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Els arxivers som un col•lectiu professional important i estratègic. Als darrers anys hem millorat bastant en organització,
en coordinació i presència als mitjans de comunicació. De vegades, fins i tot, alguns de nosaltres fruïm d’homenatges i
llorers. Tanmateix, és evident que ens queda molt de camí per recórrer i hem de lluitar dur per un reconeixement social
escaient.
L’escassa presència de l’arxivística en les places que es convoquen a l’administració o els llocs de treball que es
creen en diversos sectors és un denominador comú, el qual concorda amb una gairebé nul•la creació de perfils laborals,
al País Valencià, amb aquesta etiqueta.
Això contrasta amb una realitat en la què la selecció documental, “l’emmagatzemament” de documents o la seua
creació i gestió incontrolada són problemes greus i importants de qualsevol organització o empresa. Casos n’hi ha a
cabassos, dels quals poden ser un botó de mostra els desastrosos arxius judicials, els de l’Institut Valencià de la Vivenda o el de moltes altres associacions i entitats. O, sobretot, la recent publicació del Decret sobre l’Estatut de l’Agència
de Tecnologia i Certificació Electrònica sense comptar amb els professionals dels arxius, malgrat la teòrica existència
d’un consell assessor.
Aquest butlletí ens servirà per tocar alguns dels temes que volten aquesta realitat i aquesta problemàtica. A més a
més, s’incidirà particularment (com no podia ser d’una altra manera) en algunes experiències de gestió, lligades a l’eadministració, en les quals els arxivers anem intervenint. Sense perdre de vista, és clar, ‘el defensor de l’arxiver’ i les
novetats legislatives.

Grau-Gandia, març de 2011

Ismael García és gerent i secretari d’APREMIA,
Associació Per a la Recuperació de la Memòria
Internacional Audiovisual
Quan i perquè naix la vostra associació? Quin n’és l’objectiu
principal?
Ricardo Macián, el president d’APREMIA, va prendre contacte amb el
Afghan Films en els seus viatges a Afganistan com reporter de guerra, i
en 2006 va tornar a rodar el documental Los ojos de Ariana que mostra
la situació en la qual es troba l’arxiu fílmic i el greu risc de deteriorament
que corre. A l’abril de 2010 ens unim professionals de diferents sectors (audiovisual, catalogació, gestió i cooperació al desenvolupament) i

creem l’associació amb la finalitat de cercar fons que ens
permeteren començar el projecte de digitalització i catalogació dels arxius, deixant una còpia en la filmoteca afganesa i una altra a Espanya, com a mesura de seguretat.
El projecte va tenir molt bona acollida en les institucions
públiques, però va coincidir amb els segrests d’espanyols
a Mauritània i es van paralitzar totes les ajudes a projectes d’ONGD que implicaren el desplaçament d’espanyols
a l’Afganistan.

A la pel•lícula sembla reivindicar-se la idea de
que hi ha ‘tot el temps del món...’ front a la pressa
i la productivitat que se’ns exigeix avui (també,
és clar, a l’àmbit dels arxius...)
No s’ha de confondre els costums de cada país amb
la major o menor pressa en dur a terme els projectes.
Evidentment, com es pot apreciar en el documental, els
afganessos no semblen tenir l’estrès que nosaltres portem
dia a dia, són molt pacients i saben esperar. Per a ells,
el material que tenen és tan important que són capaços
d’esperar “tot el temps del món”, però això no significa
que realment es puga. L’arxiu corre un gran perill de deteriorament pel mal estat de conservació i principalment
per l’amenaça talibà, que encara que ja no estiguen en el
poder, podrien intentar cremar-lo. És bastant urgent començar a digitalitzar el material i guardar una còpia de
totes les pel·lícules en un lloc segur.

Com és la figura de l’arxiver o documentalista a
l’Afganistan -o la d’algun perfil semblant-?

Com va ser conéixer la gent d’Afghan Films i la
posterior convivència a Kabul i al llarg del país?
La relació amb la gent de l’Afghan Films és entre Ricardo Macián i ells. Jo vaig entrar en el projecte més tard i és
ell qui manté el contacte. Tot va començar en 2001, quan
Ricardo va fer una notícia que parlava de la gesta de nou
treballadors de l’Afghan Films que aconseguiren amagar
6000 rotllos de pel·lícules perquè els Talibà no els cremaren. El que més va cridar l’atenció de Ricardo no va ser el
fet en si, sinó el rerefons de la història: perquè algú es juga
la vida per un arxiu? Després de tres anys pensant en el
tema i després de fer un altre documental en el país (Fills
de la guerra), Ricardo es va desplaçar de nou a Afganistan en el 2004. Per aquelles dates ja havia establert una
amistat amb els treballadors de la filmoteca, així que va
gravar les entrevistes que li permetrien construir el guió
juntament amb Carlos Muguiro durant un any.
En el 2006 Ricardo va aconseguir una mica de diners i
va començar l’aventura de l’enregistrament. La convivència a Kabul va estar marcada per les dificultats pròpies del
país i per la connivència que existia entre persones que
compartien professió. La situació del país, amb manifestacions contra les caricatures de Mahoma incloses, van ser
minimitzades per la col·laboració de persones que sabien
molt bé el que Ricardo estava fent; no calia explicar-los
el que suposava filmar ni el que era un racord. Tenint en
compte que l’equip de cinc persones desplaçat no tenia
coneixement del persa, el llenguatge del cinema va ser el
que va unir als protagonistes i a l’equip de filmació.

