2010]. 

 
 
Amb els criteris de la publicació anterior, en aquest segon document s’estableixen 

normes de procediment i criteris a considerar en la valoració i la selecció 

                                                 
29 Vegeu com exemple els casos del Regne Unit i Espanya: 

• Political Parties and Parliamentary Archives Group, UK (PPPAG UK). Disponible a: 
<http://www.bodley.ox.ac.uk/pppag.htm>. [Consulta: 15.03.2010]. 

• Archivos Parlamentarios (SPP-ICA) Disponible a: 
<http://archivosparlamentarios.blogspot.com/2009/05/sobre-la-visita-al-archivo-municipal-
de.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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documental adaptats a la documentació procedent de les institucions 

parlamentàries. 

 
Els congressos celebrats són: 

 
La secció de l’ICA/SPP celebra des de 1992 reunions i congressos cada any a nivell 

internacional, sempre que no coincidisca amb el congrés internacional del CIA (XIII 

Congrés a Pekín (Xina) el 1996, XIV Congrés a Sevilla (Espanya) el 2000 i XV 

Congrés a Viena (Àustria) el 2004, encara que es fan fòrums de trobades i reunions 

especials), i el grup ICA/SPP de l’Estat espanyol en fa un a l’any a nivell de grup 

nacional. 

 

L’últim congrés internacional fou el que tingué lloc a Corfú (Grècia) l’any 2007 

anomenat "Parliamentary, party and politicians archives and their neighbouring 

institutions". Anteriorment van celebrar-se a Bonn (Alemanya) el 2006, Vitòria 

(Espanya) el 2005, Madrid (Espanya) el 2003, Roma (Itàlia) el 2002, Estocolm (Suècia) 

el 1998, Varsòvia (Polònia) el 1997, Budapest (Hongria) el 1995, Praga (República 

Txeca) el 1994 i Roma (Itàlia) el 1993.  

 

Respecte a l’àmbit estatal, l’última trobada fou a les Corts de Castella i Lleó que té 

la seu a la ciutat de Valladolid el 2009 (XIII Reunión anual del Grupo Español de la 

Sección de Archivos y Archiveros Parlamentarios y de Partidos Políticos del Consejo 

Internacional de Archivos (CIA/ICA))30. Algunes cites de convocatòries anteriors han 

sigut a: 

 

• XII Zaragoza 200831 

• X Oviedo 200632 

• Vitòria 200533 

                                                 
30 El programa està disponible a: 
<http://www.ccyl.es/export/sites/ccyl/docs/otrosdocumentos/TripticoreunionICASPP.pdf>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
31 Cortes de Aragón: Archiveros parlamentarios y de partidos políticos estudian en la Aljafería las 
propuestas para el próximo Consejo Internacional de Archivos. Disponible a: 
<http://www.cortesaragon.es/Nota_de_Prensa.364.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Barc%5D=1&tx_t
tnews%5BpL%5D=2591999&tx_ttnews%5BpS%5D=1175378400&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1646&t
x_ttnews%5BbackPid%5D=365&cHash=99d0cbf260>. [Consulta: 15.03.2010]. 
32 Administración de documentos y servicios a la ciudadanía en la administración electrónica. Disponible 
a: <http://www.isertia.com/edocpa/eventos.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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• Madrid 200334 

• València 

 
La pròxima reunió se celebrarà a l’Assamblea Regional de Múrcia el pròxim mes de 

maig. 

 
Al llarg de la trajectòria del grup nacional, s’han tractat, entre altres qüestions, 

estudis i metodologies sobre criteris de selecció documental, quadres de classificació, 

normes de funcionament i principis per a la redacció de reglament d’arxiu. 

 
Figura 7. Pàgina web de les Corts de Castella i Lleó on es publicita l’última reunió del 

grup espanyol de l’ICA/SPP 
 

Entre les propostes acordades a Valladolid, s’anuncia la presa de mesures pels 

parlaments per tal de fer possible la implantació electrònica. 

 

Els mitjans de comunicació locals i les pàgines webs especialitzades en arxivística 

han recollit i anunciat les decisions preses al passat congrés35. 

                                                                                                                                               
33 ICA/SPP - Conference "From Archives to Information Management" of the Section for Archives of 
Parliaments and Political Parties of the ICA. Disponible a: <http://www.ica.org/en/node/30532>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
34 ICA_SPP_calendar. Disponible a: <http://wad426ar.homepage.t-online.de/spp/calendar.htm>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
35 Velasco Rozado (2004: 6-10) exposa ampliament més informació sobre la trajectoria de la secció. 
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4. MATERIALS I MÈTODES 

 
 

Els materials amb què s’ha comptat per a la realització d’aquest treball han sigut de 

diversa tipologia. En un primer moment, amb una presa de contacte del tema, s’ha 

conegut, a través de la bibliografia, l’estat de la qüestió i el marc teòric en què se situen 

les institucions parlamentàries autonòmiques constituïdes a l’Estat espanyol així com 

els arxius dels parlaments autonòmics. S’han consultat monografies, revistes, legislació 

i normativa, informació de la xarxa, guies i altres tipus de fonts relacionades amb el 

món dels arxius i dels parlaments.  

 

Com a punt de partida, per a concretar l’existència dels parlaments han sigut 

consultats els estatuts d’autonomia de les diverses comunitats i els reglaments de les 

diverses cambres autonòmiques, a més de localitzar les pàgines web oficials d’aquestes1 

i així delimitar l’abast de l’objecte d’estudi.  

 

Conegudes aquestes primeres dades –el nombre total de parlaments existents–, en el 

següent pas, es va optar per aprofundir més cap a un major coneixement de les unitats 

administratives d’arxiu d’aquest tipus d’institucions. Per a constatar-ho, un dels primers 

recursos emprats fou la consulta del Censo-guía de archivos de España e Iberomérica 

que elabora el Ministeri de Cultura en la versió web2 juntament amb la informació que 

es facilitava a través de les pàgines web dels parlaments. 

 

                                                 
1 Alguns organismes públics ofereixen relacions d’enllaços web als parlaments autonòmics. Com a 
exemple es pot accedir des del Senat Disponible a: 
<http://www.senado.es/inforpractic/otrasweb/ccaa.html>. [Consulta: 15.03.2010]; el Congrés dels 
Diputats Disponible a: 
<http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Enlaces/Espana/Parlamentos%20y%20A
sambleas%20Parlamentarias>. [Consulta: 15.03.2010] i a bona part de les pàgines webs dels parlaments i 
governs autonòmics. 
2 Censo-guía de archivos de España e Iberomérica. Disponible a: 
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/portada.htm>. [Consulta: 15.03.2010]. Ofereix dades de 
contactes amb els parlaments amb o sense unitat d’arxiu. 
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4.1. ANÀLISI DE TREBALLS (FONTS BIBLIOGRÀFIQUES ) 

 

Pel que fa a la recerca bibliogràfica, amb major fixació es va atendre les revistes 

especialitzades en el camp de l’arxivística (Lligall , Revista d’Arxius de l’Associació 

d’Arxivers Valencians, Tria, Tabula, Archivamos, Revista de la Asociación de 

Archiveros de la Comunidad de Madrid, Irargi , etc.) i revistes de l’àmbit del món de la 

informació i de la documentació (BiD, Revista General de Información y 

Documentación, Métodos de Información, etc.) i també revistes parlamentàries (Revista 

Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, Revista de las Cortes Generales, etc.). 

També era d’interés la publicació de reglaments, normes d’organització i funcionament 

i qualsevol altra norma amb la qual poder veure els trets i les característiques de les 

unitats d’arxiu3. 

 

La localització de les fonts es deu, en part, per l’ús d’algunes bases de dades. S’han 

interrogat bases de dades4 referencials i a text complet per abastar el total de treballs 

existents (amb paraules com arxiu parlamentari, documentació parlamentària, fons 

parlamentari i gestió documental parlamentària, principalment, i també els mateixos 

termes en castellà) sobre aquesta temàtica, a més fer cerques, a través de buscadors, i 

consultar la informació disponible a la web. Tampoc no s’ha trobat abundant informació 

sobre tema a la xarxa ni tampoc per altres vies. 

 

Cal tenir en compte que la realització d’un estudi purament descriptiu com aquest 

necessita una quantitat relativament gran de dades. És per això que es topava ací amb 

una primera problemàtica, ja que no és gaire abundosa la bibliografia existent sobre els 

arxius parlamentaris (i menys encara dels autonòmics), si s’estableixen paral·lelismes 

                                                 
3 Es va tindre present la consulta del portal del Ministeri de Cultura sobre legislación d’arxius. 
Malauradament no ha sigut una font informativa útil ja que és poca la que s’oferia per al tema d’estudi. 
No contemplen els reglaments i ni les normes d’organització i funcionament de les unitats d’arxiu. 
Legislación de Archivos. Disponible a: 
<http://www.mcu.es/legislacionconvenio/loadSearchLegislation.do?cache=init&legislation.area.id=ARC
H&layout=legislacionArchivos&language=es>. [Consulta: 15.03.2010]. 
4 Bàsicament les bases de dades de ISOC (Ciencias Sociales y Humanidades), Portal de Archivos 
españoles (PARES) i TDX. 
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en la quantitat de fons amb altres tipologies d’arxius com els universitaris o els 

municipals, per exemple5.  

 
Les revistes d’arxivística i de les dels parlaments ofereixen una mínima literatura 

que dóna llum respecte a l’existència dels arxius i a les tasques que s’hi desenvolupen. 

Aquestes fonts, juntament amb la informació via web han sigut el punt de partida 

teòrica per a l’elaboració del treball. 

 

Amb tota seguretat, tot parlament deu elaborar altres valuoses fons documentals que 

hagueren sigut molt pertinents i substancials per al treball, però que, tanmateix, no es 

distribueixen més enllà de la institució creadora i l’accessibilitat a aquestes és ben 

limitada (és material informatiu que pertany a la literatura grisa). Ens referim a 

memòries i informes procedents de les unitats d’arxiu. 

 

Un altre tipus de material amb què s’ha treballat ha sigut les dades facilitades des de 

diversos parlaments, a través del buidatge d’enquestes. 

 

4.2. ELABORACIÓ DE L ’ENQUESTA 

 

Com que a l’estudi es tractava d’entrar en detalls de recursos, instal·lacions, fons i 

activitats dels arxius que sovint no es publiquen ni es difonen per cap mitjà, s’ha optat 

per elaborar una enquesta per recavar informació amb la constatació de qüestions 

concretes i marcades de les quals es volia tenir notícia. Amb aquest instrument, que es 

pretenia que fóra emplenat en cadascun dels arxius parlamentaris, s’obtenia un tipus 

d’informació que no se sol recopilar per altres vies: no són publiques i, per tant, són poc 

accessibles, com ja s’ha dit6. 

 

Hi ha hagut una selecció de temes i preguntes d’especial interés. El centenar de 

qüestions de l’enquesta s’estructura per temes en set apartats (amb subapartats en alguns 

casos) organitzats de forma aleatòria però tenint en compte una submersió progressiva 

de l’enquesta partint de preguntes més senzilles de contestar a d’altres que requereixen 

                                                 
5 Bé per ser més nombrosos, bé per la llarga trajectòria quant als anys d’exitència o bé pel nombre 
d’usuaris que tenen i serveis que donen, fa que s’hagen escrit i s’hagen fet més experiències d’aquests 
altres tipus d’arxiu. 
6 Vegeu l’enquesta a l’annex II. 
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la consulta d’instruments d’arxiu o d’altres recursos on es demana que es conteste a una 

o diverses preguntes. La dimensió del treball i les característiques que es poden extraure 

del funcionament d’un arxiu són moltes, cosa que fa que es puguen fer multitud de 

qüestions per obtindre un bon perfil de cada arxiu. No obstant això, el fet que la 

contestació de l’enquesta siga totalment voluntària i supose una inversió de temps per 

als qui la contesten, ha fet que s’haja tractat de reduir al màxim el nombre de preguntes i 

formular només aquelles que poden ser més interessants en cadascun dels apartats i 

s’il· lustre així una idea de l’estat en cada tema analitzat. L’estructura final de l’enquesta 

és la següent: 

 
1. Dades generals 
2. Estructura orgànica  
3. Recursos humans 
4. Recursos materials: 

a. Edifici 
b. Superfície 
c. Mobiliari 

5. Fons documentals 
a. Volum 
b. Gestió 
c. Accés i serveis a l’usuari 
d. Classificació 
e. Descripció 
f. Selecció i valoració 
g. Difusió 

 
6. Administració electrònica 
7. Altres:  

a. Pressupost 
b. Subcontractació de serveis 
c. Qualitat i avaluació dels serveis 

 

S’ha considerat, a més, la partició de l’enquesta en una segona volta, però s’ha 

descartat per les molèsties que suposa la doble consulta. També s’ha pensat en la 

personalització de les enquestes (amb les poques dades disponibles en la bibliografia i 

les fonts) a fi de facilitar, més encara, respondre i obtindre, d’una manera més ràpida i 

fidel, les contestacions volgudes. No s’ha fet, però, i s’han emprat aquestes dades com a 

mecanismes de control de la veracitat de les respostes. 

 

El tipus de consulta sol ser, majoritàriament, de preguntes tancades de tipus 

afirmatiu i negatiu o d’opcions marcades. Es pretén així que la contestació a l’enquesta 
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siga fàcil i sobretot ràpida. En els casos de preguntes obertes la informació sol·licitada 

sol ser breu (un any, una xifra, un producte, dades institucionals, etc.). 

 

L’enquesta s’inicia amb un requadre on s’expliquen les motivacions per les quals es 

demana la contestació de la mateixa. Tot seguit, i també com a presentació en la primera 

pàgina, la persona enquestada disposa d’un sumari dels apartats que li facilita, de 

partida, els continguts a què ha de contestar i alhora saber la disposició de les dades per 

les quals se li pregunta. 

 

Com que majoritàriament aquest instrument de recaptació de dades és bàsicament de 

qüestions tancades, s’ha cregut convenient, a més, incloure al final d’aquest un apartat 

d’observacions, on la persona que respon, pot indicar tots els aclariments que creu 

oportuns i així contribuir a l’objectivitat de les dades que es proporcionen. El 

qüestionari conclou amb les dades de contacte de qui realitza l’estudi per rebre els 

resultats. 

 

S’han fet dues versions d’enquesta a partir de la llengua usada. Una versió en català 

(llengua amb què s’ha elaborat l’estudi, parlada en diverses comunitats autònomes) i en 

castellà per a la resta de comunitats. 

 

4.3. POSADA EN CONTACTE AMB LES INSTITUCIONS I ENTREGA DE L ’ENQUESTA 

 

Una vegada enllestida la proposta definitiva d’enquesta, s’ha remés als parlaments i 

més exactament al personal encarregat dels arxius. 

 

El fet que siga poca la població total de casos a analitzar (els dèsset possibles casos 

d’arxius parlamentaris autonòmics) i el tipus d’informació que es demana per un 

particular amb finalitats alienes a les parlamentàries i polítiques, va ser motiu suficient 

per posar-se en contacte amb cadascun dels organismes d’interés7 i explicar les raons 

                                                 
7 Realitzat amb l’ajuda de les dades de contacte del Censo-guía de archivos de España e Iberomérica 
(Vegeu l’annex I) i la Guía de Servicios de Archivo; Biblioteca, Documentación y Publicaciones de los 
parlamentos españoles elaborada pel Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de 
l’Assemblea Regional de Múrcia) i el directori de contacte del SPP/ICA. Disponible a: 
<http://www.ica.org/en/node/51?filter1[]=21#ica-infobox-3>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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per les quals es demanava l’emplenament de les enquestes a més de la finalitat de les 

mateixes, que és l’elaboració del present treball. 

 

Via correu electrònic en la majoria de casos i com a sol·licitud d’informació per 

registre general en uns pocs s’enviaren les enquestes pel mes de març de 2009. 

 

4.4.RECOPILACIÓ DE RESULTATS DE L ’ENQUESTA 

 

Després de més de dos mesos d’espera prorrogats a sis es van donar tres situacions 

en quant als resultats: 

 

- Parlaments que emplenaren l’enquesta completament o pràcticament 

sencera:  

Corts d’Aragó 

Junta General del Principat d’Astúries 

Parlament de les Illes Balears 

Parlament de Canàries 

Parlament de Cantàbria 

Corts de Castella-la Manxa 

Corts de Castella i Lleó 

Parlament de Catalunya 

Corts Valencianes 

Assemblea d’Extremadura 

Assemblea de Madrid 

Assemblea Regional de Múrcia 

Parlament de Navarra 

Parlament Basc 

 

- Enquestes emplenades parcialment: 

Parlament d’Andalusia 

 

- Peticions sense cap tipus de resposta: 

Parlament de Galícia 

Parlament de La Rioja 
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En total es van recollir catorze enquestes contestades completament o contestades 

gairebé del tot, una parcialment i dues sense cap resposta. D’una d’aquestes dues 

últimes s’esperava la remissió d’alguna informació. 

 

A la informació remesa, es van fer peticions puntuals d’informació per correu 

electrònic així com aclariments per fer una interpretació de les dades des dels primers 

enviaments amb les respostes (maig de 2009) fins a octubre de 2009.  

 

Amb catorze enquestes emplenades gairebé totalment i una emplenada parcialment 

es podria considerar que amb la informació que contem es suficient per donar-nos una 

idea del panorama global d’aquest tipus d’unitats administratives i fer-ho extensible a la 

resta de casos. 

 

Com a punt d’advertència s’ha de tenir present que les respostes de les enquestes es 

basen, en bona part, en la benevolència i la precisió de la persona enquestada pel que fa 

a la proporció de dades verídiques. Per tant, la falta d’interés ha pogut ser influent en les 

respostes. Un tipus d’estudi basat en l’enquesta es veu així condicionat. No obstant, la 

problemàtica que suposa, era un dels mecanismes per abordar l’estudi i fer-lo viable. 

 

Amb tota aquesta informació, la bibliografia i les enquestes obtingudes, és van 

buidar les dades de partida per a l’estudi comparatiu que contrasta les diverses realitats 

que es donen als arxius del parlaments autonòmics amb les quals analitzar els resultats i 

extraure’n conclusions. 
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5. RESULTATS 

 
En aquest capítol s’exposen les dades obtingudes per les diverses vies, bibliografia i 

enquestes; estructurades d’acord a temes i punts concrets d’interés i de manera semblant 

a com s’exposaren en l’enquesta. S’estableix una primera de tretze apartats que es 

desglossa, amb més o menys profunditat, d’acord amb el que s’ha analitzat en cada 

punt. Amb figures i taules, es tracta de facilitar la comprensió dels resultats exposats. 

 

5.1. ESTRUCTURA ORGÀNICA I DEPENDÈNCIA JERÀRQUICA  

 
Atenent les dades proporcionades per les enquestes facilitades i per altres fonts 

públiques, s’observa que, de partida, sí que hi ha una activitat arxivística en tots els 

parlaments autonòmics. No obstant això, no es podria afirmar que existisca una unitat 

d’arxiu consolidada, encarregada de la gestió documental en tots els parlaments 

autonòmics1. 

 

Cal comentar dos casos interessants: al parlament balear, tot i haver una unitat que 

en la seua denominació s’especifica l’arxiu, no existeix realment un servei que 

n’exercisca2. Pel que fa a Galícia, les normes d’organització i funcionament dels serveis 

indiquen també en quin servei figuraria, però, a l’hora de la veritat, no està en vigor i la 

responsabilitat d’aquest recau sobre un servei administratiu distint al que indiquen les 

normes3. De la resta dels parlaments sí que hi ha constància d’alguna unitat que en faça 

les funcions.  

                                                 
1 Se seguix el Censo-Guía del Ministeri de Cultura i pels reglaments de govern i de règim interior dels 
parlaments aparentment existeix. Tanmateix, les dades que ofereix el primer recurs d’informació són 
bàsicament de contacte amb les institucions parlamentàries autonòmiques. Els reglaments de govern i 
règim interior (o anomenat de formes similars) estableixen com s’han d’organitzar els serveis 
administratius de la institució, però no vol dir que s’estiguen duent a la pràctica. 
2 Ens referim al Negociat de Registre i d’Arxiu de l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària. 
PARLAMENTO DE LES ILLES BALEARS. Acords de la Mesa relatius a modificació de la plantilla orgànica i 
d'altres mesures en matèria de personal. Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, 16 de juliol del 
2004, núm. 48, pàg. 1516. 
3 PARLAMENT DE GALÍCIA . Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 16 de outubro de 2006, polo 
que se aproba o texto refundido do Regulamento de organización e funcionamento da Administración do 



5. RESULTATS 

 

 - 86 - 

 

En els casos sense unitat, la carència d’aquesta està relacionada amb l’absència d’un 

arxiu central que gestione la documentació, d’acord al cicle vital dels documents, i 

coordine els arxius d’oficina, així com de personal que se’n faça càrrec d’aquestes 

tasques. Els arxius d’oficina, o de gestió, tenen presència en tots els parlaments (en 

alguns parlaments sembla que els arxius d’oficina són bastant acumulatius i no 

transfereixen, o ho fan molt poc, al que seria l’arxiu central: Galícia, sense unitat 

d’arxiu; Castella-la Manxa, practica transferències a l’acabament de les legislatures, 

entre altres). 

15

2

Amb unitat d'arxiu

Sense unitat d'arxius

 

Figura 1. Existència d’unitats d’arxiu als parlaments autonòmics 
 

� Rang i denominació 

 

El rang i la denominació de les unitats d’arxiu canvia d’unes institucions a d’altres 

de la mateixa manera que, segons els reglaments de govern i de règim intern, els 

organigrames globals canvien d’unes cambres a unes altres4. No es guarda una 

homogeneïtat entre parlaments i açò queda també reflectit en unitats com les d’arxiu. 

 

D’entrada, la denominació que tenen és diversa: àrea, departament, negociat, secció, 

servei i unitat són els casos existents. 

                                                                                                                                               
Parlamento de Galicia. Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, 20 d’octubre de 2006, núm. 218, pàg. 
24061, art. 12. Segons aquest reglament hi hauria una Sección de Arquivo depenent del Servizo de 
Documentación e Estudos però en realitat l’arxiu depén del Servizo de Assistència Parlamentaria i no hi 
ha cap unitat administrativa d’arxiu en funcionament. 
4 Blanco Herranz (2002: 161) observa que […] las estructuras administrativas de los parlamentos 
autonómicos, no siendo idénticas, sin embargo sus sistemas y formas de organización se inscriben dentro 
de un esquema general universal y de corte tradicional. També aquesta divergència, en l’àmbit de les 
unitats d’arxiu, ve recollida per Núñez Fernández (1999: 398) i Grimal Santos, Vaquero Lorenzo i Vián 
del Pozo (2008: 209). 



L’organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols: estudi comparatiu 

 

  - 87 - 

5

4

3

2

1

2

0

1

2

3

4

5

Àrea

Secció

Unitat

Servei

Departament

Sense arxiu

 

Figura 2. Tipus de denominació i grau més comú  

 
Es veu com hi predomina lleugerament la denominació d’àrea seguida de les de 

secció i unitat i finalment les de departament i servei. Al Parlament balear, si hi haguera 

una aplicació real, també es tindria el d’un negociat, però, per les circumstàncies, figura 

com a cas sense arxiu. El mateix ocorre en el cas gallec en què seria una secció posat 

que estiguera en marxa i llavors marcaria un lleu predomini del rang de secció 

juntament amb la d’àrea sobre la resta. 

 

En la majoria dels parlaments, l’arxiu és una unitat administrativa inferior integrada 

en un servei més ampli que agrupa altres funcions de la cambra. La paraula d’arxiu 

torna a aparéixer a l’organigrama o s’inclou en conceptes més genèrics5. A la següent 

taula es presenta la denominació juntament amb la institució corresponent. Cal notar 

com hi ha escalons intermedis en alguns casos. 

 
Taula 1. Denominació de les unitats d’arxiu en cadascun dels parlaments  

 
Parlament Nom de la unitat on és l’arxiu 

Parlament d’Andalusia 
Servicio de Documentación y Archivo6. 
Unidad de Archivo. 

Corts d’Aragó 
Servicio de Documentación, Biblioteca y 
Archivo. Área de Archivo7. 

                                                 
5 Com per exemple en conceptes com gestió documental o estudis parlamentaris. 
6 PARLAMENT D ’A NDALUSIA. Estatuto de gobierno y régimen interior del Parlamento de Andalucía. 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, 18 de desembre de 1992, núm. 22, pàg. 8, cap. X, art. 28. 
7 CORTS D’A RAGÓ. Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón de 26 de junio de 2008, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Administración de las Cortes de Aragón. 
Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, 15 de juliol de 2008, núm. 69, pàg. 4016, art. 28. 2. Aquest nou 
reglament està pendent d’aplicació fins que no es faça l’adaptació de la Relació de Llocs de Treball, tal i 
com fixa la disposició transitòria única, que sembla que es farà en breu. Ara per ara, la denominació del 
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Parlament Nom de la unitat on és l’arxiu 

Junta General del Principat 
d’Astúries 

Servicio de Biblioteca, Documentación y 
Archivo. Sección de Archivo8. 

Parlament de les Illes Balears 
Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària 
(Negociat de Registre i d’Arxiu 9). 

Parlament de Canàries 
Servicio de Documentación, Biblioteca y 
Archivo. Sección de Biblioteca y Archivo10. 

Parlament de Cantàbria 
Servicio de Biblioteca, Documentación y 
Archivo11. 

Corts de Castella-la Manxa 
Dirección de Gestión Documental. Área de 
Archivo12. 

Corts de Castella i Lleó 
Servicio de Documentación, Biblioteca y 
Archivo. Sección de Archivo13. 

Parlament de Catalunya 
Direcció d’Estudis Parlamentaris. Àrea 
d’Arxiu14. 

Corts Valencianes Departament d’Arxiu15. 

Assemblea d’Extremadura 
Departamento de Biblioteca, Archivo y 
Documentación. Unidad de Archivo. 

Parlament de Galícia 
Servizo de Documentación e Estudios 
(Sección de Arquivo16). 

Assemblea de Madrid Sección de Archivo17. 

                                                                                                                                               
Servei és la de Servicio de Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo. Per altra banda està el Servicio de 
Documentación y Comunicación (CORTS D’A RAGÓ, 2000: 4261). 
8 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPAT D’A STÚRIES. Normas reguladoras de la estructura orgánica de la Junta 
General. Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, 23 de febrer de 1993, núm. 41, 
sèrie F, pp. 15-16, art. 27. 
9 Aquesta hauria de ser la uniat encarregada de l’arxiu al Parlament de les Illes Balears (2004: 1516) en el 
punt número 5. És per això que s’hi indica entre parèntesi. 
10 PARLAMENT DE CANÀRIES. Acuerdo de la Mesa del Parlamento, de fecha 13 de mayo de 2003, por el 
que se aprueban el Organigrama, Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo del Parlamento de 
Canarias. Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, 28 de maig de 2003, núm. 250, pàg. 24. 
11 PARLAMENT DE CANTÀBRIA . Reglamento de gobierno y régimen interior del Parlamento de Cantabria. 
Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria, 8 de juny de 1991, núm. 62, pàg. 733, art. 6. 
12 La Dirección de Gestión Documental també inclou l’Área de Documentación i la gestió de la 
Biblioteca de la Cambra. 
13 CORTS DE CASTELLA I LLEÓ. Estatuto del personal al servicio de las Cortes de Castilla y León. Boletín 
Oficial de las Cortes de Castilla y León, 21 de setembre de 2001, núm. 159. (Text consolidat 
posteriorment i pendent de publicació; Acord de Mesa de 3 de desembre de 2004, núm. 114, art. 22). Text 
disponible a la pàgina web de las Cortes: 
http://www.ccyl.es/export/sites/ccyl/docs/leyes/EstatutoPersonalConsolidado.pdf>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
14 PARLAMENT DE CATALUNYA . Modificació dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de 
Catalunya. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 20 de juliol de 2009, núm. 518, pàg. 7, art. 17. La 
Direcció d’Estudis Parlamentaris també inclou l’Àrea de Biblioteca i l’Àrea de Documentació. 
15 CORTS VALENCIANES. Estatuts de govern i règim interior de les Corts Valencianes. Butlletí Oficial de 
les Corts Valencianes, 23 de maig de 1989, núm. 12, pàg 7070, art. 17. 
16 Com ja s’ha dit, aquesta hauria de ser la unitat encarregada de l’arxiu al Parlament de Galícia segons 
les normes. En la pràctica se n’encarrega el Servizo de Asistencia Parlamentaria, servei que juntament 
amb el de Servizo de Documentación e Estudos depenen de la mateixa Direcció, la Dirección de Xestión 
Parlamentaria. PARLAMENTO DE GALÍCIA . (2006: 24061). 
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Parlament Nom de la unitat on és l’arxiu 

Assemblea Regional de Múrcia 
Servicio de Biblioteca, Archivo, 
Documentación y Publicaciones18. Unidad 
de Archivo. 

Parlament de Navarra 
Servicio de Archivo, Biblioteca y 
Documentación19. 

Parlament Basc 

Azterlanen Zuzendaritzari. Legebiltzarkide 
eta administratibo-legebiltzarkide eta 
argitalpen ez ofizialen dokumentazioaren 
kudeaketa arloa 20. 

Parlament de La Rioja 
Servicio de Archivo, Biblioteca y 
Documentación. Área de Archivo21. 

 
 

La unitat d’arxiu de l’Assemblea de Madrid presenta, a més, una subdivisió interna 

de funcionament diferent que il· lustra dos fons que s’integren a l’organigrama. Són el 

Negociat d’Arxiu Parlamentari i el Negociat d’Arxiu Administratiu. 

 

                                                                                                                                               
17 ASSEMBLEA DE MADRID. Reglamento de régimen interior de la Asamblea de Madrid. Boletín Oficial de 
la Asamblea de Madrid, 4 de desembre de 2001, núm. 124, pàg. 15214, art. 24. 
18 ASSEMBLEA REGIONAL DE MÚRCIA. Modificación del estatuto de régimen interior y del personal de la 
Asamblea Regional de Murcia. Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia, 30 de desembre de 
2004, núm. 53, pàg. 2943, art. 20. 
19 PARLAMENT DE NAVARRA. Reglamento de organización de la Administración del Parlamento de 
Navarra. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, 13 de novembre de 1992, núm. 64, pàg. 7, cap. VII. 
20 En castellà: Dirección de Estudios. Área de gestión de la documentación parlamentaria y 
administrativo-parlamentaria y de las publicaciones no oficiales. Inclou les competències de Biblioteca, 
Documentació i de les Publicacions no oficials. PARLAMENT BASC. Relación de puestos de trabajo del 
Parlamento Vasco para 2009. Boletín Oficial del Parlamento Vasco, 17 de juliol de 2009, núm. 19, pàg. 
2285. 
21 PARLAMENT DE LA RIOJA. Reglamento de régimen interno y gobierno interior de la Secretaría del 
Parlamento de La Rioja. Boletín Oficial del Parlamento de La Rioja, 20 de maig de 2003, núm. 180, sèrie 
C, pàg. 1179, art. 15. 
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Figura 3. Organigrama de la Dirección de Gestión Parlamentaria de l’Assemblea de 

Madrid. Font: Pàgina web de l’Assemblea de Madrid 
 

Com es pot constatar de la informació de la taula i, seguint amb el que s’ha explicat 

de les denominacions adés, majoritàriament l’arxiu no rep una denominació unívoca en 

les dèsset cambres, sinó que varia, tant pel rang com per les unitats amb què conviu i 

funciona. Si parem atenció al rang tenim cinc variants que són: 

 

- Servei: Un total de deu casos en els parlaments de les comunitats 

d’Andalusia, Aragó, Principat d’Astúries, Illes Canàries, Cantàbria, Castella 

i Lleó, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra i La Rioja. Galícia 

també quedaria englobada en aquest apartat si n’hi haguera. 

- Àrea: Dos casos en els parlaments de les comunitats de les Illes Balears 

(davant la carència) i el País Basc.  

- Direcció: Dos casos en els parlaments de les comunitats de Castella-la 

Manxa i Catalunya.  
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- Departament: Dos casos en els parlaments de les comunitats valenciana i 

extremenya.  

- Secció: Sols al parlament madrileny. 

 

Amb aquestes dades esconfirma un predomini de la denominació de servei.  
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Sense arxiu

Figura 4. Unitats amb què s’agrupa l’arxiu  
 
Si es para atenció amb quines altres unitats del parlament coexisteix l’arxiu, 

s’observa que orgànicament, principalment, comparteix amb documentació i biblioteca 

en un nombre elevat de casos (tretze i dotze respectivament). Ja de manera més puntual 

queda relacionat amb publicacions no oficials (Parlament Basc) i publicacions i 

impressió i reprografia (Assemblea Regional de Múrcia). A les Balears coexistiria amb 

registre general, si l’arxiu estiguera en funcionament, i a Galícia amb biblioteca i 

documentació, aspecte que elevaria encara més un cas a les dos unitats que més es 

donen. Es troben pocs casos (dos), en què l’arxiu conforme de manera independent una 

sola unitat separada d’altres relacionades amb la informació i la documentació.  

 

� Dependència 

 

En poc més de la meitat dels casos coneguts, l’arxiu (i els altres serveis amb què 

està lligat orgànicament, segons quina siga la institució parlamentària) és una unitat que 

depén directament de la Secretaria General de la cambra. 
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Figura 5. Dependència orgànica de la unitat d’arxiu  
 

De nou, el grau de similitud de dependència dels arxius torna a ser heterogeni entre 

els parlaments autonòmics. 

 

Les cinc unitats d’arxiu que no depenen de Secretaria General ho fan, en dos 

cambres, de la Dirección de Gestión Parlamentaria (les Corts d’Argó22 i l’Assemblea de 

Madrid23), en un altre cas de l’Àrea Administrativa i Parlamentària (les Corts 

Valencianes24), un equivalent de l’anterior. A la Rioja25, depén de la Dirección de 

Gobierno Interior i al Parlament de Cantàbria de la Dirección de Régimen Jurídico y 

Estudios Parlamentarios26. 

