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1.  Introducció

La Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya presenta aquesta guia de digitalització amb dos clars objectius. D’una banda, coordinar els 
esforços de les entitats públiques i privades en matèria de digitalització de la seva documentació i, de 
l’altra, proporcionar un model de digitalització comú basat en estàndards àmpliament reconeguts i 
que s’adapti als recursos i les necessitats de cada institució o departament.

La Direcció General del Patrimoni Cultural és l’òrgan responsable de dotar els diferents agents del 
país d’eines i recursos per a la protecció del patrimoni documental català en sintonia amb les prescrip-
cions de la legislació, especialment de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català; la Llei 10/2001 
d’Arxius i Gestió de Documents, així com de la Llei 22/2005 de Comunicació Audiovisual de Cata-
lunya. La realitat legal i tecnològica del context de cada organització és un factor que es vol remarcar 
en aquesta guia. Un projecte de digitalització no es limita a crear una versió fidedigna en format binari 
d’un document, sinó en la conservació de les seves qualitats com a document d’arxiu amb la finalitat 
ineludible de garantir l’autenticitat, la integritat, la veracitat i la fiabilitat.

En sintonia amb la seva vocació d’esdevenir un instrument que aporti les directrius tècniques necessà-
ries per afrontar qualsevol projecte de digitalització, aquesta guia es desenvolupa mitjançant un seguit 
de consideracions generals, emfatitza els avantatges de dur a terme la digitalització de manera adequada, 
contempla els aspectes legals, tecnològics, organitzatius i pressupostaris i, especialment, presenta les ac-
cions que cal dur a terme quan es procedeix a implementar una digitalització simple o bé quan es tracta 
d’una digitalització segura amb l’objectiu de generar còpies digitals autèntiques i amb valor d’evidència. 
A més d’una terminologia bàsica i les relacions de les referències legals i normatives, en l’annex final 
s’insereixen un seguit de protocols específics dedicats als requisits tècnics i tecnològics. 

Cal destacar, també, que la guia es planteja de forma alineada al Pacte Nacional per la Societat Digital per 
al desplegament de l’administració digital a Catalunya. La digitalització de fons i documents és un nexe 
ineludible en el procés de transició a una societat plenament adaptada als requisits tecnològics i tècnics.

En darrer terme, cal assenyalar que aquesta guia vol servir de referència per a tota mena de projectes, 
més enllà del seu volum o durada, es realitzin amb mitjans interns o mitjançant encàrrecs a empreses 
externes, i de caràcter periòdic o puntual. Així doncs, la finalitat és dotar els responsables de les ins-
titucions (siguin de gestió documental, direcció o d’altres) del coneixement necessari per afrontar el 
desenvolupament d’un projecte de digitalització.

1.1. Antecedents

Prèviament a la publicació d’aquesta guia, la Direcció General del Patrimoni Cultural  (Servei de 
Coordinació General d’Arxius) ja havia treballat per oferir una guia de digitalització per a la Xarxa 
d’Arxius Comarcals, la primera versió de la qual data de l’any 2008. La guia responia a la necessitat de 
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donar una resposta ràpida a l’aplicació del Pla Bruniquer de digitalització, impulsat pel Departament 
de Cultura. La guia va facilitar la metodologia i procediments de digitalització i va afavorir la digitalit-
zació sistemàtica de bona part del patrimoni documental català més antic i també l’actuació en aquella 
documentació que presentava suports fràgils o un avançat procés de deteriorament. 

Aquest Pla, endegat l’any 2005, va promoure la digitalització estructurada del patrimoni documental 
del conjunt d’arxius que configuren la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya i, en alguns exercicis, 
va incloure accions de suport a la digitalització dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Actual-
ment, el Pla Bruniquer també permet acollir-se al conjunt d’arxius relacionats amb la Xarxa d’Arxius 
Comarcals de Catalunya com ‘altres seus dels arxius comarcals’. Per tant, la proliferació estructurada 
de la digitalització a partir del Pla Bruniquer ha suposat un increment substancial del patrimoni digital 
d’aquests arxius.

I en relació a la inversió, el Pla Bruniquer va permetre superar el milió d’euros l’any 2009, quan l’any 2000 
no se superaven els 30.000 euros amb el consegüent rendiment de la inversió: més documents consulta-
bles a Internet, millors condicions de conservació per als originals i millor qualitat de les reproduccions.

Tanmateix, com es pot visualitzar en el gràfic, la crisi econòmica va afectar el Pla en una reducció 
dels recursos disponibles per a la digitalització. Actualment, des de la Direcció General del Patrimoni 
Cultural es preveu impulsar una inversió que garanteixi el desenvolupament de les polítiques de digi-
talització dels anys vinents, tant per als arxius propis del Departament de Cultura com per al conjunt 
d’arxius del Sistema d’Arxius de Catalunya, a partir de les línies de subvenció per concurrència pública 
que atorga el Departament de Cultura.

Aquesta guia, com ja hem assenyalat a la introducció, supera el marc de la guia inicial i pretén aportar 
una sèrie d’eines tipificades i normalitzades seguint les directrius nacionals i internacionals en la ma-
tèria, amb la voluntat d’esdevenir un instrument útil per a qualsevol organització –pública o privada– 
que vulgui impulsar un projecte de digitalització.

Gràfic 1. Evolució de la digitalització als Arxius del Departament de Cultura.
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2.  Per què digitalitzar?

Digitalitzar, segons l’ISO 12651-1:2012, és el procés pel qual s’utilitza un instrument de captura per 
convertir documents en imatges electròniques codificades digitalment i segons l’ISO 14641:2018 és 
la conversió d’un document analògic a digital per a la seva preservació i processament. Amb aquestes 
definicions com a base, un projecte de digitalització es pot entendre com la planificació de la digitalit-
zació d’un o més objectes per tal de crear una versió fidedigna en format digital.

Una organització, més enllà de si és pública o privada, pot tenir necessitat de realitzar projectes de 
digitalització, sigui per raons de conservació, per millorar l’accés, per obligacions legals, per raons tèc-
niques, etc. En aquest apartat de la guia es tracten alguns motius que poden portar a una organització 
a iniciar un projecte de digitalització i observar quins fonaments conceptuals els sustenten. 

En aquest sentit, es contemplen escenaris per a l’accés a la documentació, tant pública com privada, i 
la millora de la transparència de les institucions, estalvi de recursos, protecció del patrimoni documen-
tal i la integració dels documents en els sistemes de gestió documental de qualitat, en sintonia amb 
les prescripcions contingudes a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern. 

L’objectiu de la guia, per tant, és doble: oferir unes pautes comunes i de qualitat que ofereixin una 
visió que permeti compatibilitzar la necessitat de complir amb els drets dels ciutadans d’una banda i 
fer-ho en sintonia amb els deures dels prestadors, de l’altra. Un exemple paradigmàtic: l’acompliment 
del dret d’accés –del qual ens n’ocupem posteriorment– pot suposar un problema per al compliment 
d’altres obligacions o drets reconeguts, com la preservació física i la protecció del patrimoni.

És important destacar que, en matèria de protecció del patrimoni, hi ha certs suports produ-
ïts d’ençà dels anys setanta i vuitanta del segle XX, com són els documents sonors i audiovisu-
als, part de la fotografia i documents en paper reciclat. Aquests documents són propensos a un 
deteriorament força ràpid, provocat per la degradació dels seus components físics i/o químics. 

Sala de consulta de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Autor: Arnau Pascual
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En relació a l’obsolescència de maquinària de reproducció de documents analògics, s’ha de consi-
derar la necessitat de digitalitzar per tal de preservar aquesta documentació en formats estàndards i 
accessibles.

2.1. Millora de l’accés

Aquesta guia assumeix i fa seves les definicions d’accés que ofereixen les normes ISO –especialment 
l’ISO 15489-1-2016 Gestió Documental  i l’ISO 30300 Sistemes de Gestió per a documents– així com el dret d’ac-
cés a la informació reconegut en la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. Aquesta última és d’aplicació a la pràctica totalitat de les administracions públiques de Catalu-
nya i ens privats que en depenen. Al seu torn, l’ISO 15489-1- 2016 és la norma de referència en l’àmbit 
de la gestió documental. La família de normes ISO 30300 permeten la implantació, auditoria i certifica-
ció d’un sistema de gestió per a documents. A continuació es presenten les definicions per a referència: 

• L’ISO 15489 defineix l’accés com: “el dret, el mode i els mitjans per localitzar, utilitzar o 
recuperar la informació”.

• La Llei 19/2014 defineix el dret d’accés a la informació pública com: “el dret subjectiu que 
es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les 
condicions regulats per aquesta llei”.

Millorar l’accés, per tant, és una línia d’actuació primordial, ja que a més de constituir una obligació 
legal comporta una voluntat de transparència i d’ordre que s’aconsegueix, entre altres accions, mitjan-
çant la correcta digitalització.

Una organització, pública o privada, que vulgui fer una difusió activa del patrimoni que custodia; està 
constreta per les limitacions físiques de la unicitat del document en format físic. El document, tal com 
s’entén en el paradigma tradicional, és únic i irrepetible en la seva originalitat, i per tant, el seu accés 
està limitat al seu original i aquelles còpies que es produeixin. La creació de còpies digitals permet 
augmentar de forma exponencial els usuaris concurrents a un document.

Documents sonors i audiovisuals de l’Arxiu Nacional de Catalunya. Autor: Arnau Pascual
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Com és sabut, la documentació en suport paper o en altres formats físics no gaudeix de les prestaci-
ons d’accés que poden oferir els documents digitalitzats. L’accés remot als servidors, en conjunció a 
la velocitat d’amplada de banda disponible en el mercat (tant per a moviments dintre d’intranets com 
de forma externa a través de xarxes com Internet) facilita l’accés en relació a les necessitats derivades 
de suports físics.

El fet de digitalitzar permet també integrar els documents en els sistemes d’informació amb l’objectiu 
de millorar l’accés en les seves diverses dimensions: accés simultani, accés remot i accés lliure i anònim.

2.2. Estalvi de recursos

La digitalització de la documentació presenta una oportunitat magnífica per a l’estalvi de recursos 
d’una organització.

Si ho plantegem des del punt de vista de l’accés dels usuaris d’un arxiu històric, als documents hi 
ha un doble estalvi. Per una banda, i acompanyat d’una bona difusió a través de la xarxa, facilita la 
consulta a la documentació a través d’Internet. D’altra banda, la disminució de la manipulació d’un 
document i l’estabilitat d’aquest en un entorn controlat com un dipòsit d’arxiu fa que no empitjori el 
seu estat de conservació. Gràcies a això, disminueixen els riscos de deteriorament i les despeses que 
puguin anar associades, com les restauracions o la neteja de la documentació.

En l’àmbit de la gestió de la consulta de les administracions públiques permet elaborar una còpia de 
consulta i servir-la electrònicament, disminuint les despeses del desplaçament físic i augmentant la 
rapidesa de la consulta de la documentació original.

La documentació en format físic ocupa un espai important malgrat la pràctica normalitzada 
d’executar l’eliminació controlada d’aquelles sèries contemplades en les Taules d’Avaluació Do-
cumental. En aquest sentit, cal remarcar que seria un error considerar la digitalització com una 
eina ràpida per reduir el volum dels documents, llevat que es tracti d’una digitalització segura 
que permet aconseguir còpies autèntiques d’un original en suport paper i, en aplicació de la 
legislació, es decideixi procedir a la seva destrucció. En tot cas, és raonable limitar la digita-
lització segura –com veurem més tard– a processos avançats d’implementació de sistemes de 
gestió de documents electrònics. També cal prendre en consideració el fet que la preservació 
de documents digitals a llarg termini comporta unes despeses d’emmagatzematge, migracions i 
conversió de formats notablement costosa, de manera que cal planificar adequadament en quins 
casos cal procedir a la digitalització de documents destinats a la seva eliminació en aplicació de 
les Taules d’Avaluació Documental. 

