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ABSTRACT 

"The participation of the archivists in electronic records management is determined 
by two factors: first their strategic location within the organization and second their 
capacity to adapt the archiva! methods and tools to the digital world. This article deals 
with the second of those factors by focussing on how the three basic archiva! processes 
(dassification and description, appraisal and long-term preservation) should evolve to 
be effectively incorporated to the electronic records management environment. " 
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INTRODUCCIÓ 

Una reivindicació repetida en el mon dels arxius, sobretot al nostre país, ha estat 
la possibilitat d'intervenir en la gesrió deis documents electronics al llarg de totes 
les fases del seu cicle de vida. De forma paral-lela a la implantació de sistemes 
integrals de gestió documental sobre suports tradicionals, s'ha intentar per diferenrs 
vies traslladar aquest model d' actuació a la documenració digital. En uns casos per 
manca d'implicació dels organs decissors, en altres perla predisposició adversa deis 
departaments tecnologics a cedir cerreny competencial, i en altres per la poca 
convicció deis propis arxivers, aquesta participació ha estat poc freqüent, i en fon;a 
casos insatisfactoria. Sovint els intents han estat contaminats per una imatge 
arcaitzant de la disciplina arxivística, i pel convencimenr que el paradigma arxivístic 
havia de parir una revolució de soca-rel per poder ser aplicable a l' entorn digital. 

Realment és necessari canviar la metodología arxivística, o només cal canviar les 
estrategies? Quina és la profunditat real dels canvis que cal fer? Hi ha hagut dins 
l' arxivística la suficient reflexió autocrítica sobre l' adaptació de les eines tradicionals 
al nou context? lntentarem apuntar algunes idees en relació a aquest plantejament, 
al voltant dels eres principals processos arxivístics: la classificació i la descripció, 
I' avaluació i tria, i la conservació. 

l. LA CLASSIFICACIÓ I LA DESCRIPCIÓ 

En els sistemes d'arxivatge de documencs en suport paper, per localitzar un 
document dins d'un expedient cal primer saber quin és l'expediene que conté 
aquest document i quina es la localització física de l'expedient. També és freqüent 
portar un control de la circulació de l'expedient (quan va sorcir l'expedient, a qui 
s'ha deixae en préseec i quan tornara). Amb els sistemes electronics, els usuaris 
poden fer cerques per texe lliure o atributs, poden localitzar el document que 
busquen des de la propia estació de treball, i no hi ha cap necessitat de controlar el 
préseec, ja que diversos usuaris poden accedir al mateix expedient o fins i toe al 
mateix document simultaniament, es poden fer copies exactes del document i 
enviar-les per correu electronic. En aquest concext, quina necessicac hi ha de 
continuar utilitzant quadres de classificació i instruments de descripció? 
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Malgrat que una analisi superficial pot concloure que quadres de classificació i 
instruments de descripció pertanyen únicament a la gestió de documents "classica", 
aquestes dues eines continuen sent imprescindibles per als sistemes de gestió dels 
documents eleccronics. Igual que en els sistemes basats en el paper, els documents 
electronics a'illats no tenen cap mena de sentit ni valor; cada documenc esta 
relacionar amb els altres documents que s'han crear o rebut durant la gestió del 
mateix procediment o la mateixa activitat. Igualment, és imprescindible descriure 
el context del document i l' expedient del qual forma part, qui el va crear, quan, a 
qui el va enviar, i quin era el contexr administratiu i tecnologic d'aquest document. 
Aquesta informació servira posteriorment per relacionar els documents electronics 
i els documents en altres suports, validar-ne l'autenticitat i ajudar a entendre'n la 
funció. 

Comencem analirzant primer el paper deis quadres de classificació per passar 
després a la descripció. 

