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PRESENTACIÓ

REFLEXIONS PERSONALS AL VOLTANT
DE LES JORNADES D’E-ARXIVÍSTICA

Al present butlletí, presentem una eina capdavantera en el camp del
reconeixement de text manuscrit sobre documents digitalitzats que es desenvolupa
a hores d’ara en l’Institut Tecnològic d’Informàtica de la Universitat Politècnica
de València. A més a més, obrim un nou apartat per posar l’atenció en aquelles
disposicions legals que afecten la nostra feina. Tot plegat, s’afegeix a les seccions
habituals de notícies i comentari de les activitats de l’AAV. Així mateix, continuem
amb les recomanacions per embarcar-se en un projecte de digitalització a
l’empresa que encetarem el passat número, acostant-nos ara a la fase de captura
i digitalització.

Finalment, volem donar les gràcies a tots aquells que heu participat
aportant-nos les vostres crítiques, opinions i propostes. Fer del butlletí un espai
viu de participació i debat és a les vostres mans, continueu així!

  Grau-Gandia, juny de 2010.

El col·lectiu arxiver mai ha tingut por a les noves tecnologies; de fet, les hem vistes sempre com una
oportunitat. Des de ben prompte vam utilitzar els avantatges que ens oferia la informàtica en el nostre treball, i
vam aprendre a programar i a dissenyar bases de dades, programes de gestió o, fins i tot, pàgines web per
difondre el patrimoni del nostre arxiu. A partit d’ara, però, els mitjans informàtics no són (només) un instrument,
sinó que es converteixen en la matèria de treball. Així, els documents electrònics s’uniran als documents en
altres suports, especialment el paper. I això no és el futur, per molt pròxim que puguem pensar, és el present:
l’administració electrònica ja està ací, i com a gestors documentals, ens implica i ens incumbeix de manera
directa.

Al llarg de les Jornades vaig agafar algunes notes, sempre des de la posició d’arxiver municipal. Si m’ho

permeteu, en compartiré algunes amb vosaltres.

Com no podia ser d’una altra manera, el butlletí que teniu al davant ve marcat per la celebració de les sisenes
jornades de l’AAV. Unes jornades que han tractat de combinar la pluridisciplinarietat pròpia de la nostra professió amb
el que avui constitueix la seua punta de llança, és a dir, els nostres plantejaments per a una administració eficient en
el marc de les noves tecnologies.



Reflexions personals al voltant de les jornades d’e-arxivística
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ENTRE CAIMANS I PROTOCOLS

Crec que va quedar clar el perquè d'un projecte
d’implantació d’un sistema d'administradors i arxivers. Cal
la implicació i, com no, la voluntat dels dos elements que
poden determinar la decisió d’implantar aquest sistema (i
determinar també l’èxit o el fracàs de la campanya). Em
referisc al secretari de la corporació i al polític amb
responsabilitat (alcalde o regidor delegat, o com passa
massa sovint, l’assessor de l’alcalde o del regidor), que
són els qui han de prendre la determinació real i efectiva
de la implantació. I això s’ha de traduir inexcusablement
en una partida adequada i suficient en els pressupostos
municipals i dur aparellada l’increment dels recursos
humans. Així va quedar palés després de les intervencions
dels representants dels ajuntaments de Gandia i Leganés.

En qualsevol cas, els arxivers hem d’estar des del
primer moment en tot el procés de disseny i implantació
del sistema, ja que amb els nostres coneixements podem
aportar una visió de conjunt del circuit documental, des de
la gestació fins a la mort o conservació perpètua del
document. Respecte a açò últim, com passa amb els
expedients en suport paper, no pel fet de ser digital s’ha de
conservar tot per al futur, i des del primer moment, s’ha de
plantejar l’esporgada de documents digitals.   .........................

En l’actualitat, però, en la majoria de casos (sempre
hi ha honroses excepcions) l’administració electrònica és
un repte difícil per raons en principi fàcilment esmenables
si es té voluntat (de nou la voluntat). Cal formació específica,
des de l’auxiliar administratiu del registre a l’arxiver, passant
pel tècnic administratiu o per l’informàtic. Calen mitjans
nous per arxivar tots aquests documents (en el mercat es
poden trobar solucions adequades), migrar-los quan calga,
refirmar-los electrònicament i custodiar-los per assegurar-
ne l’autenticitat. I ens cal una unificació del llenguatge, una
mena de lingua franca de totes les parts implicades, tal
com va posar en relleu Antonia Heredia.

Citant Nicolau Primitiu, als arxivers sols ens queda
“treballar, persistir, esperar”. .......................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                Enric Sorribes
Arxiu Municipal de Betxí

No hi ha dubte que la visita de l'AAV al Col·legi
del Patriarca va constituir una exòtica i saborosa immersió
en el passat, en l'art, en l'erudició i en els arxius
miraculosament (i programadament) salvats. Tot el
Col·legi traspua immortalitat i lluita contra el temps, en
una particular aliança entre el poder, la teologia i els
sabers acumulats i arrecerats amb pany i clau. I amb
una discreta economia, blindada, al darrere.  ......................