La digitalització de documents és una oportunitat per plantejar la distribució logística d’un arxiu. 
En un context presidit per un elevat índex de digitalització i en el marc d’unes tecnologies que han 
millorat les seves capacitats d’emmagatzematge, es poden cercar fórmules que permetin un ús di-
recte i intens dels documents digitalitzats i a la vegada cercar altres localitzacions –menys centrals 
i menys costoses– per a la guarda en condicions dels documents originals. També es pot recórrer 
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a l’externalització del servei al núvol, si bé en aquest cas cal estudiar amb detall les garanties que 
les empreses puguin oferir pel que fa a assegurar la privacitat de les dades i la prohibició de fer-ne 
usos comercials. En darrer terme, cal tenir present que una política de digitalització –associada a la 
implementació d’un sistema de gestió documental– o bé duta a terme amb finalitats eminentment 
de conservació i consulta, comporta unes millores evidents en l’eficàcia, l’eficiència i la producti-
vitat de l’organització. 

En definitiva, digitalitzar no fa desaparèixer el document en paper, ni obliga a renunciar a la custòdia 
dels documents en format físic, però ens permet reorganitzar i prioritzar l’ús d’espais.

2.3. Protecció del patrimoni documental

A Catalunya, el patrimoni documental està protegit mitjançant diverses lleis, tant en l’àmbit estatal 
com autonòmic. En aquest sentit es poden destacar les següents lleis: Llei 9/1993 del Patrimoni 
Cultural Català; Llei 10/2001, d’Arxius i Gestió de Documents de Catalunya; Llei 22/2005, de Co-
municació Audiovisual de Catalunya; i en menor mesura la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol. Aquestes lleis estableixen les responsabilitats que qualsevol organització, en dife-
rent mesura, depenent de si és pública o privada, té davant la societat per tal de conservar el patrimoni 
documental. No cal definir de forma exhaustiva cada obligació derivada d’aquestes lleis, però sí que és 
important remarcar-ne la voluntat d’implicar a tots els agents socials en la preservació del patrimoni.

Cal tenir en compte que el primer article de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català estableix:

És objecte d’aquesta Llei la protecció, la conservació, l’acreixement, la investigació, la 
difusió i el foment del patrimoni cultural català.

Les administracions públiques, a qui aquestes lleis comprometen especialment, han de tenir en comp-
te els articles que els interpel·len directament, per exemple, en el cas del patrimoni audiovisual, la Llei 
22/2005 disposa en el seu article 125:

Els prestadors públics de serveis de comunicació audiovisual han de digitalitzar el patri-
moni audiovisual de què disposin per a garantir-ne la conservació mitjançant la tecnolo-
gia digital o la que en el futur la pugui substituir.

Valguin com a exemple aquests dos articles que estableixen determinades obligacions normatives per 
a la protecció del patrimoni documental. És en aquest context on pren sentit la digitalització en tant 
que instrument que ha de permetre facilitar la consulta dels documents sense posar en perill la seva  
 
integritat. En definitiva, fer compatible el dret d’accés i la perdurabilitat del patrimoni encaixa perfec-
tament amb un ús sensat i planificat de les polítiques de digitalització. 
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2.4. Integració amb els sistemes d’informació de l’organització

En la societat actual ja no es pot entendre l’administració pública sense el component digital. La so-
cietat digital, des de la perspectiva del sector públic, s’impulsa i es recolza en el treball conjunt de les 
administracions públiques no només per acomplir les lleis 39/2015, de Procediment Administratiu 
Comú i 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic, que han establert l’expedient electrònic com 
l’element vertebrador de la gestió en l’administració pública; sinó també per dotar el conjunt de la 
societat d’un entorn social de progrés i transparència que posi les oportunitats tecnològiques al servei 
de la ciutadania.

L’Administració ha fet un pas endavant per deixar enrere la gestió dels documents físics i avançar cap 
a una administració totalment electrònica, i aquest objectiu necessita una gestió documental adaptada 
a la realitat del document i l’expedient electrònic. Així ho preveu la legislació vigent i segons el Reial 
Decret Llei 11/2018, que modifica la disposició final setena de la Llei 39/2015, de Procediment Ad-
ministratiu Comú, el 2 d’octubre del 2020 es preveu l’entrada en vigor de l’administració electrònica 
en les administracions públiques.

La gestió documental en format electrònic no exclou l’existència de document en format paper, sinó 
que prepara vies d’entrada per a la seva gestió sense perjudici dels interessos legítims dels ciutadans 
que ho facin en paper. És per això que els projectes de digitalització, en els casos que sigui aplicable, 
han de tenir en compte aquestes casuístiques, en què el document en paper serà un element de cons-
tant entrada.

L’administració pública es troba en un període de transició en el qual una part important dels seus 
fons actius o semiactius estan en format paper. No és possible digitalitzar aquesta documentació en 
la seva totalitat per raons de recursos i sostenibilitat, però sí que és possible dedicar esforços a la 
planificació d’una digitalització parcial d’aquells documents d’ús sovintejat, per la seva rellevància o 
la necessitat d’integrar-los en projectes d’implantació de l’administració electrònica. Aquesta transició 
significarà una reducció important del volum de paper que es genera amb l’objectiu d’arribar a una 
administració pública sense papers, però amb nous reptes derivats de la necessitat de mantenir la 
integritat dels documents electrònics i de les seves signatures adjuntes.
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3.  Aspectes previs a un projecte de digitalització

L’objectiu de la guia no és només dotar un element tècnic per al desenvolupament d’un projecte de 
digitalització, sinó també remarcar aquells aspectes previs que s’han considerat importants a l’hora de 
preparar un projecte. Cada institució té unes característiques específiques que només es poden valorar 
mitjançant una anàlisi i un diagnòstic de la situació interna, de manera que possibiliti una actuació 
congruent i adequada a les seves necessitats. Així mateix, cal prendre en consideració les directrius 
emanades de les normes i estàndards internacionals que afecten en un sentit o altre el context en què 
es produeix la digitalització i les eines que cal utilitzar per a fer-ho de manera adequada. 

Tanmateix, en aquest capítol també s’assenyalen els aspectes que cal considerar previs a la posada en 
marxa del projecte.

3.1.  Les normes i els estàndards internacionals

Per tal de dur a terme un projecte de digitalització de qualitat cal prendre en consideració les normes 
internacionals, especialment les elaborades per l’Organització Internacional d’Estandardització –ISO, 
que s’ocupen amb detall d’aquest procés–. En aquest sentit, podem fer esment de distintes normes 
ISO que es poden reflectir en tres nivells d’impacte.

En primer lloc, el bloc de normes que s’ocupen de generar directrius relacionades amb la gestió de 
documents, concretament l’ISO 15489-1 i la 2-2001, que aporten una visió sistemàtica del cicle de 
vida dels documents i també de la seva actualització més recent mitjançant l’ISO 15489-1-2016, que 
emfatitza els principals processos i instruments i reforça el paper creixent de les metadades. També 
la família de normes ISO 30300, que palesen la importància dels processos, entre ells la digitalització, 
per a l’auditoria i certificació d’un sistema de gestió per a documents i, a la vegada, contemplen el 
marc general que ha de regir qualsevol acció de tractament electrònic dels documents.

Un segon bloc de normes que cal tenir en compte són les ISO referides a la creació, gestió i ús 
d’un esquema de metadades. En aquest sentit cal referir-se forçosament a l’ISO 23081-1-2008, on es 
plantegen els fonaments del model, l’ISO 23081-2-2008, que presenta els elements d’implementació 
i, finalment, l’ISO 23081-3-2011, que prescriu un mètode d’autoavaluació. Pel que fa a la legislació 
estatal, és rellevant tot el desplegament de protocols de digitalització que ha impulsat l’Esquema Na-
cional d’Interoperabilitat. En concret, cal considerar la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría 
de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización 
de Documentos. Aquesta norma estableix els components d’un document electrònic digitalitzat, inclo-
ent-hi la imatge electrònica, la signatura electrònica i les metadades, així com les regles per a la digi-
talització de documents en suport paper per part de les administracions públiques, tenint en compte 
els seus formats, nivells de qualitat, condicions tècniques i estàndards aplicables. Tot aquest conjunt 
de normes plantegen un model d’aplicació, com veurem més tard amb més detall, de les metadades 
de preservació, descripció i difusió en els projectes de digitalització. 
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Finalment, hi ha un tercer nivell de normes ISO dedicades específicament a la digitalització i la migra-
ció que esdevenen fonamentals. En aquest sentit, cal esmentar les normes UNE-ISO TR 13028:2011. 
Información y documentación. Directrices para la implementación de la digitalización de documentos, i la norma 
UNE-ISO 13008: 2013. Información y documentación. Proceso de migración y conversión de documentos electróni-
cos. La primera norma estableix directrius per a la creació i manteniment de documents digitalitzats 
obtinguts de documents en suport paper, bones pràctiques en el procés de digitalització per tal de 
garantir la veracitat i la fiabilitat, així com l’accés i estratègies per a la creació de documents aptes per a 
la conservació a llarg termini. Amb tot, aquesta norma no tracta un tema tan rellevant com la captura 
i gestió dels documents creats en format digital.

Pel que fa a l’ISO 13008:2013, relativa als processos de migració i conversió de documents electrò-
nics, especifica les qüestions relacionades amb la planificació, els requisits i els procediments per a la 
seva conversió/migració i té la finalitat de preservar l’autenticitat, la fiabilitat, la integritat i la dispo-
nibilitat de cada document com a evidència dels processos de gestió. 

L’ISO 14641:2018, de gestió de documents electrònics, definició i operació d’un sistema d’infor-
mació per a la preservació de documents electrònics - especificacions, exposa diferents aspectes 
relacionats amb la digitalització i preservació dels documents, tant en la part administrativa com 
en la històrica.

3.2.  Reptes i perills a tenir en compte

Un projecte de digitalització és sempre una acció disruptiva en l’activitat d’una organització, tant si 
es tracta dels projectes de digitalització regulars, establerts dins de programes externs o interns de 
digitalització, com si ho fa en aquells plantejats com a projectes ad hoc.

En punts posteriors, la guia proposa aspectes tècnics a l’hora de decidir quin tipus de projecte es vol 
dur a terme. Es pretén ajudar a dimensionar el projecte mitjançant el coneixement del seu entorn i, 
per tant, a valorar aquelles qüestions que poden ser comunes a diversos projectes de digitalització 
dins d’una organització, atesa la seva transversalitat. Es proposen quatre aspectes que ens facilitaran 
el treball en aquest entorn:

• Aspectes legals: Obligacions i restriccions derivades de lleis, acords i contractes relacionats 
amb la documentació a digitalitzar.

• Aspectes tecnològics: Requeriments, emmagatzematge i eines de difusió de la digitalització 
resultant, espai, servidors i programari.

• Aspectes organitzatius: La digitalització requerirà el moviment de la documentació, noves 
responsabilitats i altres tipus d’implicacions dins de l’organització.

• Aspectes econòmics: La gestió del pressupost d’un projecte de digitalització no es limita 
només a la contractació del servei, sinó que també cal valorar els costos derivats d’iniciar el 
projecte i, sobretot, la càrrega afegida que suposa en els pressupostos futurs.
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3.2.1.  Aspectes legals

El document, independentment del seu suport i contingut, està subjecte a tota una sèrie de protecci-
ons legals que poden emanar de la legislació general (incloent-hi, en aquest cas, la legislació en matèria 
de propietat intel·lectual) o les prescripcions contingudes als contractes privats (condicions de dona-
ció o comodat). De forma general, a continuació es llisten alguns aspectes legals a tenir en compte a 
l’hora de preparar el projecte:

• Propietat del fons: En el cas d’ingressos ordinaris d’un arxiu, la propietat del fons serà de la 
mateixa institució, però no és estrany que un fons provingui d’un ingrés extraordinari, com 
per exemple, cessions, donacions o per adquisició. En aquest darrer cas, abans d’iniciar el 
projecte de digitalització, cal determinar qui és el propietari del fons o en quin règim es troba 
dins la institució on es custodia. Això permetrà a l’organització tractar amb millor perspecti-
va el projecte i complir amb els requisits o condicions imposats en el contracte.