L’Afganistan és un país desestructurat després de més
de 25 anys de guerra on els treballs associats al camp de
les arts, en totes les seues vessants, han estat apartades
de l’interès general. Únicament alguns professionals van
ser capaços de resistir unes condicions extremadament
dures, conscients de la importància que per al futur tindria
la documentació d’arxius històrics en tots els seus formats.
Pel que fa al cinema, la desaparició de part de l’arxiu fílmic va anar acompanyat de la destrucció dels documents
de catalogació de pel·lícules. L’arxiver va ser, doncs, un
element de resistència en l’ombra, un guardià del passat
en nom d’un futur amb memòria. Ara, el documentalista té
una àrdua i llarga tasca; la de tornar a catalogar tot aquell
material salvat i la de posar a la nostra disposició, d’una
manera ordenada, una informació que es torna de nou en
descobriment a causa del llarg temps que va romandre en
la foscor.

Per tant, el documentalista és una figura poc valorada
però d’una importància vital, una persona que manté la
convicció que solament amb perseverança es pot lluitar
contra la intolerància dels que veuen els arxius del passat
com un obstacle per a fabricar el futur a la seua mesura.
Si en el nostre país els arxivers treballen en l’ombra per
a salvaguardar l’ordre de la història, a l’Afganistan aquest
mateix treball es fa d’esquena, fins i tot, de l’administració
i com a aposta personal, donant fins i tot sentit a la pròpia
existència. En un entorn dominat per l’instint de supervivència, la certesa d’estar fent una tasca social pot fins i tot
aferrar-te amb més força a la vida.

nera. Un arxiu fílmic és patrimoni històric, que com a tal cal
reconèixer i protegir pel bé del conjunt de la societat, per
a les nostres generacions actuals i futures. Açò ocorre a
qualsevol societat, i també en l’afganesa, que ha patit tant
en aquestes darreres dècades. Hi ha gent que no ha conegut altra cosa que la repressió talibà, i en les pel·lícules
es pot veure com fa 40 anys els seus avantpassats vivien
molt més lliurement que ara. És fonamental que ho sàpien
per a aprendre del passat i avançar.

Quina reflexió final faries al voltant dels arxius,
de la memòria i de la identitat en una societat que
demana resultats immediats i tangibles?
Les característiques d’un poble es van formant amb el
temps i van modelant-se segons les circumstàncies viscudes. L’estudi i el reconeixement del nostre passat són
fonamentals per a qualsevol individu i per a qualsevol societat per a conèixer qui som i perquè som d’aqueixa ma-

Elena Rivas Palá. Arxivera.
Ajuntament de Saragossa
Darrerament s’està parlant molt sobre l’administració
electrònica i els arxius, i sobre el paper que la classificació
ha de jugar en aquest nou món. A aquesta qüestió s’ha
dedicat un número de Tabula que resulta al meu parer de
gran interès per a la professió i al fil del qual vull fer algunes reflexions. Precisament Alfonso Díaz parla en el seu
article de Tabula1 que el quadre de classificació “es va a
consolidar com un quadre de comandament des del qual
es desencadenaran la majoria dels processos necessaris
per a una efectiva gestió de documents en els arxius de
les institucions” (pàgina 86). És a dir, el quadre de classificació es converteix en un punt central de tot el sistema,
doncs la seua utilitat és múltiple:

Ultimamente se está hablando mucho sobre la administración electrónica y los archivos, y sobre el papel que
la clasificación debe jugar en este nuevo mundo. A esta
cuestión se ha dedicado un número de Tabula que resulta
a mi juicio de gran interés para la profesión y al hilo del
cual quiero hacer algunas reflexiones. Precisamente Alfonso Díaz habla en su artículo de Tabula1 de que el cuadro de clasificación “se va a consolidar como un cuadro de
mando desde el cual se desencadenarán la mayoría de
los procesos necesarios para una efectiva gestión de documentos en los archivos de las instituciones” (página 86).
Es decir, el cuadro de clasificación se convierte en un punto central de todo el sistema, pues su utilidad es múltiple:

• controla l’expedient i/o document des de l’inici de la seua
tramitació

• controla el expediente y/o documento desde el inicio de
su tramitación

• uneix cada procediment, i per tant cada expedient, amb

• une cada procedimiento, y por lo tanto cada expediente,

1 ‘Innovar o morir: en torno a la clasificación’. Tabula: revista de
archivos de Castilla y León, núm. 13, 2010. També les actes del
‘Seminari internacional El futuro de la memoria. Patrimonio archivístico y digital’, celebrat a Santiago de Compostel•la els dies18
i 19 de novembre de 2010 (en premsa).

1 ‘Innovar o morir: en torno a la clasificación’. Tabula: revista
de archivos de Castilla y León, Nº. 13, 2010. También las actas
del ‘Seminario internacional El futuro de la memoria. Patrimonio
archivístico y digital’, celebrado en Santiago de Compostela los
días 18 y 19 de noviembre de 2010 (en prensa).

el quadre de classificació, és a dir, per a enllaçar el món de
la gestió amb el de la conservació, assegurant la continuïtat
i mantenint l’evidència

con el cuadro de clasificación, es decir, para enlazar el
mundo de la gestión con el de la conservación, asegurando la continuidad y manteniendo la evidencia

• uneix la classificació amb les entitats productores i gestores (autoritats)

• une la clasificación con las entidades productoras y gestoras (autoridades)

• arrossega les metadades de valoració i accés que
d’aquesta manera s’associen automàticament a la documentació que va generant-se

• arrastra los metadatos de valoración y acceso que de
esta manera se asocian automáticamente a la documentación que se va generando

• facilita la localització posterior de la informació: ajuda a la
recuperació de la informació, en tant que està també unida
a la descripció en determinats nivells.