1.1 L\ CLASSIFICACIÓ 

En un sistema de gestió dels documents eleccronics els quadres de classificació 
mantenen el mateix rol que ja tenien en la gestió dels documents administratius 
classica: donen estructura al diposit de documents, normalitzen els títols deis 
expedients, permeten aplicar les taules d'avaluació a grups de documents, són 
independents deis canvis en l'estructura organitzativa, i a més tenen una funció 
afegida molt important: permeten crear un lligam logic entre els documents en 
suport electronic i els documents en suporcs físics. Els quadres de classificació són 
l' eina vertebradora del tractament deis fans documentals, tan quan s'apliquen en la 
fase d' organització de fans histories com en la gesrió deis documents administratius 
en qualsevol suport. Larxiver estudia els documents que té entre mans per poder 
explicitar l'estructura original del fons i traduir-la en un quadre de classificació. En 
aquest context, el quadre de classificació és, sobretot, una eina de descripció i 
recuperació de la informació. En les tecniques de la gestió deis documents 
administratius, el quadre de classificació, sense perdre la seva funció d'instrument 
de descripció, passa a ser una eina d'organització. Larxiver, ambla col-laboració de 
les persones que creen i gestionen els documents, elabora un quadre de dassificació 
a priori, que utilitzara després dins de la mateixa oficina per estructurar els 
documents des del moment de la creació. En aquest cas el quadre normalitza els 
títols i la codificació deis expedients. A partir de les categories creades pel quadre 
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es podran aplicar les taules d'avaluació i tria, preparar instruments de descripció, i 
normalitzar els continguts deis expedients. Els quadres funcionals permeten 
mantenir la continu"itat de les series, les activitats i les funcions a través dels anys, i 
permeten recuperar la informació antiga sense haver de preocupar-se de l'evolució 
de 1' estructura organica. 

Tot i que la funció deis quadres de classificació no canvia quan es passa al 
context deis documents electronics, hi ha una serie de variables que s'introdueixen 
que fan canviar l'escenari i obliguen els arxivers a reflexionar sobre la manera com 
creen i utilitzen els quadres en aquest context. 

En un diposit de documents en paper, la classificació i l'arxivacge són dues 
activitats diferents, i 1' ordenació física deis expedients i el sistema de classificació no 
cenen perque ser equivalents. En una arxiu de gestió o d' oficina, per exemple les 
series 4, 4.1 i 4.1.1 seran dependents jerarquicament, pero els expedients estaran 
col-locats físicament un al costar de l' altre en les prestatgeries o en els calaixos 
arxivadors, i recuperar o arxivar un document sera tan facil, o tan difícil, tan si esta 
en un expedien t de la serie 4 com si esta en un expedient de la serie 4 .1.1. En can vi 
en una estructura jerarquica electronica cada nivell representa un click extra. En el 
cas de 1' exemple, per arribar a recuperar o arxivar un document en un expedient de 
la serie 4.1.1, cal obrir la serie 4, després la 4.1 i finalment la 4.1.1. 

En un expedient en paper, és relativament facil distingir entre un esborrany i 
una versió final, i moles cops es possible escampar els documents sobre un taulell, 
ordenar-los per dares i, amb una examen prou superficial, decidir quins documents 
cal mantenir a l'expediem i quins s'han de retirar. En els documents electronics cal 
obrir els documents per poder-los llegir i decidir sobre ells. És impossible tenir toes 
els document alhora en la pantalla per poder-los reordenar, comparar i criar, i 
habitualment només la persona que ha crear els documents pot fer aquesta feina 
amb seguretat i rapidesa. 

El rol de la secretaria que s'encarrega de produir la versió final dels documems i 
arxivar-los esta desapareixent de les administracions. En el món deis documents 
eleccronics, hom espera que cadascú es responsabilitzi de triar els documents que 
cal arxivar i els que no, i de decidir en quin expedient cal arxivar-los. 

Els quadres de classificació que es cre"in pera la gestió deis documents electronics 
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han de ser logics, inru1cius i sense ambigüitats, ja que roes els usuaris han de ser 
capac;:os d' arxivar de manera consistent els documents en una estructura comuna. 
Els quadres de classificació han de trobar un equilibri entre l'exactitud de la 
dassificació desitjada pels arxivers i la simplicitat que requereixen els usuaris. Si es 
creen estructures massa complexes, l' operació d' arxivar sera pesada; si es creen 
estructures massa planes, la recerca de documents rellevants no sera satisfactoria, i 
a més sera impossible aplicar les mateixes taules d' avaluació documental a tots els 
documents arxivats en el mateix expedient. 