 

Per últim, en els parlaments en què no hi ha clarament una unitat d’arxiu, el servei 

que es responsabilitza directament és l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària. En el 

cas del parlament balear i el Servizo de Asistencia Parlamentaria en el gallec (a l’igual 

que d’altres parlaments on sí que hi ha arxiu: Aragó, Comunitat de Madrid, Comunitat 

Valenciana i, fins i tot, les Illes Canàries).   

 

 

 

 

 

                                                 
22

 CORTS D’A RAGÓ (2008: 4013) art. 13.3. 
23 ASSEMBLEA DE MADRID (2001: 15218) art. 39. 
24 CORTS VALENCIANES (1989: 7069) art. 15. 
25 PARLAMENT DE LA RIOJA (2003: 1179) art. 15. 
26 PARLAMENT DE CANTÀBRIA . Acuerdos que, en materia de adecuación normativa interna, han sido 
adoptados por la Mesa-Comisión de Gobierno de la Cámara en sesiones de 22 de marzo y 11 de abril de 
1995. Boletín Oficial del Parlamento del Parlamento de Cantabria, 13 d’abril de 1995, núm. 59, pàg. 
331, art. 6. 
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5.2. RECURSOS HUMANS 

 
Pel fet que les cambres territorials nasquen amb la democràcia, és a dir, a partir de 

l’aprovació de la Constitució de 1978 i de la regulació del nou marc jurídic, els recursos 

humans, a l’igual que les institucions, tenen una trajectòria d’existència molt breu. El fet 

que siguen institucions de nova creació introidueix una plantilla que acomplix les 

funcions que ha de realitzar la cambra o que necessita per a funcionar i que, amb el pas 

del temps aquesta es va completant a poc a poc a les necessiats. 

 

Els parlaments tenen una particularitat quant a la gestió de personal. El principi 

d’autonomia parlamentària determina que siga la pròpia cambra qui aprove l’Estatut del 

seu personal i regule directament els llocs de treball i les proves selectives per al 

personal que hi formarà part de la plantilla, de la mateixa manera que disposa 

d’autonomia i aprova els propis pressupostos i elabora el seu reglament, etc. 

15

2

Amb recursos humans

Sense recursos humans

 

Figura 6. Recursos humans en les unitats d’arxiu  
 

Ara per ara, de les dades que s’han exposat, s’aprecia que la majoria de cambres 

disposa de personal per a l’arxiu27. En els parlaments sense personal, es podria veure 

des del punt de vista, que no hi ha personal a l’administració que s’encarregue dins 

d’una unitat, però sí que n’hi ha, si prenem en consideració el personal dels serveis 

subcontractats i per la tasca feta per altres oficines28. 

 

 

                                                 
27 Hi ha parlaments amb personal dedicat exclusivament per a l’arxiu i altres en què el personal està al 
servei també d’altres unitats (Velasco Rozado, 2004: 6). 
28 És el cas de les Illes Balears, en el sentit que hi ha tasques subcontractades a empreses externes (i fetes 
per personal alié a la Cambra) i altres més que són tasques fetes per altres unitats (per exemple atendre les 
sol· licituds d’informació, etc.). 
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Taula 2. Cronologia d’incorporació de personal als arxius dels parlaments  
 

Parlament 
Personal no tècnic  

(Any d’incorporació) 

Personal tècnic  

(Any d’incorporació) 

Parlament d’Andalusia (-) 1985 

Corts d’Aragó (?) 2003 (a) 

Junta General del Principat d’Astúries (-) 1988 

Parlament de les Illes Balears 1983 (b) (-) 

Parlament de Canàries (-) 1991 (a) 

Parlament de Cantàbria (-) 1990 

Corts de Castella-la Manxa 1992 1997 (a) 

Corts de Castella i Lleó (-) 2007 (a) 

Parlament de Catalunya (-) 1984 

Corts Valencianes (-) 1991 [1999 (a)] 

Assemblea d’Extremadura (-) 2001 (a) 

Parlament de Galícia (?) (-) 

Assemblea de Madrid 1994 2000 (a) 

Assemblea Regional de Múrcia 1993 (a) 1987 

Parlament de Navarra (-) 1984 

Parlament Basc (-) 1987 

Parlament de La Rioja (?) (?) (*) 

 

(-) Sense cas. 

(?) Sense dades proporcionades. 

(a) Personal exclusivament d’arxiu. 

(b) Personal però no és d’arxiu a la institució però amb personal d’empreses 

contractades. 

(*) Amb personal però que no se sap des de quan. Dades interpretades a partir dels 

estatuts de personal i reglament de govern i relació de llocs de treball. 

[any] Any d’incorporació de tècnics exclusivament d’arxiu. 

 
 

Des d’una visió general, els parlaments de la Comunitat Foral de Navarra, 

Catalunya, Andalusia, País Basc, Regió de Múrcia i del Principat d’Astúries foren els 

primers amb personal destinat per a l’arxiu. En la dècada següent se sumaren els de 

Cantàbria, les Illes Canàries, la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Comunitat 
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de Madrid. A través de les dades oferides Aragó i Castella i Lleó han sigut les últimes a 

incorporar-ne personal.  

 

Si ens fixem en la incorporació de personal tècnic, Catalunya i la Comunitat Foral 

de Navarra són capdavanters, ja que ho fan directament destinant personal amb una 

formació més apropiada per a desenvolupar tasques i responsabilitats sobre la gestió 

documental. També estan en la mateixa situació el grup dels pioners abans esmentat: 

Andalusia, Regió de Múrcia, País Basc i el Principat d’Astúries. Els segueix Cantàbria, 

les Illes Canàries, la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, 

Aragó i Castella i Lleó. 
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Figura 7. Primeres incorporacions del personal a l’arxiu per legislatures 

 
Aquest gràfic mostra com s’incorporen les primeres persones que es dediquen a dur 

a terme tasques a la unitat administrativa d’arxiu. Resulta poc il· lustratiu en les 

comparacions ja donades, però és informatiu dels moments (en legislatures) de la 

posada en marxa de les unitats d’arxiu29. 

 

Arribats a aquest punt, cal fer una remarca. Per les dades facilitades es constaten 

diferències entre: 

 

                                                 
29 Cal recodar que no existeix una correspondència de legislatures entre els parlaments bàsicament per la 
potestat de celebar eleccions en algunes autonomies en dates diferents a les quals ho fa la gran majoria. 
Altres raons són l’inici de l’activitat en anys diferents (entre 1979 i 1989, encara que majoritàriament 
inicien l’activitat l’any 1982 i especialment 1983) i la repetició de convocatòria d’eleccions en el mateix 
any com va passar a l’Assemblea de Madrid. No obstant això, les primeres sí que guarden certa 
coincidència en els anys. 
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- Arxius parlamentaris duts per administratius (personal no tècnic): Si no es 

tinguera en compte el cap de servei als parlaments de la Regió de Múrcia i 

Cantàbria, es podria dir que són arxius duts per administratius. 

- Arxius parlamentaris duts per tècnics (mitjans o superiors) d’arxiu i altres 

unitats: Andalusia, Cantàbria, Principat d’Astúries, Regió de Múrcia, 

Comunitat Foral de Navarra, i La Rioja30.  

- Arxius parlamentaris duts per tècnics (mitjans o superiors) d’arxiu 

exclusivament: Aragó, Illes Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, 

Catalunya, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunitat de Madrid i País 

Basc. 
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*1 Compartit ja no sols a un conjunt d’unitats, sinó amb tot el parlament. 
 
*2 Sense tenir en compte el personal puntual que no té regularitat. 
 

Figura 8. Volum de personal global per categoria professional  
 

La mitjana de personal més freqüent als arxius són, en primer lloc, per tècnics 

superiors (19), seguits per administratius (18), tècnics mitjans (15), becaris (12), uixers 

(11) i, per últim, auxiliars administratius (4). 

 

Si es pren només en consideració aquells arxius amb personal estrictament dedicat a 

les funcions d’aquesta unitat, l’ordre queda alterat lleument: tècnics mitjans (10), 

                                                 
30 Informació del nombre i de la categoria professional del personal que treballa en el Servei on és l’arxiu 
del Parlament de La Rioja treta directament del Reglamento de régimen interno y gobierno interior de la 
Secretaría del Parlamento (Parlament de La Rioja, 2003: 1183 i 1183) i especialment de la relació de llocs 
de treball del Parlament de La Rioja, 2009: 1185-1187).  
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tècnics superiors (9), administratius (8) i becaris (7). No hi ha personal auxiliar 

administratiu ni uixers. 

 

� El parlament amb més tècnics superiors és Catalunya (5) seguit d’Aragó, 

Castella-la Manxa, Extremadura i la Comunitat de Madrid amb un cadascun 

d’aquests. Hi ha tècnics superiors d’arxiu i responsables d’altres unitats a 

Andalusia (6) i el Principat d’Astúries, Illes Canàries, Cantàbria, Comunitat 

Foral de Navarra i la Regió de Múrcia amb un cadascun.  

 

� El parlament amb més tècnics mitjans és Castella i Lleó (3) seguit de 

Catalunya i la Comunitat de Madrid (2) i les Illes Canàries, Comunitat 

Valenciana i el País Basc amb un. Hi ha tècnics mitjans d’arxiu i d’altres 

competències administratives a la Comunitat Foral de Navarra (2) i 

Andalusia, Principat d’Astúries i La Rioja31, aquests amb un. 

 

� El parlament amb més administratius és a la Comunitat de Madrid (3), 

Comunitat Valenciana (2) i les Illes Canàries, Castella i Lleó i la Regió de 

Múrcia amb un. A més, hi ha administratius que són d’arxiu i d’altres unitats 

a Andalusia (5), Cantàbria i la Comunitat Foral de Navarra (2) i el Principat 

d’Astúries i La Rioja amb un. 

 

� No hi ha cap parlament en què hi haja auxiliars administratius solament de la 

unitat d’arxiu. En canvi, sí que existeix aquest tipus de personal, quan es 

tracta d’unitats que no són solament d’arxiu. Castella-la Manxa, Catalunya, 

País Basc i La Rioja tenen un cadascun d’ells. 

 

� No hi ha cap parlament amb personal uixer dedicat exclusivament a la unitat 

d’arxiu. En condició compartida hi ha a Andalusia i a la Comunitat 

Valenciana (2) i al Principat d’Astúries, Illes Canàries, Cantàbria, Castella i 

Lleó, Catalunya i la Regió de Múrcia un. 

 

                                                 
31 En base a la modificació de la relació de llocs de treball del Parlament de La Rioja (2009: 1185-1186), 
la unitat d’arxiu està coberta per un tècnic mitjà, un administratiu i un auxiliar administratiu compartit 
amb les funcions de biblioteca i documentació del Servei. Es desconeix si disposa de personal eventual i 
l’atenció de personal uixier, entre d’altres (possibles tasques externalitzades, etc.). 



5. RESULTATS 

 

 - 98 - 

� El parlament amb més personal de caràcter puntual és el de la Comunitat 

Valenciana (4), Extremadura (2) i Aragó (1), tots ells becaris. Catalunya en 

sol tindre però sense regularitat i el de la Comunitat de Madrid, n’ha tingut, 

però no actualment. De personal eventual d’arxiu i d’altres unitats en tenim 

als del Principat d’Astúries (4) i Cantàbria (1), també becaris. Andalusia 

n’ha tingut. 
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Figura 9. Volum de personal global per parlament 
 

La xifra de personal vinculat a les unitats administratives d’arxiu s’eleva a 76. Amb 

aquesta quantitat obtenim una mitjana de 5.43 empleats per parlament, que amb 

dedicació total o a temps parcial o vinculat orgànicament a la unitat d’arxiu (cambres de 

Cantàbria, Comunitat Foral de Navarra, Principat d’Astúries i Andalusia) tenen 

presència als arxius. No figura en aquesta mitjana el personal corresponent als serveis 

externalitzats ni el dels parlaments de Galícia ni La Rioja32. 

 

Amb aquestes consideracions, els arxius amb més personal al servei d’aquesta unitat 

són els de Catalunya i la Comunitat Valenciana (exclusivament d’arxiu) i Andalusia 

(d’arxiu i altres unitats).  

                                                 
32 Les dades del parlament de La Rioja no han sigut tingudes en compte en els càlculs per no disposar de 
confirmació directa amb la qual poder matisar l’estat real del personal, així com de la disposició de 
personal eventual, personal uixier de dedicació parcial o completa, entre altres qüestions. 
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5.3. RECURSOS MATERIALS  

 

Sanchis Moreno (1999: 244) especifica unes màximes a aplicar als espais de dipòsit 

d’arxiu. Aquestes són: 

 

- Seguridad 

- Facilitar el manejo y recuperación de la documentación 

- Ahorro de espacio 

- Economía de la instalación y servicio 

 

D’alguna manera, en aquest apartat es vol saber si són tingudes en consideració i si 

s’apliquen aquestes màximes. 

 

5.3.1. Edifici 
 
Entre els recursos materials que afecten els arxius estan els edificis on s’ubiquen. 

Aquetes construccions han de ser concebudes d’acord amb les necessitats dels diversos 

espais d’arxiu i les funcions que es volen obtindre de la documentació: garantir la 

conservació i la prevenció davant possibles causes de perill per als dipòsits 

documentals. Allò que s’hi diposita a l’interior requereix tenir en compte determinats 

aspectes que poden indicar la conveniència o no de determinats llocs. D’altra banda es 

requereixen zones de treball tècnic i administració i de consulta òptimes qque 

garantísquen les condicions de treball i de salut laboral per a dur a terme el tractament 

arxivístic sobre la documentació. Als següents punts es destacaran els depòsits. 

 

Al llarg dels diversos punts d’aquest apartat, no es disposa de dades dels parlaments 

gallec ni riojà. 
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Figura 10. Edat dels edificis  
 

Hi predomina el grup dels de menys de quinze anys (parlaments del Principat 

d’Astúries, Illes Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Comunitat 

de Madrid, Comunitat Foral de Navarra i País Basc), seguit del de la franja d’anys entre 

els quinze i els trenta (parlaments d’Andalusia, Cantàbria, Comunitat Valenciana i 

Regió de Múrcia). Del grup de més de cinquanta en tenim tres casos que són els 

corresponents als parlaments d’Aragó, Illes Balears i Catalunya. Quant al de trenta als 

cinquanta no n’hi ha cap cas. 
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Figura 11. Rehabilitacions en arxius parlamentaris  
 
Dels quinze parlaments de què es disposen dades, tots menys dos (Andalusia i 

Comunitat de Madrid, aquest últim a causa de ser un edifici acabat de fer), han practicat 

reformes de condicionament en les dependències d’arxiu. No hi consta si es tracta de 

reformes en profunditat o si són de caràcter menor.  

 

Els dels Principat d’Astúries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya i 

Extremadura les han fetes fa menys de cinc anys. Els de les Illes Balears, Illes Canàries, 

Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Comunitat Foral de Navarra i el País Basc 
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corresponen al grup entre cinc i deu anys i els d’Aragó i Cantàbria al grup de fa més de 

deu anys que ha fet reformes. 

 

Criteris arxivístics en el disseny arquitectònic 
 
Els espais d’arxiu, especialment els de depòsit, moltes vegades són problemàtics 

quant a l’aplicació d’uns criteris en la construcció que es complementen en altres 

sistemes de control i que, en suma, contribuixen a garantir les condicions que necessiten 

els materials documentals pels trets que els caracteritzen. En aquest sentit Bello 

Urgellès (2003, 60-61) diu que “ [...] ens trobem edificis mitjanament acceptables, pel 

que fa a la conservació, i d’altres que semblen fets expressament per a 

l’anticonservació” perquè moltes vegades es destinen en llocs on prèviament no s’havia 

pensat col·locar els dipòsits (soterranis inundables, habitacions per on passen conductes 

d’aigua i electricitat, habitacions exposades a les inclemències meteorològiques, etc.). 

Continua dient que “sovint, quan [els conservadors] tenim l’oportunitat de poder donar 

la nostra opinió –la qual cosa passa molt poques vegades– en la construcció d’un nou 

edifici per a arxiu o bé en una rehabilitació, el principal problema que ens trobem és 

l’oposició dels arquitectes i els enginyers a qualsevol canvi estructural o 

d’instal·lacions que nosaltres puguem proposar, adduint temes pressupostaris o bé 

dificultats tècniques”. “Els arquitectes, els aparelladors i els enginyers haurien de 

plantejar-se els edificis d’arxiu, com un element diferencial, per a la preservació del 

patrimoni escrit. Aquests edificis han de tenir unes característiques especifiques, tant de 

disseny, que s’ha d’adaptar a les necessitats reals de l’usuari i dels arxivers, com de 

materials de construcció i instal·lacions, que han de ser d’alta qualitat”. 

 

Es podria dir que de la mateixa manera que els treballadors necessiten unes 

condicions de treball a la faena, la documentació requereix unes mesures mínimes de 

prevenció i conservació que s’haurien de tenir en compte en més ocasions de les que es 

prenen. 

 

El que es vol plantejar ací és la consideració de mesures arquitectòniques en la 

definició dels dipòsits dels arxius que s’estudien. 
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Figura 12. Aplicació de criteris arxivístics a la construcció d’arxius  

 
En la construcció predomina el no haver fet cap reforma de huit cambres davant el sí 

de sis (Junta General del Principat d’Astúries, Corts de Castella i Lleó, Parlament de 

Catalunya, Assemblea de Madrid, Parlament de Navarra i Parlament Basc) a l’hora de 

dissenyar espais parlamentaris fets tenint en consideració les característiques de 

prevenció i conservació documental, és a dir, característiques per a la bona salvaguarda 

i fer efectiva la gestió arxivística33. El parlament canari no fa constar d’eixa dada. 

 

Pel que fa a les reformes sobre espais d’arxiu, la tendència de les dades és una mica 

més negativa perquè gairebé en totes, tret cinc parlaments (Junta General del Principat 

d’Astúries, Corts de Castella-la Manxa, Corts de Castella i Lleó, Parlament de 

Catalunya i Parlament Basc), s’ha actuat sense tenir en consideració recomanacions 

arxivístiques. En dos parlaments no és el cas (Comunitat de Madrid i Comunitat Foral 

de Navarra) perquè no s’han practicat reformes. 

 

Àrees  
 

Atenent tres possibles espais d’arxiu34 observem que els principals són: 

 

- El depòsit documental, espai per deixar la documentació ben condicionada 

amb controls i instal·lacions apropiades per aquesta finalitat. 

- L’àrea de treball tècnic i administració, zona de treball on es duen a terme 

les principals funcions pròpies d’arxiu tret la conservació (control, 

descripció, etc.). 

                                                 
33 A la bibliografia publicada pel CIA (2000: cap. 1), Cruz Mundet (2001: 345-346), Borrell i Crehuet 
(2002: 58) i Ibáñez Montoya (2008: 23), es fa esment de diversos aspectes i consideracions tècniques que 
caldria considerar en tot arxiu. 
34 Perquè hi podrien haver altres com per exemple laboratoris de restauració, moll de descàrrega, etc. com 
recullen, entre altres, les obres de Cruz Mundet (2001: 248) i Ibáñez Montoya (2008: 69). 
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- La sala de consulta d’usuaris i d’informació, lloc on els usuaris poden 

consultar la documentació en bones condicions tan pels usuaris com per la 

documentació i, també, si pot ser, fora de l’àrea de treball tècnic i 

d’administració.  

 

A l’enquesta s’ha preguntat per l’existència i les dimensions d’aquestes tres àrees. 

En referència al primer aspecte, el depòsit és l’espai que apareix en tots els parlaments, 

fins i tot, els que no tenen unitat. El següent espai que apareix en quasi tots els 

parlaments és l’àrea de treball tècnic i d’administració (en tots excepte un). La sala de 

consulta i d’atenció obté un nombre més reduït de casos. 

9

5

1

3 àrees

2 àrees

1 àrea 

 

Figura 13. Àrees d’arxiu 
  
Pel que es veu al gràfic, en huit parlaments existeixen totes tres àrees (Andalusia, 

Principat d’Astúries, Illes Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, 

Catalunya, País Basc i Comunitat Foral de Navarra), en cinc, dues àrees (Aragó, 

Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunitat de Madrid i Regió de Múrcia) i en un 

parlament, una àrea (Illes Balears).  

 
En els parlaments amb tres i dues zones sempre estan separades les unes de les 

altres. No hem trobat cap cas on es compartisca la zona de dipòsit i la de treball tècnic i 

administració ni la de treball amb consulta35, ni menys encara la de dipòsit i consulta. 

 

El que sí s’observa és que, en un bon nombre d’arxius, la zona de consulta és 

compartida amb altres unitats (biblioteca i documentació) i fins i tot la de treball tècnic i 

administració en tres casos i la de depòsit en un cas. 

 
                                                 
35 Els arxius sense un espai de consulta i atenció informativa solen atendre les peticions en les zones de 
treball. 
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Pel que fa al lloc on sol ubicar la institució aquestes tres àrees s’observa el següent: 
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Figura 14. Ubicació de les àrees de l’arxiu 
 
 

- La zona de dipòsit és la que presenta una major variació quant a la ubicació. 

Majoritàriament l’àrea de dipòsit de la documentació és als soterranis dels 

edificis36 (Parlament d’Andalusia, Parlament de les Illes Balears, Parlament 

de Canàries, Corts de Castella i Lleó, Corts Valencianes, Assemblea de 

Madrid, Parlament de Navarra i Parlament Basc i part del Parlament de 

Cantàbria (*)37). L’opció següent és la de seccions o una ala de l’edifici 

(parlaments aragonés, castellanomanxec, català i murcià). Només hi ha un 

cas en què el dipòsit s’ubica en planta baixa (Junta General del Principat 

d’Astúries i part del Parlament de Cantàbria) i un altre que és tot un local 

(Assemblea d’Extremadura). 

- En referència a l’àrea d’arxiu des d’on es realitza el treball tècnic i 

d’administració, per les dades de què es disposa, sempre se situa en planta o 

en planta baixa (parlaments andalús, asturià, canari (*), cantàbric (*), 

castellanomanxec, castellanolleonés, valencià, extremeny, madrileny, 

navarrés i basc (*)). 

- L’última àrea, la de consulta i d’informació dels usuaris i dels investigadors, 

també s’ubica sempre en planta i planta baixa (parlaments andalús, asturià 

(*), canari (*), cantàbric (*), castellanomanxec, castellanolleonés (*), català 

(*) i navarrés (*) i basc (*)). 

 
 

                                                 
36 La falta de planificació, l’aprofitament d’edificis anteriors i les baixes condicions laborals de l’espai 
són els principals motius pels quals el depòsit acaba en els soterranis. 
37 Amb el símbol següent (*) s’indica que és un àrea compartida amb altres unitats administratives del 
parlament. 
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5.3.2. Superfície 
 
Atenent les zones que solen haver-hi, es constata que: 

 

- La mitjana de metres quadrats de l’àrea de dipòsit és de 277,65. Els 

parlaments amb més superfície de dipòsit són les Corts de Castella i Lleó 

amb 532, la Junta General del Principat d’Astúries amb 400 i el Parlament 

de Canàries i el Parlament de Catalunya amb 20038. 

- La mitjana de metres quadrats de l’àrea de treball tècnic i administratiu és de 

79,27. Els parlaments amb més superfície destinada a aquesta zona són 

l’Assemblea d’Extremadura amb 180, la Junta General del Principat 

d’Astúries amb 155 (*) i el Parlament de Catalunya amb 137. 

- Finalment, la mitjana de metres quadrats de l’àrea de consulta i d’informació 

és de 103. Destaca el Parlament de Catalunya amb 181 (*), la Junta General 

del Principat d’Astúries amb 154 (*) i el Parlament de Cantàbria amb 80 (*). 

 

No s’han diposat de dades en aquests càlculs, ni a la figura següent, dels parlaments 

andalús, castellanomanxec, gallec i riojà i, del balear, ja s’han esposat les raons. Del 

parlament basc no se’n tenen de les àrees compartides de treball tècnic i administratiu i 

de consulta i d’informació. Quant a la cambra castellanolleonesa, no s’indica una xifra 

aproximativa de l’àrea de consulta i d’informació i, per tant, tampoc no s’ha tingut en 

consideració. 

                                                 
38 No s’han tingut en compte els 38 m2 del parlament balear perquè aquesta superfície és solament de part 
de la documentació. Caldria saber l’espai que ocuparia el dipòsit amb la documentació externanitzada. 
Encara que estiga en un espai de lloger, s’hauria de considerar la globalitat de la documentació. 
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 Figura 15. Superfície per parlaments i àrees 

 
S’ha consultat si hi ha casos en què l’arxiu està sent objecte de projectes d’expansió. 

Així, només a Extremadura està en aquesta situació, encara que, realment, és un trasllat 

d’un local provisional a un local definitiu en què les àrees d’arxiu es veuran 

beneficiades en espai i condicionament. Tampoc no se sap els metres quadrats que 

disposarà l’arxiu amb aquest canvi d’ubicació. 

 

Pel que fa a la resta de casos no s’està executant aquest aspecte en cap parlament. 

Això no vol dir que no s’estiga pensat com ha indicat el Parlament de les Illes Balears.  

 
 
5.3.3. Mesures ambientals i de seguretat 

 

Controls 

 

Les mesures ambientals són fonamentals per a la bona conservació de la 

documentació. Resulta, a més, determinant per a garantir i evitar un altre tipus de perill 

que pot malmetre els diferents suports, com els biològics. Les mesures de seguretat són 
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igualment aplicables a altres perills com són el robatori de documents, la creació d’un 

ambient propici perquè la documentació no es puga cremar o mullar, etc39. 
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Figura 16. Controls ambientals i de seguretat  

 
En general, quant a l’aplicació de controls s’observa una tendència positiva. Hi ha 

més casos de control que de no control. Dels quatre que s’ha preguntat, el més baix és el 

dels robatoris, que pot estar afectada per l’exposició al personal extern que hi transita i, 

sobretot, al personal intern. 

 

No s’explicita cap dada al respecte en el cas dels parlaments de Galícia i La Rioja. 

 
Instal·lacions 

 
El desviament d’instal·lacions són actuacions preventives que ha de tenir en compte 

un arxiu espacialment a l’àrea del dipòsit documental per reduir al mínim l’aparició de 

possibles factors que provoquen una greu afecció o pèrdua de la documentació. Es tracta 

de casos com l’aparició d’un incendi per un curtcircuit d’una instal·lació defectuosa i 

desatesa, la deformació i la desaparició documental per vessaments d’aigua en punts 

que poden quedar desapercebuts, etc. 

                                                 
39 A més dels controls consultats, la bibliografia sobre les mesures de prevenció i conservació abasta 
altres punts tan importants com els perills de llum, la pol· lució i els factos biològics. Vegeu per exemple 
CIA (2000: cap. 6), Cruz Mundet (2001: 356), Cruz Mundet (2001: 242 i 360) i Borrell i Crehuet (2002: 
28-62). 



5. RESULTATS 

 

 - 108 - 

11
12

8
9

3
2

6
5

0

2

4

6

8

10

12

Sí No

Electricitat

Telefonia

Aigua

Gas

 
Figura 17. Desviament d’instal· lacions perilloses 

 
S’hi veu la figura 17 com l’electricitat i la telefonia són les instal·lacions amb què es 

té més cura i es donen dades més positives. Tanmateix, l’aigua segueix sent un enemic 

de la documentació que és ben present en bona part dels dipòsits (gairebé la meitat). 

 

No s’explicita cap dada al respecte en el cas dels parlaments de Galícia i La Rioja. 

 

Sistemes d'extinció de foc i d'aigua  
 

De tots els tipus de perills que pot rebre la documentació (temperatura i humitat alta 

o baixa, etc.) només s’ha preguntat pels sistemes d’extinció per lluitar contra els 

incendis i les inundacions: 

 

- Foc: Els més usats són l’ús extintors de CO2 en sis (Illes Balears, Illes 

Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Regió de Múrcia i Comunitat Foral 

de Navarra); d’aspersors (anomenats també sprinkles) per cinc cambres 

(aragonesa, madrilenya, murciana, navarresa i basca); extintors de pols a les 

cambres canària, catalana, madrilenya i murciana; boques d’incendis 

equipades (BIE) als parlaments canari, cantàbric i valencià; gas FM-200 als 

parlaments català i valencià; gas FE-13 a l’extremeny; gas NAF al 

castellanolleonés; gas Notifier a l’asturià i esment d’altres sistemes com 

portes tallafocs al Parlament de Navarra. 
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Figura 18. Sistemes d’extinció de focs 

 

- Aigua: Només dos casos disposen de bombes per traure aigua (Parlament 

Balear i Parlament de Canàries). 

 

No s’explicita cap dada al respecte en el cas dels parlaments de Galícia i La Rioja. 

 

Pla de seguretat o pla d’emergència de la documentació  
 
Aquests instruments recopilen i posen de manifest les normes, criteris, 

procediments, accions i tot el conjunt de factors que influeixen en la prevenció de la 

documentació i que conforma la política de seguretat de l'arxiu. Cada arxiu hauria de 

disposar d’un pla d’emergència en què figure la normativa pròpia de seguretat i on 

s’especifiquen les responsabilitats i les funcions del personal i les actuacions que cal 

emprendre en casos d’emergència. 

 

Malauradament, seguint amb el que diu Bello Urgellès (2003: 59) “quan parlem 

d’arxius o de planificació d’estratègies de preservació, sempre pensem en els grans 

arxius […]” i de nou és una carència en la majoria de centres. 

 

Cap dels arxius consultats (catorze) disposa d’un pla de seguretat de la 

documentació d’arxiu. L’efectivitat d’aquest instrument té la importància en el sentit de 

deixar per escrit característiques i procediments d’actuació en base a criteris tècnics 

arxivístics que caldria prendre en referència a la documentació davant d’un desastre que 

puga malmetre la integritat i causar la desaparició40. 

 

                                                 
40 Cruz Mundet (2006: 84 i 251) i Borrell i Crehuet (2002: 76) són alguns autors que detallen els beneficis 
de l’aplicació d’aquest instrument. 
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S’hi constata una carència generalitzada en aquest sentit. No obstant això, en molts 

parlaments existeixen plans de seguretat globals de la institució que, d’alguna manera, 

estableixen mesures pel que respecta a la preservació d’espais i açò contribueix, en certa 

mesura, a la protecció documental. Cal suposar que aquesta última dada que no figurava 

en l’enquesta, és extensible a molts altres parlaments41. 

 

No s’explicita cap dada al respecte en el cas dels parlaments de Galícia i La Rioja. 

 

5.3.4. Mobiliari 
 
El mobiliari destinat al dipòsit i la conservació ha de ser l’apropiat als suports 

d’informació que els parlaments disposen42.  
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Figura 19. Mobiliari més habitual 

 
El mobiliari que més parlaments empren és el dels armaris compactes mòbils sobre 

rails (compactes) pels nombrosos beneficis que té43. Es l’emprat en tots els casos 

consultats tret de dos: Illes Balears i Extremadura44. En alguns parlaments és l’únic 

mobiliari que disposen per a la documentació (Corts d’Aragó, Corts de Castella i Lleó, 

Assemblea Regional de Múrcia i Parlament Basc). 

 

                                                 
41 Almenys es té constància de l’existència d’un pla general als parlaments asturià, balears, extremeny, 
madrileny, murcià i navarrés. 
42 En una gran quantitat de publicacions s’informa del mobiliari possible destinat a la conservació de la 
documentació d’arxiu i de l’adecuació, els beneficis i els inconvenientes de cada tipus. Vegeu Molina 
Nortes i Leyva Palma (1996: 91), Cruz Mundet i Mikelarena Peña (1998: 289), Cruz Mundet (2001: 354), 
Borrell i Crehuet (2002: 28-62), Arxiu de la Universitat d’Alacant (2003: 29-30) i Ibañez Montoya (2008: 
87).  
43 Aquest tipus de mobiliari permet un bon aprofitament de l’espai (tant del suport paper com de molts 
altres) a més de ser més segur pel que fa a la consulta, (si s’obri amb clau només el poden obrir els que 
tenen potestat i responsabilitats), protegeixen i resguarden de la llum (mesures ambientals) i de les mans 
alienes (mesures de robatori), etc. 
44 Segurament perquè està a una seu provisional. 
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El segon tipus de mobiliari més usat és les prestatgeries metàl·liques (Andalusia, 

Illes Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura i 

Comunitat Foral de Navarra). 

 

Són pocs els casos de planers horitzontals (Catalunya, Extremadura i Comunitat 

Foral de Navarra) i revisters45 (Principat d’Astúries i Comunitat Valenciana) i són 

inexistents els casos de prestatgeries de fusta, armaris refrigerats, planers verticals. 

 

En altres s’hi ha assenyalat mobiliari diferent a l’exposat: armaris ignífugs 

(Parlament de Canàries) i calaixeres destinades a la conservació de suports de 

microformes (microfilms i microfitxes) (Corts Valencianes). 

 

Com ve a ser una constant, es desconeix el mobiliari existent als parlaments de 

Galícia i La Rioja. 

 

 
5.4. FONS I COL·LECCIONS DOCUMENTALS  

 

5.4.1. Tipus 
 

En aquest apartat es pretén conéixer la riquesa i la varietat de fons i col·leccions 

documentals dipositats i adquirits que es custodien als arxius parlamentaris. 

 

De partida, la documentació que es genera en un parlament és doble tal i com 

assenyala Cubells Puertes (2002b: 143) a partir de les proposta classificatòria que 

diferencia entre la documentació administrativa de gestió i la documentació 

administrativa d’explotació de Roberge (1993). D’un costat, es té la documentació 

administrativa que crea qualsevol institució fruit del seu funcionament (administració 

dels recursos humans, dels econòmics, de serveis, de materials, etc.) i per un altre, pel 

tipus d’organisme que és, genera el fons documental necessari per dur endavant les 

tasques legislatives i les altres que són pròpies d’un parlament. D’alguna manera aquest 

plantejament respon, com diu Lozano Miralles (2006: 341-342), al fet que 

                                                 
45 Per usos de la biblioteca i hemeroteca auxiliar de l’arxiu o per a recursos documentals elaborats per 
l’arxiu, com per exemple dossiers documentals. 