Per si les parets, els animals dissecats, els
quadres i els llibres no en deien prou de tot això, el
rector i estudiós Miquel Navarro Sorní, amb devoció i
saviesa, ens va fer viva i present l'herència del Patriarca
d'Antioquia, arquebisbe de València i Capità General,
sant Joan de Ribera. Un personatge tan polèmic com
polièdric, protagonista indiscutible de la història moderna
dels valencians, beatificat el 1796 i finalment canonitzat
per Joan XXIII el 1960.



Entre caimans i protocols
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El Reial Col·legi Seminari del Corpus Christi de
València i el seu arxiu de protocols són realment
sorprenents. De fet, no deixa de ser una immensa
paradoxa que els productors i creadors de documents
per excel·lència, que són els notaris, deixaren els seus
registres de la mà de la mare de Déu. La contraparadoxa
ha estat, precisament, la humil però gegantina replega
que va fer en el seu dia el col·legial doctor Marià Tortosa
i que, privilegiadament, vam poder contemplar,
bocabadats, com qui veu una infinita exposició d'història
natural arxivística. Al capdavall, 'el Patriarca' ens connecta
els arxius amb l’eternitat, tot just a l'altre cap d'una societat
digital i digitalitzada.

Jesús E. Alonso
 Arxiu Històric de Gandia

PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ
DOCUMENTAL A L’EMPRESA (II).
La captura.

David Seguí Morant
Documentalista de Broseta Abogados

Per tant, abans de res, caldrà reflexionar al voltant
de la naturalesa i qualitat dels documents a tractar, quin
volum de documentació volem digitalitzar, duració de la
validesa de la informació continguda en els documents,
terminis requerits per a la conservació, costos de les
inversions, freqüència de consulta, facilitat d’ús i accés,
etc. Sempre assegurant-nos que no tardem “anys” en posar
en marxa el projecte inicial, donat que un sistema d’aquestes
característiques comporta beneficis a mig termini i quasi
mai en la seva fase d’anàlisi.

Descripció
Conservació

Captura.
Digitalització

Reflexió.
Anàlisi.

Planificació.

Coneguts ja els avantatges que comporta un
sistema de gestió documental a l’empresa, com varem
veure a l’anterior número del butlletí: millora del temps
de recerca; reducció de l’espai físic; control de la traçabilitat;
accés universal dels documents, entre altres, ens
disposarem a planificar el treball de digitalització
pròpiament dit. Aquesta tasca, consistent bàsicament en
la captura i conversió del paper en imatges amb format
digital, comporta intrínsecament una sèrie de
consideracions que s’han de tindre en compte abans de
començar.



Projectes de digitalització documental a l´empresa (II).

Quant a possibilitats de productes, existeixen
màquines multifunció (amb fotocopiadora, escàner i
mòdul d’impressió), escàners amb opció d’enviar per
correu electrònic el document a qualsevol adreça, interna
o externa a l’organització. I per a la quantitat, caldrà
observar si tenen un alimentador (escàners de corró)
que permeta posar documents més extensos o múltiples
pàgines, com per exemple, la possibilitat de digitalitzar
un informe tot seguit; o si, per contra, son de pantalla o
sobretaula, que ens ajuden amb documents enquadernats
(llibres, revistes) o de gramatge superior .     .........................
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Ferramentes de captura:

La primera reflexió ens ajudarà a triar
l’escàner més adequat a les nostres necessitats,
tenint en compte les dimensions dels documents més
comuns de l’organització. Així, no serà el mateix un
despatx d’advocats, on pràcticament tots els
documents són tamany full, que un gabinet
d’arquitectura, on abunden els plànols; o que un
hospital, on les històries clíniques dels pacients es
formen moltes vegades per papers de diferent format.

De la mateixa manera, hem de previndre la
quantitat de documentació a escanejar i si hi ha altres
necessitats que poden nàixer associades a aquesta
tasca, com per exemple: enviar el document per
correu electrònic. A més, convé que siga senzill
d’utilitzar per qualsevol treballador, normalment no
experts en informàtica.

1

Característiques tècniques:

Ara bé, un document digital és diferent a un
document digitalitzat. Mentre el primer d’ells ja naix
des del propi ordinador, el segon és el fruit d’un
procés de transformació del document analògic
(normalment en paper) a un format intel·ligible per
l’ordinador. És important aquesta distinció, donat que
a priori una imatge digital d’un document no conté
informació, a no ser que utilitzem les metadades per
indexar el document de forma més o menys manual,
amb cura i detall i que s’inclouran al Sistema de
Gestió Documental (SGD).

Les imatges digitals són, doncs, fotografies
electròniques amb les quals es realitza una
representació, es confecciona un mapa en forma de
quadrícula de punts elementals (píxels) i se li assigna
un valor binari (zeros i uns) que l’ordinador interpreta
per a reproduir la imatge pròpiament dita. A més,
caldrà tractar-la amb programes i eines de
reconeixement òptic de caràcters (OCR) per tal

  Per saber-ne més: Fuentes, I. “Digitalización de documentos”. En:
http://www.ims.es/pdf/esp/publicaciones/Publicacion_IMS_Digitalizacion_de_documentos_2004_06_30.pdf

1

Escàner de pantalla o sobretaula.

