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'.itny 2045. Els meus nets (que encara no han nascut) estan explorant les 
golfos de casa meva (que encara no he comprat). Descobreixen una carta 
datada en 1995 i un disc cdrom. La carta diu que el disc conté un 
document en el que es dona la clau per heretar la meva fortuna (que 
encara no he guanyat). Els meus nets es senten molt encuriosits, pero mai 
han vist un disc compacte, excepte a les velles pel-lícules. Encara que 

puguin l.ocalitzar un lector de discs adequat, Com forien funcionar els 
programes adequats pera interpretar el seu contingut? Com podríen llegir 
el meu antiquat document digital?" 

"¿Son perdurables los documentos digitales?", 
en Investigación y ciencia. Mar~ de 1995. 

Rothenberg, Jeff. 
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INFORMACIÓ, DOCUMENT I SUPORT 

QUE ÉS LA INFORMACió? 

Un fragment d'informació és un indici o un succés que porta al coneixement 
d'una persona o d'un grup. La lnformació es pot crear, mantenir, conservar o 
transmetre. 

La Informació és la base de les organiczacions de processos de negoci. Aquest 
concepte arriba a ser tan important que ara es parla de la Societat de la lnformació 
com un nou pas després de la societat industrial. 

Les dades són les unitats basiques d'informació. En un document, per 
exemple, molts grups de dades es combinen per a presentar un argument o 
descriure una activitat. Fins fa poc, la majoria de les dades s'han conservar i 
transmes sobre paper (o, en temps més antics, sobre altres mitjans, com per 
exemple, la pedra). 

És possible emmagatzemar dades sobre mitjans diferents del paper. Per exemple, 
la informació pot emmagatzemar-se electronicament per a un tractament més facil. 

QUE FA LA INFORMACIÓ ELECTRONICA TAN DIFERENT? 

En els suports electronics s'entén que les dades e; troben en un formar que 
permet processar-les automaticament. 

Podem descriure els beneficis d' emmagatzemar dades sobre un medi electronic: 

• És mole més facil processar les dades perla maquina que manualment. 

• Els mitjans electronics generalment permeten emmagatzemar més dades en un 
espai menor. 

• És més facil copiar un fitxer de dades complert. 

• És més facil i més rapid transferir la informació d'un lloc a un alcre. 

• I també els inconvenients: 

• Les persones necessiten una maquina per a llegir les dades. 
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• Els suports electronics, generalment, tenen una vida més curta que el papero 
la micropel -lícula. 

• És mole f'acil de duplicar (i tanmateix alterar un original, la qual cosa planteja 
el problema de demostrar la seva incegritat). 

• La velocitat en els canvis tecnologics fa difícil trobar formats estables i durables 
per a utilitzar. 

DEFINICIÓ DE DOCUMENT ELECTRbNIC 

El Comite de Documents Electronics del CIA-ICA1 considera que un 
document d'arxiu conté la informació produ'ida o rebuda en l'inici, tramitació o 
finalització d'una activitat institucional o individual i que compren el contingut, el 
context i l' estructura suficient per aportar l' evidencia de l' activitat, sense considerar 
la forma o el suport. La característica essencial deis documents electronics és que el 
contingut és enregistrat sobre un suport mitjans;ant símbols (codi binari) que 
necessiten de la tecnología d'una maquina (computadora) per tal de poder-los llegir 
i entendre. 

Segons les Normes Reguladores per a la Utilització de Tecniques Electroniques, 
lnformatiques i Telematiques a l'Administració Municipal 2 en materia de conservació 
de la documentació administrativa, de l'Ajuntamenc de Barcelona, es defineix el 
document electronic com l' entitat identificada i estructurada que conté texts, 
grafics, sons, imatges o qualsevol altra classe d'informació que pugui ésser 
emmagatzemada, editada, extreta i imercanviada entre sistemes de tractament de la 
informació o usuaris corn a una unitat diferenciada. 