• Drets de propietat intel·lectual dels fons: Un fons, o una part dels seus documents, pot 
estar subjecte als drets reconeguts en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, que regularitza la Llei 
de Propietat Intel·lectual. La digitalització pot afectar el dret de reproducció i en molts casos 
el dret de distribució. Per evitar problemes amb aquells documents dels quals l’arxiu no tingui 
tots els drets (com aquells documents custodiats en règim de comodat o fotografies rebudes 
sense una transferència dels drets), s’han de realitzar les comprovacions necessàries per a 
realitzar les digitalitzacions d’acord amb la llei. 

• Protecció de dades de caràcter personal: La documentació a digitalitzar pot contenir in-
formació considerada sensible segons la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals o pel Reglament General de Protecció de Dades.

• Intimitat: La documentació a digitalitzar pot afectar el dret a la intimitat de les persones i, per 
tant, s’ha de tenir en compte la legislació vigent en aquest àmbit, en concret la Llei orgànica 
1/1982, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la mateixa imatge.

Les proteccions i aspectes legals aquí referits poden ser coberts en molts casos mitjançant l’anonimit-
zació de les dades personals; és a dir, dissociant la informació d’una persona física de la resta de la in-
formació del document. Tot i això, el procés de digitalització ha de digitalitzar com a mínim l’original 
de forma fidedigna abans de crear qualsevol versió anonimitzada.

3.2.2.  Aspectes tecnològics

Si bé amb posterioritat es tracta amb més detall l’aspecte tecnològic, en aquest cas es presenten un 
conjunt de referències que ajuden a dimensionar el projecte i conèixer les eines amb les quals es 
compten en el moment del seu inici. 

• Eines de digitalització: La digitalització, ja sigui duta a terme de manera interna o externa, té un 
problema de compatibilitat amb els suports. Digitalitzar documents en suport paper pot com-
portar dificultats tècniques per la fragilitat, però fer-ho en documents en formats audiovisuals i 
sonors pot comportar problemes relacionats amb l’obsolescència del maquinari de reproducció 
i dels mateixos suports, plantejant serioses dificultats per a la seva lectura i interpretació.
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• Sistema de preservació: A més dels formats, cal atorgar molta importància al sistema d’em-
magatzematge. Si bé les organitzacions ja han de comptar amb sistemes de servidors i repo-
sitoris segurs per a la conservació a mitjà i llarg termini de documents digitals. En el cas de 
processos de digitalització han de valorar si el projecte que es prepara és compatible amb les 
eines amb què ja treballa l’organització.

• Eines de difusió: La difusió i l’accessibilitat són uns dels aspectes rellevants d’aquesta guia, 
per tant, a l’hora de preparar un projecte de digitalització cal coordinar-lo amb les eines dis-
ponibles i també amb quins projectes de difusió es volen incloure els resultats de la digitalit-
zació. Aquest aspecte afecta també la Descripció i Metadades, així com els formats.

Procés de digitalització a l’Arxiu Comarcal del Garraf. Autor: Bob Masters

Web d’arxius en línia
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• Descripció i Metadades: La descripció d’objectes digitals és un àmbit de gran abast que, en 
aquest punt, només es planteja per assenyalar que el projecte ha d’estar en sintonia amb l’esque-
ma de metadades de l’organització i també amb els estàndards d’interoperabilitat (com el pro-
jecte d’Europeana), així com amb els projectes externs als quals l’organització es vulgui adherir.

• Eines prèvies existents: Cal comptabilitzar en l’esforç tecnològic quin tipus d’eines i in-
fraestructures existents ja estan en funcionament. Aquest aspecte és necessari per a poder 
dimensionar el projecte en funció de la infraestructura ja disponible.

3.2.3.  Aspectes organitzatius i logístics

L’impacte sobre les persones que treballen en una organització pot ser un factor determinant a l’hora 
de decidir si un projecte de digitalització es realitza de forma interna o externa. En l’àmbit general, es 
proposa valorar els següents aspectes:

• Coneixement previ: Cal saber si l’organització ha realitzat projectes prèviament per tal de 
poder reutilitzar al màxim l’experiència assolida.

• Calendari o programació: És important conèixer les èpoques de l’any on hi ha més feina i 
també aquells moments on hi pugui haver un cert marge de maniobra per tal de situar l’exe-
cució del projecte en el context adequat.

• Responsabilitats: Tot i que el responsable de la documentació dins de l’organització ha de 
ser el responsable de l’arxiu, és aconsellable generar sinèrgies i crear un equip bàsic al qual 
se li puguin assignar responsabilitats específiques en les distintes fases de la seva execució. 

• Recursos humans: Cada projecte, sigui intern o extern, necessitarà d’una dedicació horària 
per part de l’organització, de manera que és important assignar aquests recursos i reforçar 
aquelles tasques que es considerin vitals per a l’acompliment dels requeriments ineludibles.

• Recursos tecnològics: Si l’organització té recursos suficients (captura, tractament i em-
magatzematge) per a realitzar el projecte de digitalització, pot plantejar l’opció de realitzar 
internament el projecte.

• Recursos externs: La disponibilitat de poder aprofitar subvencions o contractacions de 
serveis externs a l’organització pot considerar-se una opció a l’hora de valorar la realització 
d’un projecte de forma externa.

3.2.4.  Aspectes econòmics i pressupostaris

La guia de digitalització estableix tot un seguit de recomanacions i propostes que cal programar i, a la 
vegada, vincular a les despeses que cal atribuir al conjunt del projecte i a les seves fases concretes. El 
pressupost ha de tenir en compte:

• Recursos dedicats a la preparació de la digitalització: Temps i personal dedicat a la se-
lecció i preparació dels documents a digitalitzar; la selecció de la documentació ha de guiar-se 
per una estratègia plasmada per l’organització amb anterioritat. En el cas de la preparació de 
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documents, s’ha de tenir en compte que el suport, el format i els materials poden representar 
un cost afegit: desenquadernar, realitzar tasques de descripció no realitzades, netejar el docu-
ment... són alguns dels casos als quals cal parar atenció.

• Recursos dedicats a la digitalització: Recursos econòmics i materials per a realitzar la 
digitalització; en cas de fer-ho amb una empresa externa cal integrar-ho tot en la partida pres-
supostària específica i en el cas de fer-ho internament caldrà valorar els costos dels aparells, 
especialment els escàners, programes de tractament d’imatges i la dedicació de la persona/es 
que ho realitzin i/o supervisin. 

• Recursos dedicats al retorn dels documents al seu lloc d’instal·lació: Recursos mate-
rials i personals per al retorn a la normalitat del material digitalitzat. En el cas de projectes 
petits pot ser una qüestió menor, però en cas de grans volums, pot comportar una forta 
dedicació en temps.

• Recursos per a la integració del resultat en el sistema: No sempre es planteja el cost 
d’integrar en el sistema els nous elements: temps i infraestructura dedicats a la gestió.

• Recursos per al manteniment de la digitalització: Cal valorar des dels inicis del projecte 
el cost de manteniment dels documents digitalitzats en el sistema. Aquest cost correspon 
tant al manteniment dels servidors, dipòsits digitals o repositoris segurs com a les tasques de 
conservació (migracions, refresc de formats o còpies de seguretat, per exemple).
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4.  Àmbits d’aplicació en base al llenguatge utilitzat i al tipus 
de document

La digitalització de documents no cal limitar-la només als documents en paper, sinó que abraça una 
àmplia tipologia de documents que suposen casuístiques molt variades que cal prendre en considera-
ció en el moment d’executar un projecte de digitalització.

Per aquesta guia s’han utilitzat les tipologies establertes a la NODAC: textuals, cartogràfics, icònics, 
tecnogràfics, audiovisuals i sonors.

Cal remarcar que cadascuna d’aquestes tipologies, per raons del seu suport, mesures o volum, presenten 
característiques específiques que cal considerar en el moment d’executar el projecte. En aquest cas ens 
limitarem breument a identificar els documents més rellevants corresponents a cada tipologia, ja que els as-
pectes tècnics (formats de preservació, consulta i difusió) es desenvolupen amb més detall en el capítol 7.2. 

• Textuals: Documents en què la informació està representada utilitzant un sistema de signes 
alfabètics o més d’un (mitjançant el text manuscrit, mecanografiat, imprès o projectat), llegi-
bles amb o sense l’ajuda d’una màquina.

Col·lecció de pergamins de l’Arxiu. Pergamí de Santa Maria de Gerri (any 845).  
Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà.
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• Cartogràfics:	Documents en què la informació està representada a partir d’una base tècnica 
i matemàtica (geomètrica o fotogramètrica), amb la qual es pretén representar de manera ob-
jectiva la totalitat o una part de la superfície terrestre, de l’esfera celeste o d’un cos celeste, o de  
qualsevol entitat equiparable, real o irreal. Contenen, per tant, la pretesa representació objec-
tiva de superfícies geogràfiques o astronòmiques (mapes, plànols geogràfics, plànols parcel-
laris, cartes marines, portolans, ortofotos, cartes astronòmiques, etc.).

• Icònics: Documents en què la informació es presenta mitjançant imatges que representen 
percepcions subjectives en tant que reflecteixen una percepció, una perspectiva o un punt de 
vista. Inclouen dibuixos, cartells, gravats, gràfics, fotografies, etc.

Fons Municipal de la Canonja. Mapa de Catalunya abans de la divisió territorial en corregiments, 
imposada pel Decret de Nova Planta. Arxiu Històric de Tarragona.
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• Tecnogràfics:	Documents en què la informació està representada a partir d’una base tècnica 
i matemàtica (geomètrica o fotogramètrica), i amb els quals es pretén representar de mane-
ra objectiva estructures (edificis o elements arquitectònics, infraestructures, etc.), artefactes 
(màquines, estris, peces, etc.), éssers (microorganismes, animals, elements anatòmics, etc.) o 
objectes (minerals, cristalls, etc.).

• Audiovisuals: Documents en què la informació fixada es pot percebre o reproduir com a 
imatges amb so que transmeten l’efecte de moviment. Per extensió, s’inclouen també les 
imatges amb moviment sense so incorporat.

Fons de La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A. Representació d’una peça de locomotora. 
Arxiu Nacional de Catalunya

Fons Carles Fontseré. Treballadors col·locant bigues 
d’acer en un gratacel en construcció a Nova York. 
Arxiu Comarcal del Pla de l’Estany. 
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• Documents	impresos	i	col·leccions	hemerogràfiques:	En aquest cas ens referim a tots 
aquells impresos que no són  més que translacions literals de documents manuscrits o tex-
tuals que, per raons de la seva difusió, eren impresos en forma de bans, circulars, decrets i 
ordres que sovintegen notablement en els segles XVIII-XX i que formen part del patrimoni 
documental de molts arxius. També a tots aquells diaris i revistes de caràcter local, comarcal 
o nacional que es conserven als arxius i que són de sovintejada consulta pels historiadors.

Hemeroteca de l’Arxiu Comarcal del Ripollès.
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5.  Àmbits d’aplicació en base a la validesa jurídica

La digitalització de documents sobre suports físics necessita tenir en compte l’articulat en vigor in-
clòs a les lleis 39/2015 i 40/2015 sobre Procediment Administratiu Comú i Règim Jurídic del Sector 
Públic. Aquesta legislació ha dotat els documents electrònics de tota la consideració legal que obliga a 
les administracions públiques a funcionar de manera ineludible i a curt termini de forma electrònica. 
Això fa necessari dedicar tot un capítol de la present guia a explicar les diferències entre la digitalitza-
ció simple i la digitalització segura o certificada, per tal que el responsable del projecte de digitalització 
treballi alineat amb les necessitats de l’organització. 