Pel que fa al cost
econòmic, el mercat és prou
ampli en aquest tipus
d’eines i podem trobar
equips a diferents preus i
modalitats de pagament,
sempre optant per l'opció
que millor se’ns adapte:
l’anomenat renting i leasing
(pel temps acordat, paguem
una mensualitat i ens
cobreix el manteniment i/o

Equip multifunció.

ens el substituiran per una
nova versió, per al cas del renting, o el leasing que podem
llogar-lo amb opció de compra), o la pròpia compra directa
amb segur i garantia extra (per cobrir-nos més anys).

d'admetre que les dades que allí contenen són textos.

D’altra banda, la resolució ens determinarà el
nivell de detall aconseguit i es calcula pel número de
píxels capturats en una polzada (2,54 cm). L'interval de
resolució sol estar entre 50 i 600 dpi o ppp (punts per
polzada). A major resolució, major pes o tamany del
document. D’ací que hem de reflexionar sobre la qualitat
que necessitem, donat que la capacitat d'emmagatzematge
potser major que la capacitat que tenim de descàrrega i
visualització de documents de tamany major.   ......................

Pel que fa als formats, els més comuns són jpeg
(Joing Photographers Expert Group), tiff (Tagged Image
File Format) i pdf (Portable Document Format). Els dos
primers són molt bons per a imatges, sent el tiff un format
rellevant per a la gestió i preservació documental donat
les seues possibilitats de multipàgina. El pdf, a banda de
ser un format gràfic, té capacitats hipertextuals i és també
dels més estesos, portables i estandarditzats. .......................



Projectes de digitalització documental a l´empresa (II).
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Característiques organitzatives:

Decidides les ferramentes de captura i les
opcions tècniques que més s’ajusten a les nostres
necessitats, resultarà escaient estructurar un circuit per
tal d’incorporar al sistema tota la documentació
seleccionada per a la digitalització. És cert que cada
organització requerirà d’una solució personalitzada,
però nomenar a un responsable per al compliment i
introducció dels documents al SGED serà indispensable
per a controlar tota la documentació que entra o surt
de l’empresa. De la mateixa manera, convé començar
la digitalització des de la data coetània a la implantació.

Documents-e:

 La validesa del document digitalitzat (que no
digital) és una altra de les qüestions molt presents avui
en dia i que ens donaria peu a un article monogràfic
del tema. Però si bé l’actual normativa incentiva i recolza
l’ús de les noves tecnologies en la gestió documental,
l’oficina sense papers està encara un poc lluny de ser
una realitat. El que és cert és que mitjançant les tècniques
de digitalització, i el recolzament en la firma digital i la
factura electrònica, podem reduir dràsticament el tamany
dels nostres arxius en paper. Simplement cal perdre
la por a la selecció negativa i ser coherents en l’ús

PROCESSAMENT DE TEXT MANUSCRIT
APLICAT A DOCUMENTS D’ARXIU

1

Francisco Ricau González
Tècnic de Documentació Tecnològica

Instituto Tecnológico de Informática

  Article basat en els resultats de les investigacions realitzades (veure l'apartat de Referències de l’article) pel grup
PRHLT (Pattern Recognition and Human Language Technologies) del Instituto Tecnológico de Informática en la
línia de reconeixement òptic de caràcters manuscrits.

1

Durant els darrers anys, i des de les
Administracions Públiques, s'estan portant a terme
projectes i iniciatives, promogudes en ocasions per
normatives específiques, de digitalització del Patrimoni
Històric Documental que alberguen els arxius i
biblioteques espanyols. Pel que fa a fons d'arxiu, menció
especial mereix el projecte PARES, el portal d'arxius
espanyols, en funcionament des de 2003, accessible
via web i que compta amb un nombre de documents
digitalitzats notable. .

No obstant això, encara que aquests projectes
suposen avanços molt importants pel que fa a la conservació,
accés i difusió del Patrimoni Històric Documental, sembla
evident que per concedir una major eficàcia a la tasca de
digitalització, a més de capturar i organitzar milers d'imatges
de documents, seria de gran interés complementar aquest
treball amb informació (metadades) que permetera efectuar
recerques i indexacions per contingut en els documents
digitalitzats. Per a aquesta finalitat, es precisa l’ús d’eines que
permeten el reconeixement de text (imprés i manuscrit) i que
possibiliten la transcripció d'un document.

Equip multifunció.

del sistema de gestió evitant imprimir còpies
innecessàries.  ...........................................................

En definitiva, la digitalització hauria d’utilitzar-
se com una tasca més dintre del sistema de gestió
documental i no l’única solució als problemes d’arxiu.
Per a la correcta conservació documental, caldrà una
bona descripció i indexació, de manera que si optem
per la indexació automàtica, caldrà (almenys) ser
supervisada per un bon professional. Com vorem al
proper número, aquesta serà la clau per a facilitar i
garantir la recuperació posterior de la informació.