• facilita la localización posterior de la información: ayuda
a la recuperación de la información, en cuanto que está
también unida a la descripción en determinados niveles.

Respecte al tipus de classificació, a l’Ajuntament de Saragossa estem utilitzant un quadre jeràrquic basat en funcions, i unit o relacionat amb la informació sobre les entitats
i els procediments. Així, el model que s’està construint en
aquests moments està basat en tres pilars: l’inventari de
procediments, el quadre de classificació i la informació sobre les entitats. La informació de cadascun d’aquests instruments és mantinguda i actualitzada en bases de dades
independents que es relacionen entre si, que permeten la
navegació entre l’una i l’altra i registren els canvis produïts
al llarg del temps. El quadre de classificació està, al seu
torn, enllaçat amb la descripció i la valoració. I l’inventari
de procediments està unit per l’altre extrem amb el ciutadà
a través de la web semàntica, que permet cercar tràmits
o procediments utilitzant un llenguatge natural2. Ens hem
plantejat la possibilitat de disgregar allò referent a funcions
per a mantenir aquesta informació de manera independent,
però en aquests moments no tenim la capacitat tècnica
per a abordar aquesta tasca, i per això hem decidit inserir
aqueixa informació en els instruments amb els quals comptem, és a dir, inventari de procediments, quadre de classifi-

Respecto al tipo de clasificación, en el Ayuntamiento de
Zaragoza estamos utilizando un cuadro jerárquico basado en funciones, y unido o relacionado con la información
sobre entidades y procedimientos. Así pues, el modelo
que se está construyendo en estos momentos está basado en tres pilares: el inventario de procedimientos, el
cuadro de clasificación y la información sobre las entidades. La información de cada uno de estos instrumentos
es mantenida y actualizada en bases de datos independientes que se relacionan entre sí, que permiten la navegación entre una y otra y registran los cambios producidos a lo largo del tiempo. El cuadro de clasificación está,
a su vez, enlazado con la descripción y la valoración. Y
el inventario de procedimientos está unido por el otro extremo con el ciudadano a través de la web semántica,
que permite buscar trámites o procedimientos utilizando
un lenguaje natural2. Nos hemos planteado la posibilidad
de disgregar lo referido a funciones para mantener esta
información de manera independiente, pero en estos momentos no tenemos la capacidad técnica para abordar
esta tarea, por lo cual hemos decidido insertar esa infor-

2 Vegeu http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/buscador_Tramite

2 Véase http://www.zaragoza.es/ciudad/encasa/buscador_Tramite

cació i entitats. Potser en un futur siguem capaços d’obrir
aquesta nova via, que ara mateix ens resulta una mica
desdibuixada en els seus límits i complicada l’obtenció
de la informació.
En aquesta construcció l’eix central és la unió dels procediments amb la classificació. Avui dia ningú posa en
dubte la necessitat que la classificació es realitze des del
moment del naixement del document o expedient. Però,
com demanar als gestors que facen una tasca que als
mateixos arxivers resulta francament complexa? La resposta és que el millor és no fer-ho: els gestors solament
han de saber quin procediment estan tramitant; aquest
procediment anirà unit al quadre de classificació per una
relació establida entre ambdós des de l’Arxiu de manera
prèvia.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ
N215 Permuta
E217 Aigua i abocament: declaració d'abocament
A801 Concessions i distincions honorífiques

mación en los instrumentos con los que contamos, es decir,
inventario de procedimientos, cuadro de clasificación y entidades. Quizá en un futuro seamos capaces de abrir esta
nueva vía, que ahora mismo nos resulta algo desdibujada
en sus límites y complicada la obtención de la información.
En esta construcción el eje central es la unión de los procedimientos con la clasificación. Hoy en día nadie pone en
duda la necesidad de que la clasificación se realice desde
el momento del nacimiento del documento o expediente.
Pero, ¿cómo pedir a los gestores que hagan una tarea que
a los propios archiveros resulta francamente compleja? La
respuesta es que lo mejor es no hacerlo: los gestores solo
deben saber qué procedimiento están tramitando; este procedimiento irá unido al cuadro de clasificación por una relación establecida entre ambos desde el Archivo de manera
previa.

INVENTARI DE PROCEDIMENTS
113 Permuta
191 Sol•licitud d'autorització d'abocament d'aigües
residuals
272 Distincions honorífiques

La relació entre el quadre de classificació i l’inventari de
procediments pot ser de diversos tipus:

La relación entre el cuadro de clasificación y el inventario
de procedimientos puede ser de varios tipos:

• una relació “d’un a un”, en la qual cada sèrie del quadre
de classificació correspon a un sol procediment.

• una relación de “uno a uno”, en la cual cada serie del cuadro de clasificación corresponde a un solo procedimiento.

• d’”un a varis”, és a dir, una sèrie del quadre de classificació es correspon amb diversos procediments. Per
exemple, la codi D414 Reserva d’espai indefinida o permanent es correspon amb 21 procediments, els corresponents a l’alta, baixa i renovació de reserva d’espai per
a desocupades d’autobús escolar, hotels, mitjans de difusió, autoritats o cotxes oficials, vehicles d’emergència,
centres sanitaris i càrrega i descàrrega

• de “uno a varios”, es decir, una serie del cuadro de clasificación se corresponde con varios procedimientos. Por
ejemplo, la código D414 Reserva de espacio indefinida o
permanente se corresponde con 21 procedimientos, los
correspondientes al alta, baja y renovación de reserva de
espacio para paradas de autobús escolar, hoteles, medios
de difusión, autoridades o coches oficiales, vehículos de
emergencia, centros sanitarios y carga y descarga

• de “varis a un”, quan diverses sèries del quadre es relacionen amb un sol procediment. Aquest seria el cas de
procediments generals que s’han considerat sota un sol
tipus, per exemple, reclamacions i queixes, o subvencions, i que en el quadre de classificació estan disgregats
i existeix un per cadascuna de les funcions.