5.1.  Digitalització simple

La digitalització simple és la representació fidedigna d’un document per al qual no s’han pres mesures 
addicionals de seguretat en la seva captura. El procés de digitalització simple requereix una menor 
inversió en recursos i infraestructura, però el resultat no es pot considerar una còpia autèntica.

La raó de ser de la digitalització simple és principalment; la racionalització de recursos, de la conserva-
ció i manteniment. La digitalització simple es relaciona amb tot un seguit de conceptes que es tracten 
a la guia. La seva finalitat principal és aconseguir reproduccions electròniques fidedignes de docu-
ments en suport analògic per a facilitar el seu ús, consulta i difusió. Aquesta modalitat de digitalització 
és emprada especialment per al tractament dels documents que conformen el patrimoni documental. 

5.2.  Digitalització segura o certificada

Es considera digitalització segura tot procés regulat de captura d’informació d’un material en suport 
no digital que incorpora un conjunt de mesures de seguretat i legalitat que garanteixen que el docu-
ment electrònic resultant correspon al material original capturat i pot ser tractat com còpia autèntica 
amb les conseqüències d’autenticitat, integritat i conservació previstes per la Llei 39/2015, de Proce-
diment Administratiu Comú, l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), l’Esquema Nacional d’Intero-
perabilitat (ENI) i les Normes Tècniques d’Interoperabilitat.

Així doncs, els principals objectius perseguits a l’hora de seleccionar un mètode de digitalització se-
gura són els següents: 

• Assegurar un valor probatori complet del document digitalitzat sobre els fets o actes que 
documenti, equivalent al document original.

• Garantir la fiabilitat del document digitalitzat com a evidència de l’activitat o procediment 
corresponent segons disposa l’article 21 del Reial decret 4/2010 ENI.

• Avalar l’autenticitat del document digitalitzat mitjançant les mesures de seguretat definides en 
el Reial decret 3/2010 ENS i el que disposa l’article 22 del Reial decret 4/2010 ENI.



25Àmbits d’aplicació en base a la validesa jurídica

• Permetre la destrucció del document en suport paper, d’acord amb el que estableixen els 
responsables de l’Arxiu i tenint en compte la legislació vigent.

La digitalització segura requereix una sèrie de requeriments de seguretat, que a partir de les lleis es-
mentades es poden fer de dues formes:

Digitalització segura manual

És aquella digitalització de documents que, mitjançant la intervenció d’un funcionari (habilitat i 
donat d’alta en el registre de funcionaris habilitats, previst per la Llei 39/2015), garanteix amb la 
seva actuació que la imatge digitalitzada és la còpia fidel del document en paper. Aquesta verificació 
es plasma amb la signatura electrònica del document que conté la imatge digitalitzada, utilitzant un 
certificat digital al seu nom i vinculat amb l’organisme que l’ha habilitat. Això permet garantir la 
integritat i l’autenticitat d’aquesta imatge obtinguda i, per tant, donar-li plena validesa jurídica com 
a còpia autèntica. El procediment es realitza com una digitalització simple, on no cal cap requisit 
tècnic especial de l’eina de digitalització, i és el funcionari qui amb la seva signatura li dóna aquesta 
validesa. Sempre en aquests casos caldrà informar en la metadada d’estat d’elaboració el valor de 
còpia autèntica.

Digitalització segura automatitzada

És aquella digitalització de documents que, mitjançant actuació administrativa automatitzada, permet 
(a partir d’un document original o còpia autèntica) generar un document electrònic amb validesa 
jurídica de còpia autèntica. En aquest cas no és un funcionari habilitat qui dóna la validesa jurídica a 
la còpia, sinó aquesta actuació administrativa automatitzada. Per tal que aquest procés generi aquest 
document amb valor jurídic cal:

1. Que existeixi una normativa dins l’administració pública que habiliti aquesta actuació admi-
nistrativa automatitzada en concret.

2. Que el programari de digitalització hagi estat auditat per un tercer i certifiqui que no es pot 
modificar la imatge del document, una vegada obtinguda.

3. Que se signi aquesta imatge amb un certificat digital de segell electrònic.

4. Que aquest certificat estigui identificat dins la normativa del punt 1.

5. L’eina haurà d’informar en la metadada d’estat d’elaboració el valor de còpia autèntica.

En qualsevol dels dos casos, una vegada s’ha generat la còpia autèntica, s’haurà d’emmagatzemar 
en un directori o en un suport i haurà de ser el responsable qui informi sobre les metadades que no 
s’hagin informat automàticament.

En el marc del desplegament de l’administració electrònica, les administracions estan elaborant 
diferents instruccions i normatives de digitalització substitutiva dels documents físics per còpi-
es electròniques autèntiques. En conseqüència, en el marc de la digitalització substitutiva, cada 
administració crearà el seu model i normes tècniques a les quals s’hauran d’ajustar els projectes 
de digitalització. 
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En el cas del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per exemple, la 
Instrucció 1/2016, de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, estableixen els criteris i el 
procediment per a l’elaboració de còpies autèn-tiques pels òrgans administratius de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el mòdul eCòpia. L’eCòpia és el mòdul comú corporatiu 
que permet l’expedició de còpies electròniques amb la consideració de còpia autèntica de 
documents originals electrònics o prèviament digitalitzats i conformats. La còpia autèntica es 
realitza per actuació administrativa automatitzada mitjançant la signatura per codi segur de 
verificació (CSV). Aquesta signatura electrònica està vinculada a una administració pública, un 
organisme públic o una entitat de dret públic, en els termes i condicions establerts. El CSV 
permet la comprovació de la integritat del document mitjançant l’accés a la seu electrònica 
corresponent.

Per tant, considerem “una còpia autèntica com un document electrònic expedit per una organitza-
ció amb competències atribuïdes, amb valor probatori ple sobre els fets i els actes que documenta, 
que equival a un original, amb efectes exclusius en el procediment administratiu. En el marc del 
procediment administratiu, tenen la consideració de còpia autèntica d’un document públic admi-
nistratiu o d’un document privat les còpies efectuades pels òrgans competents de les administraci-
ons públiques, en què quedi acreditada la identitat de l’òrgan que ha efectuat la còpia i la garantia 
del seu contingut1.”

Per tant, i seguint amb l’exemple de la Generalitat de Catalunya, els requisits de validesa dels docu-
ments administratius són els següents:

a) Contenir informació de qualsevol naturalesa arxivada en un suport electrònic d’acord
amb un format determinat susceptible d’identificació i tractament diferenciat.

b) Disposar de les dades d’identificació que en permetin la individualització, sense perjudici
de la seva possible incorporació a un expedient electrònic.

c) Incorporar una referència temporal del moment en què s’han emès.

d) Incorporar les metadades mínimes exigides.

e) Incorporar les signatures electròniques que corresponguin d’acord amb el que preveu la
normativa aplicable.

No obstant això, no requereixen signatura electrònica els documents electrònics emesos per les ad-
ministracions públiques que es publiquin amb caràcter merament informatiu, així com els que no 
formin part d’un expedient administratiu.

Es consideren vàlids els documents electrònics que compleixin els requisits anteriorment indicats.

1  Instrucció 1/2016, per la qual s’estableixen els criteris i el procediment per a l’elaboració de còpies autèntiques 
pels òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya mitjançant el mòdul eCòpia

http://ipae.intranet.gencat.cat/upload/files/documents/Normativa/Documents/Class_x_rang/altres/Instruccio_digitalitzacio%20i%20copia%20autentica%20Definitiu.pdf
http://ipae.intranet.gencat.cat/upload/files/documents/Normativa/Documents/Class_x_rang/altres/Instruccio_digitalitzacio%20i%20copia%20autentica%20Definitiu.pdf
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5.3.  Aspectes a considerar per a la tria entre els dos tipus de 
digitalització

Per a poder prendre la decisió sobre si realitzar una digitalització simple o segura es proposen els 
següents aspectes a tenir en compte:

• Legalitat: si existeix una obligació que la versió fidedigna del document tingui el mateix valor 
que la versió en suport físic.

• Autenticitat i integritat contra capacitat de consulta: un sistema que requereixi una con-
sulta contínua pot suportar millor i amb menys recursos la concurrència d’usuaris en la 
consulta del sistema.

• Preservació: els documents que s’hagin de preservar al llarg del temps s’hauran de digitalit-
zar de forma segura per així evitar dubtes sobre la seva autenticitat.

• Operativitat / Usabilitat: es tindrà en compte que la digitalització segura té una operativa 
més complicada i, per tant, no s’ha d’utilitzar si no és ineludible.

• Costos / recursos: s’ha de tenir en compte que els recursos i els costos associats a la digita-
lització segura són superiors a la digitalització simple.

• Eficiència	i	eficàcia: un dels objectius de la digitalització és incrementar l’eficàcia i l’eficièn-
cia de l’accés als documents i, per tant, s’ha de fer una reflexió sobre la necessitat o la possibi-
litat de realitzar la digitalització de determinats volums en funció de la seva importància i ús.
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6.  Criteris de selecció per a un projecte de digitalització

D’acord amb les recomanacions internacionals, s’ha elaborat un llistat de criteris que dona pautes 
per a la selecció de material susceptible de ser digitalitzat. Aquests criteris estan destinats a garantir 
que la inversió en diners i recursos en processos de digitalització sigui justificada i a evitar, per tant, 
digitalitzacions innecessàries, improductives o de materials que no es podran explotar posteriorment.

La selecció de la documentació a digitalitzar va a càrrec de la persona responsable de la documentació, 
és a dir, l’arxiver/a. Aquesta persona és, en definitiva, qui coneix més a fons el valor històric i patri-
monial, l’estat de conservació i el nivell de consulta dels seus fons. És per això que un cop avaluats 
els següents aspectes que tot seguit presentem, caldrà redactar una proposta de digitalització que 
justifiqui l’elecció i deixi constància del procediment seguit.

Els criteris generals recomanats a justificar en la proposta de selecció documental són els següents:

1. Contingut

Cal valorar si el contingut intel·lectual i/o el valor patrimonial d’allò que es pretén digitalitzar és 
prou rellevant per justificar la inversió. És important plantejar si la digitalització de fons o peces d’un 
especial valor intel·lectual o patrimonial aportarà noves possibilitats de difusió i accés, i per tant de 
coneixement públic del material.

Fons de l’Arxiu Comarcal de la Segarra. Acta de 
les Corts de Catalunya de l’any 1359 celebrades 
a Cervera. Arxiu Comarcal de la Segarra
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Consulta

L’alt nivell de peticions d’un material concret indica que té un valor informatiu evident per als usuaris. 
D’això es desprèn, per una banda, que el material està sotmès a més manipulació i més degradació i, 
per l’altra, que podria ser interessant servir aquesta informació de manera remota a través d’Internet 
i, en qualsevol cas, de manera simultània a diferents usuaris.

2. Accés

La digitalització permetrà l’accés a material no accessible per motius diversos: dispersió d’originals 
en diferents institucions o en  mans de privats, naturalesa del suport del document, etc. Per tant, la 
documentació original resta fora de consulta.

Usuari a la sala de consulta de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. 
Autor: Bob Masters

Seu-e
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3. Transparència i bon govern

La legislació actual ha dotat el ciutadà d’una sèrie de drets per accedir al sector públic i recuperar-ne 
la informació relativa.Donar accés a la informació per al ciutadà pot determinar la priorització de la 
digitalització d’una documentació.

4. Estat de conservació

El deteriorament del suport i la destrucció previsible a curt o mitjà termi-
ni justifica la seva digitalització. Malgrat això, les condicions en què es trobi el materi-
al determinaran el seu grau de manipulació i, per tant, la conveniència o no de ser digitalitzat. 
Si les condicions són molt dolentes, s’haurà de valorar la possibilitat de la restauració prèvia a la  
digitalització.

5. L’obsolescència de la tecnologia

El risc que la tecnologia necessària per accedir al contingut de determinats suports (documents audi-
ovisuals, per exemple) quedi obsoleta també pot justificar la digitalització d’un fons.