Processament de text manuscrit aplicat a documents d’arxiu.
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En aquest sentit, les eines tradicionals de
reconeixement de caràcters aïllats (OCR) ofereixen uns
resultats acceptables quan es tracta de documents amb
caràcters impresos moderns, però les seues taxes d'error
es disparen al processar textos manuscrits antics o amb
tipografies no convencionals, per la impossibilitat de
segmentar d'una manera adequada el text en caràcters
i nd i v i dua l s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Igualment, els documents antics o històrics, a
més de diferents tipus d'escriptura i lletra, cadascuna
amb les seues característiques particulars (disseny,
puntuació, alineament, abreviatures, lligams, ornaments,
ratllades, etc.), solen veure's afectats pel pas del temps
en forma de taques, forats, estrips o altres desperfectes
que dificulten la tasca de transcripció.   ...............................
.......................................................................

Per enfrontar-se a aquest repte, s'estan portant
a terme investigacions orientades al Reconeixement
del Text Manuscrit Continu (RTMC) que suposen

En la fase de preprocés es porten a terme
tasques relatives a l'eliminació de soroll (taques de fons),
correcció de la inclinació de la pàgina, segmentació del
text en línies, correcció de la inclinació vertical i
normalització de la grandària dels caràcters.(vegeu
f i g . 2 , a - d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Una vegada processades les línies de text, es
realitza el procés d'extracció de característiques amb
l'objectiu d'obtenir una representació numèrica de les
imatges de cada línia.(vegeu fig.2, e)..................

Finalment, aquesta representació és directament
processada pel reconeixedor global, el qual ofereix la
hipòtesi de reconeixement que donarà com resultat la
transcripció del text manuscrit. (vegeu fig.2, f)

Fig. 1 Fases del processament de text manuscrit

un desafiament en el camp de Reconeixement de
Formes. Els humans no segmentem ni reconeixem cada
lletra, sinó que primer interpretem una part, és a dir,
diversos mots, de la imatge de la línia o paràgraf que
estem llegint. A partir d’ahí, deduïm quines paraules hi
ha, i finalment, podem dir per quines lletres estan
compostes, i fins i tot, encara que generalment amb
dificultat, on estan els límits entre lletres (segments). Hi
ha experiments psicovisuals que suporten aquesta
afirmació. Els sistemes de Reconeixement de Text
Manuscrit moderns també funcionen d'aquesta forma
"holística”. A més d’açò, existeixen altres dificultats o
reptes, exposades al paràgraf anterior, inherents als
documents manuscrits antics (tipus de lletra,
desperfectes) que aombren la identitat de les paraules,
i que fan necessari preprocessar les imatges d'un
document amb la finalitat d'adaptar-les abans de procedir
al reconeixement.

Així, les fases dutes a terme en el reconeixement
d'un text manuscrit, es resumeixen en el següent gràfic:

Fig. 2. Preprocés,  extracció de
característiques i reconeixement



Processament de text manuscrit aplicat a documents d’arxiu.
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Fig. 3. Interacció amb el sistema de transcripció assistida.

Els resultats de les últimes investigacions en
l’àmbit del reconeixement de text manuscrit ens fan ser
optimistes. A més, el creixent interés per preservar
digitalment els fons d'arxius i biblioteques fomentarà
nous estudis en aquest camp que milloraran les
tècniques i permetran que el seu ús es vaja estenent
a poc a poc. Arribats a aquest punt, disposar del contingut
dels documents d'arxiu indexat i recuperable fàcilment,
obri un horitzó ple de possibilitats d'investigació històrica
amb una quantitat immensa de dades. Però no només
serien avantatges per a l'investigador professional.
Disposar d'aquesta quantitat d'informació acostaria els
arxius als ciutadans que podrien satisfer les seues
curiositats o necessitats informatives de caràcter
professional, familiar, etc. En definitiva, la memòria
històrica d'un país a colp de clic.

Per ara, les tècniques de reconeixement de text
manuscrit estan lluny de ser perfectes. Aquests sistemes
són molt útils en àmbits reduïts amb vocabularis menuts
i amb restriccions en l'estil d'escriptura. En situacions
menys favorables, la tecnologia actual arriba a taxes
d'encert clarament insuficients i, en la pràctica, aquests
resultats han de ser revisats i corregits per un tècnic
d'arxiu o paleògraf. Aquest procés, anomenat “post-
edició”, és incòmode i ineficient per al professional
d'arxiu. 

És important observar que mitjançant el procés
tradicional de post-edició l'usuari hauria hagut de corregir
cinc de les set paraules que té la transcripció correcta,
mentre que amb el procés interactiu, només dues
correccions són necessàries (les altres tres les
aconsegueix automàticament el sistema gràcies a la
interacció amb l'usuari).

partir de la correcció anterior. D'aquesta manera,
s'aconsegueixen transcripcions del text completament
validades per un expert que participa activament durant
tot el procés. Els beneficis d'aquest mètode són evidents:
major comoditat per a l'usuari i major productivitat per
estalvi de temps en la transcripció.    ...................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En la figura 3 podem veure una interacció de
l'usuari o expert amb el sistema. Utilitzant un llapis
electrònic, l'usuari valida el prefix “antiguos c” i introdueix
el caràcter “i”, generant el prefix “antiguos ci”. En la
figura 4 veiem la traça completa de la transcripció, on
la interacció de la figura 3 correspon a la primera
interacció (INTER-1).