• de “varios a uno”, cuando varias series del cuadro se relacionan con un solo procedimiento. Este sería el caso de
procedimientos generales que se han considerado bajo un
solo tipo, por ejemplo, reclamaciones y quejas, o subvenciones, y que en el cuadro de clasificación están disgregados y existe uno por cada una de las funciones.

L’operació intel•lectual de relacionar cadascun dels procediments amb la seua sèrie del quadre és molt important per al futur d’aqueix expedient i del propi arxiu.

La operación intelectual de relacionar cada uno de los
procedimientos con su serie del cuadro es muy importante
para el futuro de ese expediente y del propio archivo.

Pel que fa a l’elecció del tipus de quadre de classificació, no hi ha molt que afegir al que s’ha dit en moltes oca-

Por lo que se refiere a la elección del tipo de cuadro de
clasificación, no hay mucho que añadir a lo que se ha dicho

sions sobre la utilitat d’un quadre funcional respecte a un
d’orgànic (vegeu Tabula). Referent a això, no obstant, vull
aclarir que en l’Archivo Municipal de Zaragoza vam diferenciar entre el quadre d’organització de fons de l’arxiu,
que reflecteix la realitat del que ha ingressat al llarg del
temps en el nostre centre i que està compost, com és
lògic, per fons de divers origen i antiguitat, i el quadre
de classificació funcional per a l’administració municipal
actual, que és el que utilitzem per a la documentació que
s’està generant en aquests moments en el nostre Ajuntament, i que serà el qual ens ajudarà en endavant a classificar tot allò produït, encara que no arribe a ingressar
en l’Arxiu.

en muchas ocasiones sobre la utilidad de un cuadro funcional respecto a uno orgánico (véase Tábula). A este respecto, sin embargo, quiero aclarar que en el Archivo Municipal
de Zaragoza diferenciamos entre el cuadro de organización
de fondos del archivo, que refleja la realidad de lo que ha
ingresado a lo largo del tiempo en nuestro centro y que está
compuesto, como es lógico, por fondos de diverso origen
y antigüedad, y el cuadro de clasificación funcional para la
administración municipal actual, que es el que utilizamos
para la documentación que se está generando en estos
momentos en nuestro Ayuntamiento, y que será el que nos
ayudará de aquí en adelante a clasificar todo lo producido,
aunque no llegue a ingresar en el Archivo.

I quant a l’organització jeràrquica del quadre, ens resulta molt útil perquè ajuda a la contextualització i a una millor comprensió de cada funció i les sèries que produeix.
Entenem per altra banda que no és contradictori utilitzar
un sistema de relacions amb el fet que el quadre de classificació siga jeràrquic.

Y en cuanto a la organización jerárquica del cuadro, nos
resulta muy útil porque ayuda a la contextualización y a una
mejor comprensión de cada función y las series que produce. Entendemos por otra parte que no es contradictorio
utilizar un sistema de relaciones con el hecho de que el
cuadro de clasificación sea jerárquico.

Les grans funcions (totalment discutibles ja que són una
convenció) recollides en el quadre de classificació són:

Las grandes funciones (totalmente discutibles puesto que
son una convención) recogidas en el cuadro de clasificación son:

A.
B.
C.
D.
I.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Territori, població i òrgans de govern
Seguretat ciutadana
Obres i urbanisme
Ús i ocupació de la via pública
Medi ambient i salut pública
Cultura, educació i oci
Serveis socials
Turisme i promoció de la ciutat
Foment
Serveis jurídics
Recursos humans
Organització, informació i comunicació
Gestió econòmica
Patrimoni municipal
Cementiri

La base de dades del quadre de classificació (que en
aquests moments està en preproducció a l’espera dels
últims retocs en la part gràfica) té el contingut següent:
• Codi
• Denominació de l’entrada
• Unitat responsable (enllaç amb la base de dades
d’entitats)
• Procediment (enllaç amb el catàleg de procediments)
• Codi de l’immediat superior
• Data d’alta / data de baixa
• Altres codis (per a codis interns dels serveis, codis antics…)
• Valoració i selecció: transferència a l’Arxiu, expurg,, ter-

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Territorio, población y órganos de gobierno
Seguridad ciudadana
Obras y urbanismo
Uso y ocupación de la vía pública
Medio ambiente y salud pública
Cultura, educación y ocio
Servicios sociales
Turismo y promoción de la ciudad
Fomento
Servicios jurídicos
Recursos humanos
Organización, información y comunicación
Gestión económica
Patrimonio municipal
Cementerio

La base de datos del cuadro de clasificación (que en estos
momentos está en preproducción a la espera de los últimos
retoques en la parte gráfica) tiene el siguiente contenido:
• Código
• Denominación de la entrada
• Unidad responsable (enlace con la base de datos de entidades)
• Procedimiento (enlace con el catálogo de procedimientos)
• Código del inmediato superior
• Fecha de alta / fecha de baja
• Otros códigos (para códigos internos de los servicios, códigos antiguos…)

mini d’expurgació, mostreig, tipus de mostreig, observacions de l’expurg, termini d’accés, condicions de l’accés,
observacions de l’accés
• Dades de control: data d’alta del registre, nom del responsable del registre

• Valoración y selección: transferencia al Archivo, expurgo,
plazo de expurgo, muestreo, tipo de muestreo, observaciones del expurgo, plazo de acceso, condiciones del acceso,
observaciones del acceso
• Datos de control: fecha de alta del registro, nombre del
responsable del registro

Aquesta base de dades haurà d’estar així mateix enllaçada (a través del codi de la sèrie) amb la base de
dades o aplicació informàtica de descripció de l’Arxiu i el
seu quadre d’organització de fons, que aportarà informació completa sobre el contingut, història, sèries relacionades, etc.