Un document és alhora el suport material i la informació que pugui contenir. 
En el passat el suport generalment ha sigut el paper i la manera d'incorporar el 
missatge al mateix ha sigut l'escriptura. Tanmateix, l'autenticació del missatge s'ha 
aconseguit mitjarn¡:ant la signatura. En el present, i logicament, encara més en el 
futur, aixo no sera sempre així. 

l COMMITEE ON ELECTRONIC RECORDS Guidefor managingelectronic records. 1997. 
2 Redacció provissional. 
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TIPUS DE DOCUMENTS ELECTRONICS 

Podem, per comen'rar, seguir la dassificació en tres tipus de documents que fa 
Miguel Ángel Rodríguez Davara3: 

En primer lloc esran els documents que, generats per m1qans informatics, 
acaben tenint coma destí el supon paper, com per exemple un llistat d'informació. 
Els anomenarem "Printout". Aquest ti pus de documents, per altre banda, no 
presenten cap mena de dificultats coma documencs d'arxiu, jaque en definitiva es 
tracra de documents en supon paper, que a més es converteixen en originals quan 
són validats per la imervenció de símbols completament acceptats, com per 
exemple la signatura. 

Un altre tipus de documents són els que es troben en un supon d'informació 
electronic, ja sigui optic o magnetic, procedents de les dades emmagatzemades en 
la memoria d'un computador. Els anomenarem, seguinc la mateixa nomenclatura 
"Inputs". 

Finalment trobem els documents obtinguts mitjan~ant un sistema d'intercanvi 
normalitzat de missatges. El que es coneix com a EDI (lntercanvi Electronic de 
Documen ts). 

Un altre manera de veure-ho és aquesta: 

• Documents en línia (on line), accessibles directament a través del terminal 
d'entrada a un computador. 

• Documencs fora de línia (off line), enregistrats en un supon físic elecrronic 
que cal incorporar a un computador per tal d'accedir-hi. 

Els documents electronics, deis quals ens ocuparem aquí, necessiten per a ser 
llegits i interpretats, una maquina i un procés de decodificació. És aquest procés, 
precisament el que planteja dubtes, motivades per la necessitat d'establir 
procediments que puguin garantir la seva aurencicitat, integritat, validesa i fiabilitat. 

3 Derecho Informático. Editorial Aranzadi. 
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QUE ÉS UN ARXIU DE DOCUMENTS ELECTRONICS? 

És el conjunt de documents produüs o rebuts per una persona física o jurídica 
en e1 decurs de la seva activitat, de la quaJ és testimoni, fent ús de la electronica, 
que es conserven i es transmeten igualment per mitjans electronics i amb una 
organització respectuosa amb la seva forma de producció, amb la finalitat de 
garantir el seu valor informatiu, legal i cultural, així com de permetre el seu accés 
i ús també mitjarn;ant les tecnologies de la informació.4 

ATRIBUTS EXIGIBLES A UN DOCUMENT ELECTRONIC 

La característica fonamental per a poder acceptar els documents electronics 
com a proves, consisreix en_ garantir la seva autenticitat. Si bé és cert que 
tradicionalment la immensa majoria dels documents que s'aporten coma proves 
en un procés són "escrics", aixo no és obstacle per tal que existeixin en l'accualitat 
altres objectes que sense tenir aquesta condició (ser escrits) poden donar també 
prova fidel com aquells i que, per tanc, són equiparables. 

Tanmateix, l' originalitat d'un docum~nt, incideix també en l' autenticitat, 
és en realitat, I' altre cavall de batalla. Autenticitat i originalitat que també es 
pot plantejar en el cas d' un document en supon paper. El document sera 
considerar com a públic o com a privar, pero quant al seu contingut, haura de 
ser verificat o autenticar, bé pel reconeixement de les pares, bé per un alrre 
metode. 

EsTRUCTURA DEL DOCUMENT ELECTRONIC 

\ 

Segons la Guia de la informació electronica, del DLM-Forum (1997), un 
document electronic esta constitu"it per quatre elements: 

• El contingut del document, que pot incloure diversos tipus de dades: textuals, 
numeriques, imatges, vídeo, so, enlla<;os hipertext, etc. 

• I:estructura logica del document (que pot estar indosa en el documento base 

4 ESTEBAN NAVARRO Miguel ÁngeL: "Los archivos de documentos electrónicos", en El 
profesional de la informaci6n, n°12. . · 
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de dades, o també afegir-se com a entitat separada, llavors, una mateixa 
estructura pot ser utilitzada per diversos documents). 

• El context descrit en un documenc associac. Poc incloure informacions com ara: 

- Les metadades tecniques (aplicacions i equips informa.tics necessaris, núme
ros de versió, estructura deis fitxers, descripció de les dades, les relacions amb 
altres documents, etc.) 

- La descripció del context administratiu. 

• La presentació de la informació, que es contempla cada cop més de forma 
separada del propi document, la qual cosa permet diferenciar la informació de 
la forma en que és representa. La difusió de la informació pot produir-se en 
diversos suports, com ara cdrom, accés en línia, paper, etc. 

