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M.ª Jesús Gimeno Sanfeliu
Cap Servei d’Arxiu, Gestió Documental i Publicacions 
Diputació de Castelló

El proppassat 6 de juny, amb motiu
del  Dia  Internacional  dels  Arxius,
es va celebrar a Castelló, en l’Arxiu
de la Diputació de Castelló,  la III
Trobada  d’Arxivers.  L’Associació
d’Arxivers i Gestors de Documents
Valencians va reunir els arxivers al
servei  de  les  administracions
públiques  per  debatre  i  posar  en
comú  experiències  i  perspectives
de futur.

La trobada de Castelló  es va organitzar al  voltant d’un tema clau,  però alhora
oblidat, la valoració documental. Helena Pitarch ens va contar la seua experiència
en  l’Arxiu  Municipal  de  l’Alcora,  i  com  ha  realitzat  les  taules  de  valoració
documental,  seguint  les  instruccions  de  la  Junta  Qualificadora  de  Documents
Administratius.  Vam comprovar  de primera  mà l’àrdua tasca que suposa dur  a
terme aquest procés i vam comprendre la necessitat de posar en marxa tasques
coŀlaboratives entre tots els arxivers implicats, per a la qual cosa l’associació pot
servir de vehicle conductor i d’estímul per a compartir esforços.

El Servei d’Arxius de la Generalitat Valenciana també va participar activament en la
trobada,  presentant  Noemí  Galant  les  novetats  del  SAVEX  (Sistema  Arxivistic
Valencià en Xarxa), que pretén acomplir la Llei 3/2005, de 15 de juny, d’Arxius de
la Generalitat, mitjançant la posada en marxa d’un sistema d’informació i gestió
integral dels arxius del Sistema Arxivístic Valencià. 
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Amb  aquest  objectiu  la  Generalitat  s’ha  dotat  d’una  aplicació  informàtica,
actualitzada,  que  compta  amb  les  característiques  i  funcionalitats  necessàries.
L’objectiu és la implantació de l’aplicació de forma escalonada, en tots els arxius del
Sistema.

Cal destacar un dels projectes
presentats des de l’Associació
que,  conscient  del  nou paper
que toca assumir als arxivers i
el  repte  que  suposa
l’administració electrònica i  la
gestió  de  documents
electrònics, juntament amb la
Universitat  de  València  han
desenvolupat  el  Diploma  en
Gestió  i  Preservació  de
Documents Electrònics. 

Encara que al juny, des de l’Associació ens parlaven del curs com un projecte, hui
podem dir que s’ha convertit ja en una realitat, atés que la Universitat de València
ofereix  per  a  aquest  curs  2014-2015  el  postgrau  que,  dirigit  a  diplomats  en
Biblioteconomia i Documentació, Graus d'Informació i Documentació, llicenciats en
Documentació, arxivers en exercici i membres de l'Associació d'Arxivers i Gestors
de  Documents  Valencians,  permetrà  la  formació  tècnica  dels  arxivers  i  el
desenvolupament de la professió en un tema tan crucial  com és l'impacte dels
avanços tecnològics en la gestió documental,  així com l'aplicació de les normes
nacionals  i  internacionals  en matèria  d'administració electrònica i  els  problemes
específics que té el document digital per a la seua conservació al llarg del temps
com a document d'arxiu.

La trobada va concloure amb una
visita a l’Arxiu de la Diputació de
Castelló,  on  els  assistents  van
poder  veure  tant  les
instal·lacions, dotades de sistema
de  compactus  mòbils,  on  es
conserva  la  documentació
històrica  i  administrativa  de  la
Diputació  de  Castelló,  com  una
xicoteta mostra d’algun dels fons
que atresora l’Arxiu, com pot ser

l’Arxiu fotográfic o la recentment rebuda Donació dels Comtes de Cirat, amb
documents  referits  a  diferents  territoris  valencians  i  una  cronologia  que
s’inicia l’any 1330. 
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Jesús Eduard Alonso, President AAV
Arxiu Históric de Gandía 

A PROPÒSIT DE LA TROBADA A IBI AMB ORGANITZACIONS
EMPRESARIALS

No era fàcil per a nosaltres, conceptuats com a 'rates de biblioteca', aconseguir que
els empresaris  acudiren als III Encontres de l'Associació d'Arxivers i  Gestors de
Documents Valencians, i prengueren un mínim interés. Els empresaris, com gran
part del personal, no coneixen realment el nostre treball si no l'expliquem.