Esta base de datos deberá estar asimismo enlazada (a
través del código de la serie) con la base de datos o aplicación informática de descripción del Archivo y su cuadro de
organización de fondos, que aportará información completa
sobre el contenido, historia, series relacionadas, etc.

Pel que fa a la informació de les entitats o unitats gestores, s’ha incorporat a una base de dades corporativa (basada en els conceptes de ISAAR) l’objectiu dels quals és
controlar i tenir actualitzades les unitats administratives
que intervenen en la tramitació dels expedients o que són
responsables d’aquests, incloent els canvis que es vagen produint al llarg del temps.
Per a això és necessari tenir
un mapa de la situació actual
però també poder remuntarse a denominacions anteriors,
i conèixer les funcions que a
cada moment té assignades
cadascuna de les unitats i la
seua relació amb les unitats
actuals.

Por lo que se refiere a la información de las entidades o
unidades gestoras, se ha incorporado a una base de datos
corporativa (basada en los conceptos de ISAAR) cuyo objetivo es controlar y tener actualizadas las unidades administrativas que intervienen en la tramitación de los expedientes
o que son responsables de éstos, incluyendo los cambios
que se vayan produciendo a lo
largo del tiempo. Para ello es
necesario tener un mapa de la
situación actual pero también
poder remontarse a denominaciones anteriores, y conocer las
funciones que en cada momento tiene asignadas cada una de
las unidades y su relación con
las unidades actuales.

Com a conclusió, al meu entendre no hi ha tanta diferència
en el tractament de la documentació electrònica respecte a la documentació en paper, en concret pel que fa a la
classificació. No es tracta tant
d’innovar o morir com d’adequar els mètodes de treball
a les noves possibilitats que ens ofereix la tecnologia per
a obtenir una millor informació. I considere que el major
problema, alhora que el més gran dels avantatges, és
la interdependència a la qual ens veiem abocats: ja no
podem funcionar pel nostre compte, de manera independent i sense comptar amb altres parts de la nostra organització; l’única manera d’anar endavant passa per un
treball en col•laboració amb informàtics, responsables de
la web i de la intranet, departaments de recursos humans
i serveis d’organització i modernització, amb totes les
seues possibilitats però també els seus inconvenients.

Como conclusión, en mi opinión no hay tanta diferencia en
el tratamiento de la documentación electrónica respecto a
la documentación en papel, en
concreto en lo que se refiere a
la clasificación. No se trata tanto de innovar o morir como
de adecuar los métodos de trabajo a las nuevas posibilidades que nos brinda la tecnología para obtener una mejor
información. Y considero que el mayor problema, a la vez
que la mas grande de las ventajas, es la interdependencia a
la que nos vemos abocados: ya no podemos funcionar por
nuestra cuenta, de manera independiente y sin contar con
otras partes de nuestra organización; la única manera de
salir adelante pasa por un trabajo en colaboración con informáticos, responsables de la web y de la intranet, departamentos de recursos humanos y servicios de organización
y modernización, con todas sus posibilidades pero también
sus inconvenientes.

I per a treballar en aquest nou escenari ens va a resultar
molt útil la classificació funcional i jeràrquica com a eix
vertebrador de la informació i pont entre la tramitació i
l’arxiu de documents electrònics.

Y para trabajar en este nuevo escenario nos va a resultar
muy útil la clasificación funcional y jerárquica como eje vertebrador de la información y puente entre la tramitación y el
archivo de documentos electrónicos.

Pablo Martínez
Destrucción Confidencial de Documentación, S. A.
La seguretat de la informació, està adquirint una rellevància important en aquests últims anys. La legislació en
protecció de dades (LOPD 15/1999), mitjançant els Reials
Decrets que la desenvolupen, estableixen el marc normatiu i les mesures de seguretat per preservar la informació
d’empreses i organismes, evitant la divulgació no desitjada d’informació confidencial. Les entitats en general,
considerant la informació com un dels seus actius més
importants, protegeixen d’una manera eficaç la generació,
manteniment i preservació de la informació (tant en suport informàtic, com en suport paper). Però quan aquesta
informació (en suport paper) després del seu període legal de conservació ha de rebutjar-se, passa a un segon
pla considerant-se, moltes vegades, com un residu sense
valor, tot i que aquest suport conté la informació original
referent als documents corporatius o del propi expedient.
La destrucció confidencial de documents és un aspecte nou en la gestió d’informació a rebutjar, però moltes
vegades es desconeixen les bases mínimes que han de
reunir aquest servei per realitzar-se d’una manera fiable
que minimitze els riscos d’una divulgació posterior de la
informació. El marc normatiu actual en protecció de dades, mitjançant el seu Reial Decret 1720/2007, estableix
els paràmetres de responsabilitat i mesures de seguretat a aplicar en l’execució d’aquests serveis. Dins del RD
1720, podem trobar els següents paràmetres:
De responsabilitat:
Art. 5.i) La persona física o jurídica, pública o privada, o
òrgan administratiu que, sol o conjuntament amb uns altres, tracte dades personals a compte del responsable del
tractament o del responsable del fitxer, com a conseqüència de l’existència d’una relació jurídica que li vincula amb
el mateix i delimita l’àmbit de la seua actuació per a la
prestació d’un servei.
Art 20.2) Quan el responsable del tractament contracte
la prestació d’un servei que comporte un tractament de
dades personals sotmès a el disposat en aquest capítol
haurà de vetllar per que l’encarregat del tractament reunisca les garanties per al compliment d’allò disposat en
aquest Reglament.
Art 82.2) Si el servei fos prestat per l’encarregat del tractament en els seus propis locals, aliens als del responsa-