VERS LÜFICINA SENSE PAPERS? 

És evident la massiva presencia de documents produ'its o rebuts per mitjans 
electronics a les oficines. Significa aixo que anem vers una desaparició del paper 
coma supon? 

Entre l' oficina basada en documents en supon paper i la basada en 
documents en supon electronic, existeixen diverses fases que poden conviure en 
el cemps: 

• Oficina tradicional basada en documents en paper. 

• Oficina mixta, amb ambdós tipus de documents (paper i electronics). 

• Oficina que converteix tots els documencs en paper en documents eleccronics 
(escanejats). 

· • Oficina completament digitaliczada: tots els documents produ'its, rebuts o 
difosos son electronics. 

' 
Pel que fa a i'accual grau d'implantació de sistemes de gestió de documents 

electronics, s' observen diferencies significatives entre les practiques ucilitzades a 
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l'Adminiscració pública i les ucilitzades a l' empresa privada', no obstant, la 
percepció general és que la gestió deis documencs electronics és ineludible i que és 
qüestió de poc temps la seva generalització. La seva implantació depen de quatre 
eixos daus: 

• Esfon;: d'innovació i transformació deis processos' administratius per cal de 
sisremacitzar i racionalirzar e1 flux documental. 

• Implamació real de la certificació electronica que atorgui seguretat jurídica als 
documents electronics per tal que siguin fiables i autentics. 

• Recursos tecnologics per assegurar la circulació deis documents, la capacitat 
suficient de les memories, les aplicacions de gestió i la durabilirat deis suports. 

• Metodología de gesrió dels documencs que permeti identificar els documents 
electronics, avaluar-los en el moment de la concepció, establir sistemes de 
classificació i establir polítiques de conservació de formats i suports. 

ELS SUPORTS 

ELS DIVERSOS SUPORTS DE LA lNFORMAClú 

A hores, d'ara exisceixen quatre famílies de supons basics de la informació 
documental: el paper, la microforma (en tant que maxim exponent del supon en 
pel-lícula fotosensible), el supon magnetic i el supon optic, tots els quals compren 
amb una considerable multiplicitat de derivacions i especialirzacions concretes 6

• 

Les diferencies, d'altra banda, no són només d'aspecre extern, sinó que rauen 
essencialment en les diferents característiques recniques i prestacions que poden 
o ferir. És en aquest context on pren toe el seu sentit l' analisi pormenoritzada deis 
avantacges í inconveníents que planteja l'ús de cadascun d'aquescs supons, toe 
teninc en compre que l'opció que hom fa de l'ús d'un o altre cal harmonitzar-la 

5 La gesrió deis documenrs electronics a Cacalunya: un estar de la qüestió. Ferran Agelet, Lluís
Esteve Casellas, Lluís Cermeno, Betlem Martínez., Remei Perpinya. 

6 En aquest apartar seguim les ideas aporrades pcr ALBERCH I FOGUERAS, Ramon: "Els 
suports d'informació deis arxius centres de documentació", en Líigall, Revista Catalana 
d'Arxivística, número 4 (1991). 
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amb la naturalesa del sistema de gestió documental i de les possibilitats d'inversió 
en infrastructura i equipament. 

EL PAPER 

Constitueix el supon tradicional fins a l'actualitat. Els documents en supon 
paper presenten també una cerra varietat: documents manuscrits, documents 
dactilografiats (la qualitat de la impressió i la conservació depenen de les 
característiques tecniques de les maquines), documents impresos sortits de 
computador {primouts) i documents impresos en offset o tipografia (concretament 
monografies i publicacions en serie), etc. 

Per tant, i de manera sintetica, assenyalem que el supon paper aporca les 
següents avantatges i inconvenients: 

Avantatges: 

• Facil consultabilitat. Es pot accedir a la informació que conté sense necessitat 
d'emprar un aparell de lectura. 

• Dificultats de modificar el seu continguc, la qual cosa li confereix un elevat 
valor legal i jurídic. 

• Reproducció molt senzilla. 

• Tradicionalment ha estat un suport de conservació centenaria. 

lnconvenients: 

• Cal reagrupar els documents en forma de dossier o expedienc. 

• lmpossibilitat de tractar i recuperar informacíó amb rapidesa. 

• En els darrers anys l' escassa qualitat del paper i deis mitjans d'impressió n'han 
redu'it la seva durabilitat. 