5. RESULTATS 

 

 - 112 - 

l’administració parlamentària està formada per un doble tipus d’òrgans: els “polítics” o 

de govern i els “tècnics” o administratius46. 

 
Tal i com il· lustra Iturbe Mach en la figura 20, s’observa de forma clara aquest 

doble fons que s’hi crea. 

 
Figura 20. Tipus de documentació en els parlaments.  

(Iturbe Mach, 1998: 409; apud Cubells Puertes, 2008: 91) 
 

La documentació parlamentària i la documentació de l’administració parlamentària, 

en principi, és l’originada en l’exercici de les funcions institucionals. A més, si es va 

més enllà de la definició que proposa el CIA (Valle de Juan ed., 2004a: 44) per als 

arxius parlamentaris es contempla la documentació rebuda entre la qual podria figurar 

documentació ingressada, és a dir, l’arxiu pot acollir de forma extraordinària47 altres 

fons que enriquisquen el patrimoni documental del parlament en qüestió. 

 

A continuació, la figura 21 mostra els fons documentals que es custodien als 

parlaments. 

                                                 
46 […] La Administración parlamentaria está integrada por un doble tipo de órganos: 

- por una parte los órganos “políticos” o de gobierno de la cámara o cámaras (presidente, mesa, 
junta de portavoces, comisiones, etc.) y,  

- por otra parte, los órganos “técnicos” o administrativos, es decir, el conjunto de órganos que 
sirven de apoyo humano y material para el cumplimiento de las funciones (secretaría general, 
cuerpo de letrados, cuerpo de funcionarios, biblioteca, etc.). 

47 Així ho explica Cruz Mundet (2001: 198-200) i altres autors, com es veurà més avant. 
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Figura 21. Tipus de fons documentals en els parlaments  
 
S’observa que els fons documentals que existeixen en totes les cambres de què es 

diposa dades (exceptuant els parlaments gallec i riojà)48 són l’administratiu i el 

parlamentari. Un tercer fons que és habitual però en menor grau (pràcticament a la 

meitat de parlaments) és el generat per la Junta Electoral de la comunitat autònoma 

corresponent (parlament andalús, aragonés, canari, castellanomanxec, castellanolleonés, 

valencià i basc). Tot seguit, d’acord amb el nombre d’ocurrències, figuren quatre casos 

de parlaments amb fons preautonòmic49, dos parlaments amb fons de polítics i oradors50 

i un amb fons de la Segona República. D’aquests últims grups se’n parlarà a 

continuació. 

 

En altres fons existeix un parlament, el de Castella-la Manxa, que s’encarrega de la 

gestió del fons de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo) i de la Sindicatura de 

Comptes (Sindicatura de Cuentas), dos òrgans auxiliars que funcionen autònomament51. 

El primer du a terme una funció primordial que és salvaguardar la ciutadania dels 

abusos d’autoritat i poder, i les negligències de les administracions públiques 

autonòmiques. El segon té caràcter de suprem òrgan fiscalitzador de les activitats 

                                                 
48 No s’han tingut en consideració els fons del Parlament de la Rioja i Galícia per desconeixement de 
dades i de fonts que ens donen dades al respecte, encara que alguns es pot suposar, si més no, els existents 
a totes les cambres autonòmiques. 
49 Fa referència al fons de les reunions i activitat parlamentària anterior a la constitució de cambres 
autonòmiques en l’etapa transitòria. 
50 Són d’especial interés els fons de polítics i de partits potítics perquè, com s’assenyala a la publicació de 
Mateu Escoda i Domingo Basora (2002: 94-95) s’uneix documentació del càrrec que és personal. 
51 Al Censo-guía del Ministeri de Cultura es pot consutar la fitxa descriptiva dels fons d’aquests òrgans 
d’algunes autonomies.  
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economicofinanceres i comptables del sector públic autonòmic, a més d’altres funcions 

que puguen ser delegades. 

 

En referència a col·leccions factícies (o també col·leccions documentals), s’ha 

volgut també contemplar un altre tipus de documentació reunida sense cap mena de 

lligam o relació orgànica de manera distinta a les marcades pels principis de 

l’arxivística. 

 
 
� Època foral i moderna 
 
Els fons documentals de les institucions parlamentàries del període medieval i 

modern es conserven majoritàriament a l’Arxiu del Congrés dels Diputats52 i diversos 

arxius historicoprovincials o equivalents (Arxiu de la Corona d’Aragó53, Arxiu del 

Regne de València54, Archivo de Simancas55, etc.). També en arxius municipals56. Cap 

arxiu parlamentari autonòmic disposa de fons d’aquestes institucions. 

 
 
� Segona República Espanyola 
 
Amb una pregunta limitada i dirigida sols a dos parlaments, es pretenia conéixer 

davall aquest epígraf l’existència de fons parlamentaris a les cambres no estatals que 

van arribar a constituir-se i a tenir activitat parlamentària a la Segona República. Dels 

dos possibles casos (Catalunya i el País Basc57) només el primer va posar en 

funcionament una institució d’aquest tipus i afirma posseir documentació d’aquest 

període (Fons Parlament 1932-1938). 

 

                                                 
52 Congreso de los Diputados – Fondos. Disponible a: 
<http://narros.congreso.es/visitanueva/fondos.jsp?fm=4&fc=4&mp=3>. [Consulta: 15.03.2010]. 
53 Cuadro de clasificación del Archivo de la Corona de Aragón. Disponible a: 
<http://www.mcu.es/archivos/MC/ACA/FondosDocumentales/CuadroClasificacion.html>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
54 Arxiu del Regne de València. Disponible a: 
<http://dglab.cult.gva.es/ArxiuRegne/fondosdocumentales_realcancilleria.htm>. [Consulta: 15.03.2010]. 
55 Cuadro de clasificación del Archivo General de Simancas. Disponible a: 
<http://www.mcu.es/archivos/MC/AGS/FondosDocumentales/CuadroClasificaciones.html>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
56 Per exemple el de Cuenca (Olivera Serrano, 1996) n’és un cas. 
57 Encara que estava estipulat a l’Estatut de 1936, la dinàmica de la Guerra Civil i el poc de temps de 
vigència (9 mesos) van impossibilitar la posada en marxa del Parlament al País Basc. Galícia sigué el 
tercer territori que el 1936 va demanar i va ser plebiscitat afirmativament un projecte d’estatut 
d’autonomia però que no va aconseguir ser aprovat. 
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Segons Serramià Cendra (1997: 234-235 i 242), Bernal, Casademont i Mayans 

(2003: 13-16) i la fitxa de fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)58, la 

documentació d’aquest primer Parlament de Catalunya va patir una forta disgregació i 

dispersió, a més d’una destrucció parcial, com a conseqüència del conflicte bèlic que va 

posar fi a la Segona República:  

 
Fins a pocs dies abans de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona, el 26 

de gener de 1939, la documentació d'aquest fons es devia conservar en el propi 
edifici del Parlament. La dispersió de diputats, càrrecs públics i funcionaris que 
tingué lloc amb l'ocupació de Barcelona també comportà la disgregació i 
dispersió del fons i la pèrdua o destrucció de part del mateix. Així, una part de 
les publicacions que s'han pogut recuperar, van ser tretes de Barcelona, 
juntament amb altra documentació, per diputats o per funcionaris i es van deixar 
al mas Perxers d'Agullana, on es van conservar fins al seu ingrés a l'ANC. Una 
altra part, referent a les reformes dutes a terme a l'edifici, van ser conservades 
per l'autor d'aquestes reformes fins al moment en què en va restituir aquesta 
documentació a la Generalitat. Per últim, una darrera part de la documentació és 
la que va ser incautada per la DERD, organisme franquista dedicat a la requisa 
documental, com a resultat dels escorcolls que realitzà a les diverses 
dependències de l'edifici del Parlament durant els primers dies de l'ocupació de 
Barcelona. Posteriorment, els mesos de juny o juliol de 1939, aquesta 
documentació es va traslladar a Salamanca on es va conservar fins al moment de 
la seva restitució a la Generalitat i ingrés a l'ANC. (Guia de l’ANC).  
 
 
� Preautonòmic  
 
Alguns parlaments conserven fons preautonòmics que fan referència a 

documentació de l’etapa transitòria i de la posada en funcionament d’assemblees 

provisionals legislatives en el període entre l’aprovació de l’estatut d’autonomia en què 

s’estructuren les institucions de l’autogovern autonòmic i la primera convocatòria 

d’eleccions als nou parlament que contempla l’estatut. Es tracta de les Corts d’Aragó, 

les Corts de Castella-la Manxa, el Parlament de Catalunya59 i les Corts Valencianes60. 

 
 
 
 

                                                 
58 Arxiu Nacional de Catalunya. Fitxa del fons. Parlament de Catalunya. Disponible a: 
<http://cultura.gencat.net/anc/FitxaFons.asp?Codi_Arxiu=1&selTipusFons=1&txtDataInici=&txtDataFi=
&txtNomFons=&txtParaula1=&txtParaula2=&txtParaula3=&Org=F&CodiFons=251>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
59 Fons documental de l’Estatut de Catalunya (Estatut de Sau). 
60 Velasco Rozado (2004: 11) explica que a la segon legislatura de la Junta General del Principat 
d’Astúries van coincidir als espais de dipòsit de la documentació del parlament una altra documentació de 
manera temporal. Es tractava de la Diputació Provincial, de la històrica Junta, Presidència… 
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� Fons donats, adquirits i dipositats temporalment  
 
Cruz Mundet (2001: cap. 8) diferencia entre dos tipus d’ingressos de documentació 

a l’arxiu: els ordinaris i els extraordinaris. No interessa la regularitat d’entrada per les 

transferències sinó més bé, i prestant especial atenció al segon tipus, a la diversitat de 

possibilitats com poden ser casos de donacions, adquisicions i dipòsits temporals. Es vol 

conéixer l’existència i la via d’entrada de fons extraordinaris generats fora de la 

institució o fons que, tot i ser originaris de les cambres, va eixir i ha retornat. 

 

Cap parlament disposa de fons de partits polítics predemocràtics ni democràtics 

dipositats als arxius parlamentaris i pocs en tenen de polítics i d’oradors. Es coneixen 

casos de l’existència de donacions de fons que han sigut lliurats a arxius diferents dels 

parlamentaris autonòmics. Són els casos de l’Arxiu Nacional de Catalunya (amb els 

fons Francesc Macià, Prat de la Riba, Ventura Gassol, Jaume Aiguader, Josep Maria de 

Porcioles i Ramon Trias Fargas, entre d'altres61), Universitat d’Alacant (fons Pedro 

Zaragoza Orts i Manuel Alcaraz Ramos62) i una recent donació a la Biblioteca 

Valenciana (fons Emilio Attard63). Han sigut dipositats en arxius públics, però no 

parlamentaris. La Fundación Pablo Iglesias64, Fundación Sabino Arana65 i el Comité 

Federal del Partido Comunista de España66 són altres centres receptors de documentació 

relacionada en l’activitat parlamentària. 

                                                 
61 Descripció de fons - Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Disponible a: 
<http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.d81d04123ceb3b8fda97dc86b0c0e1
a0/?vgnextoid=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3e57b49f4346110
VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=4b03362affa37110VgnVCM1000008d0
c1e0aRCRD>. [Consulta: 15.03.2010]. 
62 Fondo Pedro Zaragozá Orts. Archivo General de la Universidad de Alicante. Disponible a: 
<http://www.ua.es/es/servicios/ayr/archivo_general/fondos/otros_fondos/fondo_p_zaragoza_orts.html> i 
Fondo Manuel Alcaraz Ramos. Archivo General de la Universidad de Alicante. Disponible a: 
<http://www.ua.es/en/servicios/ayr/archivo_general/fondos/otros_fondos/fondo_m_alcaraz.html>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
63 Resolució  de 29 d’octubre de 2009, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s’accepta la 
donació efectuada pel senyor Vicente Luis Navarro de Luján de l’arxiu polític del senyor Emilio Attard 
Alonso. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, 4 de gener de 2010, núm. 6177, pàg. 36. 
64 Fundación Pablo Iglesias. Disponible a: 
<http://www.fpabloiglesias.es/fundacionpabloiglesias/fpi/index.jsp>. [Consulta: 15.03.2010]. 
65 Sabino Aranda Fundazioa. Disponible a: 
<http://www.sabinoarana.org/antbuspre.asp?cod=1793&nombre=1793&nodo=&orden=Verdadero&sesio
n=1>. [Consulta: 15.03.2010]. 
66 Archivo Histórico del PCE. Disponible a: 
<http://www.portaldelexilio.org/apl/AHPCE_Contenidos.asp>. [Consulta: 15.03.2010]. Podeu veure una 
relació més completa al Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica del Ministeri de Cultura, amb 
més de seixanta enregistrats. 
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Figura 22. Parlaments amb fons documentals extraordinaris 

 
Com es veu a la figura 22, són pocs (2) els parlaments autonòmics que es troben 

davant d’aquesta tipologia de fons: 

 

- Els casos constatats de fons donats són dos: al Parlament de Catalunya amb 

quatre (Fons documental del Referèndum de l’Estatut de Catalunya, Estatut 

de Catalunya (Estatut de Sau), Marcel·lí Domingo67 i Busquet,) i a 

l’Assemblea d’Extremadura amb un (Fons documental de Tomás Martín 

Tamayo68). 

- Quant als casos de fons adquirits no n’hi ha cap. S’han practicat compres de 

documentació, però no d’un fons i és novament a Catalunya (alguna 

d’aquestes es vincula a la documentació d’arxiu, altre és només 

documentació d’interés de la institució69). La Cambra d’Aragó, mitjançant 

un conveni, està duent a terme adquisicions de fons bibliogràfic i 

documental històric70.  

                                                 
67 Polític i escriptor de finals del segle XIX i primer terç del XX. Fons procedent de la donació duta a 
terme per Josep Fornas, que també féu donació d’altra documentació d’arxiu, bibliogràfica i entre la qual 
destaca una excel· lent col· lecció de cartells que corresponen als períodes de la Segona República i de la 
Guerra Civil. Vegeu la pàgina web: http://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-documentals>. 
[Consulta: 15.03.2010]. D’aquesta donanió, l’aleshores anomenat Servei de Documentació, Biblioteca i 
Arxiu del Parlament de Catalunya elaboraren dues publicacions impreses: Donació Fornas: Catáleg 
general de la col·lecció documental (1995). Barcelona: Publicacions del Parlament de Catalunya i 
Donació Fornas Catàleg del fons documental Marcel·lí Domingo (1995). Barcelona: Publicacions del 
Parlament de Catalunya. 
68 Polític del període preautonòmic. 
69 No es pren en consideració en aquest punt l’adquisició de col· leccions factícies que no formen part 
d’alguns fons o simple documentació d’interés. 
70 Cortes de Aragón – Fondo documental histórico. Disponible a: 
<http://www.cortesaragon.es/Fondo_Documental_Historico.297.0.html>. [Consulta: 15.03.2010] i CORTS 

D’A RAGÓ. Convenio de colaboración entre las Cortes de Aragón y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Zaragoza, Aragón y Rioja (Ibercaja), en relación con el archivo documental y la biblioteca de fondo 
antiguo creados por las Cortes de Aragón. Boletín Oficial de las Cortes de Aragón. 7 de maig de 1998, 
núm. 183, pp. 7734- 7735. 
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- Pel que fa a fons dipositats temporalment als arxius dels parlaments no n’hi 

ha cap cas. 

 
 
� Col·leccions factícies  
 
Pel que fa a la documentació d’arxiu que pel suport, contingut o altres raons 

especials s’organitza de forma factícia71, també és un aspecte d’interés per saber la 

presència i de les raons de creació d’aquestes col·leccions.  

 

S’extarau d’aquest apartat les col·leccions audiovisuals (produïdes pels serveis 

d’enregistrament i so o denominacions similars) i fotogràfica per a considerar-les en un 

apartat a banda. Les raons també s’exposen més endavant. 

 

De nou són escassos els arxius amb col·leccions factícies. Només tenim dos 

parlaments amb documentació d’aquesta tipologia: Catalunya i les Corts Valencianes 

(CD, DVD, memòries externes, disquets flexibles de 3.5, etc, que forma part 

d’expedients en suport paper). 

 

El Fons Documental Històric de les Corts d’Aragó, o també anomenat Fons Antic, 

naix fruït d’un projecte de col·laboració entre les Corts d’Aragó i l’Obra Social y 

Cultural d’Ibercaja el 1998 per a la recuperació del patrimoni bibliogràfic i documental, 

mitjançant adquisicions que Ibercaja financia. Documents, llibres i fullets, material 

gràfic, mapes i publicacions periòdiques són els tipus documentals que contempla el 

fons. Quant a la datació d’aquests documents, aquesta queda englobada entre el segle 

XII i XIX (anteriors a 1901). El fons es divideix bàsicament en tres sèries que són: 

documentació relativa al Palau de la Aljafería, documentació relativa a les Corts 

d’Aragó i altres institucions i documentació sobre la història d’Aragó (Pelegrín Colomo 

et al., 2005 i 2009). 

 

El fons diposa de reglament propi (Corts d’Aragó, 1999: 10499). La documentació 

del fons que és d’arxiu, així com també la que és pròpia de biblioteca, queda gestionada 

per una unitat administrativa diferenciada (Fons Antic que pertany al Servei de 

                                                 
71 Diferent als principis de l’arxivística tal i com recull el Diccionario de terminología archivística (1995: 
26). 
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Biblioteca, Arxiu i Fons Antic) a les d’Arxiu i Biblioteca, si atenem al reglament de 

règim interior encara vigent a l’espera de l’aplicació de l’últim aprovat72.  

 

L’accés a la descripció dels documents que contempla aquest fons és possible a 

través del catàleg de la biblioteca fent una selecció per Subcatálogos disponibles. 

 

Figura 23. Pàgina de cerca del catàleg de la Biblioteca de les Corts d’Aragó. Font: 
Pàgina web de les Corts d’Aragó 

 
És possible apreciar la varietat de suports documentals (manuscrits, material gràfic, 

cartogràfic, etc.) per la descripció i també gràcies a l’ajuda d’un símbol il· lustratiu en la 

visualització de resultats. 

                                                 
72 Fins que no s’acomplisca el que diu la disposició transitòria única (Corts d’Aragó, 2008: 4018), es 
manté l’organització anterior (Corts d’Aragó, 2000: 4261). 
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Figura 24. Resultats del Fons Documental Històric del catàleg de la Biblioteca de les 
Corts d’Aragó. Font: Pàgina web de les Corts d’Aragó 

 

A les Corts Valencianes s’han practicat adquisicions de publicacions oficials poc 

accessibles (Col·lecció BOE (1984-1993) i Col· lecció Diaris de Sessions de les Corts 

Generals (1812-1939)) i de diverses revistes històriques (Diario de Madrid (1808-

1809), Seminario Patriótico (1808-1811), Redactor General de España (1813-1814), 

etc.) que són d’interés parlamentari o de la institució. 

 
 

� Col·leccions gràfiques 
 

Es tracta de manera separada les col·leccions audiovisuals i les gràfiques. 

 

Audiovisual 

 

Al capítol I (De les cambres) del títol III (De les Corts Generals) de la Constitució 

espanyola de 1978, l’article 80 esmenta que:  

 
Les sessions plenàries de les cambres seran públiques, salvant l’acord en 
contra de cada cambra, adoptat per majoria absoluta o de conformitat amb el 
Reglament. 
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No existeix cap norma que regisca la necessitat de gravar sessions públiques però 

s’hi dóna l’obligació al respecte de recollir (amb fidelitat) tot el que succeeix en les 

sessions i d’aquesta manera queda plasmat als diaris de sessions.  

 

Aquest article referent a les Corts Generals es recull i es fa extensible a la resta de 

cambres territorials a través del que dicten els seus corresponents reglaments. 

 

Taula 3. Publicitat de les sessions als reglaments parlamentaris 
 

Parlament Autonòmic Reglament 

Parlament d’Andalusia Tít. IV, cap. I, arts. 69-71 
Corts d’Aragó  Tít. V, cap. I, arts. 76-78 
Junta General del Principat d’Astúries  Tít. V, cap. I, arts. 86-89 
Parlament de les Illes Balears  Tít. V, cap. I, arts. 63-66 
Parlament de Canàries  Tít. IV, cap. I, arts. 75-77 
Parlament de Cantàbria  Tít. IV, cap. I, arts. 60-62 
Corts de Castella i Lleó  Tít. IV, cap. I, arts. 69-71 
Corts de Castella-la Manxa  Tít. V, cap. II, arts. 83-85 
Parlament de Catalunya  Tít. IV, cap. I, arts. 70-71 
Corts Valencianes  Tít. IV, cap. I, arts. 62-64 
Assemblea d’Extremadura  Tít. V, cap. II, sec. I, arts. 125-128 
Parlament de Galícia  Tít. V, cap. I, arts. 69-71 
Assemblea de Madrid  Tít. VI, cap. I, arts. 103-105 
Assemblea Regional de Múrcia  Tít. IV, cap. III, arts. 89-93 
Parlament de Navarra  Tít. V, cap. I, art. 76 
Parlament Basc  Tít. II, cap. I, arts. 74-76 
Parlament de La Rioja Tít. V, cap. I, arts. 54-57 

 
Es tracta d’una documentació que existeix en tots els parlaments. És un material 

institucional procedent d’una de les unitats al servei de l’administració parlamentària i 

matèria d’arxiu73. 

 

Es pretén saber qui gestiona aquesta documentació igualment valuosa de la 

institució i de com es gestiona. 

 

Sol haver-hi un servei d’enregistrament i so, o dit de manera similar, encarregat de 

dur a terme la captació de les sessions. Ara bé, la unitat que realitza aquestes funcions 

no sempre fa transferències. En alguns casos la documentació queda en mans dels 
                                                 
73 Solen ser gravacions de les sessions d’alguns òrgans (de ple, comissions i diputacions permanents). 
També es fan altres gravacions com l’enregistrament d’actes parlamentaris i protocolaris o el seguiment 
en els mitjans de comunicació de l’activitat parlamentària sobre la institució. 
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serveis productors aparentment per raons com la necessitats d’aparells lectors que 

només són a les unitats generadores, la necessitats de fer migracions de formats i còpies 

de seguretat, la carència d’espai i mobiliari degudament condicionat per al tipus de 

format que necessita unes condicions determinades diferents als altres suports, etc. 

 
Si es para atenció a les dades facilitades, en relació a continguts gràfics elaborats a 

les cambres, s’observa que en tots els parlaments de què es disposa dades existeix 

aquesta documentació.  
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Figura 25. Transferències de les col·leccions audiovisuals  

 
Un alt percentatge de parlaments transfereix aquest material a l’arxiu per a la 

custòdia. En un cas queda davall la responsabilitat del mateix servei gestor (Parlament 

Basc) i en un altre es compartida entre el servei gestor i un altre de diferent, el 

d’Informàtica (Parlament de les Illes Balears)74. 
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Figura 26. Tipus de control de les col· leccions audiovisuals 

 
En relació a un control del contingut i de localització del fons en onze cambres 

afirmen disposar d’una base de dades, cinc casos d’aquests es tracta d’una base de dades 

exclusiva de la col·lecció audiovisual (parlaments andalús, castellanomanxec, català, 

valencià i madrileny) i en sis casos la base de dades és la de gestió parlamentària la que 

                                                 
74 Sense dades dels parlaments de les comunitats de Galícia i la Rioja. 
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controla la informació per a consultar (parlaments aragonés, asturià, extremeny, 

navarrés i basc i a les Corts de Castella i Lleó s’està implantant). En tres parlaments no 

existeix cap instrument i es desconeix la informació del parlament balear. 

 

La unitat que controla i de qui depén la base de dades és en quatre parlaments de 

l’arxiu (parlaments d’Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i la Comunitat de 

Madrid), en un altre entre arxiu i informàtica (Assemblea d’Extremadura), un del 

Departament de Comunicació (Parlament de Catalunya), un altre de l’Àrea 

d’Assistència Tècnica i Manteniment (Corts Valencianes), un altre de Gestió 

Parlamentària (Parlament de Navarra) i finalment un altre del la Direcció de Sistemes de 

Informació (Parlament Basc).  

 
 
Fotogràfica 
 
Pel que fa a continguts fotogràfics, es constata la seua existència en tots els 

parlaments que han facilitat dades. 

8

7
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No transfereixen

 

Figura 27. Transferència de les col·leccions fotogràfiques  
 

Quant a la transferència del material fotogràfic, la meitat de les cambres amb dades, 

afirmen rebre’n (parlaments andalús, aragonés, asturià, canari, català, extremeny, 

madrileny i navarrés)75. 

                                                 
75 Sense dades dels parlaments de les comunitats de Galícia i la Rioja. 
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Figura 28. Tipus de control de les col· leccions fotogràfiques 

I en el punt de disposar d’una base de dades per a aquesta tipologia documental, u 

dels huit afirma que sí (Parlament d’Andalusia), a les Corts de Castella i Lleó estan 

implantant-lo al mateix programari d’arxiu. 

 
 

5.4.2. Suports i volum 
 
 
� Volum en paper  
 
En aquest punt es vol saber la tendència en l’increment de metres lineals (m.l.) de 

documentació, primerament en suport paper i també en qualsevol dels suports76, als 

arxius en els tres últims anys com a mostra. També per a veure quins arxius 

incrementen més els seus fons anualment així com la línia que segueixen (si és a l’alta, 

a la baixa, gradual...) i sí que s’aprecia algun fet significatiu en els 3 últims anys. 

 

Tanmateix, s’han obtingut dades irregulars en bona part dels resultats. Açò es deu a 

la carència d’instruments de control i de descripció suficientment eficaços per a calcular 

el volum que s’hi transfereix cosa que fa que siga difícil determinar la quantitat i també 

pel ritme desigual de treball en els arxius, o bé per les maneres de treballar (hi ha qui 

treballa transferint legislatures senceres i, per tant, ho fa quan aquestes s’acaben, 

aproximadament cada quatre anys. No tenen transferències regulars anuals). 

                                                 
76 Duplá del Moral (1997: 77) recorda que els documents es produiexen sobre diferents suports: taules 
d’argila, papir, metall, pergamí, etc a l’antiguitat; paper, microfilm, cites magnètiques, discos i un llarg 
etcètera que podem trobar amb més facilitat en qualsevol arxiu. 
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Figura 29. Entrada de documentació en suport paper (2006-2008) 

 
Amb les dades dels parlaments d’Aragó, Illes Balears, Cantàbria, Comunitat 

Valenciana, Extremadura, Comunitat de Madrid, Regió de Múrcia i Comunitat Foral de 

Navarra s’ha pogut apreciar el volum d’unitats d’instal·lació del gràfic anterior. 
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Figura 30. Entrada de documentació en suport paper (2006-2008) (B) 

 

Calculant el volum proporcional per anys (perquè figuraven les dades per 

legislatura), s’ha afegit el volum corresponent als parlaments del Principat d’Astúries, 

Illes Canàries i el País Basc.  

 

A parir de les dades es veu com l’increment en aquests últims 3 anys no segueix una 

recta ascendent. Es tracta d’una anàlisi corresponent a un període de temps, tal vegada 

massa curt, i en el qual, en moltes comunitats autònomes, passen per unes eleccions 

autonòmiques, cosa que dóna lloc al final de legislatures i inicis d’altres i les 

corresponents transferències documentals que s’hi fan. 
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Si férem una mitjana dels metres lineals de documentació en paper que entra en 

arxius parlamentaris per any, segons les dades de 2006-2008 i dels parlaments de què es 

disposa dades, la xifra seria de 182.33 m.l.77.  

 

� Volum de suports diferents al paper  
 
Però un arxiu no guarda exclusivament documentació en paper. Per tradició per a 

molts és comú pensar que en parlar d’arxiu, ho relacionen en dipòsits documentals plens 

de lligalls o, més recentment, de caixes d’arxiu. Si s’atén les classificacions fetes sobre 

document (Cruz Mundet i Mikelarena Peña, 1998: 31 i Cruz Mundet, 2001: 98), es pot 

veure que hi ha diversos suports diferents al paper, de la mateixa manera que existeixen 

diverses formes, tipus, etc. i que són documents d’arxiu. Els trets característics de cada 

suport ofereixen avantatges i inconvenients que cal considerar tant des del punt de vista 

de l’accés a la informació que contenen (bé siga pel desfasament tecnològic, bé siga a 

causa de la debilitat del suport), requeriments de conservació, tractaments arxivístics 

diferents, estalvi d’espai, etc78. 

 

Com en el cas anterior, molts arxius parlamentaris no disposen d’instruments amb 

els quals calcular les transferències dels distints suports que entren per any (o és una 

tasca molt costosa de fer) i, a més, també està la problemàtica dels parlaments que fan 

les transferències per legislatures senceres. És quasi impossible veure matisos a nivell 

global en l’increment i disminució dels diversos suports en els últims tres anys. 

 

D’aquesta manera, en principi, l’únic aspecte que es pot calcular és la presència i 

varietat dels tipus de suports més comuns i els que ho són menys per la falta de dades en 

sobre volum d’altres suports que no són en paper. 

                                                 
77 Sempre d’acord amb les dades de què se’ns ha facilitat i vist des d’una manera aproximada i no 
conclusiva. 
78 A l’article d’Alberch i Fugueras (1991) podeu consultar aquestes diferències tot i que caldria veure la 
bibliografia més recent perquè en prop de dues dècades alguns suports s’han deixat de banda i n’han 
aparegut de nous als arxius. Encara que el paper siga el més utilitzat, aquest suport també té els seus 
desavantatges. Colom Pastor i García Hortal (1994). 
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Figura 31. Suports que es custodien diferents al paper 

 
Gairebé tots els arxius disposen d’altres suports documentals diferents al paper. Dels 

suports que actualment es transfereixen a l’arxiu, a banda del suport en paper, cal 

destacar l’entrada habitual de CD-Rom, DVD i VHS. Són els suports més emprats si no 

es pren en consideració el paper. Els més estranys de veure són en suports com els 

plànols, cartells, etc.79 Cal parar atenció a com s’introdueixen als arxius diferents 

suports, l’aparició dels quals és molt recent: són les memòries externes. 
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Figura 32. Suports més habituals en les col·leccions audiovisuals 
  
D’altra banda, el suport més habitual que s’ha observat corresponent a les 

col·leccions gràfiques és novament l’ús de CD-Rom, DVD, VHS i cassets. El ventall de 

suports gràfics és ampli, com ho és també l’evolució de les tecnologies d’enregistrament 

i de comunicació en general que s’han donat en les últimes tres dècades. 

 

 

 

                                                 
79 A les Corts d’Aragó, entre el Fons Antic relacionat amb les velles Corts d’Aragó conté documentació 
en suport pergamí. 
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� Metres lineals  
 
En suma, dels parlaments asturià, canari, cantàbric, castellanolleonés, català, 

valencià, extremeny, madrileny, murcià, navarrés i basc, el volum total de metres lineals 

de documentació parlamentària ascendeix a 6.576,04 m.l. de documentació en paper. 

 

La mitjana de metres lineals de documentació és de 597,82 per parlament. Els 

parlaments amb més fons són el Parlament de Catalunya amb 1956 m.l., l’Assemblea de 

Madrid amb 1200 m.l. i el Parlament de Navarra amb 980 m.l. 

 
 
5.4.3. Gestió 
 

Programaris de gestió documental (i arxivística) 

 

En primer lloc interessa saber l’existència d’eines informàtiques que s’utilitzen des 

de les unitats d’arxiu bé siguen documentals o bé siguen específicament d’arxiu80. 

 

En aquest apartat tampoc es disposa de dades dels parlaments de Galícia i La Rioja. 
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Figura 33. Programaris als arxius  

 

Veiem que un bon nombre d’arxius que sí que en fan ús. Són poques les cambres 

que tenen en aquesta secció dades negatives. 

 

Pel que fa al nombre de programaris amb què treballen les unitats d’arxiu, dels dotze 

casos positius, nou cambres n’utilitzen un (els parlaments andalús, aragonés, canari, 

                                                 
80 De la importància i dels beneficis de les TIC aplicades als arxius es pot trobar informació a les 
publicacions de Sanchis Moreno (1999: 264), Cruz Mundet (2001: cap. 12), Cruz Mundet (2006: 175-
179), etc. 
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castellanolleonés (en implantació), valencià, extremeny, madrileny, navarrés i basc) i en 

tres casos utilitzen dos programaris (parlaments asturià, castellanomanxec i català). 

 

En la majoria dels que n’usen un solen ser programaris propis (utilitzats només per 

l’arxiu: Aragó, Illes Canàries, Castella i Lleó, Extremadura, Comunitat Foral de Navarra 

i País Basc). Quan n’usen dos, el segon sol ser, per norma general, d’ús compartit amb 

el departament corresponent de gestió parlamentària81. 
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Figura 34. Programaris propis d’arxiu 

 
A partir del gràfic 34 és palesa l’ús d’aplicacions de Microsoft Access a les cambres 

del Principat d’Astúries, Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya i Navarra, una 

aplicació d’arxiu sense nom a l’Assemblea d’Extremadura, Archidoc-Archiges 3.0 a les 

Corts d’Aragó, Basis Plus a Parlament Basc i Flora Archiv a les Corts de Castella i 

Lleó.  

 

Dels nou, un d’ells, Microsoft Access , es fa servir en cinc cambres. 

                                                 
81 Posem per exemple que la unitat d’arxiu del parlament asturià usa el sistema de gestió parlamentària 
Agora i que presenta moduls destinats a la gestió arxivística: la indització amb el tesaurus Eurovoc, 
l’assignació de signatures, etc. (Velasco Rozado, 2004: 12). Préviament, la mateixa autora (2004: 6) i 
Grimal Santos, Vaquero Lorenzo i Vián del Pozo (2008: 209) exposa la dificultat i la necessitat de posar 
en marxa una aplicació arxivística adequada a les exigències del procedimient parlamentari i 
administratiu davant de la diversitat de programaris i la finalitat d’aquest (no contemplen o contemplen 
vagament, criteris de gestió d’arxiu). 
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Figura 35. Programaris d’arxiu compartits 

 
S´hi constata l’ús del prograari Agora als parlaments andalús, asturià i català, 

GESPAR a les Corts Valencianes, SGP a l’Assemblea de Madrid i SIGPA a les Corts de 

Castella-la Manxa.  