1.2. LA DESCRIPCIÓ 

En la gestió deis documents electronics, la descripció té dos objectius essencials: 
capturar el context administratiu i tecnologic dels documents i l' expedient, i 
mantenir el lligam entre els documents en diversos suports que estan arxivats en 
diposits separats. En la descripció deis documents electronics, cal aplicar els 
mateixos principis i estandards que en la descripció deis documenrs físics, tot 
incloent-hi la informació específica propia deis sistemes electronics.1 

Els sistemes de gestió deis documents administratius han d'incloure quatre 
nivells de descripció: 

• El primer nivell inclou la informació que proporciona el mateix sistema i 
que s'ha de capturar aucomaticament. 
• El segon nivell és la informació complementaria que pot afegir 
manualment la persona que crea o arxiva el document. 
• El tercer és la descripció arxivística, que s' encarregara de descriure el 
context administratiu des del nivell de serie fins al de fons. 
• 1, finalment, el quarc nivell és la documentació del sistema, tan funcional 
com tecnica. 

Seguint el mateix principi que la dassificació, la descripció s'ha de fer al més 
aviar possible dins del cicle de vida deis documents i del mateix sistema. Els 
sistemes de gestió deis documents administratius electronics han de planificar les 
dades que és necessari capturar sobre cada nivell (documenc, expedient, serie, 

1 CANELA, Montserrat, "La captura aummatica de metadades en el Sistema de Gestió de 
Documencs Electronics de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides", a Lligall núm. 18, 2001 , pp. 
301-313. 
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funció, unitat, autors, procediments i projectes), i també han de documentar el 
mateix sistema de gestió, tan en l'aspecte funcional com en el cecnic. 

2. L'AVALUACIÓ I TRIA 

L'avaluació documental es pot definir com el procés pel qual una organització 
identifica els requeriments per conservar els documents. Els arxivers han 
desenvolupat tecniques d'avaluació orientades inicialmenc a donar direccrius sobre 
la conservació dels documencs, indicanc quins documencs es poden eliminar i quins 
s'han de conservar de forma permanent. L'avaluació busca determinar "quins 
documents han de ser capturats" dins un sistema de gestió documental, com cambé 
"quan de temps hi han de ser conservats".2 Tanmateix, l'avaluació por donar supon 
a altres decisions, com poden ser quins documencs han de ser capturats, en quina 
forma, amb quins requerimencs de seguretat o, com s'ha vise en !'apartar anterior, 
amb quin model de descripció. 

La concepció tradicional de l'avaluació, basada en la divisió d'Schellenberg entre 
valors primaris i secundaris, resulta excessivament estricta en l'entorn digital.3 Els 
documenrs electronics mantenen un ventall d'usos molt més ampli que els 
documents tradicionals, i ho fan amb independencia de la seva ubicació física, 
irrellevant des del moment en que és possible l'accés remot en línia. No és viable 
condicionar l'accés a una base de dades en funció del seu cicle de vida, i esdevé 
temerari reservar les actuacions per la seva conservació permanent fins el moment 
en que el sistema deixa de ser vigent. La simultaneYtat de les mesures que cal 
prendre obliga a actuar des de la fase de creació, en funció del coneixement previ 
del cicle de vida. Per aquesta raó s'han proposat nous models d' avaluació. 

L'avaluació document per document i l'emfasi en la teoría deis valors no només 
són cada cop més difícils d'aplicar, sinó que tendeixen a descontextualitzar els 
documencs, al focalitzar l'analisi en el seu concingut. Els arxivers actuals reconeixen 
que l'avaluació ha de partir deis següents principis: 

• El procés d'avaluació cal que es basi en l'analisi de les funcions i activitats 

'AS 4390-1996 Records management, Scandards Australia, pum 8.1. 
3 SCHELLENBERG, Theodore R. Modern archives: principies and techniques. 1956. 
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de l'organització, amb independencia de la forma documental que aquestes 
activitats estan prenent en el rnornenc actual. Aquesta analisi ha de ser 
descendent (top-down), a partir de les funcions generiques (rnacro-avaluació), 
i baixant en nivell de concreció fins arribar a la definició deis docurnents. 

• I.'.avaluació ha d'indoure t'analisi deis sistemes que s'utilitzen per crear i 
gestionar els documents. I..:analisi no es por restringir als documents o 
agregats de dades arnb valor evidencial que aquests sistemes generen; el focus 
d' atenció s'ha de desplas:ar dels documents al context, indos el context 
tecnologic en que es generen aquescs documents. 

• Aquesta analisi ha de ser feca amb ancerioricat a la creació deis documents, 
segons el model que s'anomena avaluació prospectiva, i els resultacs que 
produeixi han de ser aplicables durant el procés de disseny dels sistemes 
d'informació que hauran de generar documents digitals. 