• Profusió de tamanys distirits, la qual cosa provoca dificultats de normalització 
deis contenidors. 
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LES MICROFORMES 

La microfotografia permet de transferir sobre una pel-lícula per procediment 
fotografic, les informacions comingudes sobre un suport tradicional en paper o 
sobre una banda magnetica. Aquesta transferencia permet de recluir les dimensions 
pero no modifica en absolut la naturalesa i l' estructura de les informacions. Les 
microformes obtingudes constitueixen, dones, imatges fidedignes, per bé que a 
escala redu"ida, d'informacions sobre documents originals. 

La microforma constitueix un suport fori;:a antic (utilitzat a París l'any 1870) i 
que ha experimentat un gran desenvolupament en els darrers vint anys gracies a la 
possibilitat d'editar documems des de la computadora (COM). Llurs aplicacions 
tecniques han donar !loe a distintes modalitats de microformes: microfilm, 
microfitxa, microtarges i targes d' obertura. 

Avantatges: 

• Suport fon;:a durable que arriba f'acilment als 100 anys. 

• Facil manipulació gracies al sistema de recuperació optica de les imatges 

• Recerca de la informació automatitzada. 

• Reproducció senzilla amb l' ajut de procediments fotografics i electronics. 

• No exigeixen la seva agrupació física en dossiers o expedients. 

• Normalirzació dimensional deis arxius. 

• Gran estalvi d' espai en volum i consegüent reducció del pes (estalvi estimar en 
un 98 per cent del volum i d'un 99 per cent del pes en relació al paper). 

• Compatibilitat amb les sistemes informa.tics. Permet la transferencia de les 
informacions emmagatzemades sobre supon magnecic i a l'inrevés, del 
microfilm a un suport magnetic. 

Inconvenients: 

• Només és consultable mitjanqant un apareH de lecrura espedfic. 
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• No permet realirzar anotacions m esmenes. No admet l'agregació o 
intercalació de nous documents. 

• Elevar cost de manteniment i servei, superior de bon tros al de conservació deis 
originals en paper. Conservació delicada. 

• El procés de preparació dels documents originals per a la microfilmació és lent 
i costós economicament. • 

• Perdua del valor intrínsec d'un document. 

• Element probatori de valor conuovertit, ates el buit legal existent. 

ELS SUPORTS MAGNETICS 

Els suports magnetics són els materials més urilitzars com a suports de la 
informació ranr audiovisual com de dades. Es basen en la capacirat que tenen els 
materials magnetics de retenir una cerra magnetització després d'haver-les posar en 
presencia d'un camp magnetic suficientment gran. 

Els suports magnetics presenten els següents avantarges i inconvenients7
: 

Avantarg:es: 

• Facilitar de manipulacíó, recuperació i actualització de la informació. 

• Gran capacitar d' emmagatzematge de dades. 

• No exigeix cap mena d' agrupament físic de la informació en forma de dossiers 
o expedients. 

• Es pot reproduir molr facilment sobre paper, microfilm o qualsevol tipus de 
supon magnetic. 

• Gran estalvi d' espai. 

• Grans recursos recnologics. 

7 BADIA, Ferran: "Manceniment, conservació i previsions de futur deis suporrs informatics", 
en Lligall, Revista Cata/,ana d'Arxivística, número 6, I 993. 
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Inconveniencs: 

• La consulta ha de realitzar-se amb l'ajut d'un aparell de lectura específic. 

• Suport molt fragil, cal allunyar-lo de camps magnetics i electronics, de la pols 
i la humitat. 

• Facilitar d'alrerar el seu contingut, la qual cosa repercuteix en el seu escas valor 
jurídic i probatori, i en un discutible inceres pera la seva utilització en el futur 
com a documenc o tesrimoni historie. 

• S'ha arribar a un límit en la capacitar de concentració de la informació. 

r' 
ELS SUPORTS ◊PTICS 

El motiu principal pel qual han aparegut noves tecniques alternatives és sens 
dubte la necessitat de majors densitats de gravació. Aquesta necessirat s'ha fer 
especialment importanc des de l'aparició de !'audio i vídeo digitals. El pas decisiu 
ha estar la introducció de les tecniques optiques per suplir les tecniques 
magnetiques, en alguns casos, i per complementar-les en altres. La majoria de 
tecniques alternatives es basen en la lectura de la informació gravada per medís 
optics en un suport. El metode de gravació dels senyals depen de la tecnica 
concreta, que sera la que determinara la possibilitat o no de gravació per part de 
l'usuari. El ripus de material utilitzat <lepen en gran mesura de la tecnica concreta. 