 

Dels sis, l’aplicació Agora de gestió parlamentària coincideix en tres cambres.  

 

Dels compartits, en tots sis casos en comparteix amb els serveis de gestió 

parlamentària o denominats similarment i en menor grau amb registre i publicacions. 

 
A continuació es vol saber un altre aspecte sobre el punt de vista de sistemes 

informàtics de gestió que empren els arxius, si els programaris són de caràcter comercial 

o estan fets ad hoc per al centre. 
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Figura 36. Tipus de programaris 
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� Programaris ad hoc 
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Figura 37. Programaris d’arxiu ad hoc 

 
� Programaris comercials 
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Figura 38. Programaris d’arxiu comercials 

 
Pel que s’observa hi ha un major predomini d’ús de programes ad hoc. 

 
� Manuals i normes de funcionament o d’ús dels programes 
 
Aquestes eines fan factible explicar acuradament les diverses possibilitats que 

ofereixen les aplicacions informàtiques. És recomanable el seu ús especialment per a la 

gent nouvinguda a la plantilla o gent que passa per aquesta unitat per un període de 

temps molt curt o, fins i tot, pels usuaris en aquelles casos i possibilitats que l’arxiu 

permet el lliure accés. 
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Figura 39. Manuals i normes de funcionament d’aplicacions informàtiques 

 
Majoritàriament s’utilitzen manuals. Els dotze que afirmen que sí, són d’aplicació a 

tots els programaris amb què treballen. Són els corresponents als parlaments 

d’Andalusia, Aragó, Principat d’Astúries, Illes Canàries, Castella-la Manxa, Castella i 

Lleó, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i el País Basc. Dos (l’Assemblea 

d’Extremadura i el Parlament de Navarra) afirmen tenir normes de part dels programaris 

i l’un restant no en té. 

 
� Control del fons 

8

4

Control total

Control parcial

 
Figura 40. Control del fons per les aplicacions informàtiques 

 
De nou, en els arxius amb aplicacions informàtiques de gestió documental 

predominen les dades positives en el sentit que els fons vénen contemplats 

informàticament en huit casos (parlaments andalús, aragonés, asturià, castellanolleonés, 

extremeny, madrileny, navarrés i basc) i en quatre es tracta de control parcial (cambres 

de les Illes Canàries, Castella-la Manxa, Catalunya i Comunitat Valenciana).  

 
� Mòduls 
 
Les aplicacions informàtiques fan possible el bon control i gestió de les diverses 

tasques que pot desenvolupar un arxiu i de manera mecanitzada, cosa que en 

determinades faenes permet estalviar molt d’esforç i de temps. Les aplicacions 
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dissenyades a consciència amb les necessitats i els mòduls que gestionen diferents 

tasques arxivístiques són així elements a favor del bon funcionament de la unitat. 
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Gestió de documents electrònics
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 Figura 41. Mòduls dels programaris d’arxiu  
 
Exemple d’altres mòduls possibles, però que no s’hi donen en els consultats, són els 

de quadre de classificació o instruments de descripció, estadístiques, trasllat de 

documents, etc. 

 

El mòdul més estés és el de consulta seguit pel de tesaurus i llistes normalitzades, 

gestió de dipòsits i fons i transferències. 

 

Molts del mòduls es corresponen en les principals funcions que tenen encomanades 

els arxius (organització, descripció, transferències...). 

 

Entre els programaris amb més mòduls destaquen el d’Archidoc-Archiges 3.0 en les 

Corts d’Aragó i el Flora Archiv en les Corts de Castella i Lleó (però aquest es troba 

encara en període d’implantació), tots dos amb nou mòduls i pròpiament d’arxiu. Els 

segueix Agora del Parlament d’Andalusia i SGP de l’Assemblea de Madrid ja amb 

quatre mòduls i programaris que no són pròpiament d’arxiu, sinó generals a la 

tramitació parlamentària amb mòduls de gestió arxivística. Amb tres mòduls estan els 

de la Junta General del Principat d’Astúries i el Parlament de Catalunya, amb dos el 

Parlament de Canàries, les Corts de Castella-la Manxa, les Corts Valencianes, el 

Parlament de Navarra i el Parlament Basc i amb un, l’Assemblea d’Extremadura. 
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� Instruments de descripció i control en arxius sense aplicacions informàtiques 
 
En aquells parlaments en què les unitats d’arxiu no disposen d’eines informàtiques 

sofisticades que ajuden a la gestió documental, es volia saber de quins mitjans 

disposaven per funcionar82. 

 

- Dels instruments de descripció, destaca l’aplicació d’inventaris analítics i 

topogràfics i la catalogació de documents, a més d’altres instruments 

auxiliars en forma de taules i relacions. 

 
- Dels instruments de control, registres (per sèries i cronològic) i relacions de 

transferències, registres d’usuaris i de consultes. 

 
 
5.4.4. Classificació 
 
A l’hora de parlar de classificació de documents d’arxiu cal parlar també d’un 

instrument imprescindible, el quadre de classificació. Es tracta de l’“estructura 

jeràrquica i lògica que permet d'identificar els expedients i els documents 

administratius i també els arxius de totes les unitats administratives” (Roberge, 1993: 

168). 

14

1

Amb quadre de classificació

Sense quadre de classificació

 
Figura 42. Arxius amb quadre de classificació  

 
En l’aplicació als fons dels arxius dels parlaments autonòmics, s’observa que aquest 

instrument existeix i s’ha posat en funcionament en tots els parlaments. Només en el cas 

balear no en disposa per les raons esmentades adés. Es desconeix l’existència als 

                                                 
82 Eines que exposen autors com Molina Nortes i Leyva Palma (1996: 78), Sanchis Moreno (1999: 176), 
Cruz Mundet (2006: 176-177 i 219), etc. 
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parlaments de La Rioja i Galícia i no es disposa de dades d’aquest instrument en tot 

l’apartat de § 5.4.4. Classificació. 

 
� Contemplació de la totalitat dels fons 

 
Amb aquest instrument, que tracta de recollir tota la tipologia documental que s’hi 

dóna, no contempla sempre tots els fons de les institucions. L’explicació potser es troba 

en el fet que només s’ha elaborat per a un dels fons i no per a la generalitat dels fons, o 

només contempla les seccions, subseccions i sèries documentals més destacades (per la 

importància, pel nombre de casos, etc.) o simplement per raons pràctiques de treball. 
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Figura 43. Totalitat dels fons recollits al quadre de classificació 
 
En més de la meitat dels quadres de classificació s’afirma que hi ha una 

contemplació completa (parlaments aragonés, asturià, cantàbric, castellanolleonés, 

català, valencià, extremeny, madrileny, murcià i navarrés). 

 
� Tipus 
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Figura 44. Tipus de quadre de classificació  

 
Dels casos de què es disposa de dades i que existeix quadre de classificació, el tipus 

de quadre que hi ha és el funcional en dos parlaments (el català i el valencià) i 

l’organicofuncional que és el que impera amb dotze casos i es dóna a la resta de 
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cambres. No hi ha casos, per tant, d’orgànics purament ni de matèries, que són les altres 

dos opcions que sol recollir la bibliografia83. 

 

� Codificació 
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Figura 45. Codificació del quadre de classificació  

 

De tots els tipus de codificació esmentats a l’enquesta84, als parlaments autonòmics 

la que predomina és la numèrica (parlament aragonés, canari, castellanolleonés, 

valencià, extremeny, madrileny, navarrés i basc), seguida de l’alfanumèrica (cambres 

d’Andalusia, Principat d’Astúries, Cantàbria, Castella-la Manxa i Catalunya) i 

l’alfabètica (Assemblea Regional de Múrcia).  

 

� Creació  
 

Si es para atenció en el moment de l’elaboració, l’ordre d’aparició és el següent: 

Parlament de Catalunya (1984), Parlament Basc (1987), Corts de Castella-la Manxa 

(1992), Junta General del Principat d’Astúries (1994), Assemblea Regional de Múrcia 

(1994), Assemblea de Madrid (1997), Parlament d’Andalusia (1998), Parlament de 

Navarra (2000), Assemblea d’Extremadura (2001), Corts Valencianes (2002), 

Parlament de Cantàbria (2003), Corts d’Aragó (ca. 2003)85, Corts de Castella i Lleó 

(2007) i el Parlament de Canàries (2008). 

 

Pel que s’observa, l’ordre d’aparició és constant i regular en el temps fins a la data. 

No hi ha cap data clau en què coincidisquen diversos parlaments alhora.  

                                                 
83 Vegeu possibles tipus de quadres de classificació a l’obra de Cruz Mundet i Mikelarena Peña (1998: 
275) i Fernández Gil (1999: 88-91) per exemple. 
84 Que són els que recullen Roberge (1993: 91-94), Fernández Gil (1999: 97-104) i Cruz Mundet (2006: 
207). 
85 En qualsevol cas dins del període de la VI legislatura de les Corts d’Aragó. 
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� Difusió 
 
El quadre de classificació és una bona eina per conéixer el tipus de documentació 

que custodia una institució. Detalla fons i sèries documentals que es produeixen i es 

guarden en els arxius. Resulta ser una eina útil per a qualsevol ciutadà que vulga 

localitzar i conéixer la tipologia documental que hi ha al parlament sense haver d’anar a 

les oficines.  
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Figura 46. Difusió de quadres de classificació parlamentaris 

 
Es veu com hi predomina el no de huit enfront als sis que han dit que sí. En els 

casos que s’han donat a conéixer les vies de difusió han sigut: 
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Figura 47. Vies de difusió de quadres de classificació 

 
El parlament aragonés, valencià i basc afirmen que el tenen accessible en la web86; 

el navarrés (Parlament de Navarra, 2000: 10-13) i el valencià (Cubells Puertes, 2002b: 

                                                 
86 Cortes de Aragón. Disponible a: <http://www.cortesaragon.es>. [Consulta: 15.03.2010]; Corts 
Valencianes. Disponible a: 
<http://www.cortsvalencianes.es/contenido.jsp?id_nodo=4054&&&keyword=&auditoria=F>. [Consulta: 
15.03.2010]; Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco. Disponible a: 
<http://www.parlamento.euskadi.net>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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154-161) afirmen tindre’l publicat i el cantàbric i el castellanolleonés publicat 

internament a la intranet del parlament. 

 
 

5.4.5. Descripció 
 
En aquest apartat es tracta de saber alguns aspectes relacions amb les tasques de la 

descripció realitzades des dels arxius parlamentaris, però de manera puntual i no 

exhaustiva. 

 

A banda de la importància de guardar i conservar en bon estat la documentació és 

igual d’important la capacitat de buscar-la i de recuperar-la efectivament en el moment 

desitjat. Per a Fernández Gil (1999: 116) són imprescindibles “cuando se necesite 

satisfacer con rapidez una demanda de información” i “ cuando el volumen documental 

de una serie sea tan grande que sea imposible su control con los sistema de instalación, 

(Carpetas codificadas, colores, etc.) o de ordenación”. És ací on està la transcendència 

d’elaborar adequats instruments de descripció87. 

 

� Guies 

 
En primer lloc, es vol saber si s’han elaborat guies d’arxiu. 

2

13

Amb guia

Sense guia

Figura 48. Guies d’arxiu  
 
El gràfic mostra un nombre elevat de parlaments sense guia. Només l’arxiu de les 

Corts d’Aragó afirma haver elaborat una guia i les Corts Valencianes n’ha fet de 

determinades sèries. A la resta de parlaments no existeixen. 

 
 

                                                 
87 Sense dades dels parlaments de Galícia i La Rioja. 
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� Norma ISAD (G) 

 
Una altra qüestió de la qual es volia recollir informació era la presència d’una de les 

normes de més transcendència divulgada en la descripció dels fons d’arxiu, la norma 

ISAD (G). Es volia saber si ja s’aplica als instruments que disposen els arxius dels 

parlaments. 

77

Sí

No

 
Figura 49. Presència de la ISAD (G) als instruments de descripció  

 
La implantació sembla que es du a la pràctica, però el nombre de casos negatius i 

positius és el mateix. A més, dels sis casos que diuen que sí que la posen en pràctica 

(Aragó, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunitat de Madrid i la 

Regió de Múrcia), tres d’ells matisen que és, o bé una implantació parcial o bé una 

implantació de manera alterada al que marca la norma. 

 

Es desconeixen les dades, a més de Galícia i La Rioja, d’Andalusia, el Principat 

d’Astúries i la Comunitat Foral de Navarra. 

 

� Instruments de descripció 

 
Són instruments de referència que relacionen les unitats documentals amb una 

importància cabdal per al funcionament de la unitat i essencial per a la identificació i 

cerca de les unitats documentals88. 

 

S’observa un ús d’inventaris generalitzat en tots els parlaments, tant dels que tenen 

aplicacions informàtiques, com els que no en tenen. 

                                                 
88 Vegeu les entrades sobre els instruments de control del fons en (Andrés Díaz et al., 1993: 39) i també 
en altra bibliorafia com la de Sanchis Moreno (1999: 176-211), Cruz Mundet (2001: 279-301) i Cruz 
Mundet (2006: 211-213). Dels instruments pròpiament de descripció els tipus que destaquen són les 
guies, inventaris i catàlegs.  
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Alguns centres que disposen d’aplicacions informàtiques fan la puntualització que 

elaboren aquests instruments només a partir dels instruments informàtics esmentats o de 

manera parcial (parlaments d’Aragó, Principat d’Astúries, Canàries i Comunitat de 

Madrid). 

 

Els inventaris es complementen amb altres instruments de descripció com guies, 

càlegs, quadres de classificacions, índexs, fitxers en paper i registres. 

 

� Tesaurus i llistes de termes normalitzats 

 
Es pretén saber la utilització de tesaurus i llistes de termes normalitzats (dos tipus de 

llenguatges controlats) per a descriure la documentació dels parlaments per part de les 

unitats d’arxiu. Es vol saber la utilització d’aquestes eines integrades com a mòduls dins 

dels programaris que es fan servir des dels arxius. 
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Figura 50. Ús de tesaurus i llistes de termes normalitzats 

 
Dels parlaments que tenim notícia que disposen de programari d’arxiu, el tesaurus o 

les llistes normalitzades és un mòdul usat en huit casos (Parlament d’Andalusia, Corts 

d’Aragó, Junta General del Principat d’Astúries, Corts de Castella-la Manxa, Corts de 

Castella i Lleó, Parlament de Catalunya, Corts Valencianes, Assemblea de Madrid, 

Parlament de Navarra i Parlament Basc) i un dels mòduls més nombrosos. Extremadura 

també fa ús de tesaurus però no com a mòdul de l’aplicació del programari. 

 

No s’ha preguntat pels tipus de tesaurus que es fan servir per no estendre l’enquesta 

excessivament. L’Eurovoc sembla que és el més habitual.  
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5.4.6. Avaluació, selecció i eliminació 
 
En aquest apartat es vol saber com està la situació de la posada en marxa de tasques 

d’avaluació, selecció i eliminació de la documentació. Té interés perquè encara és un 

tema de rellevància en el món arxivístic i existeix molta literatura arxivística al respecte, 

però des de les administracions públiques i parlamentàries és un aspecte arxivístic poc 

desenvolupat i en què s’ha començat a treballar en els últims anys. Són encara poques 

les comissions creades en aquest sentit i pocs els dictàmens publicats que permeten els 

passos que a continuació es tractaran. 

 

A l’àmbit parlamentari, com a exemple, es podria indicar que la Mesa del Senat està 

aprovant propostes d’avaluació trameses per la Comisión de valoración de 

documentos89. 

 

De la informació sobre avaluació, selecció i eliminació no s’ha obtingut cap 

informació i no es té en compte tampoc la realitat de les institucions parlamentàries 

gallega i riojana. 

 
�  Òrgan d’avaluació i selecció 

 
En cap dels quinze parlaments autonòmics encara no existeixen un òrgan 

d’avaluació creat. La principal raó radica en el fet que gairebé tots els fons custodiats als 

parlaments, així com les mateixes institucions, són molt joves90 (la mitjana d’edat és de 

menys de trenta anys). Per tant, ens trobem amb documentació que en teoria encara 

manté i predomina els valors primaris, documentació de poc més de vint-i-cinc anys91.  

 

Únicament el Parlament de Catalunya aprova taules de valoració documental per la 

Mesa de la institució, òrgan distint a les comissions, que era pel qual es preguntava a 

l’enquesta. 

 
 

                                                 
89 En el BOE del proppassat 12 de setembre de 2009, núm. 221 es publiquen les resolucions d’algunes 
propostes de valoració documental del Senat. 
90 Encara que la documentació administrativa sí seria subsceptible de valoració. 
91 Es pot trobar més informació sobre la composició i les funcions d’aquest tipus de comissió a les 
directrius del CIA (Valle de Juan ed., 2004a: 47-51) i Valle de Juan ed. (2004b) i en Balada (1990: 167-
168). 
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� Avaluació 
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Figura 51. Treball sobre valoració documental  

 
De nou, l’edat dels documents juntament amb la inexistència de comissions 

avaluadores són motiu perquè el tema estiga ara per ara bastant endarrerit. 

 

El gràfic il· lustra que dels parlaments de què es disposa informació predomina la 

inexistència de treballs preparatius de futures avaluacions. Existeixen estudis al respecte 

sobre propostes d’avaluació i tria de documentació92. 

 

A les propostes de valoració i tria de documentació a la literatura d’arxius 

parlamentaris, les futures constitucions de comissions i les aprovacions de propostes per 

les meses que es puguen practicar, en tots dos casos dipondran de nous elements de 

treball a considerar com són els esborranys i propostes de treball que es duen a terme de 

cara al futur no gaire llunyà.  

 

Només Catalunya disposa de dictàmens de taules de valoració documental que 

afecta la documentació que custodia. No són dictàmens d’una comissió d’avaluació del 

Parlament, sinó dictàmens aprovats per la Mesa del Parlament. No s’apliquen els de la 

Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD), de 

l’administració autonòmica, per a les sèries documentals administratives de qualsevol 

institució de la Generalitat de Catalunya93 tot i que són tingudes en compte en els 

                                                 
92 Vegeu exemples d’estudis i de taules-formulari en Cruz Mundet (2001: 211) fase amb requisit legals; 
Cruz Mundet i Mikelarena Peña (1998: 291), Mesa (2001), Cruz Mundet (2006: 253), Valle de Juan ed., 
(2004b: 83-103) i Cubells Puertes (2008: 247-259), les dues últimes publicacions són de valoració 
documental pròpiament d’arxius de parlaments. 
93 Es fa referència als documents de gestió administrativa i no als d’explotació, segons diferencia 
Roberge. 
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dictàmens i treballs de preparació que s’elaboren. El nombre de taules aprovades és 

reduït.  

 

Existeixen propostes de treballs prèvies (enllestides per a ser preses en consideració 

en futures comissions avaluadores i amb els criteris del personal afectat) a Castella i 

Lleó, Comunitat Valenciana i Comunitat Foral de Navarra. Pel que fa a l’esborrany que 

elabora l’arxiu, se’n tenen també a Castella i Lleó, la Comunitat de Madrid i el País 

Basc. 

 

Cronològicament aquests treballs són duts a terme en el següent ordre: Parlament 

Basc (1992), Assemblea de Madrid (2000), Parlament de Catalunya (2001), Corts 

Valencianes (2003), Parlament de Navarra (2007) i Corts de Castella i Lleó (2008). 

 
� Selecció  

 
No s’ha dut a terme cap cas, com és lògic, ja que no s’han produït casos de l’apartat 

anterior (a excepció de Catalunya, però que tampoc ha dut a terme tasques de selecció). 

 

En els dictàmens, les propostes i els esborranys sí que deuen haver ja propostes de 

selecció. Tanmateix, en no haver-se dut a la pràctica, no han sigut assenyalats els 

mètodes de selecció que s’emprarien als arxius i quins hi predominarien. 

 
� Eliminació  
 
Novament no es troba cap cas que haja dut a terme tasques d’eliminació de 

documentació. L’únic cas que legalment té possibilitats és el de Catalunya pels 

dictàmens de la CNAATD, però tampoc n’ha fet. 

 

En general només s’aplica una destrucció bàsica de documents que no són d’arxiu 

(duplicats, còpies, documentació aliena a l’expedient, etc.), és a dir, documentació de 

suport informatiu94.  

 
 
 

                                                 
94 És la contemplada a la majoria de manuals com els de Molina Nortes i Leyva Palma (1996: 56), Duplá 
del Moral (1997: 74-76), Fernández Gil (1999: 45-47) i Sanchis Moreno (1999: 219-230) en el punt de les 
transferències d'arxius de gestió als arxius intermedis. 
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� Criteris del CIA  
 
Com que no s’han elaborat dictàmens procedents de comissions d’avaluació 

documental als parlaments, és impossible que cap parlament haja posat en pràctica els 

criteris que proposa el CIA (Valle de Juan ed., 2004b) per a arxius parlamentaris. A les 

taules de valoració documental que es realitzen i s’aproven pel Parlament de Catalunya 

són tingudes en consideració aquestes propostes.  

 
 

5.5. SERVEIS A L ’USUARI 
 
L’arxiu, com a unitat al servei de la institució pública, elabora i posa en 

funcionament mecanismes per tal de facilitar el bon desenvolupament del treball de les 

persones que treballen en la institució i també dels ciutadans, que en general, necessiten 

de manera més puntual determinades actuacions i consultes per a satisfer les necessitats 

informatives95. 

 

Com recull Tarraubella i Mirabet (1998: 191), “[...] cadascuna de les funcions 

[bàsiques: organitzar, recollir, conservar i difondre] conté una finalitat de servei a algun 

tipus d’usuari, ja sigui la institució productora, altres institucions o entitats, els 

ciutadans i investigadors o la societat en general, de manera que la finalitat de servei 

està lligada a totes i cada una de les funcions essencials atribuïdes als arxius”. 

 

Al següent gràfic es mostren quins són els més comuns, realitzant la distribució 

entre usuaris interns i externs. 

                                                 
95 Molina Nortes i Leyva Palma (1996: 181-183) exposen les principals activitats que pot dur a terme 
l’arxiu per tal de fer accessible la documentació que custodia tant a la institució com a ciutadans i 
investigadors, bé siga amb finalitats administratives com d’investigació. 
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Figura 52. Serveis d’arxiu a usuaris interns i externs  

 
No es disposa de dades dels parlaments de Galícia i La Rioja en aquest punt i 

parcials en el cas d’Andalusia. 

 
� Intern 
 
En l’apartat del personal intern, és a dir, el personal que treballa en l’activitat 

parlamentària (personal polític i suport) i per al bon funcionament institucional 

(personal tècnic, administratiu, de serveis, etc.) es veu com el nombre de serveis té unes 

xifres lleugerament més elevades en comparació amb el personal extern.  

 

Destaquen, com a servei més comú i més nombrós entre parlaments, els de 

sol·licituds d’informació i les sol·licituds de còpia de documents. Els segueix els 

d’orientació i informació sobre la documentació, préstec de documents i el de la 

facilitació de reproducció de documents. 

 
� Extern 
 
Pel que fa al públic en general, el servei més estés és el de sol·licituds d’informació. 

Són seguits pels d’orientació i d’informació, sol·licituds de còpia de documents i la 

reproducció de documents. 

 

En l’apartat d’altres troben un únic cas que es realitza tant per a personal intern com 

extern. Es tracta de l’elaboració de difusió selectiva de la informació sobre les 

iniciatives parlamentàries presentades per mesos, temàticament i toponímica del 
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parlament valencià que ofereix als diputats per correu electrònic i al personal en general 

a la pàgina web. 

 

La diversa documentació custodiada és documentació pública i de lliure accés a la 

ciutadania en general, a excepció de les restriccions que disposen bàsicament normes 

com96: 

- Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978. 
- Llei 9/1968, de 5 d'abril, de secrets oficials, modificada per la Llei 48/1978, 

de 7 d'octubre. 
- Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, del dret a l'honor, a la intimitat personal 

i familiar i a la pròpia imatge. 
- Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol. 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener. 

- Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal. 

- Les diverses lleis d’arxiu i gestió documental i de patrimoni cultural de les 
respectives comunitats autònomes. 

- Reglaments parlamentaris. 
- Reglaments i normes d’organització i funcionament de les unitats 

administratives d’arxiu, en cas d’haver-ne. 
- Acords de Mesa que dicten restriccions sobre el tema. 

 

A més, s’ha volgut saber si es cobra per algun servei, especialment al personal 

extern. Les dades indiquen que és un fet molt puntual. Només a Andalusia i Catalunya 

es practica i a la Comunitat Foral de Navarra ocasionalment. En la resta de les dotze 

cambres no s’aplica en cap. El cobrament sempre és fa únicament en el servei 

reprogràfic. 

 
 

5.6. ACTIVITATS I DIFUSIÓ  
 
Des d’un punt de vista merament organitzatiu, es pot concebre que els arxius són 

simples oficines que realitzen determinades actuacions per al bon funcionament de 

l’organització institucional. Aquest punt de vista resulta ser un tant simplista ja que els 

arxius haurien d’anar molt més enllà. És tracta d’unitats administratives que per una 

                                                 
96 Cal saber on són els límits del lliure accés tot tenint present la confidencialitat i limitacions d’algunes 
dades i alhora protegir els drets de la declaració universal de drets humans i dels constitucionals com el 
dret a la cultura, dret a la informació, dret a la intimitat i la transparència de l’Administració com a 
premissa de la democràcia entre altres, Iturbe Mach (1998), Cruz Mundet i Mikelarena Peña (1998: cap. 
13 i 14), Sanchis Moreno (1999: 80), Cruz Mundet (2001: 326) i Cubells Puertes (2002a). 
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banda serveixen a les institucions i també, com a institucions públiques de les 

administracions parlamentàries, han de donar a conéixer la seua existència i la tasca que 

desenvolupen a la societat per contribuir a atendre les necessitats dels ciutadans.  

 

Dut a la pràctica, són pocs els arxius que fan efectiu aquest tipus d’activitat. La 

carència d’interès, fonamentalment a causa dels recursos disponibles, fa que siga 

impossible o gairebé impossible, destinar temps i recursos a aquestes finalitats ja que hi 

prioritzen altres que són les més necessàries per al dia a dia. 

 

No obstant això, cal donar a conéixer als ciutadans els fons documentals de què 

disposen i que poden ser objecte de consulta per qüestions que afecten problemàtiques 

socials, polítiques i culturals, o bé per ser fonts d’estudi i d’investigació. 

 

No es disposa de dades dels parlaments gallec i riojà pel que respecta aquest apartat. 

 
 
� Activitats de l’arxiu 

 
A l’enquesta s’ha preguntat per visites guiades realitzades tant a personal intern 

(funcionari, eventual, polític, etc.) com extern (alumnat universitari, ciutadans, etc.), 

organització d’exposicions, realització de tallers, organització de cursos i jornades, 

aplicació de serveis educatius i un apartat en blanc per a d’altres97. 
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Figura 53. Activitats més comuns  

 
Un nombre escàs ha confirmat que realitza activitats de difusió, en concret cinc 

casos. La gran majoria, deu, no en desenvolupen cap. 

 

                                                 
97 Alberch i Fugueras (2001: 57-85). 
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Dels cinc que en fan, les més habituals són les de les vistes (Parlament de 

Catalunya, Corts Valencianes i Parlament de Navarra), seguidament d’organització de 

cursos i jornades (Corts d’Aragó, Parlament de Catalunya, Corts Valencianes i 

Parlament de Navarra). En l’apartat altres trobem l’establiment de col·laboracions amb 

altres entitats (Arxius sense Fronteres per part de les Corts de Castella i Lleó) i 

organització de xarrades informatives a l’inici de legislatura (Parlament de Navarra). 

Cap d’aquests ha organitzat exposicions sobre la temàtica de l’arxiu ni ha realitzat 

tallers ni serveis didàctics per fomentar el coneixement sobre la uniat. 

 
� Mitjans de promoció 

 
Pel que fa a activitats de promoció, s’ha volgut saber sobre la realització de 

campanyes informatives, cartells i fullets que publiciten la unitat, l’enviament de correu 

electrònic i un apartat en blanc per indicar altres possibles formes. 
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Figura 54. Vies de promoció  

 
Novament es constata que són pocs els que realitzen alguna activitat (sis) i un 

majoritari que no en fan cap (nou). 

 

L’activitat que més es dóna és la d’enviament de correu electrònic (parlaments 

d’Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana) que dóna a conéixer l’arxiu, seguida 

de l’elaboració de fullets (Catalunya). En altres dos casos afirmen realitzar una altra 

mena de difusió interna (Castella i Lleó) i en un s’elaboren dossiers sobre la unitat 

d’arxiu destinats als nous diputats (Comunitat Foral de Navarra). Cap d’aquests elabora 

de cartells o organitza campanyes informatives sobre l’arxiu.  

 

En aquest apartat també tenen cabuda la difusió d’instruments de descripció (guies i 

quadre de classificació) i la tecnologia web, però són tractats en altres punts de l’estudi. 



L’organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols: estudi comparatiu 

 

  - 149 - 

 
 

5.7. IMPLANTACIÓ DE L ’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA  

 
L’administració electrònica és una de les grans fites que vol assolir l’administració 

actual per tal d’abastar l’eficàcia organitzativa, entre altres objectius que la modernitzen 

als nous temps, a les noves tecnologies i a les noves formes d’atenció i de serveis al 

ciutadà. Cal millorar els serveis públics i els processos democràtics i amb el nou model, 

a més d’un canvi organitzatiu, es fomenta l’adaptació a les noves maneres de funcionar. 

Les administracions públiques i també les parlamentàries, a l’igual que passa al sector 

privat (Simon Elorz, 1996; Bustelo Ruesta, 2006), reconeixen el valor afegit que suposa 

la implantació de les tecnologies de la informació (TIC) als processos de gestió i 

prestació de serveis98. Alguns han vist en les TIC una manera més eficaç de 

democratitzar els drets dels ciutadans, amb el dret a la informació i contribuir així a la 

transparència administrativa. 

 

Alguns dels avantatges que poden aportar són l’accés a la informació de manera més 

còmoda, fàcil i ràpida i sense haver de fer cues. L’accés pot ser universal (la distància 

geogràfica deixa de ser un obstacle), la simplificació de procediments per als ciutadans i 

entre administracions, el foment de la participació dels ciutadans (bústies, 

qüestionaris...), etc. Són obstacles entre altres la falta de disposició de la tecnologia 

requerida i la falta d’adaptació a la tecnologia i per tant als nous procediments 

administratius. 

 

L’administració parlamentària està actualment submergida en projectes que afecten 

al respecte99. La unitat administrativa d’arxiu, per tot açò, ha de prendre tota una sèrie 

de mesures per col·labora-hi i participar-hi degudament. Caldria recordar que entre els 

punts positius de col·laboració de l’arxiu està el fet que és la unitat que sap quin tipus de 

documentació és la més sol·licitada per a la consulta general (a banda de la 

documentació que es publica en els butlletins i diaris oficials) i és l’única unitat de les 

organitzacions que tenen una visió global de la documentació de la resta de 

                                                 
98 Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i 
al Comitè de les Regions: El paper de l'administració electrònica en el futur d'Europa (Text pertinent a 
l'efecte del EEE). DCOM 2003/567 final, 26-09-2003 [SEC(2003) 1038]. 
99 Per dir alguns projectes podem referir-nos a Sistema de gestión de documentos y archivo (SGDAS) al 
Senat de l’Estat espanyol i E-Corts a les Corts Valencianes. 
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l’organització. Saben quins departaments tramiten bé o malalament els seus expedients, 

i tenen la capacitat de corregir-los, d’ací la necessitat d’un sistema de gestió corporatiu. 

 

L’element essencial que vertebra el nou model d’administració electrònica és 

(l’aparició i) l’ús fonamental del document electrònic. Es tracta de documents que 

principalment es caracteritzen per no ser físics, però que continuen sent tan vàlids com 

els generats en els suports tradicionals. Apareix la possibilitat de realitzar tràmits via 

telemàtica en què la creació de documents en paper perd pes en favor de documentació 

generada en suports electrònics. És així com s’arriba a un primer punt de consulta de 

l’estat d’activitat i preparació dels arxius per acollir i tractar un nou tipus de 

documentació i tot fa preveure que serà un percentatge elevat de la documentació del 

futur. 

 

El canvi de suport comporta una conducta diferent de gestió d’acord amb els nous 

trets de la nova documentació, i des de l’arxiu, s’ha de continuar fent un tractament 

d’organització, valoració, classificació, descripció i conservació per garantir-ne la 

disponibilitat. 

 

El CIA recentment ha elaborat un Manual en què alerta la comunitat d’arxivers que 

para conservar los documentos electrónicos es importante incorporar una serie de 

requisitos archivísticos cuando se diseñan los sistemas y controlar los documentos 

durante su ciclo de vida para garantizar su calidad e integridad permanentes. (CIA, 

2006: 11) 100. 

                                                 
100 Davant d’un nou panorama sense precedents semblants es relacionen quatre principis que han sigut la 
base de la publicació i que són (2006: 15):  

- Los archivos deberían facilitar el establecimiento de políticas, procedimientos, sistemas, 
normas y prácticas diseñadas para ayudar a los productores de documentos a crear y 
conservar documentos auténticos, fiables y susceptibles de conservación a largo plazo. 

- Los archivos deberían participar en todo el ciclo de vida de los documentos (concepción, 
producción, conservación) para garantizar la incorporación al sistema de archivo, 
conservación y disponibilidad de los documentos de valor permanente. 

- Los archivos deberían ser responsables de la valoración de los documentos para identificar 
aquellos que tengan valor permanente. 

- Los archivos deberían articular los requisitos de conservación y accesibilidad para 
garantizar que los documentos de archivo sigan estando disponibles y sigan siendo 
accesibles e inteligibles a lo largo del tiempo. 