Tampoc no era fàcil per al nostre  grup de treball d'arxius d'empresa, delmat
per les feines intempestives, per la distància o la salut. Julio, Àngela, David o Fede
no hi eren, però en realitat sí hi eren. Almenys en el cap i en el cor de molts del
que estàvem allí.

N'hi  havia  tres  representants  d'organitzacions  empresarials:  Carlos  Valero,  de
l'Associació d'Empresaris d'Ibi (IBIAE), Ramon Soler, de la Federació de la Safor
(FAES) i Isabel Garcia Luis, de la Confederación de Organizaciones Empresariales
de la Provincia de Alicante (COEPA). També estava Adolfo Seguí, de PROCO, una
empresa que té molta relació amb els món dels arxius i que feia de pont entre uns i
altres.

La veritat és que tots ells han tingut molta paciència, però sembla que, a més a
més, han entés coses importants i han retrucat amb sinceritat i bon nivell a la
nostra presentació. En ella tractàvem de presentar-nos no sols com a salvadors
d'arxius per a la història, que sí, és clar; sinó també com a gestors de desastres o
de documents electrònics; i com a potencials organitzadors o consultors d'empresa.
José Luis Santonja, arxiver d'Alcoi,  va fer una pulcra i  detallada descripció dels
arxius  privats  que  havien  recuperat  a  la  seua  ciutat.  Alguns  d'ells  van  ser
organitzats amb l'inestimable ajut d'enginyers industrials. 
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Del  seu  costat,  Joan  Carles  Faus  va  plantejar  alguns  dels  reptes  que  tenen
plantejades les empreses pel que fa la seua gestió documental, sobretot en relació
a  les  famílies  de  normes  ISO  14569  i  13300.  En  breu  farem  arribar  les
presentacions als assistents i als socis de les organitzacions presents.

L'important, crec, és que hem vist que no és pas impossible parlar un llenguatge
compartit.  La gestió documental  forma part  ineludible de l'empresa, de la seua
pròpia  funcionalitat  i  rendibilitat;  i  de  la  seua  imatge,  concepte  de  vegades
inabastable però central per a qualsevol negoci. Per a ells, potser, ha estat un cert
descobriment i s'han fet preguntes sobre el funcionament de les sues empreses
que no s'havien fet abans.

Des de l'AAV tenim voluntat d'aprofundir en aquesta mena de contactes i no ens
cap  dubte  que  treballarem  de  grat,  colze  a  colze,  amb  les  associacions
d'empresaris. Si més no, el camí està encetat.
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Més sobre les reproduccions digitals de l’Arxiu Secret Vaticà dels pontificats dels
papes  valencians:  Calixt  III  i  Alexandre  VI.  La  cronologia  que  abasta  la
documentació 1455-1458 i  1492-1503 és simultània a grans fets  de la història
domèstica i universal.

Només  eixe  motiu  justifica
sobremanera  la  inversió  i
l’interès  en  encarregar  la
reproducció  d’uns  materials
d’arxiu lligats a la història dels
nostres,  amb  destinació  a  ser
publicat  en  la  sèrie  del
Diplomatari  Borja  de  gran
qualitat  en  contiguts  i
materialitat, de la mà de 3 i 4.

Quina  documentació  es
digitalitzà?