6. Drets d’autor

Els drets d’autor s’han de tenir en compte a l’hora de valorar la digitalització d’un fons perquè aquest factor 
pot limitar l’ús, l’accés i la difusió de la documentació digitalitzada. És fonamental, per tant, revisar la legis-
lació actual sobre propietat intel·lectual i drets d’explotació si el que es proposa digitalitzar és obra original.

Procés de restauració d’un cartell a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Autor: Òscar Martínez
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Fons Organitzación Sindical Española. Papereta de demanda de conciliació sindical. 
Dipòsit d’Arxius de Cervera.
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7. Protecció de dades personals

La protecció de dades de caràcter personal és un altre aspecte important a l’hora de valorar la digita-
lització d’un fons; s’haurà d’avaluar si la documentació pot vulnerar el respecte a les dades personals, 
dret fonamental que preserva l’honor, la intimitat i la imatge de les persones.

8. Reutilització de dades

D’acord amb la Llei 37/2007, de reutilització de la informació del sector públic –modificada per la 
Llei 18/2015–, les administracions públiques poden posar a disposició la informació continguda en 
els documents amb finalitats comercials o bé de recerca i de caràcter científic. En tot cas, es tracta 
d’una acció voluntària, no d’una obligació, però que pot permetre posar a l’abast del ciutadà aquella 
informació fixada preferentment en mitjans electrònics i que no estigui sotmesa a restriccions en el 
seu ús i consulta. En aquest sentit, i per tal de veure possibles vies de reutilització, és útil la consulta 
del Catàleg d’informació pública reutilitzable emès el 2011 pel Ministeri d’Administracions Públiques 
i del Portal de dades obertes de la Generalitat. 

9. Digitalització substitutiva

En el marc de l’administració electrònica es podran desenvolupar projectes per realitzar còpies au-
tèntiques de documents. L’objecte d’aquesta digitalització és el compliment de la legislació vigent en 
matèria d’administració electrònica. Especialment la corresponent a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llistat de reparació jurídica de víctimes del franquisme
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Selecció per objectius

Si bé els criteris anteriors apel·len a una selecció basada en criteris relacionats amb els documents (ni-
vell consulta, estat de conservació, etc.), en el marc de les grans organitzacions i arxius, es pot donar el 
cas que per desenvolupar una planificació de digitalització s’identifiquin els documents, sèries o fons 
que serien més susceptibles de ser digitalitzats.

En aquesta línia seria recomanable que cada arxiu identifiqués quines sèries documentals o docu-
ments essencials són prioritaris en el moment de planificar un pla de digitalització. D’aquesta manera, 
l’arxiu disposarà d’un repertori de documents, sèries o fons a digitalitzar, establint prioritats i una 
planificació en la seva execució (probablement en diferents anualitats).

Per tant, aquesta selecció tindria el focus, no  només en els criteris clàssics abans esmentats, sinó 
també en l’estratègia de l’arxiu en la digitalització per assolir determinats objectius en el conjunt de 
l’organització. Per exemple, podria ser una digitalització basada en l’objectiu d’eliminar tots els docu-
ments en suport paper o una digitalització massiva d’una sèrie documental determinada que té un alt 
nivell de préstec o consulta.

Tanmateix, aquesta guia no pot preveure els objectius i estratègies digitals del conjunt d’arxius, atès 
que la diversitat i unicitat de determinades sèries documentals i documents és una singularitat dels 
sistemes arxivístics i, per tant, no es poden establir normes genèriques, sinó recomanacions que cada 
centre haurà d’adaptar. Per exemple, la sèrie ‘Cadastre de Patiño’ de l’Arxiu Històric de Lleida és 
única i singular i només aquest arxiu pot adoptar una estratègia de digitalització. En canvi, les actes 
municipals és una sèrie documental habitual en els arxius municipals i comarcals i probablement és 
susceptible d’una digitalització massiva i planificada. O el cas de fons amb gran repercussió com pot 
ser el Fons Puig i Cadafalch dipositat a l’Arxiu Nacional de Catalunya o els Padrons d’Habitants de 
Sant Feliu de Llobregat (inicialment promogut per Arxiu Comarcal Baix Llobregat i Arxiu Municipal 
de Sant Feliu de Llobregat) que permet activar un projecte d’innovació sobre captura automàtica i 
massiva de dades amb visió per computador i requereix la sèrie digitalitzada.

Fons Ajuntament de Ripoll. Llibre d’actes municipals. Arxiu Comarcal del Ripollès
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6. 1.  Proposta de digitalització

Qualsevol projecte de digitalització comença amb una proposta de digitalització redactada per l’ar-
xiver responsable de la documentació. La proposta ha de servir de base per avaluar el projecte i fer 
una estimació del cost. Aquesta guia recomana utilitzar els criteris exposats anteriorment com a base 
de la proposta.

La proposta de digitalització recomanada contempla els aspectes següents:

1. Breu descripció de la documentació. La descripció de la documentació s’ha de realitzar 
seguint un model prèviament establert per a cada organització. Com a recomanació general, 
la descripció ha d’incloure la informació corresponent a l’Àrea d’identificació i a l’Àrea de 
contingut i estructura de la NODAC, de forma abreujada i sintètica.

2. Identificació	precisa	de	la	documentació.	Com usualment la digitalització és un procés se-
qüencial i acumulatiu, que es basa en moltes accions individuals, és essencial identificar si es trac-
ta de l’actuació sobre un fons específic, una sèrie documental o d’una part  o bé de peces soltes  
singulars pertanyents o no a una col·lecció factícia. També caldrà identificar-ne el volum i el 
seu abast cronològic. 

3. Justificació	de	la	proposta.	S’han de valorar, en aquest punt, els criteris de selecció abans 
esmentats: contingut, demanda, accés, estat físic de la documentació, drets d’autor i protec-
ció de dades de caràcter personal. En el cas que la proposta comprengui la digitalització de 
diferents fons documentals, serà imprescindible indicar les prioritats i justificar-ho.

4. Breu comentari sobre el tractament arxivístic que s’ha donat a la documentació: estat de 
classificació, ordenació, descripció, grau d’accessibilitat i condicions d’ús i consulta, especi-
alment per aquells documents que hi hagi la voluntat de posar a l’abast mitjançant l’ús de 
pàgines web, portals de transparència o xarxes socials. 

5. Recursos i equipament necessari per al projecte. Com ja s’ha comentat, l’endegament 
d’un procés de digitalització es pot fer mitjançant mitjans propis de la institució o bé a partir 

Fons Josep Puig i Cadafalch. Projecte modernista de Puig i Cadafalch. Arxiu Nacional de Catalunya.
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d’un encàrrec extern a un proveïdor mitjançant un concurs públic explicitat en un plec de 
condicions tècniques i administratives. En ambdós casos cal procedir a un estudi de costos, ja 
que el fet de fer-ho amb recursos propis significa també una atribució de temps de personal 
i de despeses de materials i l’existència de maquinari adequat que s’ha de considerar. Val a dir 
que la dedicació de personal propi a tasques de digitalització suposa una formació mínima i 
també la consideració que mentrestant altres tasques bàsiques de l’arxiu poden quedar desa-
teses o ajornades. En tot cas, tant si es tracta d’un encàrrec extern com d’una acció interna 
cal valorar els costos que comporta.

6. Calendari d’execució del projecte. En tot procés de digitalització, sobretot si es tracta d’un 
projecte d’una certa entitat pel seu volum i/o dificultat tècnica cal procedir a l’elaboració 
d’un calendari per fases per tal d’assegurar l’acompliment d’uns terminis d’inici i finalització. 
Aquesta programació i el seu acompliment estricte és fonamental quan el projecte és executat 
per un proveïdor extern. 

7. Avaluació	i	justificació	dels	riscos que comporta la digitalització per a la documentació 
escollida. Això és, si el procés de digitalització pot provocar danys afegits a la documentació 
i si, malgrat tot, compensa impulsar el projecte, especialment quan es tracta de documents 
en un estat de conservació precari i que no han estat restaurats. També cal procedir un cop 
finalitzat el projecte i especialment si el proveïdor és extern, a avaluar l’acompliment dels ter-
mes del contracte, aïlladament l’acompliment dels terminis i la qualitat de la feina realitzada.
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7.  Fases de digitalització

7. 1. Preparació dels documents a digitalitzar

Per tal d’optimitzar la fase de captura, evitar incidències i, en definitiva, assegurar els millors resultats 
del projecte, és molt important preparar adequadament la documentació que s’ha decidit digitalitzar. 
Des d’aquesta perspectiva l’organització ha de garantir que la qualitat dels documents en paper que 
produeix sigui compatible amb les tècniques d’escaneig.

Sempre que sigui possible, es duran a terme mesures com les estipulades a la norma ISO 10196 i ISO 
12029 pel tractament de documents destinats a la digitalització.

1. Agrupació de la documentació. La documentació a digitalitzar haurà d’estar deguda-
ment organitzada, tan físicament com conceptualment. L’objectiu és optimitzar al màxim 
el procés de captura (automatització de la tasca). Per tant, segons el suport de la docu-
mentació, l’agrupació serà física (mides...) o lògica (classificació i ordenació arxivística). 
En qualsevol cas, en aquest punt també serà fonamental tenir el material correctament 
identificat i descrit.

2. Tasques de preparació de la documentació. A continuació es llisten algunes tasques per 
a la preparació dels documents. Aquestes tasques, però, no s’han de realitzar sense un proto-
col prèviament establert, i aquelles que tenen un major impacte sobre el document s’han de 
realitzar sempre amb una cura especial. 

Abans de començar la captura haurem de revisar l’estat de la documentació i avaluar la necessitat 
d’aplicar tractaments físics:

• Comprovació de l’estat del document.

 > Estat general de la neteja del document.
 > Estat de la integritat física del document.
 > Valorar l’estat d’elements propis del document, com decoracions, exlibris, o cobertes 

exteriors.
• Aplicar tractaments físics (restauració, neteja, etc.) on sigui necessari per augmentar la 

qualitat de la captura, evitar malmetre la màquina i aconseguir imatges amb la màxima 
qualitat. 

 > Foliar el document i/o comprovar la foliació.
 > Retirar elements aliens al document (grapes, clips, etc.)
 > Retirar elements afegits a l’arxiu i que no siguin adequats (notes adhesives, per exemple) 

i substituir-los per altres menys invasius.
 > En cas de trobar parts doblegades, valorar si es pot desfer el doblegament i si es pot fer, 

realitzar aplanaments sense danyar el document.
 > Netejar, si cal, la pols abans de la digitalització per evitar defectes que limiten la llegibi-

litat del document
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• Utilitzar sempre el material prèviament autoritzat pel responsable.

• Evitar fer anotacions i altres marques sobre el document sempre que sigui possible i mai 
realitzar-les amb elements de difícil eliminació.

• En el cas de documents audiovisuals, és important verificar la disponibilitat d’equips repro-
ductors en bon estat adequats als formats analògics a digitalitzar.

En el cas de digitalitzacions de documentació d’àudio i vídeo, abans de digitalitzar les cintes magnè-
tiques és molt important verificar-ne el correcte funcionament, les condicions del suport i les seves 
gravacions. També és recomanable valorar la necessitat de realitzar restauracions prèvies a la digitalit-
zació per millorar la reproducció quan no es garanteixi una mínima qualitat de la digitalització.

1. Descripció del suport físic. Tota la documentació que hagi de ser digitalitzada ha d’estar 
descrita i convenientment identificada. L’instrument de descripció representa coneixement, 
control i referència i, per tant, s’ha d’/de:

a) Assegurar la traçabilitat dels documents originals durant el procés: sortida i retorn de la 
documentació (en externalització que es porti a terme fora del centre).

b) Assegurar la traçabilitat dels fitxers digitals: captura, control de qualitat, tractament de la 
imatge, emmagatzematge en un disc dur o repositori, etc.

c) Permetre aplicar fàcilment els controls de qualitat.

d) Facilitar la compatibilitat dels resultats en un sistema integral: codificació dels fitxers 
digitals amb un codi que identifica l’arxiu, el fons, la unitat documental i les seves parts. 
Enllaç del contingut descriptiu al document digital.

e) Emmagatzemar i cercar el fitxer en un repositori comú.

f) Permetre l’avaluació de costos: control del volum exacte de la documentació per tal 
d’avaluar el cost del projecte.