• l.'.avaluació no s'ha de resignar així a un paper passiu, i ha d'assumir el 
compromís d'intervenir en la millora del substrat documental de les 
organitzacions mitjarn;ant el que s'anomena una "estrategia de documentació 
arxivística'', procurant per la documen tació completa de toces les activi caes i 
processos.4 

En l'entorn d'analisi definir per aquest plantejament adquireix una importancia 
cabdal la delimitació de l'ambit a gestionar, ésa dir la identificació dels documents.5 

Aquesta idencificació no és automacica, ja que els documents digitals només són 
reconeixibles en el moment en que els recrea l'ordinador. El seu estat natural fa 
difícil saber que forma pare del document, poder-ho plasmar en un instrument 
d'avaluació i convertir-ha en unes regles aplicables al seu cicle de vida. 

Aquest procés d'idemificació pot obeir a dos plantejaments, divergems pero 
complementaris, que donen origen a sengles rnodels:6 

4 ABRAHAM, T. "Colleccion policy or documentation stracegy: cheory and practice", a 
American Archivíst, núm. 54, 1991, pp. 44-52. 

5 Vegeu norma ISO 15489-2:2001 , punt 3.2. 
6 SERRA, Jordi. 'Tadminiscració eleccronica i la gestió de documems", a BiD, núm. 11, 2003. 
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• Model datacentric (o base de dades): en els casos en que és impossible 
determinar quines parts d'un sistema d'informació corresponen a un 
document, o bé és impossible reconstruir-ne la unitat fara del sistema, es por 
optar per considerar que toe el sistema d'informació és el document. És 
paradigmacic en aquest sentir el cas de les bases de dades, on qualsevol 
associació del tipus registre=document o taula=serie documental, fruir de 
valer associar la jerarquía d'agrupacions documenrals a una estructura 
purament tecnologica, és arxivísticament inconsistent. 

• Model docucentric (o document): quan és impossible que el sistema 
informatic compleixi cap requeriment arxivístic, s'optara per considerar-lo 
únicament un generador de documenrs. En aquest cas l' avaluació prospectiva 
és peremptoria, i l' esfor~ es concentra en introduir en el sistema les regles per 
la creació de documents amb característiques arxivístiques. 

El model datacentric és aquell en que s'hi semen més comodes els tecnolegs, més 
proper al paradigma informatic que a l'arxivístic, i més facil d'aplicar a curt termini. 
Pero implica una dependencia del sistema que en deixa presoners els documents 
quan aquest esdevé obsolet. El rescat deis documents, en aquest cas, implica la seva 
mutilació per perdua de funcionalitats. El model docucentric, més proper al 
paradigma arxivístic, és el que s'imposa en l'encorn deis arxius digicals, pero implica 
crear documents amb un grau d'independencia suficient per ser conservables a llarg 
termini. En aquest cas és clau recollir el maxim d'informació contextual i associar
la aJ document en forma de metadades. 

La participació de I' arxiver, en aquest cas, s' estructura en dues etapes. Durant la 
primera, l'arxiver treballa en la fase de disseny dels sistemes (entorn de producció) 
mitjan~ant l'avaluació documental, a través de la quaJ por propasar modificacions 
del disseny original i del funcionament del sistema, bé sigui per consolidar-lo 
(convertir-lo en un document amb valor evidencia! per sí mateix) com per 
habilitar-lo per produir documents fiables, autencics i conservables. En aquesta 
etapa es respon a preguntes com quins són els components de cada document, 
quines parts del sistema formen part de cada document, o quines metadades els han 
de descriure. Durant la segona etapa l'arxiver treballa en la fase operativa del 
sistema (entorn d'explotació), i hi accua mitjan~anr alguna forma d'invenrari de 
documents, per tal de respondre a preguntes com quins documents s'han crear, 
quina forma intel-lectual cenen i com s'han de gestionar i conservar. És 
recomanable que aquest inventari s'implemenci en un sistema de gestió de 
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documents electronics (Electronic Records Management System, o ERMS), l' eina més 
segura per gestionar adequadament els documents. 