Avantatges: 

• Gran estalvi en espai. 

• Emmagatzema grans quancitats d'informació, amb una gran facilitat d'accés i · 
recuperació. 

• Reproducció molt senzilla, en el cas del disc optic sense cap mena de perdua 
de la qualirat. 

Inconveniencs: 

• Problemes de normaliczació deis formats dd suport. 
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• No estan pensats com a suports en línia. Es necessari una maquina lectora. 

• Són fragils davant d'agressions mecaniques. 

REFLEXIÓ SOBRE ELS SUPORTS 

En l'actualitat les tecniques magnetiques són encara les més utilitzades per a 
l'enregistrament de la informació. El desenvolupament de les tecniques optiques, 
que s'ha produi't en les darrers anys ha permes la implantació de nous dispositius 
d' enregisrrament de la informació, com ara el DVD i els CD reprovables. 

I.:elecció d'un sistema d'enregistrament esta scmpre determinada perla utilitat 
final de les dades que s'hi hagin de gravar i de les condicions d'accés. Així dones, 
quan el que interessa són suports de gran capacitar i el temps d' accés no és un factor 
decisiu, els suports optics són molt adequats. Si requerim un temps d'accés curt 
(perque les dades han de ser accedides freqüentmenc), els discs durs són 
insubstiru1bles. Quan es tracta de gravar dades de conservació permanent, cal 
considerar també el microfilm. 

MARCLEGAL 

El supon electronic sobre el que es troben paraules o altres signes que 
identifiquen idees, és un document amb les mateixes característiques, en principi i 
quant a la validesa jurídica, que qualsevol altre deis que,tradicionalment s'accepten 
en supon paper. El document electronic, per sí mateix, no presenta cap 
impediment diferent al que pugui tenir qualsevol altre document, com, per 
exemple, els que es croben en un supon paper. 

El document electronic, que es troba sobre un suport cambé electronic8
, í que 

conté un missatge, paraules o altres signes que identifiquen idees, es pot considerar, 
en principi, un document amb la mateixa validesa jurídica que un document 
tradicional en suport paper. 

8 L'ordenament jurídic considera els documents EDI, q~e nosalcres hem anomenat documents 
informa.tics en línia, com a documents en un supon electronic. El tema, no obstant, ofereix més 

matisos quan es tracta de considerar-lo un documenc d'arxiu. 
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Laparent problema de la manca d'autenticació per no poder incorporar la 
signatura manuscrita. Pot ser perfectament resolt mitjans;ant la signatura 
electro ni ca. 

El document electronic, adquireix el valor de prova documental amb l'abast que 
senyala I' article 1225 i seg. del Codi Civil, equipararit-se així a qualsevol altre 
document privar. 1 

Actualmem són extenses les referencies que podem trobar en la legislació vigem 
referides als documents electronics, essent la més important, pel que fa a 
l'administració pública, la llei 30/92 de Procediment Administratiu. 

LA LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. LRJPAC 9 

Segons l' anide 45.5 de 1' esmemada llei, "els documents emesos, qualsevol que 
sigui el seu supon, per mitjans electronics, informatics o celematics per les 
administracions públiques, o els que aquestes emetin com a copies d' originals, 
emmagarzemars per aquestos mateixos mitjans, gaudiran de validesa i eficacia com 
a document original sempre que quedi garantida la seva autenticitat, integritat i 
conservació i en el seu cas, la recepció per l'interessat, així com el complimem de 
les garanties i requisits exigits per aquests o al tres lleis". 

EL RElAL DECRET 263 DE 16 DE FEBRER DE 1996 

El Reial Decret 263/1996, de 16 de febrer, té coma objectiu la regulació de la 
utilització de tecniques electroniques, informatiques i telematiques per 
l'Administració General de J'Esrat, per ral que l'ús de rriirjans i tecniques 
automatirzades -fins al moment limitades a un valor instrumental o intern
compcin amb un reconeixement formal de la seva validesa. Desenvolupa per tant 
l'artide 45.5 de la llei 30/92. 