 
El CAU (2007: 5) amb posterioritat va elaborar un document on es recull i s’insistia en aspectes del 
document precedent: 

- El desarrollo de una política de gestión de documentos que abarque todo su ciclo de vida; 
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Davant del repte de gestionar nous sistemes d’informació i nous formats 

documentals cal posar en marxa i aplicar noves actuacions amb les quals fer una 

implementació dels requisits arxivístics per a una conservació permanent. Els passos a 

fer són (CIA, 2006: 45-53): 

 

- Primer paso: Investigación preliminar. 
- Segundo paso: Análisis de las actividades de la organización. 
- Tercer paso: Identificación de requisitos archivísticos. 
- Cuarto paso: Valoración archivística. 
- Quinto paso: Evaluación de los sistemas existentes. 
- Sexto paso: Estrategias de tratamiento archivístico y diseño de sistemas de 

archivo. 
- Séptimo paso: Garantizar la conservación a corto plazo. 

 

El CIA (2006: 60) ha establit requisits bàsics per aconseguir la conservació dels 

documents i aquests han de ser: auténticos, completos, accesibles e inteligibles 

rocesables y potencialmente reutilizables. 

 
Encara que hi ha moltes conseqüències que cal regular i vigilar CIA ( 2006: 2): 

 

- Como crear la estructura del sistema documental 
- Identificación y recuperación de los documentos electrónicos 
- Definir los criterios de ordenación de la documentación y pautas para su 

control y recuperación en sistemas automatizados 
- Dependiendo de la herramienta informática escogida y por lo tanto muy 

relacionado con el módulo siguiente si hemos decido conservar 
determinadas series en formatos electrónicos tenemos que definir cómo 
queremos que se almacenen y se recuperen, lo que supone en la práctica: 

• Definir las estructuras donde esos documentos se van a almacenar 
tanto a nivel físico (servidor de archivos, discos ópticos, etc.), como a 
nivel lógico (estructura de directorios, formatos, etc.) 
• Definir los metadatos necesarios para cada documento. 

                                                                                                                                               
- La determinación de funciones y responsabilidades con respecto a la gestión de documentos 

que han sido identificados como de conservación permanente; 
- El establecimiento de sanciones por la destrucción, alteración, etc. de documentos que han 

sido identificados como de conservación permanente. 
 

A més a més, com indica la CRUE (2007): 

- Contribuyen a la calidad y eficacia de la gestión administrativa; 
- Garantizan el diseño, creación y conservación de los documentos con las propiedades 

requeridas por la legislación para proporcionar validez jurídica y valor probatorio; 
- Aseguran la conservación y acceso a la memoria histórica de las universidades (en el cas 

de l’estudi, dels parlaments autonòmics). 
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• Definir el sistema de recuperación de la información (sobre los 
metadatos, los contenidos, ambos) 

 
Un sistema de archivo debería ser un instrumento de control de las funciones de 

gestión de documentos a través de todo el ciclo de vida. La Guía describía sistema de 
archivo como: 

Un sistema de información que ha sido desarrollado para almacenar y 
recuperar documentos, y organizado para controlar las funciones específicas de 
producción y almacenamiento de documentos y el acceso a los mismos, con el fin de 
salvaguardar su autenticidad y fiabilidad. 

 
Una primera pregunta feta, que d’alguna manera dibuixa com es troba la situació, ha 

sigut si hi ha gestió dels nous suports electrònics i alhora saber si s’estan prenent 

accions en la gestió arxivística de documents electrònics. 

8

6
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No

 
Figura 55. Tractament de documentació electrònica  

 
D’acord amb el gràfic anterior veiem que dels parlaments de què es disposa dades, 

la gestió dels nous suports dels quals es parla sembla que està implantant-se (parlaments 

aragonés, cantàbric, català, valencià, extremeny i basc ,i el balear, els projectes del qual 

són duts des de l’Àrea responsable de la gestió arxivística. El madrileny realitza 

projectes de digitalització)101.  Sense dades de les cambres d’Andalusia, Galícia i La 

Rioja. 

 
� Tipus de documentació electrònica existent 
 
Dels parlaments que es té dades, en principi, es poden esperar dos tipus de 

documentació electrònica: la documentació d’origen electrònic que ha nascut ja en el 

nou suport i per altra banda la documentació originalment generada en un suport no 

                                                 
101 De tota manera cal estar alerta amb els parlaments dels quals no es disposa de dades perquè la resposta 
de l’apartat, en realitat, pot ocultar en part d’aquests una absència de l’activitat i aleshores el nombre de 
parlaments amb dades negatives seria superior als del sí. 
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electrònic (paper, fotografies, plànols i mapes, etc.) i que ha sigut reproduïda en un nou 

suport, l’electrònic102. Sense dades de les cambres andalusa, gallega i riojana. 
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Figura 56. Tipus de documentació electrònica  

 
Les dades mostren que encara és pobre el panorama de la creació de la 

documentació generada electrònicament i que és rebuda per l’arxiu. Només en tenim 

dos casos testimonials, el del Parlament de Cantàbria i el del Parlament Basc. El gros en 

el treball de la documentació electrònica des de l’arxiu figura en tasques de conversió de 

formats digitals (parlaments aragonés, balear, català, valencià i extremeny). S’empra el 

mètode de la conversió a formats digitals perquè té com a objectius la preservació de 

documentació amb duplicats, difondre i consultar la documentació (a distància o en 

bases de dades), permetre la reproducció virtual del patrimoni documental i millorar el 

servei a usuaris i investigació103. 

 
� Digitalització retrospectiva  

 
Continuant amb la documentació electrònica, l’interés per la implantació provoca 

l’aplicació de mesures com la digitalització per tal de fer viable la visualització dels 

documents des de les pantalles d’ordinador, de documents que foren generats en altres 

suports. 

                                                 
102 Es descarta preguntar per la microfilmació per la tendència existent per optar per la digitalització. 
Giménez Chornet i Tolosa Robledo (2007: 4) La apuesta por la digitalización redundará en varias 
ventajas. La primera, la industria se ha volcado en el formato digital, hecho que proporciona garantías 
de supervivencia, mantenimiento tecnológico y bajada de precios. La segunda, el formato digital permite 
una mayor rapidez en la recuperación de la copia digital deseada, todo depende de los metadatos que 
enlacemos a dicha imagen. Tercero, la copia digital puede ser firmada digitalmente, autenticando dicha 
copia. Cuarto, el mantenimiento de los soportes ópticos requiere menos requisitos medioambientales 
diferentes al de nuestro entorno. Y quinto, la migración a otros soportes o cambios de formato es mucho 
más rápida que en el microfilm. 
103 El Senat, almenys des de l’any 2006 desenvolupa de manera pionera un projecte de modernització 
d’accesibilitat dels fons de la institució mitjançant treballs de conversió de documents de suports en 
paper, audio, vídeo, fotografia, etc. al suport electrònic (Valle de Juan, 2006) i gràcies al qual possibilita 
l’accés d’informació de la institució a la ciutadania a través del web. 
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Figura 57. Tractament retrospectiu 

 
En fan els parlaments aragonés, balear, català, valencià, extremeny i el madrileny. 

El baix nombre de casos xoca amb les intencions de futur anunciades en l’última reunió 

del grup espanyol del ICA/SPP en què preveuen que, entre els anys 2010 i 2012, la 

gestió de documentació electrònica estarà vigent a totes les institucions parlamentàries. 

 

Sense dades dels parlaments d’Andalusia, Galícia i La Rioja. 

 
� Signatura electrònica 
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Figura 58. Aplicació de la signatura electrònica 

 
De nou són pocs les arxius parlamentaris en els quals la implantació d’aquest 

mecanisme d’autentificació de documents generats o convertits als que prometen ser els 

nous suports de l’administració pública avançada són una realitat. S´hi constata la poca 

presència d’un mecanisme clau per a reconéixer la validesa (amb tots els valors) de 

documents solament en suport electrònic, segons la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de 

signatura electrònica. 
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Únicament implantat s’ha implantat al Parlament Basc104. L’Assemblea 

d’Extremadura s’està també començant a aplicar encara que la documentació no ha 

arribat a ser tractada a l’arxiu. Sense dades de les cambres d’Andalusia, Galícia i La 

Rioja. 

 
� Organització 
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Figura 59. Organització de la documentació electrònica 

 
S’aprecia una tendència a guardar una estructura de directori idèntica a la del quadre 

de classificació dels fons de les institucions i fer una integració general (parlaments 

aragonés, català, valencià, extremeny i basc). 

 

L’altra opció és l’estructuració de la documentació a l’igual que l’organigrama 

(Parlament de Cantàbria). 

 

Sense dades de les cambres andalusa, madrilenya, gallega i riojana. 

 
� Intervenció de l’arxiu 
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Figura 60. Intervenció arxivística sobre la documentació electrònica 

 

                                                 
104 Registro electrónico del Parlamento Vasco. Disponible a: 
<http://www.legebiltzarra.org/inicio_es.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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En realitat, s’obté un mal resultat en aquest apartat. Es veu la poca integració de 

l’arxiu per assolir projectes de modernització i acceptació del document electrònic. 

 

En aquest apartat, les Corts d’Aragó intervenen amb el canvi de formats, les Corts 

Valencianes també realitza canvis de formats a més d’afegir marcadors, metadades i 

mesures de protecció i el Parlament de les Illes Balears intervé a través d’una empresa 

externa també amb el canvis de formats. Sense dades dels parlaments d’Andalusia, 

Comunitat de Madrid, Galícia i La Rioja. 

 
� Metadades  

 
Seguint el Manual del CIA (2006: 85) Los metadatos son necesarios para que los 

documentos sean accesibles; para facilitar su recuperación eficaz […] , para 

presentarlos en su contexto auténtico […]  y para probar su autenticidad105.  

 
Només el parlament valencià aplica a la documentació que tracta metadades de 

caràcter descriptiu. 

 
� Plataforma 
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Figura 61. Existència de plataforma telemàtica 

 

                                                 
105 Segueix dient que: las categorías de metadatos relevantes para la funcionalidad de acceso son: 

- Metadatos técnicos 
Información sobre formatos, estructuras y vínculos de los documentos conservados.  
Documentación de sistemas sobre el sistema original.  

- Metadatos de tratamiento archivístico 
Metadatos de gestión de documentos creados en la organización productora  
Información sobre las estructuras, los códigos, etc., de los documentos y sus metadatos 

- Metadatos de conservación permanente 
Metadatos descriptivos producidos por los archivos para el control intelectual y físico de 
los documentos dentro del archivo.  

Martínez Usero (2006) i Cruz Mundet (2006: 117-118) recull altra organització de metadades. 
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L’Assemblea de Madrid sí que en disposa, el Parlament de Catalunya a través de les 

infraestructures que apliquen altres serveis per a tota la institució i la resta de les 

respostes han sigut negatives. Sense dades de les cambres d’Andalusia, Illes Balears, 

Galícia, País Basc i La Rioja. 

 

� Politiques de migracions de dades 
 

Es tracta d’un dels mètodes de conservació i de prevenció vitals per superar 

l’obsolescència de sistemes tecnològics i garantir la perdurabilitat de la documentació i 

de la informació i les dades que aquestes contenen.  

 

Los documentos que en un momento dado parecen susceptibles de 
conservación, pueden dejar de serlo más adelante, cuando partes del 
sistema que son esenciales para la conversión y la migración se queden 
obsoletas y/o estén defectuosas. (CIA, 2006: 52). 
 
La migración incluye tanto el copiar documentos de forma periódica en 
nuevos soportes de grabación, del mismo o de diferentes tipos (esto se 
denomina “refrescar”), como pasar información de un formato a otro 
más actual. (CIA, 2006: 65). 
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Figura 62. Aplicació de polítiques de migracions de dades 

 
Realment, no se’n costata cap cas, tret del Parlament de Catalunya a través d’altres 

unitats, com se suposa que també passarà en la resta de cambres (Assemblea de Madrid 

i també les Corts de Castella i Lleó). Sense dades de les cambres anadalusa, balear, 

gallega, basca i riojana. 

 
� Còpies de seguretat 

 
Es tracta d’una de les mesures eficients contemplades pel CIA (2006: 54-55) per a la 

prevenció de desastres i combatre pèrdues d’informació. 
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Figura 63. Còpies de seguritat 

 
Són practicades en un major nombre de parlaments, però tot fa pensar que aquest 

increment no es deu a la possessió i gestió de documents electrònics, sinó a la 

documentació d’arxiu de treball en general, com és el cas de les còpies que fan el 

serveis d’informàtica als diversos departaments de la institució. 

 

Fan servir aquesta mesura els parlaments aragonés, català, valencià, extremeny i 

madrileny, a més del castellanolleonés. Sense dades dels parlaments andalús, balear, 

gallec, basc i riojà. 

 
� Repositori o servidor informàtic 

 
Una altra de les mesures de conservació del nou sistema que requereix la 

documentació electrònica és la disposició de repositoris o servidors informàtics, aspecte 

pel qual es preguntava en l’enquesta. 

 

Segons Esteban Navarro (2001: 43) La investigación en su preservación se enfrenta 

fundamentalmente a dos retos: en primer lugar, la creación de depósitos de 

conservación adecuados, tanto físico-lógicos (disquetes, discos compactos, vídeo discos 

digitales, etc.) para los originales y las copias, como contenedores y almacenes de estos 

depósitos seguros, siempre en óptimas condiciones. Por otra parte, sería necesaria la 

adopción de nuevas y más urgentes medidas de actuación ya que lo digital es más 

vulnerable al paso del tiempo que el papel. Cruz Mundet (2006: 123) llança la 

recomanació que, amb les transferències de documentació electrònica, aquesta siga duta 

a servidores destinados a la conservación perpetua, dotados de medidas de seguridad 

que garanticen su autenticidad. 
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Figura 64. Repositori o servidor informàtic 

 
De nou pocs parlaments estan dotats amb aquesta mesura. És el cas dels parlaments 

aragonés, valencià i madrileny, a més del castellanolleonés. Sense dades de les cambres 

d’Andalusia, Illes Balears, Galícia, País Basc i La Rioja. 

 

� Normativa específica 
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Figura 65. Aplicació d’una normativa específica 

 
Sols es verifica en un, l’extremeny. En aquest últim grup de respostes, s’ha atés la 

proposta de programa d’intervenció en arxius de documents electrònics d’Esteban 

Navarro (2001: 42) en què es tracten aspectes d’aplicació de pla de preservació, mesures 

de conservació preventiva i l’estudi d’estratègies i tècniques adequades per a dur a 

terme la reproducció massiva i contínua dels documents electrònics. 

 

Sense dades de les cambres anadalusa, balear, gallega, basca i riojana. 
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5.8. SUBCONTRACTACIÓ DE SERVEIS  

 

La subcontractació de serveis sembla ser un fet cada vegada més habitual en els 

arxius públics. La necessitat de posar al servei la documentació, tenir cura de la 

conservació, garantir-ne la perdurabilitat, fer-la més accessible amb les noves 

tecnologies i per altres raons incrementa el volum i el ritme de treball i dóna lloc que 

moltes vegades el personal i els recursos públics queden curts i es vegen amb 

l’obligació d’enllestir tasques per altres vies106. 

 

En referència als centres que s’analitzen, es pot veure que sí que es disposa en 

algunes cambres, encara que predomine el no-ús. 
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Figura 66. Parlaments amb serveis subcontractats  

 
Pel que s’observa al gràfic, sí que es dóna la subcontractació de serveis sobre els 

fons dels parlaments, encara que no són gaire elevats els casos. Només quatre 

parlaments (els de les Illes Balears, Castella-la Manxa, Catalunya i Comunitat Foral de 

Navarra) afirmen subcontractar algun o alguns serveis. Una àmplia majoria, deu, no en 

fa servir cap i els parlaments gallec i riojà, no es disposen de dades. 

                                                 
106 Com diu Muñoz Serrulla i Gonzalez Fuertes (2007: 81) proliferen en aquests darrers anys empreses 
d’externalització que, juntament amb el servei de la custòdia documental ofereixen serveis 
complementaris com la neteja de la documentació, creació d’aplicacions informàtiques, digitalització, 
descripció, etc. 
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Figura 67. Tipus de serveis que se subcontracten  

 
De les cambres que sí que realitzen subcontractacions de serveis a empreses 

privades veiem que els que s’ofereixen són els d’externalizació (Parlament de les Illes 

Balears), microfilmació (Parlament de Catalunya), restauració (Parlament de Catalunya) 

i enquadernació (Parlament de Navarra), això sí, tots ells només amb un únic cas. 

Respecte a la migració de suports s’hi constaten dos casos (Corts de Castella-la Manxa i 

Parlament de Navarra) i a la digitalització en tenim tres (i per tant, segons les dades, el 

més comú: Parlament de les Illes Balears, Corts de Castella-la Manxa i Parlament de 

Catalunya). No en disposem de descripció ni d’eliminació de documentació ni de cap 

altre. 

 

 

5.9. QUALITAT I AVALUACIÓ DELS SERVEIS  

 

S’ha consultat sobre l’existència de diferents mecanismes que un arxiu pot posar en 

marxa per tal de controlar i fer avaluacions de la qualitat del seu servei. Als següents 

gràfics es pot comprovar el grau d’aplicació als parlaments que analitzem des de 

diferents aspectes a aplicar. 

 

Com indica Rodríguez Barredo (2004: 43), cal marcar uns dels objectius prioritaris 

en un sistema de qualitat que tracten i assoleixen punts com: 

 
- Satisfacer las necesidades del ciudadano-usuario 
- Mejorar la eficacia global del Archivo (y de la Administración) 
- Aumentar la confianza de los ciudadanos ante la Administración 
- Mejorar la imagen corporativa de la Organización 
- Mejorar la participación de los empleados 
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- Obtener la certificación de la calidad de la Organización 
- Difusión. Del método científico a utilizar: cartas de servicios, 

progradaciones por objetivos,…  
- Favorecer las buenas relaciones entre el personal de Archivo 
- Incorporar la voz de los ciudadanos a los objetivos de calidad 

 

La calidad total en los Archivos pasa por hacer realidad: 

 
- Un nuevo grupo de prioridades dentro del servicio del Archivo. 

Además de recoger, conservar, servir... 
- Movilizar todos los recursos humanos en una misma dirección. Más 

formación 
- Unos nuevos enfoques en las relaciones personales del Archivo: 

Motivación. 
- Difusión del método o de los métodos empleados. En este caso son: 

"La Carta de Servicio del Archivo" y "la Programación por 
Objetivos". 

- La incorporación de la ''voz del usuario" a los objetivos del Archivo. 
 

Actualmente casi todos los autores de sistemas de calidad coinciden en: 

 

La prioridad absoluta del Archivo es atender las necesidades y 
expectativas de sus usuarios (administradores, ciudadanos e 
investigadores). 

 

Quant a aquest apartat, no es disposa de dades del Parlament de Galícia ni del 

Parlament de La Rioja. 

 
� Normes de funcionament del servei 
 
Un primer instrument que caldria incorporar són les normes de funcionament107 pels 

avantatges que comporten quant a funcionament. 

                                                 
107 Per a Borrás Gómez (2004: 92) és el documento interno para el personal del Archivo donde se 
describe la misión y las funciones de cada puesto de trabajo del Archivo.[...] Se revisa periodicamente 
para fijar responsabilidades y objetivos a alcanzar en el marco de planificación estratégica de la 
[institución]. 
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Figura 68. Normes de funcionament del servei  

 
Es detecta una igualtat entre casos positius (7) i negatius (8), quant a l’elaboració de 

normes de funcionament de l’arxiu perquè puguen ser oferides als usuaris. Les dues 

respostes en blanc (dels parlaments de Galícia i la Rioja) poden ser causa d’una realitat 

on predominen els casos negatius. En tenen els parlaments asturià, castellanolleonés, 

català, valencià, extremeny, murcià i navarrés. 

 
� Manuals de procediment 
 
En paraules de Cruz Mundet (2006: 280): es un documento compuesto y abierto que 

normaliza y armoniza el desarrollo y el cumplimiento operativo de los procedimientos 

de uso y archivo de los documentos en toda la organización. L’aplicació contribueix a 

l’establiment de la qualitat amb el control del procediments que se’n desenvolupen108.  
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Figura 69. Manuals de procediment  

 
L’elaboració de manuals de procediment aporta xifres absolutament negatives. 

Només les cambres d’Andalusia, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i la 

Comunitat Foral de Navarra afirmen disposar de manual d’alguns procediments. 

 
 

                                                 
108 Segons Borrás Gómez (2004: 92) es lo más parecido a un manual de calidad para cierta 
documentación. 
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� Carta de serveis 
 

Es tracta d’una altra eina de gestió de qualitat, que com explica Herrera Díaz-

Aguado (2004: 36) Están llamadas a reconocer a los ciudadanos derechos y a asegurar 

de la administración servicios o prestaciones concretas de acuerdo con un determinado 

y mensurable nivel de calidad. [...] Este catálogo de normas y reglas de calidad servirá 

para orientar los servicios al usuario, sustantivizar y objetivar las obligaciones y 

responsabilidades de las unidades y su personal, transmitir a la organización objetivos 

y políticas claras, mejorando su dirección, e implantar el control de calidad de los 

servicios públicos. 
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Figura 70. Carta de serveis 

 
També la disposició d’una carta dels serveis de l’arxiu que oferir als usuaris, obté 

xifres negatives. Tan sols es disposa d’un cas que afirma tindre aquest instrument. Es 

tracta del Parlament Basc. 

 
� Suggeriments, queixes i reclamacions 

 
Seguint amb Herrera Díaz-Aguado (2004: 38) especifica que la gestión de quejas 

permite detectar eficazmente puntos débiles o áreas de mejora en una organización 

pública. 
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Figura 71. Suggeriments, queixes i reclamacions  
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La recollida i consideració de suggeriments, queixes i reclamacions obté major grau 

d’implantació en comparació amb les aplicacions anteriors (Corts d’Aragó, Junta 

General del Principat d’Astúries, Corts de Castella-la Manxa, Parlament de Catalunya, 

Parlament de Navarra i Parlament Basc), però les dades segueixen sent negatives 

d’acord amb la mitjana. 

 
� Enquestes de mediació del grau de satisfacció 

 
Les enquestes109 aplicades a la unitat d’arxiu poden determinar els canvis que 

necessita realitzar per a l’atenció als usuaris, amb totes les problemàtiques que això 

comporta. 
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Figura 72. Enquestes de mediació del grau de satisfacció  

 
Igualment s’obtenen dades negatives i una mitjana negativa. El Parlament de 

Catalunya i les Corts Valencianes són els únics casos que en fan constar. 

 
� Incorporació de la veu de l’usuari als objectius de l’arxiu 
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Figura 73. Incorporació de la veu de l’usuari als objectius de l’arxiu  

                                                 
109 Si queremos conocer con precisión la percepción de los usuarios y las usuarias respecto del servicio 
que reciben, tendremos que recurrir necesariamente a las encuestas […]  Precisamente por que una cosa 
son los resultados objetivos de la gestión pública, y otra, que puede ser diferente, la percepción que 
tienen los usuarios de ese mismo servicio. […]  Para que se produzca una transformación conceptual real 
en la gestión pública parece razonable que el ciudadano deba ser consultado periódica y regularmente 
sobre el grado de satisfacción de los servicios que recibe. (Herrera Díaz-Aguado, 2004: 38) 
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Igualment s’adquirixen dades negatives i una mitjana negativa. Les Corts d’Aragó, 

les Corts de Castella i Lleó, el Parlament de Navarra i el Parlament Basc, són els únics 

casos que ho indiquen. 

 
� Autoavaluacions  
 

Una altra mesura recollida per autors com Martínez García (2004: 125) i Cruz 

Mundet (2006: 286-298) i constata una absoluta inexistència als arxius parlamentaris en 

la seua posada en pràctica. D’acord amb les dades, cap n’han fet dels consultats. 

 
� Auditories d’informació 
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Figura 74. Auditories d’informació  

 
Novament s’obtenen dades negatives. Només s’hi troben dos casos. A l’arxiu del 

parlament de la Comunitat Foral de Navarra, es tracta d’una auditoria general al 

parlament en què l’arxiu, com a una unitat més que és i que en forma part, també l’ha 

passada. També l’arxiu del Parlament de Catalunya n’ha passada almenys una en 

aquestes circumstàncies. 

 
� Certificat de qualitat en base a la norma UNE en ISO 9001:2000  
 

Es comprova l’absoluta inexistència de la posada en pràctica als arxius 

parlamentaris. D’acord amb les dades, cap n’ha fet.  

 

No obstant això, hi ha interés d’aplicar altres normes ISO que no són pròpiament de 

qualitat però hi contribueixen. En aquest sentit l’Arxiu de las Corts de Castella i Lleó 

està realitzant esforços per aplicar la norma ISO 15489 1 i 2, sobre la gestió documental 

(Grimal Santos, Vaquero Lorenzo i Vián del Pozo, 2008: 213-217). 
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En relació amb possibles mesures que contribuisquen a fomentar la qualitat del 

servei i l’avaluació, s’haguera pogut també preguntar a l’enquesta sobre l’elaboració de 

plans estratègics i plans director. 

 
 
 

5.10. PRESSUPOST 

 
L’enquesta contemplava una pregunta referent al pressupost disponible per l’arxiu. 

La contestació ha sigut negativa per diversos motius: 

 
� En primer lloc el pressupost real de l’arxiu és difús. Les nòmines del 

personal van per una banda i tenen certa dificultat per a ser calculades, el 

pressupost de les instal· lacions, material, subcontractacions... va per altra 

banda. 

� La segona raó és que, en gairebé tots els parlaments, la unitat d’arxiu 

s’agrupa junt amb altres unitats administratives. De nou es fa difícil 

desglossar quines quanties van destinades concretament a l’arxiu i quines a 

les altres. També ocorre que alguns anys hi ha més esforços econòmics per 

unes unitats i altres anys per altres, depenent dels projectes i les prioritats 

que hi ha perquè es posen en marxa. De la mateixa manera i relacionant-ho 

amb allò dit anteriorment, existeix personal no exclusiu per a l’arxiu i que 

llavors treballa per a l’arxiu i per altres unitats. Ací és difícil determinar 

qüestions de dedicació a l’arxiu. El mateix passa amb instal·lacions 

compartides (zones de treball i consulta, mobiliari, etc.). 

 

La disposició de dades desglossades del pressupost hauria sigut un bon punt de 

suport per veure els possibles motius de recursos i serveis que motiven les diferències 

entre arxius parlamentaris. 

 

Per tots aquests motius i per la nul·la contestació (només han contestat tres cambres) 

la pregunta ha sigut descartada per a l’anàlisi. 

 

Cal recordar que pel principi d’autonomia parlamentària cada cambra aprova els 

seues propis pressupostos. 
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5.11. PRESÈNCIA WEB 

 
A banda de la informació demanada a les enquestes van haver dos centres d’atenció 

sobre informació arxivística que recull informació dels centres i que no es contemplava 

en les enquestes. Es tracta de la disponibilitat d’informació de la unitat en les pàgines 

web i de regulació arxivística de la institució parlamentària. 

 
En el següent d’aquest dos punts es pretén comprovar el grau de la presència en la 

xarxa de l’existència de les unitats d’arxiu i dels serveis que hi ofereixen. 

 

Segons Marcos i Rovira (2006: 13) i altres autors, amb la web s’ofereix [...] un 

medio de difusión idóneo para llegar a un gran número de ciudadanos. En una 

sociedad democrática donde se tiende a la transparencia de las administraciones y de 

los gobiernos, las posibilidades que brinda la web hacen de ella el medio ideal para la 

comunicación. Seguint amb aquesta línia Agelet Ordobàs (2002: 5-7) exposa que 

mitjançant l’accés remot que permet la web és possible donar informació i difusió de les 

activitats, consultar els instruments de descripció i fins i tot accedir als fons que 

puguem tenir digitalitzats. És una via d’accés que té com a beneficis: 

 
- És un medi universal 
- És un medi econòmic 
- És un canal de comunicació descentralitzat i multidireccional 
- Els productors d'informació coneixen els usuaris 
- No és un medi invasiu 
- La consulta és íntima i anònima 
- La comunicació és asíncrona 
- Està en canvi permanent 

 

Des d’un primer punt de partida, es volia fer la diferència entre arxius parlamentaris 

amb web pròpia, arxius que tenen una secció pròpia a la pàgina web oficial de la cambra 

i arxius que comparteixen secció amb altres unitats dins de la pàgina web oficial de la 

cambra i finalment i, per defecte, webs que aporten alguna informació en relació a 

l’arxiu. 
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Feta una primera aproximació, s’ha pogut percebre que, en general, són pocs els 

arxius que disposen d’un espai a la web des d’on donar-se a conéixer. S’ha pogut 

constatar que cap arxiu parlamentari ha construït una web pròpia. De la mateixa manera, 

tampoc s’hi donen casos d’arxius que disposen un apartat específic a la web oficial del 

parlament, un apartat específic (i no barrejat amb altres unitats) d’arxiu accessibles des 

de la pàgina oficial de la cambra. Els pocs casos d’arxius amb presència a la web 

institucional se sol oferir la informació unida amb altres unitats del parlament. Seria el 

cas de l’arxiu parlamentari andalús, aragonés, asturià, català, valencià, madrileny, 

navarrés, basc i riojà. 

 

Per tal d’analitzar aquest punt es van consultar les pàgines web oficials de les 

diverses cambres autonòmiques. Amb la consulta de cadascun dels espais de la web i 

del mapa web de la pàgina s’han recollit les dades que s’analitzen. 

 

A la taula següent es pot veure la presència o no de l’arxiu parlamentari a la web de 

la cambra. 
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Taula 4. Parlaments amb informació arxivística a la web 
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¿Presència 
web de 

l’existència 
de l’arxiu? 

Sí 
110 

Sí 
111 

Sí 
112 

No No 
No 
(*) 

No 
(*) 

No 
(*) 

Sí 
113 

Sí 
114 

No 
(*) 

No 
Sí 
115 

No 
116 

Sí 
117 

Sí 
118 

Sí 
119 

Sí, si les dades anaven més enllà de les dades de contacte. 

                                                 
110 Parlamento de Andalucía - Documentación y Archivo. Disponible a: 
<http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-
parlamento/composicionyfuncionamiento/serviciosadministrativos/documentacionyarchivos.htm>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
111 Cortes de Aragón. Archivo parlamentario. Disponible a: 
<http://www.cortesaragon.es/Archivo_parlamentario.96.0.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
112 Junta General del Principado de Asturias. Disponible a: 
<http://www.jgpa.es/portal.do?IDM=99&NM=3>. [Consulta: 15.03.2010]. i 
<http://www.jgpa.es/portal.do?TR=C&IDR=190> (Informació del personal) i Censo-Guía de Archivos de 
España e Iberaoamérica. Disponible a: 
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=597174>. [Consulta: 15.03.2010]. 
113 Parlament de Catalunya - Centre Gestor. Disponible a: 
<http://www.parlament.cat/web/composicio/administracio-parlamentaria/centre-
gestor?p_co00=ESTUDIS_PARLAMENTARIS>. [Consulta: 15.03.2010]. 
114 Corts Valencianes. Disponible a: http://www.cortsvalencianes.es/contenido.jsp?id_nodo=4123>. 
[Consulta: 15.03.2010].  
115 Asamblea de Madrid. Disponible a: 
<http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/QueEsLaAsamblea/ComoFunciona/EstructuraA
dministrativa/dg_parlamentaria.htm>, 
<http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/QueEsLaAsamblea/ComoFunciona/EstructuraA
dministrativa/dg_parlamentaria.htm#sca> i  
<http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142284055376&idConsejeria=1109
266187272&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228350&language=es&pagename=Co
munidadMadrid%2FEstructura&pv=1142323834468&sm=1109266100977>. [Consulta: 15.03.2010] 
116 Censo-Guía de Archivos de España e Iberaoamérica. Disponible a: 
<http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=623832>. i 
<http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=4969&IDTIPO=1
00&RASTRO=c791$m3901,3922>. [Consulta: 15.03.2010]. 
117 Parlamento de Navarra. Disponible a: <http://www.parlamento-
navarra.es/castellano/organizacion.asp>. [Consulta: 15.03.2010]. 
118 Parlamento Vasco – Quién es quién – Servicios administrativos – Estudios. Disponible a: 
<http://www.parlamento.euskadi.net/c_servicios_3.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
119 Parlamento de la Rioja. Disponible a: <http://www.parlamento-
larioja.org/?go=8054f8847815df7f0de1611f952c4ef3f00843fd7031718933874757e49e664c662036e5f7f
956496f08cb5f4c2e327d5736a20f41aa1e8b915c507406ddf35a5f85fe8a9e6be8c8247fcf973067f6f592e64
62acf039e12feadcd64a7e807ab05afaa77e13496b1>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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La diferència d’informació que s’ofereix varia, i molt, en les pàgines webanh. De la 

riquesa del Parlament d’Andalusia i les Corts Valencianes s’oposen altres que tot i tenir 

dades de l’arxiu aquestes són molt poques i breus. 

 

(*) En la web del Parlament de Cantàbria es fa menció de la unitat d’arxiu però no 

existeix cap contingut al respecte. Pel que fa a les Corts de Castella-la Manxa, les Corts 

de Castella i Lleó i l’Assemblea d’Extremadura existeix informació de personal 

responsable de l’arxiu del parlament, però com adés, no existeix cap contingut al 

respecte.  

 

D’informació sobre arxius externa a la web parlamentària en tenim al Censo-Guía 

de Archivos de España e Iberoamérica del Ministeri de Cultura amb dades de contacte 

de tots aquests (del responsable, postal i telefònica) i d’algunes més com l’horari 

d’atenció (comunitats de Cantàbria, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Regió de 

Múrcia), dels serveis que s’ofereixen (Cantàbria, Castella i Lleó i Regió de Múrcia), 

història de l’arxiu (Principat d’Astúries, Castella i Lleó i Regió de Múrcia) o data de 

fundació (Cantàbria i Castella i Lleó), informació d’alguns serveis que realitzen 

(Cantàbria), de les instal·lacions (Castella i Lleó i Regió de Múrcia), dels metres lineals 

(Regió de Múrcia) i publicacions (Principat d’Astúries). 

 

D’altres webs amb informació referent al tema, s’ha recollit de la Comunitat 

Autònoma de la Regió de Múrcia a la web de cultura i turisme del govern autonòmic. 