La conservació a llarg termini dels documents electronics és una problematica 
basicament económica. Una inversió suficient en investigació i desenvolupament, i 
continuada en el temps, permetria habilitar i mantenir en funcionament un arxiu 
digital malgrat que els documents a conservar fossin tecnologica i funcionalment 
mole complexos. Pero la majoria d'arxius ja pateixen el problema de la manca de 
recursos per als suports tradicionals, amb la qual cosa els queda molt lluny el 
finan<;ament d'un arxiu digital. L'avaluació documental evita que s'apliquin 
tecniques de conservació a llarg termini, sovint laborioses i molt costoses, a 
documents que només s'hauran de conservar un cure termini de temps, i permec 
concentrar els esforc;os i recursos únicament sobre aquells documents que s'hauran 
de conservar a llarg termini. Identificar aquests documents abans d'iniciar un 
recopiat de suports, una migració massiva o el desenvolupament d'un emulador 
permet acotar el repte a unes dimensions a l' abase d' organitzacions més modestes. 

Per altra banda, sovint els entorns de gestió deis documents electronics no 
compleixen els requisits necessaris per garantir la seva integritat i autenticitat, 
sobretot en aquells casos en que no es disposa d'un sistema auromatitzat de gestió 
deis documents electronics (ERMS). Molts documents ofimatics, fins i tot en 
contextos on ja s'urilitza la signatura digital, resideixen en xarxes corporatives amb 
nivells de seguretat insuficients o no definits segons criteris documentals. 
L'avaluació documental permet, en aquest cas, avanc;ar la transferencia a un entorn 
segur (un hipotetic arxiu digital administratiu) dels documents elecrronics de 
conservació a llarg cermini, sobretot en aquells casos en que l'organ productor no 
pot assumir el cost de manteniment d'un arxiu digital. 

3. LA CONSERVACIÓ PERMANENT 

La capacitar de conservar els documents electronics prové d'un raonament que 
es desenvolupa en sentir invers al cicle de vida deis documents:7 

7 SERRA, Jordi. "Estrategias de preservación de documentos electrónicos: el Nacional Archives 
and Records Admínistracion y el Public Record Office", a V jornadas de Archivos Electrónicos, Priego 
de Córdoba, 2002, pp. 33-44. 
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• Per poder conservar a llarg termini els documents amb valor evidencial, 
aquests documents han de tenir unes característiques tecniques i un nivel! de 
descripció que els converteixin en objectes conservables. Aixo significa que 
I' esforc; tecnologic, economic i huma que s'ha de fer per conservar-los a llarg 
termini ha d'estar l'abast de l'organisme que tingui assignada la competencia 
o l'obligació de fer-ho. 

• Per complir amb aquests requeriments mínims, els documents han d'haver 
estat creats i/o capturats d'una forma controlada i predeterminada, junt amb 
les metadades tecnologiques, descriptives i arxivístiques suficiencs. 

• Per poder capturar els documents i les metadades d'acord amb aquests 
requerimencs és necessari saber previament quina pare del sistema informa.tic 
conté la informació relativa al document, i quina a les metadades. És a dir, 
cal haver identificar el document i haver-lo segregat del sistema que el 
produeix. 

Trobem exemples d'arx:ius digitals que han replicar el model tradicional d'arxiu 
basat en la custodia. Aquest model s'ha aplicar preferentment quan la necessitat de 
la conservació ha sortit deis propis arxius. Són arxius basats en els següents 
parametres: 

• Transferencia física de suports digitals. 
• Emmagatzematge i conservació deis suports. 
• Determinació inicial d'un formar de conservació a llarg termm1, 
habirualment un formac de baix nivell desvinculat de cap software específtc, 
i inalterabilitat d'aquest formar al llarg de la vida deis documents. 
• Transferencia de la documenració sobre el context arxivístic i tecnologic de 
forma desvinculada deis documents, habitualment en un altre suport. 

Els Arxius Nacionals deis Estats Units (National Archives and Records 
Administration, o NARA) són un exemple d'aquest primer model. Quan es va crear 
la seva secció d'arxiu digital (el Center far Electronic Records), es va plantejar 
únicament la transferencia física de suports digitals, i només s' admetien cintes 
magnetiques i CD-ROM.8 Arran d'una modificació feta a principis d'enguany, 

• 36 CFR 1228.270 Disposition of Federal Records. Subpart L: Transfer of Records to the National 
Archives of the United States. Electronic records. 
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actualment s'admeten cintes DLT IV, i també s'ha habilitar la transferencia 
documental en línia via FTP (File Transfer Protoco4. Tanmateix, al no considerar 
prou segur aquest sistema de rransmissió, el NARA no accepta per FTP 
documenració digital confidencial o reservada, ni tampoc ficxers comprimits o 
encriptats (inclosos els signats digitalment). La documentació tecnica que 
acompanya les transferencies es segueix acceptanc en papero en formar digital. 