Per tots aquests motius, és essencial que els fitxers digitals siguin indexats amb codis estructurats que 
permetin la seva identificació inequívoca i disposar d’una relació amb el sistema d’informació o base 
de dades d’organització i establir una correlació única.

L’instrument de descripció es lliurarà, juntament amb la documentació original, a l’empresa respon-
sable de la digitalització en el cas que s’hagi d’externalitzar la tasca per tal que es puguin vincular 
aquestes dades.

7. 2.  Consideracions sobre el maquinari i programari

Una de les accions més importants, prèvia a la digitalització, és definir els dispositius d’escaneig que 
utilitzarem. Aquests s’hauran de descriure completament seguint els següents punts:



38Fases de digitalització

a) Característiques físiques dels documents que s’hauran d’escanejar.

b) Característiques tècniques de capturar dels escàners.

c) Dispositius òptics dels escàners o estacions de digitalització i, si escau, els mecanismes 
d’ajustament disponibles.

d) Mecanismes d’ajustament dels escàners i el seu funcionament.

e) Programaris de tractament d’imatges, explotació massiva de fitxers digitals, etc.

Per produir imatges digitals de qualitat o per reduir la mida dels fitxers, pot ser necessari utilitzar 
programari o dispositius de maquinari que permeten processar aquestes imatges després de la digita-
lització. Els efectes de cada procés i les seves limitacions s’han d’especificar al manual de descripció 
tècnica. Les tècniques més freqüents són:

a) Transformació de la imatge de color o escala de gris a blanc i negre;

b) Neteja del fons;

c) Eliminació de la frontera negra;

d) Eliminació de superposicions, logotips, marques d’aigua o qualsevol altre tipus d’infor-
mació no relacionada;

e) Eliminació de pàgines en blanc en el cas que no sigui rellevant en el context del document.

f) etc.

Tots aquests processos s’hauran d’executar de forma acurada, ja que tenen un efecte sobre la fide-
litat de la imatge digital en relació amb el document d’origen. En particular, el procediment per a la 
conversió d’una imatge en color gris o una imatge de color a una imatge en blanc i negre s’hauria de 
provar i validar abans de la seva implementació.

És recomanable fer proves de digitalització que el client ha de validar abans d’iniciar el procés de di-
gitalització (ISO 12653-1 i ISO 12653-2). Aquest test inicial permet mesurar objectivament el sistema 
d’informació i comprovar els efectes del programari de processament d’imatges.

En el cas de digitalitzacions de documents sonors i audiovisuals, la qualitat de la versió digital 
dependrà, en gran mesura, de les característiques de l’equip lector dels documents originals i del pro-
cés de digitalització (convertidors, codificació, etc.). 

Per les característiques de la maquinària de reproducció, en alguns casos, abans de llegir, s’han de 
realitzar procediments de neteja i manteniment del material. Per exemple, ajustar i alinear els capçals 
del lector.

Finalment, és recomanable registrar les especificacions físiques dels suports compatibles per als dis-
positius de digitalització, especificacions i funcions de configuració dels dispositius de lectura i espe-
cificacions del maquinari de digitalització.
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7. 3.  Digitalització

La fase de captura és pròpiament aquella en què el document analògic és convertit en document di-
gital. La selecció i els tractaments previs de la documentació han permès conèixer les característiques 
del fons i, per tant, ajustar els paràmetres que s’utilitzaran en el moment de la captura. 

En aquest moment és important considerar que s’hauran de registrar algunes dades relacionades amb l’ope-
rador o operadors que realitzen els treballs, la data d’escaneig, l’hora de l’inici i l’acabament de l’escaneig, etc.

Aquesta fase inclou:

• Codificació dels fitxers

• Ajustament dels paràmetres de captura

• Control de la qualitat de les captures

• Tractament i millores de les imatges

• Creació de l’índex de digitalització

7.	3.	1.	Codificació	dels	fitxers

La codificació d’un document es pot determinar abans o després de la captura pròpiament dita. 
L’avantatge de fer-ho abans és que es pot establir el codi d’inici, com un paràmetre més, de manera 
que durant el procés de captura el programari que es faci servir assigni automàticament la part de codi 
que augmenta de manera correlativa, i permeti estalviar el canvi posterior de nom.

Cada arxiu o organització haurà de determinar, prèviament a la digitalització, la sintaxi de la codifi-
cació dels fitxers.

7. 3. 2.  Ajustament dels paràmetres de captura

Abans d’iniciar aquesta fase s’han de definir els paràmetres que s’utilitzaran per a la captura digital, 
tant si es tracta d’imatges, siguin fixes o en moviment, com si es tracta de sons. Aquesta decisió és 
i serà clau per al futur de les digitalitzacions. És una determinació irreversible que limitarà, entre 
altres aspectes, el ventall de possibilitats que tindran els documents digitals. Sovint, els processos de 
captura es fan massivament i suposen una gran despesa econòmica per a la institució, de manera que 
cal reflexionar sobre els paràmetres de captura, tenint molt presents les característiques pròpies de la 
documentació i la finalitat de la digitalització.

De manera genèrica es recomana l’ús dels paràmetres següents per a cada tipus de suport documen-
tal. Aquests valors són indicatius i es poden ajustar a les necessitats concretes o particularitats de la 
documentació i de cada projecte de digitalització.
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Els paràmetres que es recomanen estan estructurats en dos blocs: formats de preservació i formats 
de consulta. Els diferents formats varien en termes de resolució, profunditat, capacitats de color, 
compressió i espai per a metadades.

Per la singularitat de la documentació audiovisual, s’ha de considerar aplicar les opcions de digitalit-
zació que redueixin al mínim la pèrdua d’informació en el processament en relació a l’original. I quan 
es pugui modificar la informació, per tal de millorar la qualitat acústica o visual, es pot utilitzar el 
programari de processament, sempre que cada funció hagi estat provada i validada abans d’utilitzar-la. 
Les funcions utilitzades pel sistema d’informació s’han d’especificar.

En aquest sentit, l’ISO 14641:2018 planteja alguns dels requeriments:

Documents sonors:

a) Sintonització de velocitat de cinta;

b) Ajust de la balança espectral;

c) Ajust de nivell acústic (compressió dinàmica o fixa);

d) Eliminació de defectes temporals;

e) Reducció de soroll de banda ampla;

f) CODEC (funció de compressió/descompressió) per a objectes digitals codificats;

g) Tractament de la freqüència de mostreig.

Qualsevol acció d’eliminació “en blanc” haurà de ser considerada i validada acuradament.

Documents de vídeo:

a) Configuració a escala de negre;

b) Augmentar la luminància i el color;

c) Augment de senyal de vídeo;

d) Reducció temporal dels defectes; 

e) Desmarcatge.

En tot cas, aquestes són unes recomanacions proposades per la norma ISO 14641:2018 que en cada 
procés de digitalització poden ser modificades o adaptades en funció de cada projecte. Tanmateix, 
cal considerar, tal com indica la norma, que aquests processos s’implementaran amb molta atenció, ja 
que tindran un impacte en la fidelitat del so digital o de la seqüència de vídeo en relació amb l’original.
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7.	3.	3.		Recomanació	de	paràmetres	per	a	imatges	fixes

A l’hora de fixar els paràmetres de captura és molt important tenir en compte les dimensions del 
document original. No es poden fixar les mateixes dimensions en píxels per a un document en mida 
quart, que per a un foli, o un plànol. I també s’ha de considerar que el fitxer TIFF tindrà un pes molt 
superior al JPEG i al PDF. 

Per tant, la mida més adequada serà aquella que, en pantalla, permeti l’ampliació còmoda de lectura, 
sense pixelacions. És un procediment una mica lent, però només s’haurà de fer una vegada per cada 
tipus de format, ja que una vegada trobats els ajustos adients, es podran aplicar a totes les imatges que 
siguin de les mateixes característiques. Si s’assignen uns paràmetres excessivament a la baixa es perdrà 
molta qualitat d’ampliació, però si es realitza massa a l’alça, s’obtindran fitxers molt pesants que en 
dificultaran la comprovació i la seva posterior manipulació (és a dir, que trigaran molt més temps a 
obrir-se i ocuparan molt més d’espai en els servidors o repositoris).

Per exemple: en el cas d’una pàgina A4, de text clàssic en blanc i negre, amb la profunditat d’1 bit/
píxel, que ha estat digitalitzat a una resolució de 300 ppp, se’n derivarà una mida d’arxiu de 8.700.632 
píxels/8 bits/byte, la qual cosa significa una mida d’1,04 MegaBits. 

Formats de preservació
Tipus de  

documents Format Resolució  
(fitxer	sortida)

Perfil	de	
color

Profunditat 
de bits Compressió

Textuals PDF/A o 
TIFF

300 ppp (mida 
real)

Gris Gray 
Gamma 2.2, 
Color Adobe 
RGB 1998

Gris 8 bits, 
color 24 bits

Sense  
compressió

Fotografia,  
imatge i  

creacions  
artístiques

TIFF 300 ppp*

Gris Gray 
Gamma 2.2, 
Color Adobe 
RGB 1998

Gris 8 bits, 
color 24 bits

Sense  
compressió

Mapes i plànols TIFF 300 ppp*

Gris Gray 
Gamma 2.2, 
Color Adobe 
RGB 1998

Gris 8 bits, 
color 24 bits

Sense  
compressió

* A vegades hi pot haver documents que requereixin un ajustament específic com fotografies de petit format 
o plànols de molt gran format.



42Fases de digitalització

Formats de consulta i difusió
Tipus de  

documents Format Resolució  
(fitxer	sortida)

Perfil	de	
color

Profunditat 
de bits Compressió

Textuals

JPEG  
(consulta)

150 ppp  
(mida real)

Gris Gray 
Gamma 2.2, 
Color Adobe 
RGB 1998 Gris 8 bits, 

color 24 bits baixa

PDF 
(OCR)

Gris Gray 
Gamma 2.2, 
Color Adobe 
RGB 1998

Fotografia,  
imatge i  

creacions  
artístiques

JPEG  
(consulta)

150 ppp  
(mida A4)

Gris Gray 
Gamma 2.2, 
Color Adobe 
RGB 1998 Gris 8 bits, 

color 24 bits baixa

PDF

Gris Gray 
Gamma 2.2, 
Color Adobe 
RGB 1998

Mapes i plànols JPEG  
(consulta)

150 ppp  
(mida real) Perfil de color Gris 8 bits, 

color 24 bits baixa

7. 3. 4. Recomanació de paràmetres per a documents audiovisuals

Per efectuar la captura caldrà disposar d’un ordinador, una placa de captura de vídeo professional i 
un programa específic de captura. Per als suports de films cal tenir en compte que el maquinari que 
permet passar del senyal analògic al digital és un telecine. Per tant, és molt recomanable fer un inven-
tari exacte de cintes i hores de gravació per tal de valorar si cal fer la inversió, ja sigui amb recursos 
humans de la mateixa organització o bé contractant la digitalització a empreses altament especialitza-
des en aquest servei.

Els paràmetres que es recomanen a continuació no fan distincions entre formats professionals 
o domèstics.

Abans de la captura és important verificar que es disposa dels aparells reproductors adequats i 
que estan en bon estat. A fi de garantir-ho caldrà establir rutines sistemàtiques per al manteni-
ment dels capçals.

El format digital de preservació ha de tenir una qualitat igual o millor que el format analògic original. 
Cal, doncs, que el format digital tingui tots els atributs de qualitat iguals o superiors als del format 
d’origen. El procés de digitalització ha de ser tan neutre com sigui possible, ha de conservar la mateixa 
imatge que l’original i no ha d’introduir «millores», ni ha d’empobrir la imatge o el so.