 

En la següent figura es presenta el tipus d’informació disponible referent als arxius a 

l’abast, tant a les webs dels parlaments autonòmics com a les altres webs d’interés, 

principalment del món de l’arxivística. 

 

Taula 5. Tipus d’informació dels arxius parlamentaris a la web 
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Dades 
generals120 √ 

(a)121 √ (a) √ 
(a) 

(a) (a) (a) (a) (a) 
√ 
(a) 
122 

√ 
(a) 

(a) (a) √ 
(a)123 

(a) √ 
(a) 

√124 
(a) 

√ 
(a) 

9 
(17) 

Dades de 
contacte125 √ (a) √

126 
(a) 

(a) (a) 
√ 

(a) i 
(b)127 

(a) 
√ 

(a) i 
(b)128 

√ 
(a) i 

(b)129 

√ 
(a) i 

(b)130 

√ 
(a) i 

(b)131 

√ 
(a) i 

(b)132 
(a) (a) (a) 

√ 
(a) i 

(b)133 

√ 
(a) 

√ 
(a) i 

(b)134 

11 
(17) 

                                                 
120 Nom de l’unitat administrativa i descripció o definició d’aquesta. 
121 Informació també al glosari de la web. Parlamento de Andalucía. Disponible a: <http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-
parlamento/utilidades/glosarioterminos.do>. [Consulta: 15.03.2010]. 
122 Informació també al glosari de la web. Parlament de Catalunya - Glossari. Disponible a: <http://www.parlament.cat/web/serveis/glossari>. [Consulta: 15.03.2010]. 
123 Informació també al glosari de la web. Asamblea de Madrid. Disponible a: 
<http://www.asambleamadrid.es/AsambleaDeMadrid/ES/OpcionesNavegacion/glosario_terminos.htm>. [Consulta: 15.03.2010]. 
124 Parlamento Vasco – Servicios – Conocenos- Directorio parlamentario. Disponible a: <http://www.parlamento.euskadi.net/c_directorio_admin_3.html>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
125 Tots els parlamnts diposen d’informació de concate generals les consultes i suggerients de les quals són redirigides a les unitats i departaments en concret. El que es vol 
saber és si es dóna informació directa de concate amb les persones reponsables i si es possible amb noms i cognoms i càrrec. 
126 Mitjançant un formulari: Cortes de Aragón.: Servicio de Biblioteca, Archivo y Fondo Antiguo. Disponible a: 
<http://www.cortesaragon.es/Servicio_de_Biblioteca_Archiv.341.0.html?&L=>. [Consulta: 15.03.2010]. 
127Parlamento de Canarias. Organigrma. Disponible a: <http://www.parcan.es/organigrama>. [Consulta: 15.03.2010]. Solament contacte amb la cap del Servei. 
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Responsable 
(a) √ 135 

(a) 
(a) (a) 

√ 
(a) i 
(b) 

(a) 
√ 

(a) i 
(b) 

(a) 
√ 

(a) i 
(b) 

√ 
(a) 

√ 
(a) i 

(b)136 
-137 (a) (a) i 

(c)138 
√ 

(a) i 
(b) 

(a) 
√ 

(a) i 
(b) 

8 
(16) 

Data 
fundació  

- - - - - (a) - (a) - - - - - - - - - 
(2) 

                                                                                                                                                                                                                                           
128Cortes de Castilla-La Mancha. Disponible a: <http://www.cortesclm.es/index.htm>. [Consulta: 15.03.2010]. Solament contacte amb la directora administrativa i cap d’àrea. 
Cortes de Castilla-La Mancha>Organigrama. 
129 Cortes de Castilla y León. Disponible a: <http://www.ccyl.es/cms/cortes/organizacion>. [Consulta: 15.03.2010]. 
130 Solament contacte amb la cap de l’Àrea. 
131 Corts Valencianes. Disponible a: <http://www.cortsvalencianes.es/Empleados?accion=3&area=9283&orden=1&id_nodo=4072>. [Consulta: 15.03.2010]. 
132 Asamblea de Extremadura. Disponible a: <http://www.asambleaex.es/directorio-14>. [Consulta: 15.03.2010]. Solament contacte amb la cap de l’Àrea. 
133 Parlamento de Navarra. Disponible a: <http://www.parlamento-navarra.es/castellano/direcciones.asp>. [Consulta: 15.03.2010]. Solament contacte amb la cap del Servei. 
134 Solament contacte amb el cap del Servei. 
135 Cortes de Aragón: Secretaría General: Servicios. Disponible a: <http://www.cortesaragon.es/Secretaria_General_Servicios.115.0.html>. [Consulta: 15.03.2010]. 
136 Asamblea de Extremadura. Disponible a: <http://www.asambleaex.es/directorio-14>. [Consulta: 15.03.2010]. 
137 Parlamento de Galicia. Directorio. Disponible a: <http://www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/ContenidoGal/pargal_Colofon_Directorio.aspx>. [Consulta: 
15.03.2010]. 
138 CARM. Es Archivo del Parlamento Autonómico. Disponible a: 
<http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=4969&IDTIPO=100&RASTRO=c791$m3901,3922>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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Història √ - (a) - - - - (a) - - - - - (a) - - - 1 
(4) 

Normativa √ - - - - - - - - - - - - (c) - - - 1 
(2) 

Informació a 
l’usuari 

√ √ - - - - - - - √ - - - - - - - 
3 

Fons √ √ - - - - - - - √ - - - - - - - 3 

Horari 
d'atenció √ - - - - (a) - (a) - √ 

(a) 
- - - (a) - - - 

2 
(5) 

Serveis √ - - - - (a) - (a) - √ √139 - - (a) - - - 3 
(6) 

Biblioteca 
auxiliar 

- - - - - (a) - - - √ - - - - - - - 
1 

(2) 

Quadre de 
classificació 

- - - - - - - - - √ - - - - - - - 
1 

Instruments √140 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

                                                 
139 Asamblea de Extremadura. Disponible a: <http://www.asambleaex.es/pagina-4>. [Consulta: 15.03.2010]. 
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de descripció 
Instal·lacions - - - - - - - (a) - - - - - (a) - - - (2) 

Metres 
lineals 

- - - - - - - - - - - - - (a) - - - 
(1) 

Publicacions - - (a) - - - - - - - - - - - - - - (1) 

Enllaços 
d’interés 

- - - - - - - - - √ - - - - - - - 
1 

Altres 
productes 
documentals 

- - - - - - - - - √141 - - - - - - - 
1 

Altres - - - - - - - - - √142 - - √143 - - - - 2 

TOTAL 10 5 5 3 3 6 3 8 3 12 4 2 4 9 3 3 3  
 

                                                                                                                                                                                                                                           
140 Informació sobre els instruments de descripció a la Guía del usuario de Documentación y Archivo. 
141 Difusió selectiva d’informació (DSI). 
142 Visites. 
143 Organigrama. 
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(a) Informació també contemplada i disponible al Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica. 
(b) Informació de contacte als directoris de personal del parlament, no a l’espai web de la unitat d’arxiu. 
(c) Informació amb altres web relacionades amb l’arxivística. 



 

Generalment, les dades que més es repeteixen són, com mostra la taula anterior, les 

d’alguna informació descriptiva sobre aquestes unitats de la institució (entre les que 

figura l’arxiu) mitjançant un organigrama (esquemàtic o desenvolupat) i també 

informació de contacte bé amb la unitat, amb les persones o bé totes dues formes. 

 

A continuació, de més a menys presència, la població en general té accés a les dades 

de contacte del responsable (tots menys Galícia), d’informació dels serveis o d’alguns 

serveis que fan, l’horari d’oficina i d’atenció, la història arxivística dels fons, 

informació a l’usuari, informació del fons, la data de creació de l’arxiu, normativa  

reguladora de la unitat, informació de les instal·lacions, accés al quadre de classificació, 

informació dels instruments de descripció amb què compta la unitat, enllaços webs 

d’interés relacionades amb arxius parlamentaris o d’arxivística, disposició d’altres 

productes documentals, informació dels metres lineals de documentació, publicacions, 

informació sobre visites a l’arxiu i finalment informació gràfica del organigrama en 

relació amb la institució. 

 

Altres opcions que plantegen arxius amb més repercussió cultural i més dinamisme 

d’activitats divulgatives que contemplen i que podrien ser iniciatives a recollir a la web i 

que no ho està en els apartats d’arxiu podria ser la recollida d’opinió (bústia 

diferenciada de la del parlament), divulgació de notícies relacionades amb la 

documentació dels arxius parlamentaris, la difusió del Pla Director de l’arxiu, 

informació sobre les característiques i trets diferenciadors del sistema d’arxiu 

parlamentari, la divulgació d’eines com les normes de reproducció, transferència i 

conservació, el calendari de conservació o la proposta, el manual del gestió de l’arxiu, la 

guia de l’arxiu, publicacions (memòries, col· laboracions en exposicions, revista 

d’arxius del centre...), els programes educatius que puguen haver (visites, tallers, 

itineraris, maletes pedagògiques, activitats, una presentació virtual de l’arxiu i 

col·leccions educatives), bibliografia específica, preguntes freqüents, exposicions 

virtual de documents més transcendents, visita virtual a l’edifici i al fons documental, 

com arribar, vídeo de l’arxiu etc144. 

 

                                                 
144 Vegeu el munt d’informació que es podria oferir a Agelet Ordobàs (2002: 14-18). 
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5.12. REGLAMENTS I NORMES D ’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT O 

SIMILARS DE LES UNITATS  

 
� L’arxiu al reglament de la cambra 
 
L’arxiu és una unitat més de la institució a la qual dóna servei i que hauria de ser 

contemplada a l’organigrama i a la normativa bàsica de funcionament. En el cas de les 

administracions parlamentàries autonòmiques l’arxiu (o per defecte els professionals 

necessaris per a dur aquesta unitat145) és esmentat als corresponents reglaments en un 

nombre baix de casos. 

 

Els dos únics casos són: 

 
• Junta General del Principat d’Astúries146 i  

• Parlament de les Illes Balears147 

 

� L’arxiu als reglaments de govern i règim interior o similars 
 
És una unitat que figura en tots els localitzats i figura, fins i tot, en els que no tenen 

la unitat posada en marxa (Galícia i les Illes Balears en el reglament de la cambra. Les 

Illes no tenen un reglament d’aquest tipus). 

 
� Reglaments i normes d’organització i funcionament d’arxiu o similars  
 
D’altra banda també s’ha tingut en compte l’existència d’un reglament148 d’arxiu o 

normativa similar149 que regule l’organització i el funcionament de les unitats en la 

                                                 
145 No es té en consideració en aquest punt l’acció d’arxivar documentació com a decisió per la qual es 
dóna per tramés un expedient o assumpte dins d’un procediment administratiu o judicial (Diccionario de 
terminología archivística, 1993: 18 i també Lira Pinto i Reynaga Alvarado, 2004: 6). 
146 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPAT D’A STÚRIES (2007: 6-7) tít. XVIII, cap. I, art. 245 (277), A. e); B, b) i 
d) que és informació sobre l’estatut del personal.  

• “Auxiliares de la Junta General. Realizarán, con iniciativa y responsabilidad subordinada a la 
Jefatura de la que dependan, trabajos de oficina o despacho de carácter sencillo, tales como 
mecanografía, despacho de correspondencia, archivo de documentación,”[...]  

• “Bibliotecarios-Archiveros de la Junta General. Realizarán funciones de” [...] 
• “Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Junta General.” [...] 

147 PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS (1983: 1508), cap. VI, art. 59, que és informació de govern i règim 
interior del serveis de funcionament de la institució parlamentària. 

• “El Parlament comptarà amb un arxiu i una biblioteca, i el pressupost de la Cambra hi dedicarà 
anualment una assignació.” 

148 Reglament no en el sentit de normes de potestad parlamenària, sinó en sentit de normes internes 
(DIEC2). Difereix del sentit que tenen els reglaments com a normes jurídiques. En aquest sentit no tenen 
naturalesa jurídica, són normes directrius per a funcionar per a règim intern. Cruz Mundet (2006: 85) 
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vessant arxivística quant a procediments com les transferències, la conservació, la 

difusió, l’accés i la consulta... el sistema en definitiva. 

 

4

7

6

Amb reglament

Amb normes

Sense reglament ni normes

 
Figura 75. Reglaments i normes que afecten les unitats d’arxiu parlamentaris 

 
Veient el gràfic s’aprecia que, de les dades que es disposa, més de la meitat dels 

parlaments estan dotats de reglaments o normes que afecten l’arxiu institucional. 

 

Si ho veiem des del punt de vista cronològic, Catalunya150 i el País Basc151 són 

capdavanters en aquest punt, ja que des del 1988 en tenen. Més tardanament els 

segueixen els reglaments i normes de les comunitats de la Regió de Múrcia (1991)152, 

Principat d’Astúries153 i Cantàbria (1992)154, Illes Canàries155 i La Rioja (1997)156 i 

                                                                                                                                               
defineix el reglament com “la norma bàsica de referencia que establece y garantiza el pleno desarrollo 
funcional del Sistema: su ubicación, su estructura, recursos y résgimen de funcionamiento”.  
149 Uns empren la denominació de reglament (Cruz Mundet, 2006: cap. 11), altres la de normes 
(Fernández Gil, 1999: 153-167). 
150 PARLAMENT DE CATALUNYA . Reglament per a la utilització del Servei de Documentació, Biblioteca i 
Arxiu del Parlament de Catalunya. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, 27 de febrer de 1988, 
núm. 249, pp. 13250-13254. 
151 PARLAMENT BASC. Proyecto de normas de acceso a la información proporcionada por el Servicio de 
Estudios del Parlamento Vasco. Boletín Oficial del Parlamento Vasco, 30 de desembre de 1988, núm. 31 
(a), sèrie C, pp. 1-5. 
152 ASSEMBLEA REGIONAL DE MÚRCIA. Normas de funcionamiento del Servicio de Biblioteca. Archivo. 
Documentación y Publicaciones. Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Murcia, 13 de juliol de 
1990, núm. 200, pp. 5.016-5.024. 
153 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPAT D’A STÚRIES. Normas para la organización y utilización del Archivo 
de la Junta General. Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, 30 de març de 1992, 
núm. 18, sèrie F, pp. 1-2. 
154 PARLAMENT DE CANTÀBRIA . Normas de funcionamiento del Servicio de Biblioteca, Documentación y 
Archivo. Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Cantabria, 10 de setembre de 1992, núm. 105, pp. 
1093 -1100. 
155 PARLAMENT DE CANÀRIES. Reglamento del Servicio de Documentación, Biblioteca y Archivo del 
Parlamento de Canarias. Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, 3 de setembre de 1997, núm. 141, 
pp. 2-4. 
156 PARLAMENT DE LA RIOJA. Normas de funcionamiento del Servicio de Archivo, Biblioteca y 
Documentación. Boletín Oficial de la Diputación General de La Rioja, 27 de gener de 1997, núm. 56, 
sèrie C, pp. 306-313. 
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Andalusia (1999)157. La Comunitat de Madrid158 i la Comunitat Foral de Navarra 

(2000)159 i Extremadura (2007)160 han sigut les últimes en fer-lo.  

 

Disposar de reglament o norma similar, és un tema pendent encara per a Aragó, les 

Illes Balears, Castella-la Manxa, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana161. Del 

Parlament de Galícia no sabem si el tenen o no, però tot fa pensar que s’inclou dins 

d’aquest últim grup. 

 

Com a observació, s’ha de dir que, en el total de casos, es tracta de reglaments i 

normes no únicament d’arxiu, és a dir, es regulen altres unitats junt a la de l’arxiu, que 

solen ser les de les unitats compartides amb l’arxiu (biblioteca, documentació,...). 

D’aquesta manera es pot destacar com a reglaments i normes exclusivament d’arxiu els 

dels parlaments de les Illes Canàries i la Comunitat Foral de Navarra, ordenats per ordre 

d’aparició. 

 

Dels quatre casos d’arxiu amb reglament, cap d’aquests n’ha elaborat un segon que 

substituïsca un d’anterior162. Igualment es pot dir dels set parlaments amb normes. 

 

Quant a l’ús del terme de reglament o normes, tot i ser denominacions de tipus de 

normes diferents, a l’hora de l’aplicació uns i altres tenen el mateix efecte sobre la 

regulació de la unitat. Quan s’usa la paraula reglament no s’usa en el sentit de norma 

jurídica, sinó de marca d’organització administrativa. Per a alguns, la deferència entre 

                                                 
157 PARLAMENT D’A NDALUSIA . Normas de funcionamiento de los Servicios de Biblioteca y de 
Documentación y Archivo. Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, 13 d’agost de 1999, núm. 355, 
pp. 20.841-20.843. Disponible a: <http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-
parlamento/composicionyfuncionamiento/serviciosadministrativos/documentacionyarchivos/normasdefun
cionamiento1.htm>. [Consulta: 15.03.2010]. 
158 ASSEMBLEA DE MADRID. Reglamento regulador del acceso y utilización de los fondos del archivo de la 
Asamblea de Madrid. Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, 30 de març de 2000, núm. 36, pp. 4004-
4010. 
159 PARLAMENT DE NAVARRA. Normas de organización y funcionamiento del Archivo del Parlamento de 
Navarra. Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, 8 de juny de 2000, núm. 48, pp. 6-16. 
160 ASSEMBLEA D’EXTREMADURA. Acuerdo de la Mesa de la Cámara, de 24 de mayo de 2007, por el que 
se aprueba el Reglamento de funcionamiento de los Servicios de Biblioteca, Archivo y Documentación de 
la Asamblea de Extremadura. Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura, 11 de juny de 2007, núm. 
518, pp. 4-10. 
161 A les Corts d’Aragó (1999: 10499) està la singularitat que existeix un reglament específic per al Fons 
documental històric o Fons Antic, fons que en part conté documentació que és pròpia d’arxiu tot i ser 
agrupada en col· lecions factícies. A les Corts Valencianes existeix un esborrany des del 2000 que encara 
no s’ha aprovat. 
162 Encara que alguns, com és a Catalunya, estan en fase d’aprovació. 
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norma i reglament radica en qui les aprova. El reglament de regim intern sol ser 

indicador de quina denominació cal emprar a l’hora de confeccionar disposicions sobre 

l’organització i funcionament de les unitats administratives de les cambres. 

 

El CIA va publicar el 2004 unes directrius per a l’elaboració de reglaments d’arxius 

de cambres parlamentàries163. Aqueta publicació respon a la necessitat de fixar normes 

que regulen les unitats d’arxiu. Com diu Valle de Juan al pròleg “han sido criterios 

prioritarios de esta Sección [d'Arxius de Parlaments i de Partits Polítics] [...] no sólo 

establecer un intercambio de de actividades, sino llegar a fijar criterios y normativas 

que conlleven herramientas comunes que nos sean de utilidad a todos los archiveros 

con fondos documentales de tipología similar” (Valle de Juan ed., 2004a: 31)164. 

 

Per les dades que es tenen, tots els casos de reglaments han sigut elaborats 

anteriorment, tots menys un, el d’Extremadura. Aquest és el possible únic cas que podia 

haver-se basat en les instruccions d’aquest document. No obstant això, no ha sigut així. 

Per tant, es pot dir que l’aplicació d’aquesta proposta de reglament feta per una 

institució d’àmplia repercussió com el CIA, encara no ha sigut portada a la pràctica en 

cap cas del territori estatal.  

 

Es pot dir que, tot i ser documents oficials publicats als respectius butlletins oficials 

dels parlaments corresponents, la disponibilitat dels reglament a la referència de 

l’existència als possibles usuaris mitjançant la difusió web és gairebé nul·la. Ha estat 

difícil encontrar el text complet dels reglaments perquè en alguns parlaments concrets, 

determinats butlletins anteriors a d’algunes legislatures, tampoc són accessibles a la 

xarxa. Només Andalusia165 difon el contingut a l’apartat web corresponent a l’arxiu. 

                                                 
163 Com s’assenyala a la introducció de les directrius del CIA (Valle de Juan ed., 2004a: 35), cada 
institución parlamentaria ha de tener su reglamento de organización y funcionamiento del archivo, que 
se adapte a la realidad y las necesidades de organización documental de la propia Cámara. […] ha de 
contextualizarse en el marco jurídico del Reglamento General de la Cámara, pero a la vez ha de tener en 
cuenta la legislación de su país o región (o autonomía) que regula este ámbito. 
164 Cal apreciar que altres organismes com la Conferència d’Arxivers de les Universitats Espanyoles 
(CAU) també ha plantejat en les seues propostes , a través del Grup de treball sobre reglament, 
l’eleboració d’estructures marc de reglaments universitaris. CAU. Estructura marco del Reglamento. 
Disponible a: <http://cau.crue.org/Quehacemos/gruposdetrabajo/reglamento/reglamento.html>. 
[Consulta: 15.03.2010]. 
165 Parlamento de Andalucía. Disponible a: 
<http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-
parlamento/composicionyfuncionamiento/serviciosadministrativos/documentacionyarchivos/normasdefun
cionamiento1.htm>. [Consulta: 15.03.2010].  
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Per últim, cal dir que els que tenen reglament no tenen normes i al contrari (El 

reglament del Parlament de Catalunya publica les normes d’arxiu dins del reglament de 

la Direcció d’Estudis, departament jeràrquicament superior a l’Àrea d’arxiu i que també 

regulen aspectes d’aquest).  

11 11

10

9 9

8

4 4

3 3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

0

2

4

6

8

10

12 Funcions
Accés
Transferències
Objecte
Consulta
Usuaris
Objecte (Unitat superior)
Unitats
Horari
Serveis
Incardinació
Avalucaió
Sessions secretes
Propostes d'adquisició
Expedients 
Conservació
Relacions altres arxius
Documents d'arxiu
Sèries documentals
Quadre de classificació
Instruments de descripció
Seccions de l'arxiu
Certificacions

 Figura 76. Aspectes que es regulen en els reglaments i normes d’arxiu 
 

Els aspectes que principalment es regulen a les normes i als reglaments (dels onze 

que hi han) són les funcions i l’accés (11), les transferències de documentació (10), 

definició i explicacions de la unitat d’arxiu i la consulta de la documentació (9) i els 

usuaris (8). També articulen la definició de la unitat superior en què s’inclou l’arxiu i les 

unitats (4), els horaris, serveis, la incardinació de la unitat, l’avaluació documental i 

aspectes de consulta de les sessions secretes (3), sobre les propostes d'adquisició, els 

expedients, la conservació i les relacions amb altres arxius (2) i sobre documents 

d'arxiu, les sèries documentals, la plasmació del quadre de classificació, els instruments 

de descripció, les seccions de l'arxiu i les certificacions (1). 

 

 

5.13. DISCUSSIÓ 

 

Davant les diferències en resultats entre parlaments, s’han volgut prendre en 

consideració diversos factors que motiven i són els causants de possibles i probables 

dissimilituds entre els recursos i el desigual ritme de desenvolupament entre uns arxius i 

els altres. 
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És bastant difícil determinar variables clares que justifiquen les desigualtats de 

recursos entre els arxius d’uns parlaments i els d’altres. Tan sols es podrien plantejar 

possibles factors que determinen un major nombre de recursos que recauen en l’arxiu. 

 

Aquests possibles factors que podrien influir en diferencies serien: 

 
- Un desigual nombre de població que atendre 

- Una desigual extensió territorial (i provincial) que abastar 

- Una desigual complexió de la gestió dels recursos (en nivell de 

transferències, particularitats territorials com la insularitat...) 

- Una desigual riquesa i capacitat d’inversió 

- Desigualtat en recursos econòmics, de personal, material, etc., de 

l’administració parlamentària 

- Desigual nombre de diputats al servei parlamentari i com a conseqüència 

del volum de treball parlamentari que trametre. 

- Etc. 

 

D’entrada, una primera dada clara i orientativa haguera sigut disposar del pressupost 

desglossat que reben els arxius. Aquesta ha sigut una qüestió plantejada de manera 

senzilla a l’enquesta i que no ha tingut gaire èxit a les respostes com ja s’ha comentat. 

És així com, amb aquesta circumstància, es podria acudir a unes dades ja més 

allunyades en el fet d’establir relacions, però que poden ser orientatives. Es tracta de 

saber el pressupost que rep cada cambra en un exercici i estimar així graus de 

diferències. 

 

En qualsevol dels casos una primera dada de caire objectiu que pot ser reflex de les 

deferències econòmiques entre parlaments autonòmics són les partides pressupostàries 

que reben cadascuna de les cambres del pressupost de la corresponent comunitat 

autònoma. Si es para esment a les lleis de pressupostos per a l’exercici de 2009 de les 

autonomies s’aprecia el que s’observa a la taula 6. 
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Taula 6. Assignació econòmica dels pressupostos de les comunitats autònomes als 
respectius parlaments en les lleis de pressupostos per a l’exercici 2009 

 
Comunitat Autònoma Parlament Autonòmic Pressupost 

Andalusia Parlament d’Andalusia 53.390.043,00 € 

Aragó Corts d’Aragó  22.108.225,93 € 

Astúries (Principat d’)  Junta General del Principat d’Astúries  41.506,02 € 

Balears (Illes) Parlament de les Illes Balears  16.689.989,00 € 

Canàries (Illes) Parlament de Canàries  27.915.389,00 € 

Cantàbria Parlament de Cantàbria  8.957.521,00 € 

Castella i Lleó  Corts de Castella i Lleó  33.069.229,00 € 

Castella-la Manxa Corts de Castella-la Manxa  11.259,00 € 

Catalunya Parlament de Catalunya  77.217.944,00 € 

Comunitat Valenciana Corts Valencianes  41.506, 02 € 

Extremadura Assemblea d’Extremadura  16.645.771,00 € 

Galícia Parlament de Galícia  21.519.290,00 € 

Madrid (Comunitat de)  Assemblea de Madrid  1.996.856,00 € 

Múrcia (Regió de)  Assemblea Regional de Múrcia  12.972.575,00 € 

Navarra (Comunitat Foral de)  Parlament de Navarra  9.745.440,00 € 

País Basc Parlament Basc  ,00 € 

Rioja (La) Parlament de La Rioja 7.217.970,00 € 

 

D’altra banda, es podrien tenir sempre present consideracions com el fet d’haver 

comunitats autònomes amb més recursos econòmics que d’altres, amb un nombre de 

províncies més elevat i per tant un abast territorial més ampli i complex, amb més 

població, les diferències de renda per càpita i el producte interior brut (PIB), la 

insularitat, entre d’altres línies d’anàlisi. Totes aquetes serien elements a l’hora 

d’avaluar i establir quines són les comunitats que, en major o en menor mesura més 

diners poden aportar als seus parlaments, entre altres raons, per la complexitat es deriva 

de les seues circumstàncies i això genera major volum d’activitat parlamentària o 

simplement majors recursos. 

 

Tot seguit es presenten unes taules que mostren distintes dades en relació de les 

observacions que s’han apuntat adés. Diversos elements a avaluar per tal de detectar els 

diversos trets diferenciadors dels parlaments i que podrien ser alhora els que marquen 

les diferències de recursos en les unitats d’arxiu. 
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� Nombre de províncies 
 
 
Taula 7. Distribució dels parlaments pel nombre de províncies sobre les quals legislen 
 

Parlaments de comunitats autònomes uniprovincials 
Junta General del Principat d’Astúries 
Parlament de les Illes Balears 
Parlament de Cantàbria 
Assemblea de Madrid 
Assemblea Regional de Múrcia 
Parlament de Navarra 
Parlament de La Rioja 
 

Parlaments de comunitats autònomes de dues províncies 
Parlament de Canàries  
Assemblea d’Extremadura 
 

Parlaments de comunitats autònomes de tres províncies 
Corts d’Aragó  
Corts Valencianes 
Parlament Basc 
 

Parlaments de comunitats autònomes de quatre províncies 
Parlament de Catalunya  
Parlament de Galícia 
 

Parlaments de comunitats autònomes de cinc províncies 
Corts de Castella-la Manxa 
 

Parlaments de comunitats autònomes de vuit províncies 
Parlament d’Andalusia  
 

Parlaments de comunitats autònomes de nou províncies 
Corts de Castella i Lleó  
 

 
 

� Superfície de les Comunitats Autònomes 
 

Taula 8. Comunitats autònomes espanyoles per superfície 
 

Posició  Nom  Superfície (km²) Percentatge 

1 Castella i Lleó 94.223 18,6 
2 Andalusia 87.597 17,2 
3 Castella-la Manxa 79.463 15,7 
4 Aragó 47.720 9,4 
5 Extremadura 41.634 8,2 
6 Catalunya 32.114 6,3 
7 Galícia 29.574 5,8 
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Posició  Nom  Superfície (km²) Percentatge 

8 Comunitat Valenciana 23.255 4,6 
9 Múrcia (Regió de) 11.313 2,2 
10 Astúries (Principat d’) 10.604 2,1 
11 Navarra (Comunitat Foral de) 10.391 2,1 
12  Madrid (Comunitat de) 8.028 1,6 
13 Canàries (Illes) 7.447 1,5 
14 País Basc 7.234 1,4 
15 Cantàbria 5.321 1,0 
16 Rioja (La) 5.045 1,0 
17 Balears (Illes) 4.992 1,0 
18 Ceuta i Melilla 33 0,01 

TOTAL  505.988 100 
Font: INE 

 
 

� Població i densitat poblacional 
 

Taula 9. Població i densitat territorial de les autonomies espanyoles (1 de gener de 
2008) 

 
Posició Nom  Població Percentatge Densitat (hab./km²) 

1 Andalusia 8.202.220 17,77 93,99 
2 Catalunya 7.364.078 15,95 230,63 
3 Madrid (Comunitat de ) 6.271.638 13,59 784,45 
4 Comunitat Valenciana 5.029.601 10,90 215,82 
5 Galicia 2.784.169 6,03 94,59 
6 Castella i Lleó 2.557.330 5,54 27,16 
7 País Basc 2.157.112 4,67 297,08 
8 Canàries (Illes) 2.075.968 4,50 284,10 
9 Castella-la Manxa 2.043.100 4,43 25,79 
10 Múrcia (Regió de ) 1.426.109 3,09 126,01 
11 Aragó 1.326.918 2,87 27,84 
12 Extremadura 1.097.744 2,38 26,39 
13 Astúries (Principat d') 1.080.138 2,34 102,24 
14 Balears (Illes) 1.072.844 2,32 213,97 
15 Navarra (Comunitat Foral de) 620.377 1,34 60,58 
16 Cantàbria 582.138 1,26 110,07 
17 Rioja (La) 317.501 0,69 63,07 

Ciutats autònomes 
18 Ceuta 77.389 0,17 4.073,11 
19 Melilla 71.448 0,15 5.808,78 

TOTAL  46.157.822 100 91,47 
Font: INE 
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� Renda per càpita 
 

Taula 10. Comunitats autònomes espanyoles ordenades per la renda per càpita (2008) 
 

Posició Nom PIB per càpita (2008) Renda relativa a la 
mitjana nacional 

1 País Basc 32.133 € 133,8% 
2 Madrid (Comunitat de ) 31.110 € 129,5% 
3 Navarra (Comunitat Foral de) 30.614 € 127,5% 
4 Catalunya 28.095 € 117% 
5 Aragó 26.323 € 109,6% 
6 Balears (Illes) 25.967 € 108,1% 
7 Rioja (La) 25.895 € 107,8% 
8 Cantàbria 24.508 € 102% 
9 Castella i Lleó 23.361 € 97.3% 
10 Astúries (Principat d') 22.559 € 93.9% 
11 Ceuta 22.320 € 92.9% 
12 Melilla 21.493 € 89.5% 
13 Comunitat Valenciana 21.468 € 89.4% 
14 Canàries (Illes) 21.105 € 87.9% 
15 Galícia 20.619 € 85.8% 
16 Múrcia (Regió de ) 19.692 € 82.0% 
17 Andalusia 18.507 € 76.9% 
18 Castella-la Manxa 18.471 € 77% 
19 Extremadura 16.820 € 70.1% 

ESPANYA 24.020 € 100% 
Font: INE 

 
� Producte interior brut 

Taula 11. Comunitats autònomes espanyoles ordenades pel PIB (2008) en milions d’euros 

Posició Nom PIB (2008) % del total 

1 Catalunya 204.127.688 18,7% 
2 Madrid (Comunitat de ) 194.180.488 17,7% 
3 Andalusia 149.909.933 13,7% 
4 Comunitat Valenciana 106.208.568 9,7% 
5 País Basc 68.669.069 6,3% 
6 Castella i Lleó 58.514.890 5,3% 
7 Galícia 56.419.087 5,2% 
8 Canàries (Illes) 43.480.328 4,0% 
9 Castella-la Manxa 36.948.691 3,4% 
10 Aragó 34.371.615 3,1% 
11 Múrcia (Regió de ) 28.160.435 2,6% 
12 Balears (Illes) 27.472.554 2,5% 
13 Astúries (Principat d') 23.876.516 2,2% 
14 Navarra (Comunitat Foral de) 18.674.309 1,7% 
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Posició Nom PIB (2008) % del total 

15 Extremadura 18.158.043 1,65% 
16 Cantàbria 1.4052.495 1,3% 
17 Rioja (La) 8.119.879 0,7% 
18 Ceuta 1.613.852 0,1% 
19 Melilla 1.489.476 0,1% 

TOTAL 1.094.447.916 100% 
Font: INE 

 
Altres condicionants podrien ser la dispersió de la població, la insularitat, i tants 

altres però és difícil d’entreveure una relació directa entre estos condicionants i els 

recursos per a les unitats d’arxiu parlamentari. 

 

Finalment, es podria recórrer al volum d’activitat parlamentària vist des d’un tipus 

d’iniciativa. En aquest cas es pot posar com a exemple la iniciativa que és podria 

considerar la de més transcendència que pot eixir de les cambres autonòmiques. 

Aquestes són les lleis autonòmiques i forals. Ni de bon tros és la iniciativa més 

voluminosa, ni és un fidel reflex del volum documental que es produeix a la cambra ni 

parlamentari ni administratiu. Només s’exposa com a un punt de referència més dins de 

la difícil manera d’establir les causes de la desigual gestió arxivística d’alguns punts 

entre cambres. 