L’important fons documental dels registres vaticans d’ambdós pontificats comprén: 

Per a Calixt III: Reg. Vat. nº 436-467 amb una mitjana de 300 fulls cadascun dels
volums, i del Reg. Supp. nº 479-509, igualment d’una extensió aproximada de 300
fulls  cadascun dels  volums.  Alguns  d’aquests  materials  han estat  estudiats  per
obres magnífiques, de referència obligatòria, com ara la de Catalanes y aragoneses
en la corte de Calixto III de Miquel Rius Serra publicada en 1927, l’obra de Miquel
Batllori, La família Borja, publicada en 1994 per 3 i 4 i la tesi doctoral publicada de
Miquel Navarro Sorní sobre la figura de Calixt III.

Del pontificat d’Alexandre VI, més llarg en el temps, la documentació comprén Reg.
Vat. nº 772-884 i Reg. Supp. nº 961-1169 amb una mitjana cada volum de 300
fulls. 

Sobre un Papa del que hi ha infinitat de bibliografia i quasi “mitologia” encara resta
documentació inèdita per descobrir.

Per descomptat,  encara palesa molta documentació inèdita i  poc coneguda dels
registres. Encara que siga grosso modo cal definir què són els registres. Són llibres
on  es  copia  tot  document  que  surt  de  la  cancelleria  pontíficia,  allà  tenim
enregistrades  totes  les  butlles,  per  exemple,  però  també  els  nomenaments  de
càrrecs,  la  concessió  de  beneficis,  etc.  així  que  els  documents  “oficials”  que
emeteren Calixt III i Alexandre VI estan continguts en aquestes reproduccions, de
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gran interès per a la nostra història i  també la del  món conegut aleshores. No
oblidem que el Papa és el monarca més universal.

Està  clar  que  la  documentació  corresponent  al  registre  vaticà  i  al  registre  de
súpliques té un gran interès històric. Són una pedrera clau per a conèixer la xarxa
de contactes d’ambdós personatges i saber fefaentment les seues instruccions de
govern davant qüestions que afecten a la història universal del seu període.

Em sembla positiu que a la fi hi haja interès institucional en sufragar les despeses
d’un  pla  d’investigació  seriós  i  em dóna prou  igual  si  es  tracta  de  valencians,
catalans,  xinesos  o  americans…,  veiem  tots  els  dies  com  molts  investigadors
d’altres  matèries  són  reconeguts  fora  i  ací  estaven  vivint  en  una  situació  de
precarietat absoluta. Malauradament, la norma continua sense excepcions.

Com a valenciana m’entristeix que
amb tots els esforços de filantropia
i  compromís  cultural  que
s’engegaren  per  bona  part  de  la
societat  valenciana,  finalment
aquestes  reproduccions  viatgen
fora i no reposen en Gandia, en el
Palau Ducal d’aquests prínceps del
renaixement, sí, em sap greu, però
allò  important és que es pose en
valor i es difonga la gran quantitat
de  dades  que  encara  romanen
esperant ser interrogades.

Com a arxivera, m’agradaria assenyalar la correcció de tots aquells titulars que per
economia del llenguatge o per èmfasi han preferit de referir-se a aquesta polèmica
amb la denominació genèrica  “d’arxius  Borja”,  això  no és efectivament així.  Es
tracta de reproduccions digitals, còpies autoritzades de l’Arxiu Secret Vaticà. Per
d’altra banda cal remarcar que la denominació històrica d’Archivio Segreto Vaticano
no implica que tot el que continga siga secret, el terme “secret” fa referència al
carácter “privat” del pontífex, ja que arreplega tota la documentació que emana del
Papa. És un arxiu obert a la investigació des que el papa Lleó XIII en 1881 decidí
obrir les seues portes per tal que els estudiosos i historiadors pogueren conèixer el
passat del Papat. 