Fig. 4. Traça del sistema de transcripció assistida per ordinador.

Amb tot, la Transcripció assistida per
ordinador aconsegueix superar aquestes dificultats de
manera més eficient. D’aquesta manera es combina
l'eficàcia dels sistemes de reconeixement de text
manuscrit amb l'experiència i coneixements del tècnic
d'arxiu, amb el que  s'aconsegueixen transcripcions
perfectes amb un cost admissible.

Aquesta tècnica es basa en una transcripció
predictiva-interactiva, és a dir, que el sistema, a partir
d'una imatge digitalitzada, genera un suggeriment com
a possible transcripció que l'usuari ha de validar o
corregir. Si l'usuari corregeix una lletra, el sistema
assumeix que tota la transcripció anterior a aquesta
lletra (o "prefix") és correcta. Amb aquesta nova
informació, el sistema mostra nous suggeriments fets a



Processament de text manuscrit aplicat a documents d’arxiu.
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LEGISLACIÓ

REFERÈNCIES

 • Instituto Tecnológico de Informática .  [http://www.it i .es/]

     •  Grupo PHRLT (Pattern Recognition and Human Language Technologies) [http://prhlt.iti.es/]

    • Investigacions del Grupo PRHLT en el camp del reconeixement de text manuscrit:

o Sistema de Asistencia Computarizada a la Transcripcion y Consulta de Documentos Antiguos
(BiValDi) 

o Interactive Analysis, Transcription and Translation of Old Text Documents (iDoc)

o Interactive Knowledge Extraction and Transcription of Document Images with Heterogenous
     Contents (IKETDIHC)

o Addaptive Learning in Multimodality and Pattern Recognition (ALMPR)

Certament, hi ha normes que no semblen vinculades a la nostra professió,
però que comporten una sèrie de pautes que sí ens afecten i, per tant, com a bons
professionals gestors de la documentació, hauríem de conèixer. Sense anar més
lluny, l’article 6.1 del Codi Civil diu clarament que “la ignorància de les lleis no
n'excusa el  compliment.”

Encetem, doncs, aquest apartat per cridar l’atenció d’aquelles disposicions
publicades als Butlletins Oficials (tant de l’Estat, com de la Comunitat, com els de
la Província,) que ens poden afectar en la tasca del dia a dia. Esperem que us siga
d’interès.

Llei 3/2010,de 5 de maig, de la Generalitat, d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

El 7 de maig de 2010 es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (Número 6262) la Llei
d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana que desenvolupa i aplica en la nostra comunitat autònoma la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.

Encara que hi ha hagut accions normatives que han anat a poc a
poc assentant les bases d'una Administració Electrònica, com el registre
telemàtic, signatura electrònica, etc., no és fins a la Llei 11/2007 quan el
document electrònic i l'arxiu electrònic adquireixen veritable carta de
naturalesa obligant a les Administracions Públiques a transformar-se en
Administracions Electròniques.

http://prhlt.iti.es/content.php?page=projects/handwritten/bivaldi/bivaldi.php
http://prhlt.iti.es/content.php?page=projects/handwritten/bivaldi/bivaldi.php
http://prhlt.iti.es/content.php?page=projects/handwritten/bivaldi/bivaldi.php
http://prhlt.iti.es/projects/multimodal/idoc/content.php?page=idoc.php
http://prhlt.iti.es/content.php?page=projects/handwritten/iketdihc/iketdihc.php
http://prhlt.iti.es/content.php?page=projects/handwritten/iketdihc/iketdihc.php
http://prhlt.iti.es/content.php?page=projects/handwritten/bivaldi/bivaldi.php
http://prhlt.iti.es/content.php?page=projects/handwritten/prometeo/prometeo.php
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/07/pdf/2010_4857.pdf
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Article 27. Arxiu electrònic de documents i
expedients administratius..................................

1. Els expedients administratius que s’hagen
tramitat íntegrament en suport electrònic es conservaran,
a tots els efectes, en eixe suport, sense perjuí de la
seua migració digital o conversió a altres formats i
suports que puguen sorgir en el futur com a
conseqüència de l’evolució tecnològica, a fi de garantir
la seua conservació, la seua perdurabilitat, autenticitat,
integritat, confidencialitat i disponibilitat en condicions
de qualitat, d’acord amb la normativa, si fa el cas, vigent
en la matèria.

El compliment del que s’ha establit en el paràgraf
anterior s’exigirà la utilització de sistemes de firma
longeva, que garantisquen la referència temporal dels
documents i expedients administratius per a la verificació
de les firmes electròniques a llarg termini dels documents
firmats electrònicament en

un moment determinat. A l’efecte, l’Agència de
Tecnologia i Certificació Electrònica prestarà d’ofici a
les entitats integrants del sector públic de La Generalitat,
i amb caràcter pregat a la resta d’entitats de l’àmbit
d’aplicació d’esta llei, servicis de custòdia documental
electrònica avançada, i posarà a la seua disposició les
infraestructures per a l’arxiu dels documents electrònics.