 

Taula 12. Lleis aprovades en els anys 2005-2009 en cada parlament autonòmic 
(a mode d’exemple d’un tipus d’iniciativa parlamentària) 

 

Posició Parlament Autonòmic 
Lleis 
en 

2005 

Lleis 
en 

2006 

Lleis 
en 

2007 

Lleis 
en 

2008 

Lleis 
en 

2009 
Total 

1 Parlament de Navarra 21 18 18 22 17 96 
2 Parlament de Catalunya 6 15 18 18 26 83 
3 Corts Valencianes 16 11 15 17 13 72 
4 Corts de Castella i Lleó 14 16 10 18 11 69 
5 Parlament de Galícia 7 17 16 18 10 68 
6 Corts d’Aragó 13 19 9 11 13 65 
7 Parlament de les Illes 

Balears 
13 25 6 9 9 62 

8 Parlament d’Andalusia 16 12 24 3 5 60 
9 Corts de Castella-la 

Manxa 
17 10 15 10 7 59 

10 Assemblea Regional de 10 13 13 8 14 58 
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Posició Parlament Autonòmic 
Lleis 
en 

2005 

Lleis 
en 

2006 

Lleis 
en 

2007 

Lleis 
en 

2008 

Lleis 
en 

2009 
Total 

Múrcia 
11 Parlament de Canàries 9 13 14 6 14 56 
12 Parlament Basc 5 10 15 19 3 52 
13 Parlament de Cantàbria 6 19 7 9 6 47 
14 Parlament de La Rioja 15 11 6 5 7 44 
15 Assemblea 

d’Extremadura 
9 10 6 6 8 39 

 

16 Junta General del 
Principat d’Astúries 

7 11 4 6 6 34 

17 Assemblea de Madrid 8 4 7 3 10 32 
 

Font: Buscador de legislación referente a las Comunidades y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía (CALEX) 

 

Si s’aglutinen totes aquests variables, es poden explicar parcialment i de manera 

molt relativa aspectes de desigualtat dels resultats extrets al treball com el fet que 

mentre a alguns parlaments hi ha personal exclusivament dedicat a la unitat d’arxiu, en 

altres el personal s’encarrega alhora d’altres unitats de la institució (que solen ser 

Biblioteca i Documentació). També s’hi donen diferències amb el nombre del personal. 

De la mateixa manera ho podríem aplicar al nombre del personal o als recursos 

econòmics que disposa l’arxiu entre altres factors per a funcionar i dotar-se 

d’innovacions. 

 

Com a punt d’advertència, s’ha de tenir present que les respostes de les enquestes es 

basen en bona part en la benevolència i la precisió de la persona enquestada pel que fa a 

la proporció de dades verídiques. Un tipus d’estudi basat en l’enquesta es veu així 

condicionat. No obstant la problemàtica que suposa, era un dels mecanismes per abordar 

l’estudi i fer-lo viable. 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTATS 

 

 - 190 - 

 



L’organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols: estudi comparatiu 

 

  - 191 - 

 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSIONS 

 
 

6.1. CONCLUSIONS GENERALS 

 

- No tots els parlaments autonòmics espanyols disposen d’una unitat d’arxiu 

que s’encarregue de gestionar i controlar la documentació del parlament en 

les seues diferents fases. 

- Així, igualment, no tots disposen de personal (amb tasques exclusives o 

parcials) per la unitat d’arxiu. 

- Pel fet que siguen unitats d’institucions joves, l’aplicació de criteris 

arxivístics de les últimes dècades, s’apliquen de manera desigual i no ha 

sigut garantia d’una partida de la gestió arxivística de manera correcta a les 

normes reguladores de la matèria. 

- Als fons de l’activitat de l’administració parlamentària moderna són pocs els 

casos que disposen de fons complementaris i la presència de fons de 

institucions parlamentàries medievals és nul·la o de presència simbòlica. No 

han sigut les institucions hereves d’aquests fons cosa que es desprén del que 

ja s’ha comentat al treball. 

- Vist de manera contrastada, es donen grans diferències entre arxiu en temes 

com, per exemple, el tractament de documentació electrònica, disposició de 

programaris (instruments informàtics), etc. 

- Davant d’una mateixa tipologia d’arxiu en territoris diferents, s’aprecien 

trets característics en cada arxiu com el nombre i tipus de fons, de suports, 

etc. 

- Finalment, l’aplicació de la teoria arxivística en alguns aspectes és òptima 

però en bona part és nul·la (com passa a la majoria de centres d’arxiu en 

general) o queda molt per recórrer. 
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6.2. CONCLUSIONS PER TEMES 

 
 

6.2.1. Estructura orgànica i dependència jeràrquica 
 

- Gairebé tots els parlaments autonòmics han posat en marxa una unitat 

administrativa de tractament del fons arxivístic que custodia la institució, tret 

de dos casos de dèsset (un d’aquests gestionat, en part, per una empresa 

externa). 

- Aquestes unitats reben denominacions diferents i tenen agrupacions diverses, 

en alguns casos amb altres unitats administratives de la institució 

parlamentària i, en altres, en solitari. Majoritàriament, la unitat d’arxiu 

conviu juntament amb altres unitats de la cambra i aquestes solen ser les 

mateixes. Predomina l’unió orgànica, per l’alt nombre de casos, amb els 

serveis documentals o documentació i amb els serveis bibliogràfics o 

biblioteca (dues àrees que també pertanyen a les ciències de la informació i 

documentació). S’hi presenten les variants de publicacions i de publicacions 

no oficials. 

- La categoria que rep l’arxiu en les estructures parlamentàries, en el grau més 

delimitat i profund de l’organigrama són la d’àrea i secció. Des d’un nivell 

més ampli, hi predomina el de servei. Aquesta divergència referma el que 

han descrit els treballs de Velasco Rozado (2004: 5), Grimal Santos, 

Vaquero Lorenzo i Vián del Pozo (2008: 209) i Núñez Fernández (1999: 

398). 

- No deixa de ser un fet arbitrari i de poca transcendència l’ús d’una o d’altra 

denominació1. El que sí que es veu és una absència de correlació i 

d’equivalències exactes d’òrgans entre els diversos parlaments2.  

- La unitat directament i jeràrquicament superior a l’arxiu (partint del nivell 

més profund de l’organigrama) sol ser una altra unitat superior i no sol ser la 

                                                 
1 Pocs són els que tenen una denominació exacta, bé siga pel rang que empren com per diferències amb 
les altres unitats amb què conviuen. Encara que predona la denominació de servei i coexistisca amb 
biblioteca i documentació, en cada parlament l’ordre d’aquestes unitats en la denomiació és diferent. 
2 Però respectant el que diu Blanco Herranz (2002: 161) afirma que les unitats que integren els parlaments 
autonòmics són molt similars ja que els sistemas y formas de organización se inscriben dentro de un 
esquema general universal y de corte tradicional. 
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Secretaria General. En el sentit més ampli el servei sí que sol dependre de la 

Secretaria General pel nombre de casos. 

- Encara que predomina la dependència orgànica de la Secretaria General, en 

la resta de casos és desigual entre cambres (uns de la mateixa unitat 

administrativa que du la gestió parlamentaria o equivalent i un grup reduït a 

un equivalent d’estudis). Aquesta realitat reafirma el que exposa Núñez 

Fernández (1999: 398). Un dels motius és l’existència d’organigrames 

institucionals de vegades molt diferents. 

 
6.2.2. Recursos humans 

 
- La incorporació de recursos humans als arxius és desigual en el temps. Hi ha 

una repercursió diversa, en primer lloc, en el sentit que alguns arxius són 

duts per administratius (tot i haver un cap) i altres per tècnics. D’altra banda, 

hi ha parlaments en què hi ha personal exclusivament per a l’arxiu i d’altres 

que es comparteix amb altres unitats administratives com han dit els arxivers 

Grimal Santos, Vaquero Lorenzo i Vián del Pozo (2008: 209). 

- Els arxius que disposen de personal tècnic des dels inicis de la institució (I 

legislatura de les cambres) són pocs i, a més, per norma general solen entrar 

en serveis que inclouen també les unitats de biblioteca i documentació. Tot 

fa pensar que pel volum documental i per l’edat dels documents als principis, 

és suficient amb un administratiu per als arxius encara en bona part en fase 

d’arxius de gestió. Així, en alguns parlaments, les primeres funcions d’arxiu 

són dutes per personal administratiu, ja que pel fet que els parlaments siguen 

institucions molt joves, no hi ha documentació que haja de ser duta per 

arxius centrals. El volum documental és encara controlable. A les següents 

legislatures (II i III de cada cambra) és el moment de major incorporació del 

primer personal tècnic i ja en alguns casos exclusivament dedicat a l’arxiu i 

també s’incorpora el primer personal administratiu en parlaments sense 

ningú al capdavant de l’oficina que gestione l’arxiu3. 

                                                 
3 Entre les poques referències trobades sobre el tema, es pot tindre en consideració l’organització i 
l’habilitació d’espais el 1988 per a l’arxiu per la Junta General del Principat d’Astúries amb la segona 
lesgislatura, quan el volum documental comença a créixer i necessita d’un arxiu central que 
descongestione els arxius d’oficina. Poc després, es constitueix el Servei (Velasco Rozado, 2004: 11). 
Contrasta la perseverança amb la situació d’altres parlaments, l’organització de l’arxiu ha sigut bastant 
més tardana però, posem per cas els castellanolleonés, ho fa incorporant una àmplia plantilla de tècnics, 
únicament d’arxiu i posa en marxa projectes ambiciosos (Grimal Santos, Vaquero Lorenzo i Vián del 
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- En l’àmbit dels arxius de parlaments, el fet que gairebé en totes aquestes 

institucions comencen a funcionar sense cap fons documental que gestionar 

(tret d’alguns com Catalunya) fa que no s’hi donen casos de l’existència de 

personal d’arxiu des del mateix naixement de les institucions. 

- Pel que s’observa, la tendència general inicial de les cambres és, 

primerament, incorporar facultatius d’arxius i biblioteques que principalment 

desenvolupen tasques de biblioteca i de documentació i en el tractament 

d’arxiu siga desigual, bàsicament atés per administratius.  

- Amb el temps, com que el volum documental creix i alguns n’incorporen per 

vies extraordinàries, les necessitats de tenir controlada la documentació 

parlamentària i administrativa fa que, gradualment, es destine personal amb 

dedicació completa als arxius, bé siga amb personal d’administració general, 

bé amb personal tècnic degudament format per a les tasques que ha de 

desenvolupar. 

- Hi ha un predomini de tècnics mitjans a les unitats estrictament d’arxiu i 

tècnics superiors, si ho sumem als parlaments en què el personal no està 

clarament diferenciat quan la unitat d’arxiu i altres amb què conviu l’arxiu. 

- Segueix havent parlaments en què el personal tècnic es comparteix amb les 

altres unitats (especialment quan és el cap) i en alguns són exclusius d’arxiu. 

- En part dels parlaments hi ha personal eventual puntualment o regularment. 

 
 

6.2.3. Recursos materials 
 

� Edifici 
 
 

- Predominen els edificis nous on són ubicats els espais d’arxius (la franja de 

l’enquesta de menys de quinze anys, seguida per la del grup de setze a trenta 

anys). Es pot relacionar amb el fet que els parlaments són institucions noves 

creades amb l’aparició de l’autonomia. Els edificis són joves, de nova 

construcció, construïts per a administracions noves4.  

                                                                                                                                               
Pozo, 2008: 211). També es dóna una situació mixta, en què hi ha personal responsable de l’arxiu des dels 
inicis i amb el temps es creen llocs de treball per a personal tècnic únicamente d’arxiu (Serrano González, 
36-37) amb el qual es dóna veritablement un impuls a la unitat.  
4 La construcció d’espais d’arxiu també es deu al fet que s’amplien edificis històrics altres annexos 
existents per instal· lar-hi tots els serveis que són necessaris per al funcionament parlamentari. 
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- S’hi constaten arxius en edificis de més de cinquanta anys (últim grup). La 

nova administració autonòmica va haver d’aprofitar locals (històrics o no) en 

què, d’entrada, no s’havia pensat en espais destinats a arxiu. 

- Quasi tot els espais d’arxiu dels parlaments amb dades han passat per 

reformes (generalment fa menys de deu anys). 

- Encara que la pràctica de reformes és extensa, són pocs els parlaments que a 

l’hora de construir els espais destinats arxiu (especialment els dipòsits) han 

tingut en compte criteris arxivístics. 

 

� Superfície 
 

 
- Àrees: Tot parlament té dipòsit (fins i tot al parlament sense una unitat 

d’arxiu posada en marxa) i, pràcticament tots, disposen també d’una àrea de 

treball tècnic i d’administració. En canvi, poc més de la meitat disposa d’un 

espai per a l’atenció d’usuaris i en els casos que hi ha, moltes vegades és 

compartit amb biblioteca i documentació. Aquesta compartició també s’hi 

dóna amb les àrees de treball tècnic i d’administració i de dipòsit en menor 

grau. 

- En tots els parlaments les zones de depòsit, de treball i de consulta (en els 

casos que hi ha) estan separades. 

- Els depòsits s’ubiquen majoritàriament als soterranis (zona perillosa), però 

també s’hi donen casos de seccions de l’edifici i, en un cas, és tot un edifici. 

Les àrees de treball tècnic i d’administració i les d’atenció d’usuaris i 

consulta se situen en tots els casos coneguts en planta (baixa o pisos 

superiors). 

- Quant als metres quadrats, la mitjana dels resultats ofereix zones 

respectables i suficients d’espai per a les funcions a desenvolupar en cada 

àrea.  

 
� Mesures ambientals i de seguretat 

 
- En general, segons la tendència de les diverses variables consultades per 

aquest punt, es té cura per la bona conservació i per la seguretat dels 

documents. La mitjana de parlaments que han instal·lat controls relacionats 

en les mesures ambientals i de seguretat és positiva (temperatura, humitat, 
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incendis i robatoris). També ho és la mitjana de les dades relatives a 

l’aïllament dels depòsits d’instal·lacions que poden ser motiu de perill 

(electricitat i telefonia, aigua i gasos).  

- Tots els casos dels que s’ha obtingut resposta, disposen d’algun sistema de 

lluita contra el foc.  

- Com a dades negatives, s’observen pocs parlaments amb mesures per lluitar 

contra inundacions i la nul·la existència de plans d’emergència específics de 

la documentació. 

 
� Mobiliari 

 
- El mobiliari que més s’hi dóna, amb un clar predomini, és el compactes, 

present gairebé en tots els parlaments de què es disposen dades. Altre 

mobiliari menys significatiu és l’equipament amb les prestatgeries fixes 

metàl·liques i els planers. També hi ha diversa varietat de casos puntuals 

(revisters, calaixeres,...). 

- No hi ha general utilització de mobiliari divers (diversos tipus de planers, 

portatubs...) perquè no hi ha gran varietat de suports especials (tret dels 

audiovisuals que també usa el mobiliari de suport paper, adaptat en alçada i 

amplària als diversos formats). 

 
6.2.4. Fons i col·leccions documentals 

 
� Tipus 

 
- En referència al fons documental, el parlamentari i el de l’administració 

parlamentària es dóna a totes cambres autonòmiques5. 

- En segon terme, destaca que la meitat de cambres custodien la documentació 

de fons de les juntes electorals de les comunitats autònomes. 

- En alguns parlaments concrets existeixen fons de documentació 

preautonòmica, de polítics i oradors, de la Segona República i, a més, de la 

Sindicatura de Greuges i de la Sindicatura de Comptes. 

                                                 
5 Les dades les fem extensibles als dos parlaments sense dades. Les publicacions que han descrit les 
unitats d’arxiu parlamentari exposen aquesta dada. Cubells Puertes (2002), Velasco Rozado (2004), 
Grimal Santos, Vaquero Lorenzo i Vián del Pozo i Serrano González (2008). 
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- Encara que molts parlaments reben la denominació d’institucions legislatives 

d’època foral i moderna, en cap d’aquests es custodia documentació del 

període en qüestió6. 

- La documentació més antiga custodiada és del segle XX. Açò mostra d’una 

manera més la desvinculació entre les institucions parlamentàries 

contemporànies de les de període medieval i modern. 

- L’únic parlament autonòmic amb documentació històrica, en línia amb el 

que ha exposat Cubells Puertes (en premsa: 5) és el del Parlament de 

Catalunya. 

- Pel que fa a vies d’entrada extraordinàries, aquestes tenen un caràcter molt 

puntual. Només s’ha informat de donacions en dos parlaments de fons 

d’oradors i polítics i de processos reformadors. S’han practicat compres de 

documentació per part d’un parlament i sí que es pot considerar fons 

documental de documentació institucional dispersa per circumstàncies 

històriques a causa de l’esclat de la Guerra Civil. Aquests mateix parlament, 

juntament amb un altre que ha signat un conveni, adquireixen documentació 

amb intencions d’enriquir les col·leccions de la institució. 

- L’existència de col·leccions factícies sembla tenir poca presència davant el 

nombre reduït de cambres. Destaquen les col·leccions fetes a partir de tipus 

de suports.  

- Sotmés a un règim especial i gestionat per una unitat administrativa 

diferenciada, a les Corts d’Aragó, a través d’una iniciativa que estableix un 

conveni de col·laboració amb una entitat financera, adquireix fons 

bibliogràfic i documental que, pel que fa a documentació pròpiament de la 

institució parlamentària d’aleshores, és residual. Aquesta documentació 

orgànicament està separada del fons institucional i organitzada a mode 

col·leccions. El fons és diferencia de l’institucional. 

- Tots els parlaments diposen de documentació audiovisual, principalment 

fruit de l’enregistrament de diverses sessions i en bona part es transfereix 

seguint el cicle documental a l’arxiu. 

                                                 
6 La inexistència de fons de les etapes de les institucions medievals i modernes són una altra dada que 
contribueix a desvincular el que sigué la institució apareguda en el període foral i les institucions 
homònimes (o gairebé homònimes, amb eixa recollida de la denominació històrica) actuals. Cap 
parlament autonòmic té fons de l’etapa foral i moderna de les institucions legislatives de llavors. 
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- Poc més de la meitat dels arxius parlamentaris tracten documentació 

fotogràfica (institucional o d’altres vies). 

- Així mateix, tret del fons administratiu i parlamentari, i de la documentació 

audiovisual, la resta de fons són rars i es donen de manera puntual.  

 
� Suports i volum 

 

- El paper és el suport present a totes les institucions parlamentàries que, a 

més, destaca pel volum documental que té, en comparació a la resta. 

- Pels tres anys contrastats, i prenent les dades en pinces, el final de legislatura 

el 2007 de molts parlaments provoca un increment d’ingressos a l’arxiu en 

transferències i, passat aquest any, s’aprecia una tendència d’increment l’any 

següent. 

- Quasi tots els arxius disposen d'altres suports documentals diferents al paper, 

però aquesta varietat de suports és reduïda a CD-Rom, DVD, VHS, plànols, 

cartells i memòries externes. 

- Pel fet que tots els parlaments enregistren les sessions de determinats òrgans 

a alguns actes i temes d’interés, fa que hi haja una gran varietat de suports i 

formats d’àudio i d’audiovisual, observació també recollida per Grimal 

Santos, Vaquero Lorenzo i Vián del Pozo, 2008: 209). El ràpid avanç 

tecnològic i la carència de formats estables és el principal motiu de la gran 

varietat. 

 
� Gestió 

 
- La gran majoria d’unitats d’arxiu disposa d’un sistema informàtic per 

facilitar les tasques que suposa la gestió arxivística i documental. 

- La informatització no és uniforme, com han recollit Grimal Santos, Vaquero 

Lorenzo i Vián del Pozo (2008: 209)7. Majoritàriament són propis d’arxiu i 

fets ad hoc (encara que els ad hoc són gairebé tots compartits, Agora i els 

comercials els propis, Microsoft Access). 

                                                 
7 Aquests autors continuen dient que “estas aplicaciones [les compartides i pensades bàsicament per a la 
gestió parlamentària] no han podido adaptarse para poder gestionar los archivos parlamentarios al no 
contemplar aspectos propios archivísticos”. Velasco Rozado (2004: 6) alerta de les diverses aplicacions 
que poden posar-se marxa en les diverses unitats de la institució sobre la documentació i la complexitat 
que comporta per a l’arxiu l’aprofitament d’aquestes que són diferents i amb pocs criteris arxivístics. 
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- La majoria dels arxius amb sistema informatitzat han elaborat o disposen de 

manuals i normes de funcionament o d’ús dels programes que utilitzen. 

- Aquests programes majoritàriament contemplen el total del fons. 

- La diversitat de mòduls és àmplia en suma, però poc extensa als diversos 

programes que s’usen. Només uns mòduls són els habituals a tots els 

programes (Consulta, Tesaurus i llistes controlades i Gestió de dipòsits són 

els més habituals). 

- Els parlaments d’Aragó i Castella i Lleó (en implantació) han dissenyat 

programaris propis ad hoc bastant complets quant a la contemplació 

automatitzada de procediments arxivístics. 

- Respecte a la gestió de la documentació audiovisual, majoritàriament als 

parlaments autonòmics és contemplada en alguna aplicació informàtica. 

Predomina el carregament de dades en el mateix programari de gestió 

parlamentària i, en segon lloc, en programaris pròpiament per al fons 

audiovisual. 

- Quant a la gestió de la documentació fotogràfica, el control mitjançant 

alguna aplicació és pràcticament nul. 

- Com a instruments de descripció i control emprats per arxius sense que no 

informatitzen processos, destaca la utilització d’inventaris analítics i 

topogràfics i la catalogació de documents, a més d’altres instruments 

auxiliars en forma de taules i relacions. 

 
� Classificació 

 
- Tots els parlaments amb unitat d’arxiu han elaborat un quadre de 

classificació dels fons. 

- En la gran majoria abasta tota la documentació que controla la unitat d’arxiu 

de la cambra. 

- No es guarda correlació en l’elecció de criteris de quadre de classificació (en 

tipus i codificació i l’any de creació, sempre subjecte a la incorporació de 

personal, organització del fons, etc.). 

- Com a tendència general, el tipus de model que impera és 

l’organicofuncional en gairebé la totalitat de cambres. L’altre cas que s’hi 

dóna és el funcional de manera més residual.  
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- Respecte a la codificació emprada, predomina la numèrica en més de la 

meitat. Les altres que s’hi donen són l’alfanumèrica i l’alfabètica. 

- Quant a la creació d’aquests instruments és escalonada en el temps. No hi ha 

un moment clau. Vist per legislatures es creen majoritàriament en la primera 

i segona legislatura que és el període en què més personal s’incorpora8).  

- Són instruments poc accessibles més enllà de l’àmbit del parlament. Són 

pocs els publicats o disposats, d’alguna manera als possibles usuaris externs 

(públic en general) que poden estar interessats en els fons de la cambra i 

vulguen fer les primeres recerques sense haver de desplaçar-se. La web i les 

publicacions són les dues vies de difondre’ls més practicades9. 

 
� Descripció 

 
- Els arxius parlamentaris obtenen dades negatives pel que respecta a les 

tasques de descripció de fons (varietat i adaptació a la norma internacional) i 

divulgació (guia). 

- Es constata l’absència pràcticament absoluta de guies d’arxiu de parlaments 

autonòmics. En aquest sentit ens trobem davant d’un instrument de 

descripció que encara no ha sigut aplicat als arxius parlamentaris. La poca 

atracció d’usuaris i investigadors (documentació essencialment 

administrativa i amb alt predomini de valors primaris), el poc volum 

documental, etc. poden ser, entre altres, possibles raons perquè no s’ha fet. 

- Quant a l’aplicació de la norma internacional ISAD (G) als instruments de 

treball, la tendència és negativa. La posada en marxa d’una norma tan difosa 

i rellevant com la ISAD (G) és encara tímida. S’aplica només a la meitat dels 

casos i alguns d’aquests ho fan de manera parcial. 

- Tots disposen d’instruments de descripció i control. Entre els primers, els 

més esmentats en la recollida de resultats són els inventaris principalment, i 

                                                 
8 La principal explicació que es pot aplicar, però que no és ferma, pot ser relacionar-ho amb la 
progressiva incorporació del personal i l’organització del fons d’acord amb criteris arxivístics. Convé 
recordar que la confecció del quadre de classificació sol ser una de les primeres tasques que realitzen els 
arxius per identificar i controlar la diversa tipologia documental que pot existir i organitzar-la de manera 
adequada i que cal un personal coneixedor dels beneficis de l’instrument i dels fons que genera la 
institució i rebrà l’arxiu responsabilitzant-se’n. 
9 Per als parlaments que sí que l’ha publicat, es podria entendre que la disposició i l’oferiment a l’usuari 
pot ser una explicació que fa que l’elaboració de guies hagen quedat en segon lloc i siguen poc necessaris 
per a donar informació dels fons que pot ja oferir un quadre de classificació. (Guarda interrelació amb la 
carència de guies d’arxiu). 
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catàlegs, quadre de classificacions i índexs. Del segon tipus d’instruments 

registres de préstecs, peticions d’informació, còpia de documentació, 

registres d’usuaris externs. 

- Hi ha gran acceptació d’ús de tesaurus i de llistes de termes normalitzats per 

a la descripció de la documentació, especialment la documentació 

parlamentària. 

 
� Avaluació, selecció i eliminació 

 
- Absència de constitucions de comissions de valoració documental que 

sotmeten la documentació de l’administració parlamentària a estudi i 

possibiliten l’aplicació de dictàmens. 

- Només un parlament, el de Catalunya, ha aprovat taules de valoració 

documental. 

- Com a dades positives s’observa un interés en la matèria per diversos 

motius: en primer lloc, la preparació de treballs previs per a la presentació de 

propostes per a la futura constitució de comissions de valoració documental 

(mitjançant esborranys interns i propostes de treball prèvies) i la creació d’un 

grup dins del Grup espanyol del ICA/SPP del que s’ha realitzat una 

publicació. Malauradament el primer dels punts només es realitza en menys 

de la meitat de les institucions. Més de la meitat no han fet res al respecte. 

- L’elaboració d’aquests estudis per parlaments han anat apareixent en el 

temps. No hi ha hagut una data clau. 

- Bàsicament l’eliminació documental practicada és l’habitual que 

correspondria fer amb la documentació no d’arxiu i suport informatiu que 

passa dels arxius de gestió als centrals i intermedis. Des de la cambra 

catalana se’n practica de les taules aprovades. 

- Tot i que el grup d’arxivers de parlaments autonòmics ha contribuït a la 

redacció de criteris per a l’avaluació i eliminació documental d’aquestes 

administracions (Valle de Juan ed., 2004b), aquests estan pendents d’aplicar 

a les diferents realitats (el Parlament de Catalunya les ha considerat en les 

taules aprovades per la Mesa). 

- Com que gran part dels parlaments disposa de fons exclusivament de les 

noves institucions, per l’edat d’aquestes, no s’han vista abocats a la posada 

en la realització activa de tasques (i preparació de futures tasques) 
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d’avaluació, selecció i tria d’una documentació encara jove (menys de trenta 

anys). 

 
6.2.5. Serveis a l’usuari 

 

- Totes les unitats d’arxiu presten servei a usuaris interns i externs. 

- Encara que la diferència de dades és poca, es veu com la prestació de serveis 

a usuaris externs és menor que a la d’internes. Lleuger avantatge. L’oferta de 

serveis, en global, és majoritària per als usuaris interns que per als externs. 

- Bàsicament són set els serveis claus que s’ofereixen de cara als diversos 

tipus d’usuaris en tots els parlaments. Només un parlament ha afirmat 

realitzar un altre servei extra que no s’especificava a l’enquesta.  

- El règim d’accés a la documentació parlamentària està subjecta a normes 

que, a diferència de l’administració publica, té les seues incidències 

particulars en el règim dels diputats. 

 
6.2.6. Activitats i difusió 

 

- Pocs parlaments desenvolupen activitats i realitzen tasques de difusió per 

contribuir a donar a conéixer la vàlua de la unitat d’arxiu i el paper que fa a 

l’administració en general. Les dades són negatives. 

- La varietat d’activitats i les mesures de promoció es concentren en unes 

poques accions. 

- Entre les activitats que es donen, estan les visites guiades (tant per a personal 

intern i extern), cursos i jornades. 

- Entre les activitats de promoció, es dóna l’enviament de correus electrònics, 

elaboració de fullets i les difusions internes i dossiers de l’arxiu. 

- A més, pel fet que els parlaments són institucions acabades de nàixer i sense 

documentació amb valors secundaris (especialment de pes històric), es pot 

dir que moltes cambres veuen que, donar a conéixer uns fons recents i 

moltes vegades amb els valors primaris, encara és innecessari.  

 
6.2.7. Implantació de l’administració electrònica 

 

- Menys de la meitat dels arxius dels parlaments autonòmics ha començat a 

tractar documentació electrònica. 
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- La documentació electrònica és majoritàriament convertida a format 

electrònic. De l’originada electrònicament, es tractada en escassos arxius, tot 

i la preparació d’alguns. 

- Pocs, menys de la meitat, desenvolupen projectes de digitalització de 

documentació retrospectiva. 

- La presència i tractament de documentació electrònica amb signatura 

electrònica és limitada a escasses unitats d’arxiu. 

- L’organització de la documentació electrònica dipositada als arxius dels 

parlaments es realitza fonamentalment mitjançant una estructura arborescent, 

basada en el quadre de classificació. En un cas l’organització és orgànica per 

oficines. 

- Escassos arxius intervenen sobre la documentació. Les intervencions es 

limiten al canvi de formats d’aquest documents i l’aplicació de metadades 

(de caràcter descriptiu), marcadors i mesures de protecció. 

- Novament, escassos arxius han definit i posat en pràctica polítiques de 

migracions de dades. 

- Un nombre més elevat, però menys de la meitat, du a terme còpies de 

seguretat. D’aquests, les còpies es realitzen per altres unitats administratives 

dels parlament. 

- Novament, escassos arxius disposen d’un repositori o servidor informàtic 

diferenciat per a la documentació electrònica. També s’ubiquen en el 

repositori comú de la institució. 

- Finalment, només un parlament ha elaborat una normativa específica per al 

tractament de la documentació electrònica en què s’inclouen les tasques a 

realitzar des de l’arxiu. 

- Així, de les dades es deprén que la implantació de la administració 

electrònica des del vessant de l’arxiu és un tema encara pendent. La 

infraestructura arxivística està encara poc desenvolupada per a l’adequat 

tractament i conservació de la documentació generada electrònicament. 

S’observa una predisposició a adaptar la documentació a un nou sistema a 

traves de la digitalització (per les iniciatives ja en marxa, les que estan 

plantejant-se a dia de hui i per les conclusions arribades, per exemple, en 

l’última reunió del grup espanyol del ICA/SPP a Valladolid). 
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6.2.8. Subcontractació de serveis 
 

- Pocs parlaments subcontracten serveis pròpiament d’arxiu i els que es 

repeteixen són els de digitalització i migració de suports.  

- Aquesta dada pot ser positiva o negativa segons es mire. Positiva en el sentit 

que el tractament el realitza el personal de l’arxiu. El negatiu és que si no 

subcontractaren serveis no es podrien dur a terme determinades tasques. 

 
6.2.9. Qualitat i avaluació dels serveis 
 

- Les dades globals són bastant negatives. Testimonial en molts dels casos. 

- Encara que alguns dels mecanismes per a controlar la qualitat són molt 

teòrics, en general les dades són negatives. De cap d’aquestes es té valors 

afirmativus al 100% que donen completa pràctica almenys d’algun dels 

mecanismes. Les més positives tan sols arriben a la meitat dels parlaments. 

- En tots els mecanismes esmentats s’hi dóna el suspens. Sols d’una (les 

normes) s’arriba quasi a la meitat, però a la resta, la tendència és de ser casos 

concrets i d’altres absoluta inexistència. 

- Alguns d’aquests ha passat per iniciativa de la cambra i no per iniciativa de 

l’arxiu (auditoria, etc.). 

 
6.2.10. Pressupost 
 

- És pràcticament nul el resultat de disposar d’aquestes dades. La disposició 

de dades desglossades del pressupost hauria sigut un bon punt de suport per 

veure els possibles motius de recursos i serveis que motiven les diferències 

entre arxius parlamentaris. 

 
6.2.11. Presència web 

 
- En genereal, hi ha una poca presència web. S’hi constata una absència de 

webs pròpies i apartats de les webs parlamentàries en general amb 

informació pobra. Açò és símptoma de poques mesures de la difusió de 

l’existència de les unitats d’arxiu. 

- Poca presència web i en general s’ofereixen poques dades. Cap parlament 

ofereix una fitxa de descripció del fons tal i com assenyala la norma de 
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descripció ISAD (G) ni en la disposició de dades ni les dades mínimes que 

estableix la norma. 

- Es poden trobar en alguns casos en el Censo-Guía de Archivos de España e 

Iberoamérica, però incompletes, i no hi ha cap vincle des de les webs de les 

institucions creadores a aquesta pàgina del Ministri de Cultura. La 

informació no és a la web del parlament que és on pertocaria. El procediment 

més lògic és que un usuari consulte les webs dels parlaments abans que la 

del Censo-Guía i espera que el parlament li facilite dades per a les seues 

consultes (bé perquè els parlament difon dades de l’arxiu o bé a través 

d’enllaços web a altres espais web que els puguen oferir). 

- En general és poca la presència web dels arxius a la xarxa. Són pocs els que 

arriben a tenir una qualitat substanciosa de dades que oferir a la ciutadania 

en general que va més enllà del telèfon de contacte i l’adreça electrònica de 

contacte. 

- De moltes dades (com els elements del SGD) no hi cap referència. La 

majoraria de dades són puntuals. 

- La web pot i és una eina més per difondre l’activitat que es fa des de l’arxiu i 

informar de la informació que disposen, però no és una eina massa usada. 

 
 
6.2.12. Reglaments i normes d’organització i funcionament o similars de les 

unitats  
 

- A nivell de normes que regulen la unitat d’arxiu la tendència és positiva 

perquè més de la meitat en tenen. 

- Més de la meitat disposa d’alguna norma per a les unitats, bé com a norma 

de funcionament o bé com a reglament, però són poques les que n’han 

elaborat una exclusivament d’arxiu. 