Com a historiadora, cal recordar que els documents per se no parlen, han de ser
llegits i  interrogats,  em consta que personal de l’Institut Internacional d’Estudis
Borgians, grans coneixedors de la paleografia, diplomàtica i història institucional del
període han tingut accés a la documentació i  han intentat aprofondir en el  seu
coneixement, ara bé la manca de dotació pressupostària per part de les institucions
i empreses ha fet inviable l’estudi, malgrat anar carregats de bona voluntat i una
enorme dosi d’emoció i il·lusió quasi reverencial cap a aquesta documentació, és
necessària  la  viabilitat  econòmica  per  tal  que  el  mastodont  informatiu  que
constitueix  el  volum  de  documentació  reproduït  puga  posar-se  en  valor  i  ser
escrutat amb el màxim detall.
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No  voldria  ser  agosarada  però  potser  una  bona  dosi  de  diplomacia  facilitaria
l’enteniment, el recurs insistent per fer de la història un element de separació i un
instrument més, en comptes de donar-li la importància que té per se, ens ha portat
a culebrons esperpèntics que fan oblidar el gran interès d’una documentació que
posarà de manifest aspectes inèdits de la nostra història i també de la història
universal. 

Potser tot es pot explicar amb l’aforisme que sols valorem el que tenim quan ho
perdem, com en qualsevol altre aspecte de la vida.

Encara que siga breument vull explicar que l’estudi d’aquests materials requereix
d’una extrema especialització en història pontíficia, en diplomàtica, disciplina que
estudia les tipologies documentals, per tal de conèixer els tipus de documents que
emanen de la cancelleria pontíficia (Sergio Pagano, Diplomatica pontificia, Città del
Vaticano, 1981), en paleografia i sistema braquigràfic, és a dir, en el tipus de lletra i
les abreviatures per poder llegir els documents en qüestió i en llatí, llengua en què
estan escrits aquests documents. Voldria manifestar la necessitat d’una formació en
aquestes matèries que no siga merament residual en graus com ara el d’Història i
Història de l’Art, perquè de seguir per eixa via malauradament en el futur pròxim hi
haurà pocs historiadors capaços de realitzar aquest treball amb la deguda solvència
acadèmica.
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El  pasado  viernes,  día  5  de  septiembre,  tuvimos  la  ocasión  de  asistir  a  una
interesante jornada en la ciudad de Alicante en la que compartimos experiencias e
impresiones sobre Alfresco, un gestor documental que, con los años, lleva camino
de convertirse casi en un estándar de facto en lo que se refiere al almacenamiento
y gestión de documentos electrónicos. La AAV quiso acercar a la capital alicantina
una intensa sesión divulgativa y esta iniciativa fue acogida con enorme interés por
los asistentes.

Uno de los aspectos más llamativos de esta sesión fue que en el acogedor marco
del  Museo de Arte  Contemporáneo de Alicante  nos  dimos cita  responsables  de
archivos y de tecnologías de la información en diversas instituciones y también de
empresas privadas. 

Esto debió constituir un reto
magnífico para los ponentes,
José  María  Valera  y
Alberto  Biarge,  quienes
debían satisfacer el interés y
la atención de colectivos tan
dispares aunque, como bien
sabemos, tan estrechamente
relacionados  en  las  últimas
décadas. 

Lo cierto es que a la buena disposición que llevábamos los asistentes se unió la
habilidad de Alberto y José María para hacer un repaso por las características más
destacadas de la aplicación y ofrecer unas cuantas nociones de tipo más técnico
acerca de los recursos tecnológicos necesarios para la implantación de una solución
como Alfresco. Los objetivos de la jornada se cumplieron sobradamente y los dos
colectivos presentes salimos de allí satisfechos con la experiencia.