ble del fitxer, haurà d’elaborar un document de seguretat
en els termes exigits per l’article 88 d’aquest reglament o
completar el que ja haguera elaborat, si és el cas, identificant el fitxer o tractament i el responsable del mateix i incorporant les mesures de seguretat a implantar en relació
amb aquest tractament.
De Mesures de Seguretat:
(i)
En l’emmagatzematge de la informació a rebutjar:
Art 88.3.g) Descriure en el Document de Seguretat, les
mesures que siga necessari adoptar per al transport de
suports i documents, així com per a la destrucció dels documents i suports, o si és el cas, la reutilització d’aquests
últims.
Art 107) Dispositius d’emmagatzematge. Els dispositius
d’emmagatzematge dels documents que continguen dades de caràcter personal hauran de disposar de mecanismes que obstaculitzen la seua obertura.
(ii)
En el Transport:
Art 92.3) En el trasllat de la documentació s’adoptaran les
mesures dirigides a evitar la sostracció, pèrdua o accés
indegut a la informació durant el seu transport.
Art 114) Trasllat de documentació. Sempre que es procedisca al trasllat físic de la documentació continguda en
un fitxer, hauran d’adoptar-se mesures dirigides a impedir
l’accés o manipulació de la informació objecte de trasllat.
(iii)
En la destrucció dels documents:
Art. 92.4) Sempre que vaja a rebutjar-se qualsevol document o suport que continga dades de caràcter personal
haurà de procedir-se a la seua destrucció o esborrat, mitjançant l’adopció de mesures dirigides a evitar l’accés a la
informació continguda en el mateix o la seua recuperació
posterior.
Art. 112.2) Haurà de procedir-se a la destrucció de les
còpies o reproduccions rebutjades de manera que s’evite
l’accés a la informació continguda en les mateixes o la
seua recuperació posterior.
Amb totes aquestes mesures, es garanteix la custòdia,
transport i destrucció segura de la informació, però en
elles no es realitza cap menció a les instal•lacions o àrea

de treball en el qual es vaja a efectuar la tasca de destrucció, entenent aquesta comunicat com a un principal pilar
de les mesures de seguretat a emprar en un servei de
destrucció documental, ja que, com és lògic i embolicant
aquesta comunicat sota el concepte de “Confidencialitat”,
hauria de considerar-se, ja que en cas contrari, poden
existir situacions de risc com: accessos indeguts a la informació a destruir, documentació exposada a ràfegues
d’aire, etc.
En resum, i com a recomanació per a l’elecció del proveïdor òptim al qual encarregar-li la destrucció dels nostres documents, haurem de posar principal atenció en els
següents punts:
•
Emmagatzematge dels elements a destruir
•
Transport tancat i inaccessible (si van dotats de
dispositiu de seguiment GPS, millor)
•
Mesures de Seguretat que disposen les plantes
de destrucció
o
Política d’accés limitat.
o
Sistemes d’Alarma.
o
Sistemes de CCTV.
o
Recinte tancat
(Es recomana a més a més que, si és possible, s’efectue
una verificació de les instal•lacions dels proveïdors a elegir.
•
Destrucció Confidencial que evite la seua recupe-

ració posterior. S’haurà d’exigir una mida màxima de les
partícules o tires que evite la recuperació de la informació.
•
Certificat de destrucció o acta d’eliminació. Haurà
de contenir informació sobre:
o
Data dels treballs
o
la quantitat retirada
o
la quantitat destruïda indicant a quina mida i mitjançant quin mètode.
o
Lloc de la destrucció
Recomanació: estar present el dia de la destrucció, o si
no n’hi ha, la gravació de les tasques de destrucció mitjançant un sistema de gravació (emplaçat l’un marc espaitemps), per verificar les tasques en diferit.
•
Garantia de la correcta gestió mediambiental del
residu generat. Independentment de les mesures i controls
comentats anteriorment, des d’el mes de febrer d’aquest
any, l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació
(AENOR), ha publicat la Norma UNEIX-EN 15713 (Versió
Oficial en espanyol de la Norma Europea EN 15713:2009)
que és un Codi de bones Pràctiques per a la Destrucció
Segura de Material Confidencial, que recull les mesures
de seguretat comentades anteriorment.
Per tant, contractant amb una empresa que es trobe
adaptada a aquesta norma, tindrem la certesa que estem
encarregant el treball de destrucció a una empresa de
destrucció especialitzada.