Pel que fa als formars, inicialmenc eren molt limicats: texc pla o SGML pels 
documents texruals, i text delimitar pera les bases de dades relacionals. Accualment 
el NARA esta estudianc l'accepració de documencs PDF, missacges de correu 
electronic amb attachments i imatges escanejades de documenrs texruals. 
Simultaniament, el NARA esca treballant en l'elaboració d'un esquema XML per 
la metadescripció, encapsulació i transferencia d' objecres digitals, que en principi 
hauria de substituir la documentació annexa als documents transferits. 

Un altre exemple, potser més extrem, és el projecte CONSTAN CE, que posa en 
marxa el Centre des Archives Contemporaines deis Arxius Nacionals de Franc;a l'any 
1981 amb l'objectiu de recollir la documentació digital generada pels ministeris. 
Després de més de 22 anys d'activitat, aquest projecte conserva gairebé 6000 bases 
de dades en format de text delimitar, sense cap vinculació amb la tecnologia 
original, i amb la documentació relacionada en paper.9 Tanmateix, les experiencies 
practiques han permes determinar la importancia de la verificació de la 
documentació quan es reben les transferencies, i la necessitat d'actualitzar 
periodicament els aspectes tecnologics d'aquesta documencació, sobretot cada cop 
que es realitzen migracions. El projecte CONSTANCE ja ha portar a terme dues 
migracions massives, una d' elles de sistema i supon, l' any 1996, i la següent 
únicament de supon (re.freshin~, ambdues sense problemes i a un cost assequible. 

Per alcra banda, rrobem propostes i models d'arxiu digital que s'allunyen 
notablemenc del planrejamenc tradicional basar en la custodia deis supon i la 
immodificabilitat deis documencs, i que al mateix temps s'allunyen cambé de 
l'ambit estrictamenc arxivístic. Aquesc model es caracteritza per: 

9 LEBlANC, Marie-Noelle. "Le programme des Archives nationales frarn;:aises CONSTANCE 
et sa méthodologie, en particulier pour le traitement des métadonnées" a journées ínternationales sur 
l'archivage a long terme des documents électroniques, Cencre des Archives Contemporaines, 
Foncainebleau, París, 2001. 
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• Transferencia telematica. 
• Conservació en dispositius d' emmagatzematge massm o servidors, de 
manera que sigui possible l' accés en línia. 
• Acceptació deis formats de transferencia originals, i empaquetamem deis 
documents en contenidors per agrupacions documentals. 
• Generació de versions a partir del format original del document (rendition), 
tant per facilitar l' accés com per garantir-ne la llegibilitat a llarg termini. 
• Metadescripcíó incrustada en els mateixos documents. 

El model de referencia en aquest cas és l' Open Archiva! Information System 
(OAIS),'° un marc conceptual perla definició d'un sistema d'arxiu digital orientat 
a la conservació a llarg termini, que proporciona la conceprualítzació i la 
terminología per establir els elements, les fases i el funcionament d'un arxiu digital. 
Aquest model és fruir del treball del Consultative Committee far Space Data Systems 
(CCSDS), un organisme que coordina l'intercanvi d'informació entre agencies 
espacials. LÜAIS defineix el funcionament d'un sistema complet de preservació 
digital, que inclou les etapes d'ingrés, emmagatzematge arxivístic, gestió de les 
dades, administració i accés. 

El model OAIS distingeix entre diferents tipus d'informació que s'intercanvien 
o es gestionen, i que formen pan del que s'anomena una taxonomía de classes 
d' objectes d'informació. Dins aquesta taxonomía, s'idencifica un ti pus d' objecte 
d'informació que rep el nom d'Archival Information Package (AIP), i que encapsula 
dos classes d'informació: en primer lloc el documento contingut objectivable, una 
determinada seqüencia de bits que dóna informació sobre un objecte de dades i la 
forma de representar-lo, i que l'OAIS anomena Informació de contingut ( Content 
information); í en segon lloc la informació que ha de fer possible la intel-ligibilitat 
de la informació de contingut durant un període de temps indefinit, que anomena 
lnformació descriptiva sobre la preservació (Preservation description information, o 

POI). 

Un exemple d'aquest model és la Victorian Electronic Records Strategy (VERS). 
En aquest cas, es defineix un objecte digital conservable, que rep el nom de VERS 
encapsulated object (VEO), i que es composa d'un contingut, que és el document 

1° Consultative Committee for Space Data Systems. Reference Model far an Open Archiva! 
Information System (OAJS). CCSDS 650.0-B-l Qanuary 2002). 