43Fases de digitalització

Els paràmetres principals que cal respectar a l’hora de digitalitzar són:

• Resolució horitzontal i vertical, en luminància i color

• Bits per mostra, en luminància i color

• Respectar en el temps el nombre d’imatges per segon

• Respectar el tipus d’escaneig, progressiu o entrellaçat

Tot i que en principi no s’haurien d’aplicar compressions (ni intraquadre, ni temporals), ja que són 
processos que potencialment poden provocar pèrdues, normalment la viabilitat econòmica dels pro-
jectes de digitalització obliguen a utilitzar-los.

Cal fer notar, però, que la compressió intraquadre té un efecte imperceptible per a l’ull humà, sempre 
que no es comprimeixi d’una manera molt exagerada. Gairebé la totalitat dels sistemes de digitalit-
zació l’utilitzen i, per tant, s’ha de considerar acceptable (formats DV, DVCpro, DVCpro 50, AVC-I, 
DVCpro100).

La compressió temporal produeix alguns efectes negatius en l’ull humà en fotograma estàtic i per 
aquest motiu, es desaconsella el seu ús. Tot i això, tenint en compte que redueix la necessitat d’em-
magatzematge entre 5 i 10 vegades i, a més a més, la no digitalització del material audiovisual també 
afecta greument la conservació dels fitxers històrics i patrimonials (que amb el temps es van degra-
dant), en alguns casos pot ser la solució més recomanable.

Segons el pressupost del qual es disposi podria ser molt aconsellable comprimir en formats MPEG-2 
(4 a 6 Mbps) o H.264/WM (2 a 3 Mbps), per tal d’aturar el procés de degradació de la cinta. Aquestes 
compressions serien acceptables per a tots els continguts «domèstics», atès que la degradació que 
introdueix està molt per sota de la pròpia del format i també en continguts merament informatius.

És per això que en el moment de la digitalització caldrà analitzar cas a cas el format actual, el seu 
estat de preservació i la importància de les dades que conté per tal de decidir la millor alternativa de 
preservació.

En el cas dels films és especialment important decidir si es vol digitalitzar amb o sense compressió, ja 
que el volum de MB que implica el format sense compressió és molt elevat.

Per a la captura dels formats domèstics serà necessari el Time Base Corrector (TBC), ja que normal-
ment els reproductors domèstics proporcionen un senyal de vídeo inestable, que requereix ser estabi-
litzat mitjançant un TBC abans d’entrar a l’estació de captura. En el cas dels microfilms i microfitxes, 
cal tenir en compte en cada cas el seu format d’origen i mida. El procés de digitalització pot ser més 
fàcil o no depenent de les diferents tipologies dels orígens. Si els formats són molt iguals, la digitalit-
zació pot ser més ràpida. En cas contrari, caldrà estudiar les millors condicions.
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Formats de preservació

Tipus de  
document Format d’origen Còdec Format preser-

vació

Mida	del	fitxer	
requerida per 

hora

Audiovisuals

U-matic / Beta-
cam DVCPRO AVI 13GB

BETA / VHS / 
S-VHS

MPEG-2 MPEG-2 3GB
H264 MPEG-4 1,5GB

35 mm / 16 mm
DPX DPX 1TB

JPEG2000 MJPEG 50GB
Super8, 8mm i 

9,5mm DVCPRO/DV AVI 13GB

Microfilms /
microfitxes

JPEG o 
JPEG2000

JPEG o 
JPEG2000 50GB

Sonors
DAT/REVOX

WAV (24Bits) WAV (24Bits) 1GB
WAV (24Bits) WAV (16Bits) 700mb

Disc vinil / casset
MP3 MP3 150MB
AAC AAC 90MB

Formats de consulta /difusió
Tipus de  

document Format d’origen Còdec de  
conversió

Format  
resultant

Mida	del	fitxer	
màxima

Audiovisuals

AVI

H264 MPEG4

300 MB

MPEG2
DPX

MJPEG
JPEG o 

JPEG2000

Sonors

WAV (24 bits)

MP3 MP3
WAV (16bits)

MP3
AAC

 
 
Per tal d’efectuar les conversions dels documents originals als formats recomanats en aquesta guia, us 
proposem utilitzar el programari lliure.
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7. 3. 5.  Recomanació sobre tècniques de compressió

El pes d’un fitxer resultant de la digitalització d’un document sonor o audiovisual pot ser un problema 
important de preservació. Segons l’ISO 14641:2018, els fitxers que contenen imatges digitalitzades d’un 
objecte nascut analògicament es poden comprimir per reduir l’espai en disc necessari per a l’emmagatze-
matge. Aquesta norma proposa dos mètodes de compressió diferents: “sense pèrdues” o “amb pèrdues”.

Es realitza una compressió sense pèrdues quan, després de la descompressió, la imatge produïda és 
exactament la mateixa que l’objecte original.

Es realitza una compressió amb pèrdues quan, després de la descompressió, la imatge produïda no és 
exactament la mateixa que l’original. En aquest cas, es perd una part de la informació de l’objecte original.

La compressió en documentació textual

La compressió amb pèrdues només s’utilitzarà per a imatges de tipus fotogràfic de colors o escala 
de grisos quan la compressió no comporta, després d’un cicle de compressió / descompressió, una 
eliminació visible d’informació.

La compressió amb pèrdues no s’utilitzarà per a documents en blanc i negre que contenen principal-
ment text i/o dibuixos, plànols, gravats, etc. És a dir, es recomana no perdre la possibilitat d’observar 
els detalls de la documentació, especialment aquella que conté línies i formes geomètriques.

Algunes tècniques de compressió permeten una configuració de paràmetres de qualitat. Aquest parà-
metre s’ha de configurar de manera que no existeixi una pèrdua aparent d’informació entre la imatge 
original i la imatge que hagi sofert el cicle de compressió / emmagatzematge / descompressió.

És molt recomanable que la informació sobre el tipus de compressió i els paràmetres utilitzats per a la 
compressió, s’emmagatzemin com a part integral del fitxer que conté la imatge digital. D’aquesta manera 
es podrà conèixer perfectament el procediment de digitalització realitzat respecte a la compressió utilitzada.

Per més informació es pot consultar l’ISO / TR 12033 Document management -- Electronic imaging 
-- Guidance for the selection of  document image compression methods.

La comprensió en documentació sonora i audiovisual

En general, els objectes d’àudio no s’han de processar mitjançant una tècnica de compressió amb pèr-
dues. Per als objectes de vídeo, tenint en compte els volums d’emmagatzematge implicats i l’amplada de 
banda disponible per a la transmissió, normalment és necessari implementar la compressió amb pèrdues.

Tant per a objectes d’àudio com per a audiovisuals, es recomana utilitzar formats ISO / MPEG 
estandarditzats. Aquests estàndards ofereixen opcions per a tècniques de compressió i format, que 
s’hauran de seleccionar per fer informació segons el requisit de qualitat.
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7. 3. 6. Formats de conversió

Atès que com hem vist en molts processos de digitalització s’apliquen conversions dels formats dels 
documents, és molt recomanable indicar els formats d’entrada acceptats pel sistema d’informació. En 
la pràctica es dissenya una taula en la qual apareix la informació rellevant sobre els formats i la codi-
ficació acceptada. Així, la selecció d’un nou format per a la conservació i les tècniques de conversió 
relacionades permetran disposar sempre de la informació significativa. En relació amb les caracterís-
tiques de la conversió que s’haurien de registrar, es recomana consultar la ISO14641:2018.

També és molt important considerar que les conversions de format es poden fer en diverses etapes del 
procés d’arxiu: quan es captura un document, quan la conversió s’ha planejat després d’arxivar docu-
ments, o quan s’estableix la conversió. En tot cas, és molt important tenir present que el format de co-
dificació d’un document digitalitzat no pot quedar obsolet, ja que podria suposar un problema d’accés.

Per tant, algunes recomanacions sobre la informació que cal considerar basades en la ISO14641:2018:

Entrada d’informació al sistema:

• Comprovacions de format (o no) en arxiu inicial (basat en la taula de formats acceptables 
d’entrada del sistema);

• Conversions de format (o no) a l’entrada basant-se en els resultats dels controls o en funció 
de les condicions del contracte (basat en la taula de formats acceptables d’entrada del siste-
ma);

Després d’introduir informació al sistema:

• Alertes al propietari (o no) si el format de codificació s’ha quedat obsolet;

• La conversió (o no) pel sistema d’informació quan s’informa de l’obsolescència del format.

7. 4. Validació de la captura

Abans de començar la fase de captura, i un cop establerts els paràmetres de digitalització, es farà un 
joc de proves a partir de les quals l’arxiver/a responsable haurà de valorar fonamentalment els aspec-
tes següents del procés:

• Paràmetres de captura

• Tractaments d’imatge / so aplicat

• Codificació dels fitxers

• Reestructura de carpetes

Detectar a temps qualsevol anomalia en el procés, o malentès amb l’empresa digitalitzadora, si s’ex-
ternalitza la digitalització, ens estalviarà temps i recursos. Només quan l’arxiver/a hi doni el vistiplau, 
l’empresa començarà la captura massiva.
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En cas que el procés de digitalització es faci directament a l’arxiu, amb recursos propis, també s’hauria 
de fer aquesta comprovació a partir del joc de proves.

Algunes recomanacions per la validació de la digitalització són:

• Visualitzar els documents en pantalla;

• Imprimir una còpia en paper o pel·lícula;

• Reproduir l’àudio en les condicions acústiques adequades relatives a la qualitat;

• Reproduir les imatges de vídeo en condicions acústiques adequades relatives a la qualitat.

7. 4. 1. Control de la qualitat de les captures

És responsabilitat de l’operador que fa la captura fer el primer control de qualitat de les reproduccions 
digitals, tant si el projectees porta a terme a la mateixa institució com si es fa en instal·lacions externes.

Sense perjudici dels protocols de control de qualitat que les empreses tinguin definits, en aquest punt 
inicial s’ha de controlar la indexació correcta dels fitxers i l’estructuració adequada. Dues verificacions 
fonamentals serien les següents:

a) Qualitat i integritat de les imatges en relació amb els documents d’origen;

b) Precisió de la informació d’indexació dels documents escanejats.

Si els operadors mateixos poden fer controls de qualitat per tal de reduir els rebuigs, és aconsellable 
que la comprovació de la qualitat final sigui realitzada per persones que no siguin els operadors.

En qualsevol cas, es preveu que l’arxiver/a responsable de la documentació faci, al final del procés, un 
darrer control de qualitat abans de donar el vistiplau al projecte i signar la conformitat.

7. 4. 2. Registre d’auditoria

En el marc del procés de qualitat hi ha determinades informacions que s’haurien de registrar per 
deixar constància dels treballs realitzats, tant si s’ha formalitzat una digitalització per documents o per 
lots. Normalment, quan es desenvolupen projectes de digitalització, els documents o sèries s’agrupen 
en lots. En conseqüència, en la fase d’auditoria haurem de tenir en compte aquesta doble possibili-
tat. En el cas de tractar-se d’una digitalització per documents es requeriria un identificador únic dels 
documents i el nombre de pàgines dels documents. I en el cas que fossin lots, es requeriria nombre 
de documents, bobines de microfilms, negatius d’aquest lot i nombre de pàgines escanejades o, per a 
microformes, negatius o similar, el nombre de fotogrames.
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És important registrar informació relacionada amb el pes (GB o TB) resultant del procés de digitalit-
zació o indicar si s’ha utilitzat compressió.