El text esrableix que els documents produYts per m1tJans electronics, 
informatics i telematícs en les relacions entre l'Estat i els ciutadans seran valids, 
sempre que quedi acreditada la seva integritat, conservació i la identitat de I' autor, 

9 Llei 30/92 de Regim Jurídic i del Procedimem Administratiu Comú de 26 de novembre de 
1992. 
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així com l'autencicitat de la seva voluncat, mitjans;ant la constancia de codis o 
altres sistemes d'identificació. En parlar de les aplicacions i deis mitjans tecnics es 
remarca la necessitat d' assegurar- ne 1' autencicitat, confidencialitat, integritat, 
disponibilitat i conservació de la informació, i a l'artide 8 s'insisteix en les mesures 
de seguretat i protecció de la informació, tant des de la perspectiva de la 
perdurabilitat com de les cauteles necessaries al seu accés. En síncesi, es tracta d'un 
decret que formalitza la possibilitat de treballar amb suports alternatius al paper, i 
que contempla un seguit de precaucions que permeten albirar un futur proper en 
el qua! aquests documencs electronics tindran una presencia real i substancial en 
els arxius. 

EL CICLE DE VIDA DEL DOCUMENT ELECTRÓNIC 

La informació electronica passa per diverses fases i subfases al llarg del seu cicle 
de vida: 

• Disseny 

• Creació 

• Mantenirnenc i gestió 

• Conservació 

f ASE DE DISSENY 

En aquesta fase es poden identificar, entre altres, les següents tasques: 

• Identificació dels documents imporcams. 

• Establiment de normes peral disseny d'un sistema de classificació eficac;. 

• Definició de normes i especificacions que assegurin la independencia de les 
dades en relació als suports i garantitzin la seva conservació. 

• Esrabliment d'un sistema d'avaluacíó de la informació electronica. 

• Identificació deis responsables de cada tasca al llarg de tot el cicle de vida. 
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FASE DE CREACIÓ 

En aquesta fase: 

• Cada document o base de dades ha d'estar clarament identificar per 
!' organisme responsable de la gestió de la informació electronica. 

• Tora informació electronica ha d'indoure informació contextual, mantinguda 
pel responsable de la gestió de la informació electronica en cada etapa del seu 
cicle de vida. 

• No ha de realitzar-se cap destrucció o modificació de dades sense un proce
diment previ d' aprovació. 

• Els documents electronics han de ser conservats en suports electronics. 

• Els documents en paper, o una part d'ells, poden ser escanejats pera produir 
documents electronics amb la finalitat de facilitar la seva consulta i utilització. 

FASE DE MANTENIMENT I GESTIÓ 

Compren les següents subfases: 

• Classificació 

• Descripció 

• Valoració 

• Migració 

• Accés i urilirzació 

• Transferencia 

Classificació 

La finalicat de la gestió de la informació electronica es la continua preservació de 
la fiabilicat, autenticitat, integritat i comprobabilirac de les dades del document. Per 
a la qual cosa és necessari que el context de la informació estigui també ben definir. 
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Quan el continguc, el context i 1' estructura són suficients per a constituir la 
prova d'una activitat, la informació es converteix en un document. 

Descripció 

Cal tenir en compre que el Consell Internacional d'Arxius ha redactar unes 
normes internacionals per a la descripció multinivel! (del fons al document) dels 
arxius: la norma ISAD(G). Tot i que sera necessari desenvolupar-la per a poder-la 
aplicar en la descripció deis nivells físics, és adir, deis documents. 

Valoració dels documents 

Cal considerar dos tipus de valors en un document: 

• Valors primaris. El valor del documenten tant que evidencia d'un fet. 

• Valors secundaris. El valor de la informació que esta continguda en el 
document. 

Migració de dades 

Tractant-se de documents que només es poden llegír per maquina, caldra 
garantir la legibilitat del supon per mediació de la migració periodica dels 
documents. Cal diferenciar: 

• La migració a nous suports. Ex: de cdrom a DVD. 

• De paper a supon electronic: 

- Escanejar el document per a obtenir una imatge. 

- Escanejar el document i després codificar-lo, per a poder-lo tractar com 
a text. 

• Renovació del document electronic, convertint-lo a una versió de software més 
moderna. 
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Accés i utilització: vers la Societat de la Informaci6 

La Comissió Europea ha adoptat el concepte de "Societar de la informació", en 
la qual la informació electronica jugara un paper clau. 

És fonamental que la informació electrónica no només sigui conservada, sinó 
cambé accessible el més facilment possible, per a garantir els drets deis ciutadans i 
facilitar la tasca als investigadors. 

_Pel que fa als drets d'accés, caldra regular les diferents modalitats d'accés i els 
drets d'ús corresponents, per tal de no vulnerar ni els drets dels autors ni la 
privacitat deis ciutadans. 