23 



~SOCIAOÓO'ARXIVERS VAlfNCIANS 

en el seu formar original, i d'un conjunt de meradades que descriuen el contingut 
del document i el format digital del comingut, alhora que documenten les seves 
relacions amb altres documents i amb el context de creació. El sistema d' arxiu es 
compasa d'un sistema de captura i encapsulació deis documents originals en XML, 
d'un repositori digital i d'un sistema de recuperació vía web. 11 

La configuració i el manteniment d'un repositori digital segons aquest segon 
model fa gairebé indispensable disposar d'un eficac;: sistema automatitzat de gesrió 
de documents electronics o de continguts (ERMS/EDMS) per a la captura, 
l' emmagatzematge i la consulta. Aixo fa possible i assequible conservar l' estructura 
del document original quan aquestes transfereix al repositori, conservant en forma 
d'objecte digital unitari tant els diversos elements que compasen el document 
(inclosa la signatura digital) com els enllac;:os a metadescripcions, a altres 
documents i a classificacions externes. Aquestes eines també faciliten la generació 
d'informes d'auditoria del procés de transferencia, el manteniment d'un registre 
d'uti!ització de cada document (audit trai4 i la generació de copies del document 
en formats aptes pera la difusió (rendition). 12 

Un deis punts clau de la custodia digital és la garanria de la integritat i 
l'autenticitat deis documents custodiats, el poder garantir que ingressen autentics i 
no són modificats durant la seva conservació. Novament són dos els models que es 
propasen: 

• Protecció a nivell de document: durant la tramitació els documencs es 
protegeixen d' accessos i modificacions no autoritzades mitjanc;:ant 
encriptacions de clau simetrica o amb signatura digital. Aquestes maceixes 
proteccions són valides quan els documents ingressen a l'arxiu, pero tenen 
una caducirat associada a la seva vulnerabilirar (la seguretat computacional). 
Per aquesta raó, són solucions aplicables a curt termini i amb anterioricat a 
l'aplicació de mesures de preservació de la llegibilitat (migració) sobre els 
documents. 

11 SINCLAIR, Kathy. The Victorian Electronic Records Strategy: A Strategy developed by the state 
government ofVictoria (Australia) to preserve electronic records far the long term. Public Record Office 
Victoria, 2002. 

12 European Commission. Model requirements far the management of electronic records. 
Lu.xembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2001, pune 5.3. 
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• Procecció a nivell de reposicori: l'ingrés del documenc en un encorn segur 
garanceix la seva incegritat, al mateix temps que permet llevar-ne les 
proteccions a nivel! de document. Aquesta protecció va des d' evitar l' accés 
directe (custodia en suports exhencs o en servidors que no estiguin en línia) 
fins a evitar-ne la modificació (suports immodificables). Aquest sistema és el 
més economic i assequible, i el més clarament orientat a la conservació a llarg 
termini, pero no facilita un accés agil als documencs, per la qual cosa és 
indicar només per la documentació menys utilitzada. 

4. CONCLUSIONS 

A mode de conclusió, es poden formular una serie d'afirmacions. 

• En primer lloc, cal partir del fet que el nucli del paradigma arxivístic, és a 
dir la concepció de document, la ceoria deis valors, els models de cicle de 
vida, etc. és perfectament aplicable als documents digitals. 

• Pero el fet que la conceptualització es mantingui no vol dir que les 
metodologies siguin valides, i mole menys directament aplicables sense un 
procés previ d' adaptació. El can vi s'ha de donar en els metodes i processos 
arxivístics, tant en la seva seqüencia (" tempo") com en la seva forma 
d' aplicació. 

• Per poder aplicar aquescs mecodes reformulats, cal una distribució més 
generosa de competencies, fruit d'un model d'arxiver més partícep que 
protagonista, i d'una participació més basada en directrius que en accions 
directes. 

• I simultaniament, cal seguir lluitant per un canvi de mentalitat queja s'ha 
comens:ac a produir, que implica tant a informa.tics com a decissors, i que ha 
de permetre ubicar el rol de l'arxiver en el lloc que li pertoca dins l'estructura 
gestora i funcional deis sistemes d'informació corporatius. 

Barcelona/ Ginebra, 15 de novembre de 2003. 
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