Esperem que les iniciatives que es promoguen
a partir de la publicació d'aquesta Llei i que afecten
l'arxiu electrònic es porten a terme contant amb l'opinió
professional dels tècnics d'arxiu. En aquest canvi de
paradigma que suposa la consagració del document
electrònic com a futur document d'arxiu, hem de jugar
obligatòriament un paper protagonista.

En aquest sentit, haurem de ser proactius i fer
vore als responsables de les Administracions Públiques
que vulguen relacionar-se amb els ciutadans de manera
electrònica, que l'Arxiu Electrònic no és només un
element de la plataforma d’Administració Electrònica
únicament relacionat amb els sistemes informàtics.
D’aquesta manera, afavorirem la implicació i participació
dels arxivers en el desenvolupament i implantació de
models de conservació de documents electrònics.

Decret 87/2010, de 21 de maig, del Consell, pel qual s’estableixen les condicions tècniques i normatives per
a l’ús de la Plataforma de Facturació Electrònica de la Generalitat, Ge-factura.

El procés de normalització en el que estan
immerses les administracions públiques, i degut que la
nova Llei de Contractes del Sector Públic exigeix que
en el procediment de contractació les manifestacions
de voluntat de les empreses licitadores o contractistes
que tinguen efectes jurídics siguen autenticades per

Tot i que la Llei en la seua totalitat afecta la
nostra professió, mereix una atenció especial l'article
27, que fa una referència explícita a l'arxiu electrònic
en els següents termes:

mitjà de firma electrònica reconeguda, el Consell posa
en marxa la Plataforma de Facturació Electrònica de la
Generalitat, la Ge-factura...............................................
    ..............................................................................

Hem volgut destacar també aquesta disposició,
ja que la factura és el document per excel·lència en
l’empresa privada i l’objecte del Decret és regular les
condicions per a l’accés i ús a la Plataforma Ge-factura,
així com prestar el consentiment que permeta dotar de
validesa l’enviament de factures electròniques als
departaments de l’administració a la Generalitat.

La Plataforma de Facturació Electrònica de la
Generalitat permet que els proveïdors envien les seues
factures per mitjans electrònics i que puguen ser
gestionades amb posterioritat en el procediment
administratiu i economicopressupostari, en la mesura
que els sistemes d’informació ho permeten (article
1.2)....................................................

https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/25/pdf/2010_5939.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/07/pdf/2010_4857.pdf
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Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de la finançament del terrorisme.
Una altra norma a tindre en compte a efectes de documentació a les empreses.

El passat mes d'abril es publicava al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE 103/2010)
la Llei que transposa la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa
a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i per al
finançament del terrorisme. A banda de la transposició, aquesta norma procedeix a la
unificació dels règims i, conseqüentment amb els estàndards internacionals en matèria
de prevenció, posa fi a la dispersió actual.

Com diu l’article 1.1. de la Llei 10/2010 (...) té per objecte la protecció de la
integritat del sistema financer i d’altres sectors d’activitat econòmica mitjançant
l’establiment d’obligacions de prevenció del blanqueig de capitals (...) definint aquest
concepte en l’article 1.2. Als efectes d’aquesta Llei, es consideren blanqueig de capitals
les activitats següents (...) c) L'adquisició, possessió o utilització de béns, sabent, en el
moment que es reben, que procedeixen d’una activitat delictiva (...).

Doncs bé, hem volgut dedicar unes línies a esta norma donat que en els seus articles 17 al 25 s’estableixen
les obligacions d’informació. Concretament l’article 25 ens parla de la conservació dels documents: Els subjectes
obligats han de conservar durant un període mínim de deu anys la documentació (...) En particular, els subjectes
obligats han de conservar (...) b) Original o còpia amb força probatòria dels documents o registres que acrediten
adequadament les operacions, els intervinents en aquestes i les relacions de negoci, durant un període mínim de deu
anys des de l’execució de l’operació o la terminació de la relació de negocis. 2. Els subjectes obligats, amb les
excepcions que es determinen per reglament, han d’emmagatzemar les còpies dels documents d’identificació a què
es refereix l’article 3.2 en suports òptics, magnètics o electrònics que en garantisquen la integritat, la correcta lectura
de les dades, la impossibilitat de manipulació i l’adequada conservació i localització. En tot cas, el sistema d’arxivament
dels subjectes obligats ha d’assegurar l’adequada gestió i disponibilitat de la documentació, tant als efectes de control
intern, com d’atenció dins el termini i en la forma escaient als requeriments de les autoritats.

Des d’ací us convidem a llegir l’article 2, on es relaciona als subjectes obligats per tal que, si esteu dintre
d’aquest grup, pugueu assessorar a la direcció de la vostra empresa o institució, no quedar-vos fora de joc i, sobre
tot, no caure en infracció greu (article 52) per l’incompliment d’obligació de conservar, sancionada en un mínim de
60.001€.

