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DECRET 2/1995, de 10 de gener, de reestructuració de l'Arxiu Nacional de
Catalunya.

Vigència 01/04/2011 -

TEXT CONSOLIDAT

El desenvolupament de les funcions que atribueix la Llei 6/1985, de 26 d'abril,
d'arxius, a l'Arxiu Nacional de Catalunya ha anat creant amb el temps noves
exigències de tipus material i tècnic que s'han hagut d'assumir amb
l'estructura establerta pel Decret 314/1980, de 28 de novembre, pel qual es
creava l'Arxiu Nacional de Catalunya;
Atès que l'esmentada estructura resulta ja clarament inapropiada per a les
necessitats actuals, es fa imprescindible la reestructuració interna de l'Arxiu
Nacional i alhora la readaptació de la seva dependència orgànica;
En conseqüència, d'acord amb l'article 25.1 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat, a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,
Decreto:
Article 1
Òrgans de l'Arxiu Nacional de Catalunya
L'Arxiu Nacional de Catalunya, per a l'execució de les funcions que li
corresponen d'acord amb la Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'arxius, i la resta de la
normativa vigent, s'estructura en els òrgans següents:

a) Direcció.
b) Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
c) Àrea dels Fons Històrics.
d) Àrea dels Fons de l'Administració.
e) [No vigent]
f) Àrea dels Fons d'Imatges, Gràfics i Àudio-visuals. Afectacions
Article 2
Direcció
2.1 La Direcció de l'Arxiu Nacional de Catalunya té per funcions dirigir el personal adscrit a l'Arxiu; mantenir les
relacions externes; acceptar els dipòsits de fons a l'Arxiu; vetllar pel compliment dels convenis, i dirigir i coordinar
les tasques arxivístiques i de difusió de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2.2 La Direcció de l'Arxiu Nacional de Catalunya depèn del director general del Patrimoni Cultural i té categoria
orgànica de subdirecció general.
Article 3
Subdirecció
3.1 La Subdirecció de l'Arxiu Nacional de Catalunya té per funcions donar suport a la Direcció; supervisar els
serveis administratius generals, el règim intern, el manteniment i la seguretat, la gestió dels recursos humans, i
coordinar les diverses àrees en què s'estructura l'Arxiu i les activitats relacionades amb els serveis d'atenció
externa.
3.2 La Subdirecció de l'Arxiu Nacional de Catalunya depèn del director i té categoria orgànica de servei. Afectacions
Article 4
Àrea dels Fons Històrics
4.1 L'Àrea dels Fons Històrics té per funcions vetllar per la recuperació de la documentació de caràcter històric i per
la seva custòdia; col·laborar en la realització de totes aquelles negociacions i tràmits dirigits a l'ingrés de fons
documentals històrics; col·laborar en l'establiment dels criteris i en la fixació de la normativa tècnica per al
tractament arxivístic dels fons històrics; elaborar els instruments de descripció; proposar les accions necessàries
per a la bona conservació de la documentació dels fons històrics, i cooperar en la seva divulgació i difusió.
4.2 L'Àrea dels Fons Històrics depèn del subdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya i té categoria orgànica de
secció.
Article 5
Àrea dels Fons de l'Administració
5.1 L'Àrea dels Fons de l'Administració té per funcions vetllar per la recuperació i custòdia de la documentació de la
Generalitat i d'altres administracions públiques, si s'escau; preparar i gestionar les transferències documentals des
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dels diferents departaments i organismes de l'Administració; vetllar per la correcta aplicació de la normativa vigent
sobre gestió de documentació administrativa en la part corresponent al prearxivatge; aplicar i proposar l'avaluació i
la tria de documentació; realitzar la gestió del préstec i consulta de documentació, tant per part de la mateixa
Administració, com per part dels administrats; elaborar els instruments de descripció; proposar les accions
necessàries per a la bona conservació dels fons i cooperar en la seva divulgació i difusió.
5.2 L'Àrea dels Fons de l'Administració depèn del subdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya i té categoria
orgànica de secció.
Article 6
Àrea de Restauració
[No vigent] Afectacions
Article 7
Àrea dels Fons d'Imatges, Gràfics i Àudio-visuals
7.1 L'Àrea dels Fons d'Imatges, Gràfics i Àudio-visuals té per funcions vetllar per la recuperació, tractament i
custòdia dels documents visuals i sonors, en els seus diversos suports; col·laborar en l'establiment dels criteris i en
la fixació de la normativa tècnica per al tractament arxivístic dels fons; elaborar els instruments de descripció;
proposar les accions necessàries per a la bona conservació dels seus fons i cooperar en la seva divulgació i difusió.
Així mateix, pel que fa a reprografia i microfilmació, té per funcions la reproducció documental dels fons propis de
l'Arxiu per al servei intern i extern.
7.2 L'Àrea dels Fons d'Imatges, Gràfics i Àudio-visuals depèn del subdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya i té
categoria orgànica de secció.
Disposició derogatòria
Queden derogats el Decret 314/1980, de 28 de novembre, de creació de l'Arxiu Nacional de Catalunya, dependent
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 107, de
16.1.1981) i l'article 4.2.1 del Decret 233/1988, de 12 de setembre, de reestructuració del Departament de Cultura
(DOGC núm. 1044, de 16.9.1988)

Afectacions passives

Afectacions passives (4)

Article 1 Apartat e derogat per DD.k del DECRET 304/2011, de 29 de marc, de reestructuracio del
Departament de Cultura. (Correccio d'errada en el DOGC num. 5877, pag. 27141, de 12.5.2011).

Article 1 Apartat b modificat per DF 1 del DECRET 304/2011, de 29 de marc, de reestructuracio del
Departament de Cultura. (Correccio d'errada en el DOGC num. 5877, pag. 27141, de 12.5.2011). 
Modifica la denominació de la Subdirecció, que passa a ser el Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional de
Catalunya. 

Article 3 modificat per DF 1 del DECRET 304/2011, de 29 de marc, de reestructuracio del
Departament de Cultura. (Correccio d'errada en el DOGC num. 5877, pag. 27141, de 12.5.2011). 
Modifica la denominació de la Subdirecció, que passa a ser el Servei de Coordinació de l'Arxiu Nacional de
Catalunya. 

Article 6 derogat per DD.k del DECRET 304/2011, de 29 de marc, de reestructuracio del
Departament de Cultura. (Correccio d'errada en el DOGC num. 5877, pag. 27141, de 12.5.2011).