Una de las cualidades que han llevado a Alfresco a convertirse en lo que es hoy en
día y gozar de una aceptación tan extendida en todo en mundo es su capacidad
para conectarse con aplicaciones muy variadas y ejercer de gestor documental para
esas  aplicaciones.  La  amplia  cantidad  de  servicios  que  ofrece  mediante  la  API
propia y servicios web han favorecido que muchos desarrolladores apuesten por
basar la gestión de documentos electrónicos en sus aplicaciones. 
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En muchas ocasiones, sin embargo, descubrimos que Alfresco se usa poco más que
como un cajón donde se dejan caer - ni siquiera me atrevería a decir depositan -
los documentos y posteriormente se recuperan mediante el código único que se
asigna a cada uno cuando son necesarios. Por tanto, es frecuente comprobar como
muchas (por no decir casi todas) las funcionalidades de Alfresco son desconocidas
por sus usuarios y también, por qué no decirlo, por los propios servicios de TI al
cargo de los sistemas de información.

También hicimos un repaso por el módulo de ‘Record Management’ que ha sido
liberado recientemente y que sí que podemos considerarlo como un módulo de
archivo propiamente dicho, soportando incluso la catalogación de documentos en
papel  en  un  archivo  físico.  En  este  módulo  se  pueden  disponer  criterios  de
conservación, seguridad, etc.

A medida que iba avanzando la jornada aumentaba la sensación generalizada de
que debíamos profundizar más en la utlización de esta sensacional herramienta.
Creo  que  a  todos  se  nos  pasó  por  la  cabeza  darle  una  oportunidad  como un
pequeño repositorio para los documentos electrónicos (cada vez más) que todos
vamos almacenando en casa o hablarle de él a ese amigo o familiar que tiene una
pequeña  empresa  y  siempre  acude  a  nosotros  cuando  pierde  algunos  de  sus
documentos más importantes en una inmensa maraña de directorios y unidades de
disco en el ordenador de la oficina. Y eso fue mérito de Alberto y José María que
nos guiaron  por  los  diversos  componentes  de la  plataforma y  explicaron cómo
poner en marcha un sistema de la manera más sencilla posible: bien mediante
instalaciones  más  o  menos  preconfiguradas  o  mediante  una  pequeña  máquina
virtual.
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Por último, no quiero dejar pasar la labor didáctica en cuanto a las diferencias y
semejanzas en la terminología archivística -  algo que suele escapársenos a los
infornáticos - entre el mundo anglosajón y el europeo y cómo podemos usar lo que
en Alfresco se conocen como ‘etiquetas’ y ‘categorías’ para crear la estructura del
cuadro de clasificación de nuestra organización.

En definitiva, creo que todos los asistentes disfrutamos de una jornada bastante
amena,  que  sirvió  para  intercambiar  experiencias  en  nuestro  día  a  día  y  para
acercar todavía más a dos perfiles profesionales que deben trabajar, y sobre todo a
partir  de  ahora,  juntos  para  la  difusión  y  conservación  de  los  documentos
electrónicos. Se hace difícil imaginar esta importante tarea sin la participación de
cualquiera de ellos.
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BOE

Orden JUS/1468/2014, de 25 de julio, por la que se establecen los precios públicos
para  la  reproducción  de  documentos  custodiados  en  el  Archivo  General  del
Ministerio  de  Justicia  y  se  aprueban  los  modelos  de  solicitud  de  consulta  de
reproducción de documentos.Ministerio de Justicia (BOE 189 de 05/08/2014)
Más... (Referencia BOE-A-2014-8464) 

Orden ECD/1098/2014, de 18 de junio, por la que se incluye un procedimiento
administrativo en el  Registro Electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOE 157 de 28/06/2014)
Más... (Referencia BOE-A-2014-6766)

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueban
nuevos procedimientos, trámites y comunicaciones del ámbito de competencia del
registro  electrónico  del  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad.  Ministerio  de
Economía y Competitividad (BOE 180 de 25/07/2014)
Más... (Referencia BOE-A-2014-7878)

Resolución de 8 de julio de 2014, conjunta de la Subsecretaría y del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), por la que se derogan las
resoluciones de este organismo de 24 de febrero de 2010, por la que se crea y
regula el registro electrónico; y la de 14 de mayo de 2010, por la que se crea la
sede electrónica; y se publica el Convenio de colaboración para la incorporación del
CEDEX a la sede electrónica y al registro electrónico del Ministerio de Fomento.
Ministerio de Fomento (BOE 184 de 30/07/2014)
Más... (Referencia BOE-A-2014-8136)