NOTÍCIES

Amb el desig d’obrir una nova via de comunicació
entre arxivers, investigadors i usuaris potencials dels
arxius valencians, veié la llum el passat mes de maig el
primer Butlletí de l’Arxiu Històric Provincial d’Alacant
(AHPA). En aquest número, s’explica el funcionament del
sistema de detecció d’incendis de l’AHPA, es parla de
fons recentment inventariats i noves incorporacions i es
dedica un extens article a l’Arxiu Històric Municipal de
Novelda. Podeu consultar-lo a:.

Naix el Butlletí de l’Arxiu Històric
Provincial d’Alacant.

http://dglab.cult.gva.es/ArxiuHistoricAlacant/documents/
boletin.inf.archi.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29/pdfs/BOE-A-2010-6737.pdf
https://www.docv.gva.es/portal/portal/2010/05/07/pdf/2010_4857.pdf
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Màster CALSI de la UPV
La Universitat Politècnica de València ha obert la

inscripció per al Màster Oficial en Continguts i Aspectes
Legals en la Societat de la Informació (CALSI). Aquest
màster és un via d'especialització en la gestió de la
informació per a estudiants i professionals que possibilita
l'adaptació a un terreny tan dinàmic com la gestió de
continguts, a través de diferents plataformes de comunicació
digitals. Trobareu més informació a http://www.calsi.net/

Portal de Moviments Migratoris Iberoamericans.

Amb motiu del dia internacional dels arxius, el
Ministeri de Cultura ha presentat el Portal de Moviments
Migratoris Iberoamericans. Aquest projecte s'ha
desenvolupat amb l'objectiu de fomentar i facilitar l'accés
als fons documentals relatius a l'emigració espanyola i exili
a Iberoamèrica en època contemporània. El Portal inicia
la seva marxa amb 30.000 registres d'emigrants, procedents
de la documentació custodiada per l'Arxiu General de
l'Administració (Espanya) i els Arxius Generals de la Nació

Portal de Víctimes de la Guerra Civil i Represaliats del Franquisme.

El passat 31 de maig es va presentar el Portal de
Víctimes de la Guerra Civil i Represaliats del Franquisme.
Amb aquest nou recurs, els ciutadans tenen accés a una
base de dades amb les referències existents en els arxius
dependents del Ministeri de Cultura sobre les persones
que patiren la repressió durant aquest període. A més,
s'han afegit dades relatives a la presència de refugiats
espanyols en els camps d'extermini nazis a partir de fonts
................

S'enceta la segona fase de retorn dels "Papers de Salamanca".

El Ministeri de Cultura va autoritzar el mes de maig
l'enviament de part dels fons confiscats pel règim franquista
que encara romanen al Centre Documental de la Memòria
Històrica de Salamanca. Segons la Generalitat de
Catalunya, es tracta de vora 200 documents de caràcter
privat, una part molt petita de les 1500 caixes que quedaren
pendents en la primera fase d'entrega. Per la seua banda,
la Comissió de la Dignitat de Barcelona i València, tot i
saludar la notícia, lamentà en un comunicat l'actitud
obstruccionista del Ministeri i recordà que encara manca
l'entrega de gran part dels documents que corresponen,
entre d'altres, als fons de Lleida, Madrid i Vinaròs.

de Mèxic i República Dominicana. En breu, també
s'incorporarà documentació de l'Arxiu Nacional de Cuba.
Vegeu: http://pares.mcu.es/MovimientosMigratorios

internacionals.Vegeu:http://pares.mcu.es/victimasGCFPo
rtal/buscadorSencilloFilter.form  ...............................
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Màster en Arxivística i Gestió de Documents.

El 13 de maig es va presentar a Bellaterra (Cerdanyola del Vallés) la primera edició del Màster en Arxivística
i Gestió de Documents. Aquesta iniciativa, pionera a l'Estat espanyol, crea un títol universitari oficial que adapta per
primera vegada els estudis d'aquesta disciplina a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Més informació:
http://www.esaged.com/articles-mostra-1407-cat-graduat_superior.htm

Revistes professionals.

L'Asociación de Archiveros de Andalucía ha presentat el número 15 de la revista
TRIA, que recull un bon grapat d'articles amb fort protagonisme d'aquells relacionats amb
el document electrònic i l'e-administració. Per la seua banda, ACAL commemora el 75é
número de Archivamos amb un especial sobre la publicació i amb un article central dedicat
al... futbol!

EL DEFENSOR DE L’ARXIVER

A l’igual que hi va haver un temps en què la gent
que tenia Camps volia viure de la taronja, va haver-hi
un temps en que la gent que tenia un arxiu, volia viure
d’ell... Els primers confiaven en les propietats benèfiques
i saludables, més les sensacions de plaer que
proporcionava el seu producte... Els segons sabien que
era necessària una bona administració (electrònica o
no) de la documentació, donat que també facilitaria la
vida als seus hereus i es guanyaria en transparència de
cara a societats futures... .............................................

Paco Horta

Internet, mamelles, coneixement i  otros poemas.

La societat de la informació i del coneixement
no soles es tracta que totes les cases tinguen connexió
a la xarxa per a poder consultar mamelles o descarregar-
se sèries de televisió. També, em penso jo, es tracta de
dotar a les administracions locals, autonòmiques i centrals
dels mitjans tècnics i humans possibles per a millorar la
transparència i accessibilitat a la informació que elaboren
o han elaborat fa algun temps, no?? [Si m’enganye
digueu-m’ho, per favor, i em torne a llegir la Llei 3/2010].