Jesús E. Alonso López
Arxiu Històric de Gandia
La vesprada del dia 23 de març va ser presentat el Sistema d’Arxius Valencians en Xarxa al monestir de sant Miquel dels Reis. Joan Galiana, acompanyat de la directora
general, Sílvia Caballer, i del director de l’Arxiu del Regne
de València, Francesc Torres, va explicar els arxivers presents els trets bàsics de l’aplicació informàtica que s’està
experimentant en alguns arxius i que algun dia serà utilitzat per la majoria dels arxius valencians.
L’aplicació, desenvolupada per una associació de Telefònica i Ever, ha comptat amb l’assessorament dels arxivers dels centres que han participat en el programa experimental i la coordinació del Servei d’Arxius. Compren
el cicle vital dels documents, els quals són descrits amb
independència del suport físic. Compta amb diversos mòduls i incorpora dades o imatges en jpg (per a documents

individuals) i pdf (per a grups de documents). Pot abraçar
un volum indefinit de registres - ara com ara un milió llarg
– i fa possible la gestió d’usuaris, l’alta dels quals serà
controlada des del Servei d’Arxius.
Evidentment, molts aspectes i dades i introduïdes requereixen d’una depuració. Tanmateix, la feina feta, suposa
una passa important, en la qual s’inclouen diversos experiments d’importació de dades des d’altres aplicacions
(Access i Arca entre elles).
La presentació va anar acompanyada de vídeos propagandístics, però es va notar a faltar un calendari de treball
per al futur o uns compromisos i una metodologia més
definits pel que fa la progressiva incorporació del conjunt
dels arxius valencians i l’accessibilitat real en xarxa.

BOE
Ordre TAP/594/2011, de 8 de març, per la qual es crea la Comissió Ministerial
d’Administració Electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública
i es regula la seua composició i funcions.
Resolució de 22 de febrer de 2011, de la Subsecretaria, per la qual s’aprova la Carta
de serveis del Centre d’Informació Documental d’Arxius.
Ordre DEF/2011, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els preus públics per a
la reproducció de documents custodiats en els arxius dependents del Ministeri de
Defensa.
Resolució de 7 de febrer de 2011, del Institut Nacional d’Administració Pública, per la qual es convoca el Pla
d’Administració Electrònica, per al primer semestre de 2011.

DOCV
LEY 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana.

Aprovacions inicials de les Ordenances
sobre Administració Electrònica.

Aprovacions definitives de les Ordenances
sobre Administració Electrònica.

Alacant
Balones (BOP de 16/03/2011)
Benillup (BOP de 18/03/2011)
Benimarfull (BOP de 07/03/2011)
Cox (BOP de 05/01/2011)
San Miguel de las Salinas (BOP de 10/02/2011)
La Xara (BOP de 14/02/2011)

Alacant
Beniarrés (BOP de 02/03/2011)
Benissa (BOP de 07/03/2011)
Bussot (BOP de 15/02/2011)
Mutxamel (BOP de 09/02/2011)
Pego (BOP de 17/02/2011)
Relleu (BOP de 08/03/2011)
Santa Pola (BOP de 28/02/2011)
Teulada (BOP de 13/01/2011)
Alacant (BOP de 09/03/2011)

Castelló
Costur (BOP de 24/03/2011)
Ludiente (BOP de 15/03/2011)
Todolelleta (BOP de 01/03/2011)
Pavías (BOP de 24/02/2011)
Zucaina (BOP de 24/02/2011)
Jérica (BOP de 19/02/2011)
Villafranca del CID (BOP de 19/02/2011)
Cortes de Arenoso (BOP de 15/02/2011)
Argelita (BOP de 05/02/2011)
Forcall (BOP de 01/02/2011)
Fanzara (BOP de 01/02/2011)
València
Aprovació provisional de l’Ordenança Municipal Reguladora de l’Us de l’Administració Electrònica de
l’Ajuntament de Salem (BOP de 10/03/2011)

Castelló
Traiguera (BOP de 24/03/2011)
Vall de Almonacid (BOP de 22/03/2011)
Salzadella (BOP de 08/03/2011)
Coves de Vinromà (BOP de 08/03/2011)
Lucena del Cid (BOP de 08/03/2011)
Montán (BOP de 08/03/2011)
Atzaneta del Maestrat (BOP de 03/03/2011)
Xodos (BOP de 01/03/2011)
Sant Jordi (BOP de 19/02/2011)
Ayódar (BOP de 17/02/2011)
Higueras (BOP de 17/02/2011)
Pobla de Benifassà (BOP de 17/02/2011)
Tornesa (BOP de 17/02/2011)
Montanejos (BOP de 17/02/2011)

Torralba del Pinar (BOP de 17/02/2011)
Benasal (BOP de 15/02/2011)
Villamalur (BOP de 15/02/2011)
Torás (BOP de 15/02/2011)
Algimia de Almonacid (BOP de 05/02/2011)
Torre d’En Domenech (BOP de 05/02/2011)
Figueroles (BOP de 03/02/2011)

Fuentes de Ayódar (BOP de 03/02/2011)
València
Otos (BOP de 26/02/2011)
Gavarda (BOP de 22/02/2011)
Bocairent (BOP de 15/02/2011)
Massalfassar (BOP de 24/01/2011)