Transferencia 

Al final de la part activa del seu cicle de vida, els documents poden ser enviats a 
l'arxiu. No tots els documents mereixen ser conservats. Aquells sense utilitat o sense 
valor poden ser eliminats amb l'ajut dels arxivers 

Existeixen dos tipus principals de transfere~cia: 

• La transferencia física de la documentació electronica. 

• La transferencia de la responsabilitat. 

FASE DE CONSERVACIÓ 

Un document electronic es conserva si existeix de tal manera que permet ser 
recuperar d'una forma íntegra, i un cop s'ha recuperar, proporciona evidencia fiable 
i autentica de l' activitat que va produir el document. 

LA CONSERVACIÓ DELS DOCUMENTS ELECTRONICS 

En la conservació dels documents tradicionals en paper, I' esforc;: de conservació 
pot adrec;:ar-se a la conservació del suport físic, és adir, el paper, amb la qual cosa 
ja tenim evidencia del coritingut, !'estructura, i en bona mesura del context. 
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En canvi, en el cas deis documents eleccronics, ens uobem amb el problema de 
la inestabilicat física del suport i també de l'obsolescencia tecnologica del maquinari 
i del programari. Per aixo es planteja la conservació preventiva dels suports per a 
garantir la permanencia de la informació i del valor jurídic deis documents: 

• Creant els díposits de conservació adequats, assumint el cose de la migració 
constan t. 

• Prevenir la obsolescencia tecnica dels diposits que conserven suports. 

• Mantenint els documents en línia si és possible. 

• Mantenir una copia deis documents essencials en un suport alternatiu, com 
ara el microfilm, si és necessari. 

Lá conservació de documents electronics presenta nous i exigents desafiaments 
per als arxivers, ja que han de desenvolupar els merodes que permetin evidenciar, 
el contingut, el context i !'estructura deis documents electronics, que, recordem, 
són independents del suport. Així, no n'hi ha prou ambla voluntat de conservar. 

S'ha suggerit la hipótesi que la conservació deis documencs electronics podria ser 
més eficienc i economica si es mancinguessin dins de la propia computadora, és a 
dir, en línia. Aixo, per descomptat, necessiraria ser rcalitzat en base a normcs que 
regulin la funció de l'arxiu dins la organització. 

REQUISITS DE LA CONSERVACIÓ 

El requeriment fonamencal per a la conservació és que els documents es 
maminguin físicament imactes, identificats, í Ilegibles, la qual cosa vol dir en el cas 
deis documents electronics, que han de poder ser recuperats des del sistema 
d'_emmagatzematge i llegits previamem per una maquina, per tal que els puguin 
entendre les persones. 

Els dos problemes que es poden produir són el de la inestabilitat física del supon 
í !'obsolescencia recnologica del maquinari i del programari. J;elecció deis suports 
per a la conservació hauria de fer-se en base als factors següents: 
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• El formar físic del ficxer i els mitjans per identificar i localiczar cada documem 
enregistrat sobre un suport, ha de realitzar-se d' acord amb normes 
ínternacionals i oberces. 

• La tecnología ha de proporcionar metodes fiables per a detectar corregir 
errors, com per exemple, la comprovació de paritat10

• 

• El suports adoptats han d' estar suficientment consolida es en el mercar i disposar 
de subministres induscrials addicionals que garanteixin la seva permanencia al 
llarg del cemps. Dos indicadors imporcams a tenir en compre són: 

• Una existencia suficient de subministres, tant en programari comen maquinari. 

• !.:existencia d'una trajectoria definida de migració de dades. 

ESTRATEGIES DE PRESERVACIÓ PELS DOCUMENTS ELECTRONICS 

" .. . La conservació deis documents digfrals presenta una doble problematica. 
En una primera fase es necessari crear i mantenir documents actius i semiactius 
fiables i autentics. La qua/ cosa significa preservar efs valors primaris deis 
documents, es a dir el valor del document corii a evidencia d'un fet a efectes de la 
seva utilització dins d'un procediment administratiu o procés de negoci. En una 
segona etapa s'han de conservar els documents inactius autentics, pels seus valors 
secundaris, es a dir, pel valor intrínsec de la infonnació que contenen. "11 

Pera il-luscrar les dificultats a que s'enfronten els arxivers, en la conservació dels 
documents decrronics mostrarem coma exemple dues alternatives que s'han suggerit: 

El projecte Constance 

El ja vecera projecte frances Constance proposa12
: 

1 O Que permet saber si hi ha diferencies enrre la escri ptura i la lectura posterior de la informació 
enregisrrada, simplement sumanr bit a bit cada byte. 