- Si es fa la diferència entre reglament i normes, llavors les dades són 

negatives, perquè el nombre d’arxius amb reglament és molt baix. 

- L’aparició d’aquestes no ve donada tot coincidint amb la creació de la 

institució i constitució de les unitats administratives sinó que és una aparició 

no lligada a cap circumstància concreta. 
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6.3. CONCLUSIONS PER PARLAMENTS AUTONÒMICS  

 

Relació dels punts, per parlaments, més positius o vistosos que tenen o han tingut, 

atenent el contrast comparatiu entre els parlaments autonòmics. Destaquen per:  

 
� Parlament d’Andalusia 
 

Entre altres, presència i informació variada i útil a la web del parlament sobre 

l'arxiu. Alta xifra de personal tècnic (encara que compartit), pioner en la incorporació de 

personal tècnic, l'establiment de mesures de promoció i disposició de normes, entre 

altres. 

 
� Corts d’Aragó  
 

Entre altres, complet programari propi d'arxiu amb riquesa de mòduls, iniciatives de 

polítiques de conversió a format electrònic de documentació retrospectivament, 

implantació de la norma ISAD (G), activitats de difusió. També confecció d'una guia i 

d'una web. 

 
� Junta General del Principat d’Astúries  
 

Entre altres, disposició de normes per a l'arxiu, aplicació de criteris arxivístics en la 

construcció i en les reformes en les espais d'arxiu, amplis espais... 

 
� Parlament de les Illes Balears  
 

Entre altres, esforços per fer un òptim tractament de la documentació de la institució 

des d'un model de gestió subcontractat. També un dels pocs arxius amb sistemes per 

combatre inundacions, etc. 

 
� Parlament de Canàries  
 

Entre altres, disposició de normes per a l'arxiu, un dels pocs arxius amb sistemes per 

combatre inundacions, disposició de 3 àrees entre d’altres. 

 
� Parlament de Cantàbria  
 

Entre altres, disposició de normes per a l'arxiu, disposició de 3 àrees entre d’altres. 
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� Corts de Castella-la Manxa  
 

Entre altres, disposició d'altres fons als comuns, l'aplicació de criteris arxivístics en 

les reformes, 3 àrees, subcontractació de determinats serveis, etc. 

 
� Corts de Castella i Lleó  
 

Entre altres, implantació d'un complet programari propi d'arxiu amb riquesa de 

mòduls, plantilla amb un alt nombre de tècnics, aplicació de criteris arxivístics en la 

construcció i les reformes, 3 àrees, implantació de la norma ISAD (G), l'establiment de 

mesures de promoció, etc. 

 
� Parlament de Catalunya  
 

Entre altres, disposició d'altres fons als comuns, disposició de normes/reglament per 

a l'arxiu, plantilla d'arxiu amb més personal i més tècnics, pioner en la incorporació de 

personal tècnic, aplicació de criteris arxivístics en la construcció i les reformes, 3 àrees, 

riquesa de suports, l'establiment d'activitats i de mesures de promoció, subcontractació 

d'alguns serveis... 

 
� Corts Valencianes  
 

Entre altres, presència i informació variada i útil a la web del parlament sobre 

l'arxiu, realització parcial d'una guia, implantació de la norma ISAD (G), serveis extres 

als habituals, iniciatives de polítiques de conversió a format electrònic de documentació 

retrospectivament, l'establiment d'activitats i de mesures de promoció... 

 
� Assemblea d’Extremadura  
 

Entre altres, disposició d'altres fons als comuns, planificació d'una pròxima expansió 

de la unitat, implantació de la norma ISAD (G), disposició de reglament per a l'arxiu... 

 
� Parlament de Galícia  
 

Per la poca informació amb què s'ha comptat, no es pot dir res en concret. 

 
� Assemblea de Madrid  
 

Entre altres, disposició de reglament per a l'arxiu, aplicació de criteris arxivístics en 

la construcció i les reformes, implantació de la norma ISAD (G)... 
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� Assemblea Regional de Múrcia  
 

Entre altres, disposició de normes per a l'arxiu, implantació de la norma ISAD (G)... 

 
� Parlament de Navarra  
 

Entre altres, pioner en la incorporació de personal tècnic, aplicació de criteris 

arxivístics en la construcció i les reformes, 3 àrees, riquesa de suports, l'establiment 

d'activitats i de mesures de promoció, disposició de normes per a l'arxiu, 

subcontractació d'alguns serveis... 

 
� Parlament Basc  
 

Entre altres, pioner en la incorporació de personal tècnic, aplicació de criteris 

arxivístics en la construcció i les reformes, disposició de normes per a l'arxiu, iniciatives 

de polítiques de la inserció del document electrònic... 

 
� Parlament de La Rioja 
 

Per la poca informació amb què s'ha comptat, només es pot remarcar la disposició 

de normes per a l'arxiu. 

 
 

6.4.  L ÍMITS I FUTURES INVESTIGACIONS  

 
En primer lloc, s’ha de ressenyar el risc de subjectivisme en les respostes. Depenent 

de l’encarregat de respondre l’enquesta ha pogut suggerir respostes més reals, 

concitacions hipervaloratives, contestacions errònies… La falta d’interés i de 

cooperació per part de l’enquestat pot haver influït, tot i que l’enquesta ha pretés ser el 

més tancada possible a les opcions difuses o propicies a dobles interpretacions. 

 

El format de l’enquesta (en document electrònic de Microsoft Word) i la via de 

facilitació de la gran majoria d’enquestes (mitjançat el correu electrònic) pot haver 

causat dificultats o neguits de resposta per no ser instantània l’enviament de dades i la 

plasmació de les contestacions de manera ràpida sobre el document electrònic per a 

respondre. 

 



L’organització i la gestió arxivística dels parlaments autonòmics espanyols: estudi comparatiu 

 

  - 209 - 

Encara que s’han obtingut dades de la majoria dels parlaments (en gran part per les 

enquestes), no s’han tingut gaire dades de dos parlaments que no han facilitat l’enquesta 

emplenada. Dels qui sí l’han contestada, no sempre estaven totes les preguntes respostes 

i es deixaven buits en alguns temes que ha fet un resultat heterogeni en el nombre de 

respostes en tots els punts estudiats. 

 

En tercer lloc, els aspectes analitzats dels arxius de les administracions 

parlamentàries autonòmiques han sigut variades, però la profunditat d’anàlisi ha sigut 

en molts casos superficial. Com a propostes d’estudis de futur que permeten un major 

coneixement de les característiques i particularitats distintives d’aquest tipus d’arxiu 

respecte a d’altres, es podria profunditzar en multituds de propostes, o en cas contrari, 

simplement actualitzacions de les mateixes dades en anys posteriors. 
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ANNEXOS 

 
 
 
Annex I: Informació de contacte amb les unitats d’arxiu dels parlaments 
autonòmics espanyols  
 

(Font: Censo-Guía de Archivos de España e Iberoamérica) 

 
 

• Parlament d’Andalusia 

 
ARCHIVO CENTRAL DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  

C/ Parlamento de Andalucía, 2 41009 SEVILLA 

Telf: 954592100 / Fax: 954592207 
www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/porta...  

aserrano@parlamento-and.es 
 

• Corts d’Aragó 
 

ARCHIVO DE LAS CORTES DE ARAGÓN  

Palacio de La Aljafería. C/ Castillo, s/n 50071 ZARAGOZA 

Telf: 976289528 
www.cortesaragon.es 

mpelegrin@cortesaragon.es  
 

• Junta General del Principat d’Astúries  
 

ARCHIVO DE LA JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTUR IAS 

C/ Fruela, 17 33071 OVIEDO 

Telf: 985107514 
www.jgpa.es/ 

JosefinaVelasco@jgpa.es 
 

• Parlament de les Illes Balears  
 

ARCHIVO DEL PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES  

Palau Reial, 16 07001 PALMA DE MALLORCA 

Telf: 971228281/ Fax: 971718291 
www.parlamentib.es 

jmvives.servadministratius@parlamentib.es 
 

• Parlament de Canàries  
 

SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN, BIBLIOTECA Y ARCHIVO DEL  PARLAMENTO DE CANARIAS  

C/Teobaldo Power, 7 38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Telf: 922473365 
www.parcan.es/ 

agonzalez@parcan.rcanaria.es  
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• Parlament de Cantàbria  
 

ARCHIVO DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA  

C/ Alta, 31-33 SANTANDER 

Telf: 942241087 
www.parlamento-cantabria.es/ 
sbad@parlamento-cantabria.es 

 

• Corts de Castella-la Manxa 

 
ARCHIVO DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA  

C/Bajada del Calvario, s/n 45071 TOLEDO 

Telf: 925259846 
www.cortesclm.es/ 

 

• Corts de Castella i Lleó  
 

ARCHIVO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN  

Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1 47015 VALLADOLID 

Telf: 983421618 983421619/ Fax: 983421533 
www.ccyl.es 

archivo@ccyl.es 
 

• Parlament de Catalunya  
 

ARCHIVO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA  

Palacio del Parlamento. Parc de la Ciutadella, s/n - 08003 BARCELONA 

Telf: 933046500/ Fax: 933046549 
www.parlament-cat.ne 

rlopez@parlament-cat.net 
 

• Corts Valencianes 

 
ARCHIVO DE LAS CORTES VALENCIANAS  

C/ Llibertat, 3 46003 VALENCIA 

Telf: 963876100/ Fax: 963876216 
www.cortsvalencianes.es/./contenido.jsp?id_nodo=4...  

arxiu_corts@gva.es 
 

• Assemblea d’Extremadura  
 

ASAMBLEA DE EXTREMADURA. DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA , ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN  

Plaza de San Juan de Dios, s/n 06800 MÉRIDA 

Telf: 924383015 
www.asambleaex.es 

biblioteca@asambleaex.es 
 

• Parlament de Galícia  
 

ARCHIVO DEL PARLAMENTO DE GALICIA  

C/ Hórreo, 63 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Telf: 981 551 300 / Fax: 981 551 408 
www.parlamentodegalicia.es 

 

• Assemblea de Madrid  
 

ASAMBLEA DE MADRID. NEGOCIADO DE ACTIVIDAD PARLAMEN TARIA Y ARCHIVO  

Plaza de la Asamblea de Madrid, 1 28018 MADRID 

Telf: 917799584 
www.asambleamadrid.es 
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• Assemblea Regional de Múrcia  
 

ARCHIVO DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA  

Paseo Alfonso XIII, nº 53 30203 CARTAGENA 

Telf: 968326800/ Fax: 968326817 
francisco.garcia22@carm.es 

 

• Parlament de Navarra 
 

SERVICIO DE ARCHIVO, BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓN DEL  PARLAMENTO DE NAVARRA  

C/ Navas de Tolosa, 1 31002 PAMPLONA - IRUÑA 

Telf: 948209206 
www.parlamento-navarra.es 

ljfortun@parlamento-navarra.es 

• Parlament Basc 
 

ARCHIVO DEL PARLAMENTO VASCO  

C/ Becerro de Bengoa, s/n 01005 VITORIA-GASTEIZ 

Telf: 945004000/ Fax: 945135406 
www.parlamento.euskadi.net/ 

legebiltzarra@parlam.euskadi.net 
 

• Parlament de La Rioja 
 

ARCHIVO DEL PARLAMENTO DE LA RIOJA  

C/ Marqués de San Nicolás, 111 26071 LOGROÑO 

Telf: 941 20 40 33/ Fax: 941 21 00 40 
www.parlamento-larioja.org/ 

jcbilbao@parlamento-larioja.org  
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Annex II: Enquesta  
 

 

ENQUESTA 
 

 

Les dades que pretén recollir aquesta enquesta són per a la realització d’un treball 

acadèmic. 

Si us plau, contesti les següents preguntes en la mesura que sigui possible. 

Marqui les preguntes de caselles amb negreta, colors o altres mètodes que deixin 

clara quina o quines han sigut les respostes seleccionades. 

Si desitja afegir cap aportació o cap aclariment faci-ho preferentment en el punt 

en qüestió de forma recalcada o bé en la part final de l’enquesta. 

Li agraïm de bestreta el temps, l’esforç i la dedicació per a l’emplenament 

d’aquesta enquesta.  

Gràcies per la seva col·laboració. 

 

 

Estructura de l’enquesta 
 

1. Dades generals 

2. Estructura orgànica  

3. Recursos humans 

4. Recursos materials: 

a. Edifici 

b. Superfície 

c. Mobiliari 

5. Fons documentals 

a. Volum 

b. Gestió 

c. Accés i serveis a l’usuari 

d. Classificació 

e. Descripció 

f. Selecció i valoració 

g. Difusió 

 

6. Administració electrònica 

7. Altres:  

a. Pressupost 

b. Subcontractació de serveis 

c. Qualitat i avaluació dels serveis 
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1. DADES GENERALS 
 
 
Nom: __________________________________________________________ 
Càrrec: ________________________________________________________ 
Parlament: _____________________________________________________ 
Nom de la unitat: ________________________________________________ 
Direcció postal: __________________________________________________ 
Direcció electrònica: ______________________________________________ 
Telèfon: ______________________________ Fax: ______________________ 

 

 

2. ESTRUCTURA ORGÀNICA I DEPENDÈNCIA JERÀRQUICA 
 

 

¿Disposa el parlament autonòmic d’una unitat d’arxiu de la institució? 

 

 Sí  No 

 

 

2.1. En cas afirmatiu contesti les següents qüestions: 

 

2.1.1. ¿Quin és el rang i la denominació que empra: àrea, departament, 

servei, secció, negociat…? 

________________________________________________________ 

 

2.1.2.  ¿S’agrupa junt amb altres serveis o unitats? 

 

 No 

 Biblioteca 

 Documentació 

 Publicacions 

 Gestió administrativa 

 Altres: _____________________________________________ 

 

Denominació exacta: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

2.1.3.  ¿Orgànicament l’arxiu depèn directament de la Secretaria General 

del parlament? 

 

 Sí   No 

 

2.1.3.1.  En cas negatiu digui de quina unitat: _______________ 

_____________________________________________________ 

 

2.2. En cas negatiu, ¿sota quin servei queda la responsabilitat del tractament del 

fons documental? 

________________________________________________________________ 
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3. RECURSOS HUMANS 
 
 

3.1. Nombre de personal 

 

 

- Personal que realitzi actualment treballs arxivístics en parlaments amb servei 
d’arxiu: 

 

N
om
b
re
 d
e 

p
er
so
ne
s 

Càrrec 

D
ed
ic
ac
ió
 

ex
cl
u
si
va
 

D
ed
ic
ac
ió
 

co
m
p
ar
ti
d
a 

 Tècnics superiores   

 Tècnics mitjans   

 Administratius o equivalents   

 Auxiliares administratius o equivalents   

 Uixers   

 Altres (especifiqui el nom del càrrec):_____________________________ 

Becaris, pràctiques de formació, contractes per subvencions, etc. 

  

 

 

- Personal que realitzi actualment treballs arxivístics en parlaments sense servei 
d’arxiu: 

 

 

N
om
b
re
 d
e 

p
er
so
ne
s 

Càrrec 
D
ed
ic
ac
ió
 

ex
cl
u
si
va
 

D
ed
ic
ac
ió
 

co
m
p
ar
ti
d
a 

 Administratius o equivalents   

 Auxiliares administratius o equivalents   

 Uixers   

 Altres (especifiqui el nom del càrrec):_____________________________ 

Becaris, pràctiques de formació, contractes per subvencions, etc. 

  

 

 

3.2. Antiguitat del personal: 

 

3.2.1. ¿Des de quina data el parlament disposa de personal específic per a 

l’arxiu? 

   Any: __________    (Legislatura: ________) 

 

 

3.2.2. ¿Des de quina data el parlament disposa de personal tècnic per a l’arxiu? 

 

   Any: __________    (Legislatura: ________) 
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4. RECURSOS MATERIALS 
 
 
A) Edifici i mesures ambientals i de seguritat 
 

4.1. Edat de l’edifici on s’alberga l’arxiu: 

 

 de 1 a 15 anys 

 de 15 a 30 anys  

 de 30 a 50 anys 

 més de 50 anys 

 

 

4.2. ¿Quant de temps fa que no es realitzen obres d’adequació o millora a l’edifici? 

 

 de 1 a 5 anys 

 de 5 a 10 anys 

 més de 10 anys 

 no han hagut mai 

 

 

4.3. ¿El disseny arquitectònic dels dipòsits va seguir recomanacions i criteris 

arxivístics en la construcció o en la reforma d’una manera demostrable (informes, 

plecs de condicions, etc.)? 

 

4.3.1. Construcció: 

 

 Sí   No   No se sap 

 

4.3.2. Reforma: 

 

 Sí   No   No se sap 

 

 

4.4. Lloc que ocupa l’arxiu en l’edifici: 

 

 Tot l’edifici 

 Una secció o ala de l’edifici 

 Soterrani 

 Una o diverses plantes (indiqui el nombre total:___) 

 Altre: ________________ 
 
 

4.5. Pel que fa a les àrees, senyali quina d’elles disposa l’arxiu 

 

 Dipòsit 

 Treball tècnic i administració 

 Sala de consulta d’usuaris i d’informació 
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4.5.1. Estan separades aquestes 3 àrees: 

 

   Sí   No 

 

4.5.1.1. En cas negatiu indiqui quines es troben juntes: 

_________________________________________________ 
 
 

4.6. ¿S’hi donen dispositius de control dels següents elements? 

 
 Controls de temperatura 

 Controls d’humitat 

 Controls antiincendis 

 Controls antirobatori 

 

4.7. ¿Quins sistemes d’extinció de foc i d’aigua s’hi usa? 

 

Foc: ______________________________________________________ 

Aigua: ____________________________________________________ 

 

4.8. ¿Les instal·lacions elèctriques, telefòniques, aigua i gas estan degudament 

desviades del dipòsit? 

 

Electricitat:    Sí    No  

Telefonia:    Sí    No  

Aigua:    Sí    No  

Gas:    Sí    No  

 

4.9. ¿S’ha dissenyat algun pla de seguritat o pla d’emergència de la documentació? 

 

  Sí   No 

 

4.9.1. En cas afirmatiu, ¿de quin any data? _______________________ 

 
 
B) Superfície 
 

4.10. ¿Quina és la superfície total en m
2
 destinada a l’arxiu? 

 

M
2
 de dipòsit: _________________ 

M
2
 d’oficines i àrees de treball: _________________ 

M
2
 de serveis i atenció a l’usuari: __________________ 

 
 
4.11. ¿Existeix algun projecte d’expansió executant-se? 

 
 Sí   No 

 
4.11.1. En cas afirmatiu ¿quanta superfície guanyarà l’arxiu? 

_____________________ m2 
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C) Mobiliari 
 

4.12. Mobiliari usat en depòsits 

 

 Compactes 

 Prestatgeries fixes metàl·liques 

 Prestatgeries fixes de fusta 

 Armaris refrigerats 

 Revisters 

 Planers horitzontals 

 Planers verticals 

 Altres: ____________ 

 
5. FONS DOCUMENTALS 

 
 
A) Volum documental (paper i altres suports) 
 

5.1. Senyali els fons documentals existents: 

 

 Fons administratiu i parlamentari 

 Fons de la junta electoral de la comunitat autònoma 

 Fons de partits polítics predemocràtics 

 (En cas afirmatiu indiqui quants: ____) 

 Fons de partits polítics democràtics 

(En cas afirmatiu indiqui quants: ____) 

 Fons de polítics i d’oradors 

(En cas afirmatiu indiqui quants: ____) 

 Altres fons (d’etapa foral, etc.): 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

 Col·leccions factícies: 

_____________________________________________Volum: _____ 

 

_____________________________________________Volum: _____ 

 

_____________________________________________Volum: _____ 
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5.2. Si es fa una distinció dels fons institucionals, indiqui si la resta de fons es troba 

en la següent situació: 

 

  Fons donats:          Sí       No        Núm. de fons: ____ 

 

  Fons adquirits:      Sí       No        Núm. de fons: ____ 

 

  Fons dipositats temporalment:   Sí       No        Núm. de fons: ____ 

 
 

5.3. Volum de caixes que es van incorporar a l’arxiu al llarg dels anys 2006, 2007 i 

2008 mitjançant els diferents tipus de transferència (sols volum en suport paper): 

 

2006: ________ 

2007: ________ 

2008:________ 

 
 

5.4. Incorporació d’altra documentació de suport diferent al paper: CD-ROM, DVD, 

memòries externes… 

 
Suport:  Suport:  Suport: 

2006: _______ 

2007: _______ 

2008:________ 
 

2006: _______ 

2007: _______ 

2008:________ 

 
 
 
 

2006: _______ 

2007: _______ 

2008:________ 

Suport:  Suport:  Suport: 

2006: _______ 

2007: _______ 

2008:________ 
 

2006: _______ 

2007: _______ 

2008:________ 

 
 
 
 

2006: _______ 

2007: _______ 

2008:________ 

 
 

5.5. Per a d’aquelles autonomies amb activitat parlamentària predemocràtica, 

¿disposa de la documentació d’aqueixa activitat al parlament autonòmic 

corresponent totalment o parcialment o s’hi troba dipositada en altres arxius? 

 

 Al parlament autonòmic 

 Al parlament autonòmic i en altres arxius 

 En altres arxius 

 

5.5.1. Per a les dues darreres opcions ¿Quins són aqueixos altres? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

5.6. ¿Quants metres lineals té l’arxiu fins a la data?  _____________m. l.  
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   Fons o col·leccions gràfiques 

 
   5.7. Arxiu audiovisual 

 
5.7.1. ¿El control de l’arxiu audiovisual queda sota la custòdia de l’arxiu del 

parlament seguint el cicle de vida dels documents i les corresponents transferències 

o, en canvi, és gestionat en la seva integritat pels serveis productors des de la 

primera legislatura
1
?  

 

 El fons es transfereix a l’arxiu 

 El fons queda en els serveis gestors 

 Altre departament: ____________________ 

 

5.7.2.  Per al control i consulta, ¿s’ha dissenyat i implementat una base de dades 

específica per aquest fons? 

 

 Sí  

 No, s’integra en el programari de gestió parlamentària 

 No, no n’existeix cap 

 

5.7.3.  ¿De quin servei depèn aquesta base de dades en cas d’existir? 

___________________________________________________ 

 

 

  5.8. Arxiu fotogràfic 

 

5.8.1. ¿El fons fotogràfic que es produeix des dels distints serveis (protocol, 

publicacions, gabinets o similar, etc.) s’hi transfereix? 

 

 Sí   No 

 

5.8.2. Per al control i consulta, ¿s’ha dissenyat i s’ha implementat una base de dades 

específica per aquest fons? 

 

 Sí   No 

 

 

B) Gestió documental 
 

5.9. ¿Usa l’arxiu algun programari de gestió documental? 

 
 Sí   No 

 
 

5.9.1. En cas afirmatiu, indiqui el número, en cas de haver-n’hi més d’un:  

 

Nº: ____ 

 

                                                 
1
 Per exemple el servei de registre gràfic i so o denominacions similars. 
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5.9.2. ¿Es tracta d’un producte comercial o d’un producte d’elaboració pròpia? 

Especifiqui el nom del programa. 

 

Nom: _______________________      Comercial   Ad hoc 

 

Nom: _______________________      Comercial   Ad hoc 

 

Nom: _______________________      Comercial   Ad hoc 

 

Nom: _______________________      Comercial   Ad hoc 

 

5.9.3. ¿Es tracta de programaris propis del servei d’arxiu o compartit per altres 

serveis de la institució (gestió parlamentària, registre general, etc.)? 

 

 Propi  Compartit (amb: _____________________________) 

 

5.9.4. ¿Disposa de manual de funcionament o normes d’ús dels programes? 

 

 Sí, de tots    Sí, d’alguns    No, de cap 

 

5.9.5. ¿L’existència d’aquests programaris recullen el control del total dels fons? 

 

 Sí   No 

 

5.9.6. Mòduls existents en els programaris per al tractament arxivístic 

 

 Préstec     Usuaris 

 Transferència    Sol·licituds d’informació 

 Consulta     Tesaurus i llistes controlades 

 Avaluació i eliminació 

 Altres: ___________________________________________________ 

 

5.9.7. ¿Es fa un ús de tesaurus i llistes normalitzades des dels programaris de 

gestió? 

 

 Sí   No 
  
 

5.10. Per a aquells arxius o fons no contemplats en programaris, ¿de quins 

instruments se serveix per a funcionar? 

 

Instruments de descripció  Instruments de control 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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C) Accés i serveis als usuaris 
 

5.11. ¿Disposa l’arxiu de reglament? 

 

 Sí   No 

 

5.11.1. En cas afirmatiu, ¿de quin any és?  _____________ 

 

5.11.2. ¿Han existit reglaments anteriors?   Sí    No 

 

5.11.3. Per als reglaments apareguts després de l’aparició de les Directrices 

generales para la redacción del reglamento del archivo parlamentario (Estudio 

del CIA 14) de 2004, ¿s’ha basat la redacció en aquestes directrius (estructura, 

definicions…)? 

 

 Sí   No 

 

 

5.12. ¿S’han publicat normes de funcionament intern?    Sí   No 

 

5.12.1. En cas afirmatiu, ¿de quina data són?  _____________ 

 

 
5.13. ¿Serveis que ofereix l’arxiu als usuaris interns i externs? 

 
Serveis als usuaris Interns Externs 

Orientació i informació  Sí   No  Sí   No 

Sol·licitud de informació  Sí   No  Sí   No 
Préstec de documents  Sí   No  Sí   No 
Sol·licitud de còpia de documents  Sí   No  Sí   No 

Accés a la base de dades  Sí   No  Sí   No 

Biblioteca / Hemeroteca auxiliar  Sí   No  Sí   No 

Reprografia  Sí   No  Sí   No 

Altres: _____________________________________________________________ 

 

5.14. ¿Es cobra per algun servei? 

 

 Sí   No 

 

5.14.1. En cas afirmatiu digui quin o quins: ____________________________ 

 

D) Classificació 
 

  Quadre de classificació 

 

5.15. Disposa el servei de l’instrument de descripció anomenat quadre de 

classificació: 

 

 Sí    No 
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5.15.1. En cas afirmatiu conteste les següents preguntes:  
 

    Tipus: 

 Orgànic 

 Funcional 

 Orgànic-funcional 

 Matèries 

 

5.15.2. Difusió: 

 Publicat 

 Disponible en la web de l’arxiu o parlament 

 Disponible en altres web (censos i guies d’arxius, etc.) 

 

5.15.3. Creació: 

 

Any de la primera versió (encara que sigui aproximada): _______ 

 

5.15.4. Codificació:   Alfabètica  Numèrica  Alfanumèrica 

 

5.15.5. En els casos d’existència de més d’un fons, ¿el quadre recull la totalitat 

dels fons? 

 

 Sí   No 
 

E) Descripció 
 

5.16.1. ¿Ha difós l’arxiu alguna guia dels fons? 
 

 Sí   No 
 

5.16.2. Els instruments de descripció existents, ¿apliquen allò establert en la 

norma  ISAD (G) (dades, estructura…)? 
 

 Sí   No 
 

5.16.3. Instruments de descripció existents: _________________________ 

 
F) Selecció i avaluació 
 

5.17. ¿S’ha creat un òrgan o comissió d’avaluació i selecció que pugui intervenir en 

la documentació generada al parlament? 
 

 Sí   No 
 

5.18. Avaluació 

 

5.18.1. De les següents opcions, indiqui si hi existeix algun tipus d’estudi al 

respecte: 

 Dictamen aprovat i publicat d’una Junta Qualificadora de Documents 

Administratius corresponent o ens similar 

 Propostes de treball prèvies 

 Esborranys interns 

 No existeixen 
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5.18.2. ¿Des de quin any s’hi realitzen estudis d’avaluació? ________________ 
 

 

5.19. Selecció 

 

D’haver cap dictamen, ¿s’hi han dut ja a terme tasques de selecció? 

 

    Sí   No 

 

5.19.1. En cas afirmatiu ¿en quantes sèries documentals?   _______ 

 

5.19.2. ¿Des de quin any s’hi realitzen estudis de selecció? __________ 

 

5.19.3. ¿Tipus de mostreigs aplicats? _________________________ 
 

 

5.20. Eliminació 

 
¿S’hi ha dut a terme algun tipus d’eliminació? 

 

    Sí   No 

 

5.20.1. En cas afirmatiu indiqui quins mètodes d’eliminació s’hi han 

practicat: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

5.20.2. ¿En quantes sèries documentals? _______ 

 

5.20.3. ¿Des de quin any s’hi realitzen pràctiques d’eliminació? _______ 
 
 

5.21. Per als casos on s’hagin practicat tasques d’avaluació, selecció i eliminació 

després de l’aparició dels criteris del CIA, ¿s’ha contemplat allò proposat per aquest 

ens (seguiment de formularis model, comissions, etc.)? 

 

 Sí   No 

 

G) Difusió 
 

5.22. La unitat d’arxiu desenvolupa algun tipus d’activitat de les següents: 

 

 Visites guiades (personal intern) 

 Visites guiades (personal extern: alumnat universitari, ciutadans, etc.) 

 Organització d’exposicions 

 Tallers 

 Cursos 

 Jornades 

 Serveis educatius 

 Altres: _______________________________ 
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5.23. ¿Realitza l’arxiu alguna tipus de promoció de la unitat per al seu coneixement? 

 

 Campanyes 

 Cartells 

 Fullets 

 Correu electrònic 

 Altres: ___________________________________________________ 

 

 

6.  ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
 
6.1. ¿L’arxiu custodia documentació electrònica? 

 

 Sí   No 

 

        En cas afirmatiu 

 

 6.1.1. Tipus de documents electrònics existents: 

 

 D’origen electrònic 

 Convertits a format digital 

 

 

6.1.1.1. ¿L’arxiu digitalitza documentació retrospectivament? 

 

 Sí   No 

 

 

 6.1.2. ¿La documentació d’origen electrònic disposa de signatura electrònica? 

 

 Sí, tota    Sí, la majoria   Sí, alguna   No 

 
 

6.1.3. ¿Com organitza l’arxiu aquesta documentació? 

 

 Mitjançant un directori idèntic al quadre de classificació 

 Per oficines de procedència (orgànicament) 

 Per tipus de documents electrònics 

 Aleatòriament mitjançat vincles al programa de gestió 

 Altres: ___________________________________________  

 

 

6.1.4. Després de la transferència, ¿l’arxiu intervé més enllà de l’organització i 

la conservació de la documentació electrònica? 

 

 Afegeix metadades 

 Realitza canvis de formats a d’altres més adequats 

 Altres: ________________________________________________ 
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6.1.4.1. En cas d’aplicar metadades, especifiqui de quina classe: 

 

 Context administratiu i arxivístic
2
 

 Context tecnològic
3
 

 Context juridicodiplomàtic
4
 

 Descriptius
5
 

 

6.1.5. Existeix alguna plataforma comuna de serveis telemàtics (registre, gestió, 

arxiu…) 

 

 Sí   No 

 

6.1.6. ¿Existeixen polítiques de migracions periòdiques? 

 

 Sí   No 

 

6.1.7. ¿Se realitzen còpies de seguritat periòdicament? 

 

 Sí, cada______mesos/anys      Sí, però sense periodicitat fixa     No 

 

6.1.8. ¿Es disposa d’un repositori o servidor informàtic específic per a la 

documentació d’arxiu? 

 

 Sí   No 

 

6.1.9. ¿Existeix una normativa específica de la institució que digui com s’ha de 

trametre’s un procediment electrònic? 

 

 Sí   No 
 
 

7. ALTRES 
 
A) Pressupost 
 
7.1. ¿A quant va ascendir la partida pressupostària de l’arxiu de l’exercici 2008? 

 

 Menys de mil euros 

 Entre mil i cinc mil euros 

 Entre cinc i deu mil euros 

 Entre deu mil i quinze mil euros 

 Entre quinze mil i vint mil euros 

 Més de vint mil euros 

                                                 
2 Metadades del codi de quadre de classificació, terminis de validesa administrativa, terminis de 

conservació/ eliminació i accés… 

3 Mitjans físics i lògics en què s’ha creat, entorn, suport i format en els quals ha de conservar-se, canvis 

que pot sofrir… 

4 Identificació de l’original, còpia o minuta, definició del suport, elements de validació, controls de 

seguritat… 
5
 Estructura documental i anàlisi del contingut. 
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B) Subcontractació 
 

7.2. Hi ha cap tipus de servei o cap gestió pròpiament d’arxiu que es desenvolupi 

des d’empreses alienes a la institució a través de contracte administratiu, etc. 

 

 Sí   No 

 

7.2.1. En cas afirmatiu contesti les següents preguntes:  

 

 Externalització    Digitalizació 

 Microfilmació    Restauració 

 Migració de suports   Eliminació 

 Descripció 

 Altres   ¿Quins?  ________________________________________________ 

_________________________________________________ 
 

 
C) Qualitat i avaluació de serveis 

 
7.3.1. Disposa de: 

 

¿Normes de funcionament del servei?  Sí   No 

¿Manuals de procediment?    Sí   No 

¿Carta de serveis?     Sí   No 

 

7.3.2. ¿Es recullen els suggeriments, queixes i reclamacions? 

 

 Sí   No 

 

7.3.3. ¿Hi ha una incorporació de la “veu de l’usuari” en els objectius de l’arxiu? 

 

 Sí   No 

 

7.3.4. ¿Es realitzen enquestes de mesura del grau de satisfacció? 

 

 Sí   No 

 

7.3.5. ¿Es realitzen autoavaluacions? 

 

 Sí   No 

 

7.3.6. ¿L’arxiu ha passat alguna vegada per una auditoria d’informació (auditoria 

interna)?  

 
 Sí   No 

 

7.3.7. ¿Disposa el departament d’arxiu de la certificació de qualitat en base a la 

norma UNE en  ISO 9001:2000? 

 

 Sí   No 
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OBSERVACIONS: 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de contacte del sol·licitant: 
Juan Jesús Claramunt Martorell 

c/ _____, núm. __ 

46135 Albalat dels Sorells (València) 

Tel: ______ 

__________@hotmail.com 
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