Remedios Antequera
Presidenta de l’AAV

(14/03/2011) Li preguntem al Consell, la memòria dels
documents electrònics no correspon al Sistema Arxivístic Valencià?
El 8 de març es va publicar el Decret sobre l’Estatut
de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica, que
s’atribuïx la competència sobre la gestió i custòdia de
documents electrònics de les Administracions Públiques
Valencianes. La pregunta és, perquè s’exclou als arxius
públics i als seus responsables, que han de vetllar per la
transparència administrativa de la classificació, gestió i
conservació dels documents electrònics.
No és una menudesa, el que figura en l’articulat de desenvolupament del citat Estatut, pràcticament divideix la
gestió de documents en dos compartiments estancs: d’una
banda la dels electrònics i per una altra, la del paper que
quedarà sota els arxius “tradicionals”. Cal recordar que els
Arxius són els que s’han d’ocupar de la custòdia i gestió
dels documents, siguen electrònics o no, perquè són els
competents en matèria de gestió de documents i així ho
reconeix la Llei d’Arxius de la Generalitat Valenciana.
Els arxius públics tenen entre les seues competències
garantir la nostra memòria social i els drets dels ciutadans

a mitjà i llarg termini i això es fa conservant els documents
adients, organitzant-los i assegurant la seua accessibilitat.
Cap d’aquestes competències correspon a l’Agència de
Tecnologia i Certificació Electrònica, per això no semblen
els més indicats per a convertir-se en els arxius electrònics de la nostra societat.
Pensem que no s’hauria arribat a aquesta situació si funcionés el Consell Assessor d’Arxius; creat en 1984 i renovat en la seva composició al febrer de 2010, encara no ha
vist el moment de ser convocat, quan la necessitat de potenciar els requisits arxivístics en la memòria de la societat
digital es fa imprescindible. Entre les seues competències
està la “de planificació general en matèria arxivística”. No
li interessa debatre al Consell Assessor d’Arxius si es renuncia total o parcialment a la custòdia d’altres documents
que no estiguen en paper, anant en contra d’allò manifestat en la Llei d’Arxius de la Generalitat o de l’Estat?
No li preocupa saber quines accions està duent a terme
la Conselleria de Cultura referent a això? O per contra,
no li interessa conèixer a la Conselleria de Cultura que
pensa el Consell Assessor d’Arxius? Una vegada més
l’ensopiment arxivístic en la nostra Comunitat queda palés.

Rosa Seser Pérez
Arxiu Municipal de Dénia

Com deia la cançó de Radio Futura: “el futuro ya está
aquí” i, per tal de fer-li front, l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians dedicà les VI Jornades,
coordinades per Francisco José Sanchis Moreno, a l’eArxivística en l’e-Administració; els resultats de les quals
ara ens ofereix el núm. 9 de la Revista d’Arxius per tal que
les puguem llegir i sobre tot assimilar.
El paper dels arxius davant els nous temps com a conservadors de la paraula escrita i de la memòria dels pobles és
la reflexió que planteja Joan Francesc Mira com a preàmbul al conjunt dels articles. La Revista, a l’igual que les

Es triste pedir, pero más triste es robar
La Universitat de València ha tret unes oposicions per al
cos d’allò que anomenen escala de bibliotecaris i arxius.
És trist pel temari (escàs sobre el context de la nostra professió), però més trist és el requisit acadèmic que es demana per poder accedir-hi (tan sols l’ESO). Crida l’atenció
donat que en aquesta Universitat, s’imparteix una titulació
on es prepara a professionals qualificats en la matèria.
Certament, no sé si es que volen auxiliars o finalment
passarà com en altres llocs on a base d’auxiliars encoberts (places més econòmiques) es formarà l’equip de
gestió integral de la unitat d’informació.

Jornades, presenta els treballs estructurats en tres blocs,
el marc, el medi i el nucli: eines legals, tecnologia i experiències arxivístiques. Sobre l’e-Administració, el marc,
s’analitzen la problemàtica legal i l’aplicació pràctica dels
expedients electrònics en l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i en ajuntaments pioners en l’aplicació de la Llei
11/2007, com el de Leganés. Respecte a la tecnologia digital, el medi, la mare del nou document i la que ens permet també preservar i difondre el patrimoni documental
en suports tradicionals. Sis articles mostren experiències
al voltant del document digital, de la imatge digital com a
sistema de conservació de la Cultura no textual i sobre
tot de la difusió dels nous documents, mitjançant Internet, en un espai i un món ja digitals. Dos experiències:
la de l’Ajuntament de Gandia, pioner en l’aplicació de la
reenginyeria als processos administratius i la del projecte
d’inclusió de requisits arxivístics en la tramitació administrativa de la Generalitat de Catalunya tracten l’aplicació
pràctica de l’e-Arxivística. Per finalitzar Antonia Heredia
ens fa reflexionar sobre la terminologia arxivística, els
nous conceptes i l’eterna necessitat de consens.
Benvolguts companys, l’e-Administració ve imposada
per llei però per fer realitat l’e-Arxivística serà imprescindible despertar l’interés dels polítics i dels caps de les nostres Administracions, si no, res de res.

Senyor rector, no siga bobo i, ja que estem, si trau beques no pagarà la seguretat social!
El Becà de la Facultat.
Aprovat el Projecte de Llei reguladora de l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació en
l’Administració de Justícia
Pobres funcionaris dels jutjats que si abandonen el paper (com volen fer) no podran fer fotos als corredors i les
taules per a demostrar el caos en el que viuen.

Esperem que es contemple la figura de l’arxiver documentalista per poder intervindre o assessorar en el procés de tramitació electrònica dels processos judicials,
mitjançant l’expedient judicial electrònic. D’altra manera,
segurament, passarem del desordre en paper al desastre
digital.

ció des de qualsevol punt connectat? Al segle XXI, encara
no tenen vergonya de dir vuelva mañana o tendrá que ir
a su oficina?
SIP o NOP?

El Ministro de la Verdad.
Banca electrònica
Una cosa que em costa entendre és perquè si vaig a
una sucursal bancària de la meua entitat financera, per
a fer algunes gestions em fan anar a la sucursal on vaig
obrir el compte. No tenen una base de dades i un arxiu
centralitzats? Internet no permet accedir a certa informa-
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