11 SERRA I SERRA, Jordi: "Gestión de los documentos digitales: estrategias para su 
conservación", en El profesional de la información, n°9. 

12 NOUGARET, Chrisrine: "Les insrruments de recherche dans les archives". 
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• Conservar la cecnologia de la qua! depenen els documems. Aquesta opció és 
complexa i cara per a llargs períodes de temps, a més podem assegurar que 
qualsevol tecnología emprada en un moment donat, arribara a convertir-se en 
obsoleta amb el temps. 

• Convertir els documents a tecnologia esrandard. Eliminanc les dependencies 
de tecnologies específiques. Implica renunciar a mantenir qualsevol cecnologia 
que no sigui esrandard, definint les estrategies adequades per exportar o 
convertir els documencs. 

• Utilitzar programari compatible. Utiliczant un sistema operatiu i uns paquees 
de programari compatibles amb les que van ser urilitzades en la creació deis 
documencs. Implica que les generacions que separen els sistemes nou i vell són 
poques, pero es va complicant amb el temps i no esca gens ciar que la indústria 
mantingui aquesta compatibilicac. 

•Conservarla incerfície d'usuari. Consisceix en urilitzar cecniques que presencio 
els documents als usuaris en les visees originals: 

• Ucilitzant un programari especialment concebut pera la consulta. 

• Uriliczanc un llenguarge escandard de recuperació normalitzat, que permeti 
emmagatzemar de forma simple les sentencies que creen i presenten els 
documents en pantalla. 

• Conservant una imatge digital dels docurnems, tal com es podrien produir en paper. 

• Conservanc una copia deis documencs en paper o microforma, quan no 
s'estigui segur de garantir per altres mitjans la recuperació fiable dels documents 
electronics. 

El projecre Interpares: 

:Canhlisi dut a terme entre d'altres per l'lmernational research on permanenc 
auchencic records in electronic systems. Universitat de British Columbia, NARA, 
Arxius Nacionals de Canada, analicza les següencs opcions: 13 

l3 Kennerh Thibodeau. DLM-Forum. Barcelona, 2002. 
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• Mancenir la tecnología original en funcionament. 

• Crear emuladors. 

• Proposta del Chip programable (emulació per maquinari). 

• Proposta de la maquina virtual universal (UVM). 

• Migració de versions (regeneració del programari). 

• Construir models de preservació: 

• Format d'intercanvi d'objectes (XML) 

R.EFLEXIÓ SOBRE LA CONSERVACIÚ DELS DOCUMENTS ELECTRONICS 

Es planteja la conservació preventiva deis suports pera garantir la permanencia 
de la informació i del valor jurídic deis documents. 

• Creant els diposits de conservació adequats, assumint el cost de la migració constant. 

• Prevenir la obsolescencia tecnica deis diposits que conserven suporrs. 

• Mantenint els documents en línia. 

• Mantenir una copia en supon microfilm per ais documents de conservació permanem. 

BONES PRACTIQUES DE LES QUALS PODEM APRENDRE 

• NARA, Nacional Archives and Records Administration (USA). Electronics 
Records Archive Program: http://www.nara.gov/era/index.html 

• PRO, Public Record Office (UK). Projecte EROS: 
hctp:/ /www.pro.gov. uk/ recordsmanagemen e/ eros/ default.htm 

• NAA, Nacional Archives of Australia. The impact of the digital age:. 
http://www.naa.gov.au/ recordkeeping/ er/ summary.hcml 

• Cerar, Center for Electronic Records and Archiva! Research. Universitat de 
Pittsburg, USA: http:/ /www2.sis.pitt.edu/ ..-etia2/team/cerar.html 

• Interpares, Incernational research on permanent authentic records in 

64 



Revista d'Arxius 2002 

electronic systems. Universitat de British Columbia, Canada i altres. 
http://www.interpares.org/UBCProject/ 

• European Comission on preservation and Access ECPA 
http://www.knaw.nl/ ecpa· 

ALTRES ORGANISMES QUE PUBLIQUEN ESTUDIS 

• Ministerio de Administraciones Públicas: http:/ /www.map.es 

• Comité de Documents Electronics del Consell Internacional d'Arxius: 
http:/ /www.ica.org 

• Unió Europea DLM-Forum: http://www.dlmforum2002.org 

• Documents DLM Forum en espanyol: 

http://2 l 2.73.32.2 l l/hosting/0003e/jmfhevia/ 
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