Resolución  de 25 de julio  de  2014,  del  Servicio  Público  de Empleo  Estatal,  de
adhesión al  Registro  Electrónico  de Apoderamientos  y  se incorporan trámites  y
actuaciones al catálogo de trámites y actuaciones por medios electrónicos para los
que se puede apoderar para su realización por internet. Ministerio de Empleo y
Seguridad Social (BOE 197 de 14/08/2014)
Más... (Referencia BOE-A-2014-8725)
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ORDENANZAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

BOP Castellón

BOP 19/07/2014 DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  Reguladora  de  la
Administración Electrónica 

BOP 09/09/2014 AYUNTAMIENTO DE VALL D'ALBA 
Aprobación definitiva ordenanza reguladora de la creación del registro electrónico

BOP 13/09/2014 AYUNTAMIENTO DE FUENTE LA REINA 
Derogación de la ordenanza del uso de la administración electrónica

BOP 02/10/2014 AYUNTAMIENTO DE CABANES
Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la administración electrónica

BOP 07/10/2014 AYUNTAMIENTO DE ARAÑUEL
Anuncio inicial ordenanza registro electrónico municipal

BOP 11/10/2014 AYUNTAMIENTO DE FUENTE LA REINA 
Ordenanza reguladora de creación y funcionamiento del registro electrónico 

BOP Valencia

BOP  número  143,  de  fecha  18/06/2014.  Página  21.  Sección  Municipios
Edicto del Ayuntamiento de El Puig de Santa María relativo a la aprobación inicial
de la Ordenanza reguladora de la Administración electrónica.   (ver pdf)

BOP  número  180,  de  fecha  31/07/2014.  Página  110.  Sección  Municipios
Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Montesa  de  aprobación  inicial  de  la  ordenanza
municipal reguladora del uso de la administración electrónica.   (ver pdf)

BOP  número  185,  de  fecha  06/08/2014.  Página  114.  Sección  Municipios
Anuncio  del  Ayuntamiento  de  El  Puig  de  Santa  María  sobre  publicación  de  la
ordenanza reguladora de la administracion electronica.   (ver pdf)

BOP  número  195,  de  fecha  18/08/2014.  Página  50.  Sección  Municipios
Edicto  del  Ayuntamiento  de  Ayora  sobre  aprobación  inicial  de  la  Ordenanza
municipal reguladora de la Administración Electrónica. (452/2014).   (ver pdf)

BOP Alicante

BOP 19/06/2014 AYUNTAMIENTO SELLA
Aprobación definitiva ordenanza municipal reguladora del uso de la administración
electrónica 

BOP 30/06/2014 AYUNTAMIENTO NOVELDA
Ordenanza reguladra de administración electrónica 
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BOP 09/07/2014 AYUNTAMIENTO PETRER
Aprobación inicial ordenanza municipal de la administración electrónica 

BOP 10/07/2014 AYUNTAMIENTO PEGO
Aprobación inicial ordenanza administración electrónica 

BOP 28/07/2014 AYUNTAMIENTO ROJALES
Aprobación  definitiva  ordenanza  reguladora  del  uso  de  la  administración
electrónica del ayuntamiento de rojales 

BOP 04/08/2014 AYUNTAMIENTO BENIDORM
Reglamento de administración electrónica del  ayuntamiento  de benidorm.
Aprobación definitiva 

BOP 09/09/2014 AYUNTAMIENTO PEGO
Aprobación definitva odenanza administración electrónica 

BOP 16/09/2014 AYUNTAMIENTO NOVELDA
Aprobación final ordenanza administración electrónica 

BOP 25/09/2014 MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PLANES
Información pública aprobación inicial ordenanza administración electrónica 
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