Hall9000

Però la veritat és que aquelles bones intencions
d’aquestos dos perfils professionals, aparentment
diferents entre si, van ser frustrades per l’època de la
Sociedad del Ladrillo, terme més apropiat que el de la
Sociedad de la Información i del Conocimiento que ens
han venut en els darrers anys. Tal vegada si se li haguera
donat el valor de la rajola al document, aquesta crisi
haguera segut més suau. Potser sí, potser no.

Aleshores, com es possible que el BOP no tinga
digitalitzades les ordenances municipals a una web en
condicions paregudes a la Gazeta que té el BOE??
BOP? Quién és BOP? Malauradament, em refereixo al
Butlletí Oficial de València.
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El defensor de l’arxiver.

La justicia necesita medios.

Em fa gràcia (per no posar-me a plorar) que
pràcticament totes les notícies publicades als diaris
sobre la manca de mitjans de justícia s’il·lustren amb
fotografies d’arxius i expedients per terra.

Està clar que fan falta més jutges, entre altres
coses, per poder tirar més expedients per terra, però
també necessitaran suport a l’arxiu i la gestió documental
o és que amb una estructura de carpetes a l’ordinador
hi haurà prou??...................

Setze Jutges

Afortunadament, ja fa temps que anem deixant de
banda temàtiques més pròpies d'historiadors que de
professionals de la informació. També la qualitat dels
ponents ha sigut inqüestionable, i crec que compartint
experiències ens hem enriquit tots una miqueta més.
Però amb la mateixa sinceritat, vull lamentar la falta
de sensibilitat dels organitzadors envers la llengua
pròpia, gairebé esborrada de les jornades.

Bernat Martí

L’AAV EN MARXA
Accés als arxius, realitat o ficció?

Amb aquesta proposta –d’infausta actualitat, encara!- ens convocà l’Associació d’Arxivers i Gestors de
Documents Valencians per commemorar el dia internacional d’arxius. Multitud d’investigacions, debats i trobades
en els darrers anys no han restat interés ni polèmica al tema de la llibertat d’accés a la informació. Tot siga dit, la
nostra competència professional ens fa defendre l’accés als documents públics com un dret que no requereix, amb
caràcter general, d’una específica legitimació prèvia. Sabem, però, de la persistència d’una realitat sovint contradictòria
amb aquesta idíl·lica afirmació, fet que requereix d’una renovada reflexió sobre les seves causes.   ....................................

No eixim gaire ben posicionats davant una comparativa internacional sobre
les garanties del dret subjectiu d’accés a la documentació pública i del corresponent
principi de transparència administrativa  –vessant objectiva–, miralls fidedignes tots
dos d’una fase avançada dels sistemes democràtics. No hi ha canvis substancials
des d’una perspectiva social en aquest sentit i, fins i tot, l’actual panorama jurídic
complica una realitat en la qual cada vegada més l’accessibilitat s’exercirà de forma
no presencial. Molt hem d’avançar en matèria d’accessibilitat, i pesen massa l’excessiu
període d’un règim autoritari i les reiterades disfuncions d’Administracions i els
professionals del dret administratiu en l’etapa democràtica.

Pertoca assumir els principis de la Coalició Proaccés i cal una norma coherent
i completa de reconeixement del dret d’accés a la informació com la dels països del
nostre entorn que preserve d’ambigüitats i contradiccions.

Més encara quan s'han realitzat, per tres ponents
anglòfons, esforços econòmics importants que sembla
que el valencià no mereix. Segurament hi havia altres
maneres, fins i tot més econòmiques, d'organitzar unes
jornades en les que tothom es poguera expressar en
la llengua que triara. Malauradament, hem hagut de
viure una nova mostra de provincianisme i d'autoodi
on els més intolerants amb la diversitat lingüística hem
sigut nosaltres.

M'agradaria felicitar sincerament l'organització
per les jornades d'enguany. Sobretot pel tema escollit.
Sota el meu punt de vista, ha sigut un gran encert:
tècnic, útil i de màxima actualitat.
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L’AAV en marxa.
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Democràcia i accés als arxius van parells.
Tanmateix, compet els arxivers mediar entre els
administrats i l’Administració respecte del dret d’accés
als documents? El que és evident és que no podrà existir
accés sense un arxiu organitzat, amb els fons documentals
classificats, descrits i avaluats. En bona mesura, la
responsabilitat que recau sobre les Administracions en
matèria d’accessibilitat ha de fonamentar-se sobre
l’actuació dels arxivers en totes les etapes documentals.
Així, amb totes les lletres i el consegüent reconeixement
professional. Igualment, cal assumir la nostra
responsabilitat en les peticions d’accessibilitat documental.
Emprant paraules de Daniel Ocaña, la consciència cívica
inherent a tota democràcia real i no sols ritual ha de ser
patrimoni de tots, polítics, administradors i ciutadans. I
dels arxivers, per suposat.

Joan Carles Faus
Arxiu Municipal Administratiu de Gandia
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