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PLA D’INFRAESTRUCTURES DE LA XARXA D’ARXIUS COMARCA LS DE CATALUNYA 
 
El pla d’actuació arxivística 2004-2007 I 2007-2011 i en acompliment de la Llei 10/2001 
d’arxius i documents, disposava com a principals actuacions contemplades en el Pla de la 
Subdirecció General d’Arxius Gestió Documental cloure el desenvolupament de la Xarxa 
d’Arxius Comarcals que havia estat iniciada l’any 1981.  
 
La construcció d’aquests arxius comporta una sèrie d’avantatges i beneficis notables: 
  

 Distribueixen la capacitat operativa sobre el patrimoni documental amb criteris de 
territorialitat. 

 
 Esdevenen institucions per a la preservació de la memòria històrica. 

 
 Constitueixen instruments bàsics en la difusió de la història en els àmbits de la 

universitat, l’ensenyament secundari, els centres d’estudis locals i els ciutadans 
interessats en la història local 

 
 Garanteixen l’accessibilitat dels ciutadans a la informació, en sintonia amb els 

preceptes constitucionals de publicitat, transparència i lliure accés dels ciutadans a la 
informació 

 
 Fomenten una administració més àgil i eficient al gestionar la informació amb criteris 

d’eficàcia i estalvi de costos 
 

 Doten la capital de comarca i els municipis que desitgin acollir-s’hi d’un equipament 
especialitzat en organitzar, preservar i difondre el patrimoni documental de les viles i 
dels organismes comarcals 

 
 
VIA INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (14 arxius) 
 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va subscriure un conveni de col·laboració 
amb l’Institut Català de Finances per a la creació d’instruments financers per al finançament 
d’actuacions dins el món de la cultura.  Entre les estipulacions d’aquest conveni està la de 
continuar el desplegament de la Xarxa d’Arxius Comarcals. 
 
El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va signar convenis específics amb 
cadascun dels ens locals (municipis caps de comarca o consells comarcals) on s’hi han de 
construir els 14 arxius d’aquest programa, per tal de concretar les aportacions, les 
característiques dels arxius a construir , les condicions de seguiment i justificació de les obres 
i tots els aspectes que permetin l’execució acurada del programa.  
 
L’import total de la línia de finançament convinguda amb ICF  per aquests equipaments és de 
32.000.000 euros. 
 
D'aquests 14 arxius tot són nous edificis. Del total d’arxius en construcció, 7 arxius comarcals 
ja existeixen, no són de nova creació,  però la seva seu ha quedat obsoleta per manca 
d'espai. Els altres 7 són de nova creació (comarques que encara no tenien arxiu comarcal). 
  