El registre d’auditoria ha de servir per fixar els aspectes essencials del procés de digitalització i, en 
conseqüència, és un instrument de control i de millora per propers projectes. L’ISO 14.641:2018 
planteja unes dades mínimes que hauria d’incorporar el registre:

a) Identificador del primer document o primer lot de documents escanejats i emmagatze-
mats.

b) Identificador del darrer document o lot de documents escanejats i emmagatzemats.

c) Data i hora d’arribada i sortida de cada operador.

d) Identificador del primer document o lot de documents escanejats i emmagatzemats per 
cada operador.

e) Identificador del darrer document o lot de documents escanejats i emmagatzemats per 
cada operador.

f) Nombre total de pàgines processades.

g) Nombre total de pàgines no processades, incloses les que no es poden escanejar a causa 
de la mala qualitat del document.

h) Nombre total de pàgines en blanc, si n’hi ha.

7. 5. Tractaments i millores de les imatges

Un cop s’ha fet la captura, les imatges digitals s’emmagatzemen i es tracten per mitjà del programari adequat.

En aquesta fase es procedirà al tractament de les imatges i, si escau, a l’assignació de metadades i a la 
generació dels fitxers de sortida en els diferents formats preestablerts i d’acord amb el nom i estruc-
tura pactada.

Encara que alguns tractaments generin dubtes des del punt de vista de la fidelitat a l’original, els processos 
de millora augmenten la qualitat de l’escaneig de la imatge i, en general, poden ser interessants d’aplicar:

• Neteja i eliminació del soroll:

 > Eliminació del moaré (descreening)
 > Eliminació de punts (despeckling)
 > Ajust de la lluminositat, el contrast i la gamma
 > Correcció del color
 > Correcció de l’orientació, és a dir, enquadrar la imatge (cropping)
 > Eliminació al màxim de marges sobrants per tal d’aconseguir fitxers de menor pes.
 > Eliminació d’obliqüitat (deskewing)

• Positivar
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• Aplicació d’OCR: a fi de publicar les imatges d’hemeroteca a través d’aplicacions de difusió 
és imprescindible l’aplicació d’algun programa de reconeixement de caràcters. És important 
efectuar un joc de proves abans d’aplicar-lo massivament, ja que l’objectiu és obtenir els tex-
tos amb la millor qualitat possible.

• Crear un registre de correcció per tenir un llistat de les accions realitzades sobre els documents.

Cal avaluar la conveniència de l’aplicació d’aquests processos, segons el tipus de documentació esca-
nejada. En qualsevol cas, els tractaments automatitzats seran sempre prèviament pactats amb l’arxi-
ver/a responsable.

Tingueu en compte que, si la digitalització es fa directament per part de l’arxiu i no a través d’una 
empresa contractada, aquests processos s’han de fer al mateix arxiu. 

En cas de contractar la digitalització a una empresa externa, s’ha d’incloure en les condicions la pos-
sibilitat de fer un seguiment de procés a través d’una plataforma accessible per part del responsable 
de la digitalització dintre de l’organització contractant. Amb tot, atesa l’evolució experimentada en 
el maquinari –menor pes, facilitat de desplaçament, gran qualitat– en principi es recomana seguir el 
criteri que els treballs de digitalització es duguin a terme en el mateix arxiu, eliminant així els riscos 
inherents al trasllat de documents originals. 

7. 6. Descripció de l’objecte digital resultant

En el cas d’un objecte digitalitzat, aquest assumeix una part de la seva descripció del document físic 
de què és còpia, però el nou objecte pot tenir tota una nova quantitat de metadades.

7. 6. 1. Metadades

Per considerar que un fitxer digitalitzat és d’alta qualitat i que, per tant, és l’objecte que cal preservar 
a través del temps, ha de portar metadades associades. Les metadades asseguren la interoperabilitat, 
és a dir, faciliten l’intercanvi de dades i la seva difusió.

Les metadades fan possible moltes funcions clau: identificació, gestió, accés, ús i preservació del 
recurs digital. Per aquest motiu són imprescindibles en molts dels estadis del procés de digitalització 
i dels seus fluxos de treball: nom del fitxer, captura, processament, controls de qualitat, cerques, em-
magatzematge i preservació a llarg termini.

Associar metadades als fitxers digitals pot resultar costós en temps i diners. Tanmateix, és molt reco-
manable fer aquest esforç perquè les metadades afegeixen valor de control i seguretat als documents 
electrònics. Altrament corren el risc de perdre’s, malmetre’s o extraviar-se fàcilment. 

Una bona planificació de digitalització i descripció pot facilitar l’automatització de la descripció de 
metadades durant els procediments de captura o fins i tot recuperar-ne de descripcions anteriors.
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7. 6. 2. Model de metadades aplicable

Les metadades poden ser molt extenses. Les internes existeixen dins el mateix fitxer digitalitzat /el 
pes, el format, el títol, les propietats, etc.). Però també hi ha les metadades externes, que poden ser des 
d’una base de dades amb informació relativa a un fitxer amb informació codificat en llenguatge html, 
xml o altres. La despesa en temps i recursos que representa associar metadades als objectes digitals 
fa que sigui necessari definir quines són les més adequades al nostre projecte i a les necessitats del 
sistema que ha de mantenir els objectes digitals.

Hi ha metadades que es poden aplicar en el moment mateix de la creació/captura d’un document i 
es poden definir per tal que es creïn de manera automàtica. Altres metadades es poden afegir poste-
riorment. Això vol dir que, al llarg de la vida d’aquest document podem afegir i modificar tants 
tipus de metadades i tantes vegades com ho considerem necessari. Les metadades es poden aplicar a 
documents individuals, però també a conjunts o agrupacions de documents. Per tant hem de definir 
aquests dos criteris d’ús:

a) Metadades creades automàticament o no

b) Metadades aplicades a documents individuals o a agrupacions

El model de metadades que es proposa és un model molt bàsic que en gran mesura ja es contempla 
i que no ha de generar cap problema per a la seva aplicació. És important destacar que aquest model 
està pensat per ser ampliat segons els requeriments dels sistemes informàtics i repositoris que s’uti-
litzin en un futur.

a) Les metadades descriptives corresponen a la descripció arxivística i, per tant, conceptual, 
que s’ha de plantejar l’arxiu. Es recomana utilitzar estàndards àmpliament utilitzats o 
interoperables. Aquesta descripció s’ha de fer anteriorment al procés de captura i va a 
càrrec de l’arxiver/a responsable de la documentació original.

b) Les metadades tècniques, que defineixen les característiques de l’objecte digital, s’as-
socien de forma automàtica en el mateix moment de la captura i s’emmagatzemen a 
la capçalera del fitxer digital, dins el codi font. El format TIFF, per exemple, conté un 
directori (IFD, Image File Directory) que informa del tipus de fitxer, de la localització, de 
les dades de la imatge i de les metadades tècniques. Es recomana recollir com a metadada 
tècnica el nom de l’empresa que fa la digitalització. En aquest cas, la informació es farà 
visible a les propietats del document.

Quant a documents audiovisuals i sonors, si digitalitzem continguts analògics sense tenir 
coneixement de quin sistema de gestió d’arxiu digital utilitzarem en el futur, com pot ser 
el cas en l’actualitat de moltes organitzacions, el més important és tenir el fitxer resultant 
de la captura perfectament identificat (utilitzant el nom del fitxer), per tal de poder-lo as-
sociar fàcilment a les dades de què disposem del fitxer analògic. En el cas que no tinguem 
més dades, amb el nom, com a mínim, podrem identificar a quina cinta original pertany.

El disseny de les metadades necessàries per gestionar un arxiu de material audiovisual 
depèn molt de cada àmbit i cal analitzar-lo específicament, cas a cas (no és el mateix un 
arxiu d’una televisió, d’una ràdio, d’una filmoteca...). Per a cada àmbit i/o situació hi ha 
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unes metadades específiques a l’entorn on s’ha generat el contingut, i les necessitats de 
catalogació i indexació, així com els criteris de les persones que hi intervenen, poden ser 
molt diferents en cada àmbit.

Algunes poden ser tant internes com externes, i altres, clarament externes (per ser re-
collides en bases de dades o adjuntes en fitxers xml, etc.), segons el model triat per a la 
seva recollida.

Metadades tècniques:

• Data de captura (CAPTURA)

• Format (FORMAT)

• Versió (VERSIO)

• Empresa digitalitzadora (EMPRESA)
Metadades per a documents audiovisuals i sonors:

• Identificador únic del fitxer (ID)

• Nom descriptiu (TITOL)

• Durada del fitxer (DURADA)

• Data de creació del fitxer (DATA CREACIO)

• Cinta màster d’on prové el vídeo (MASTER)

• Codi de temps d’inici del fitxer, dins de la cinta màster (MASTER TC_IN)

• Codi de temps final del fitxer, dins de la cinta màster (MASTER TC_OUT)

• Data de creació del màster (DATA MASTER)

• Format del vídeo 4:3 o 16:9 (FORMAT_VID)

• Idioma del vídeo (IDIOMA)

c) Les metadades de preservació vindran definides pel sistema informàtic en el moment de 
l’ingrés al repositori d’emmagatzematge definitiu.

• Política de migracions per assegurar la conservació en funció de la disponibilitat de 
formats (MIGRACIO)

• Característiques tècniques (TECNICA)

• Relacions de dependència tècnica del document (DEPENDENCIA_TEC)

• Dades que facilitin la migració (MIGRACIO)

• Dades que facilitin l’emulació (EMULACIO)
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7. 7. Circulació dels objectes a digitalitzar

Quan la digitalització es porti a terme fora del centre, caldrà seguir el protocol habitual de sortida de 
documentació de l’arxiu. Aquest procediment es materialitza amb un informe que justifica els motius 
de la sortida.

Es recomana també la contractació d’una assegurança a tot risc que cobreixi qualsevol mena de dany, 
destrucció o pèrdua esdevinguts en el període entre el dia de sortida i el dia de retorn de la docu-
mentació. És recomanable fer aquesta assegurança a càrrec de l’empresa adjudicatària de les digitalit-
zacons. L’empresa haurà de lliurar una còpia de l’assegurança a l’arxiu.
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8.  Aspectes posteriors a un projecte de digitalització

Un cop el Projecte de Digitalització conclou i una vegada els elements digitals estan integrats dintre 
del sistema; és recomanable realitzar algunes reflexions per tal de millorar el procés i assegurar-ne la 
viabilitat. Aquest apartat se centra en aspectes posteriors que són de rellevància per a una organitza-
ció:

• L’apartat de qualitat, revisió i millora se centra en la possibilitat que un projecte de digitalit-
zació no sigui únic, per tant, el fet d’analitzar, encara que sigui breument els procediments 
implicats, els resultats i les dificultats trobades; la institució pot desenvolupar el procés de 
digitalització i optimitzar-lo per tal que futurs projectes es desenvolupin millor.

• L’apartat d’emmagatzematge se centra en els aspectes de custòdia a llarg termini i migració, 
còpies de seguretat, d’obsolescència i aglutina aspectes ja esmentats amb anterioritat sobre 
la finalització de la vida útil d’alguns formats, el seu abandonament o problemes sorgits amb 
posterioritat.

8. 1. Qualitat, revisió i millora

Un projecte de digitalització, per les característiques dels arxius, no es realitza una sola vegada, sinó 
que usualment es va repetint de manera periòdica en funció de les urgències i els recursos disponibles. 
En aquest apartat es volen oferir unes pautes per tal de plantejar una anàlisi a posteriori del treball fet, 
la detecció de mancances o problemes i la seva correcció en el futur, per tal d’optimitzar els recursos 
i consolidar processos de millora de la qualitat.

En apartats anteriors s’han inclòs recomanacions per a l’avaluació de la qualitat dels objectes resul-
tants de la digitalització, però no del projecte en global. Tot és avaluable, i el projecte realitzat també 
ho pot ser. Depenent de les característiques i els recursos de cada institució, es poden realitzar avalu-
acions internes de major impacte, però sense oblidar la importància del resultat.

Per tal d’avaluar el projecte s’han de decidir els indicadors que s’utilitzaran de referència abans de 
començar el projecte, així com recollir les dades adients. Del resultat de recollir aquestes dades és 
recomanable realitzar un informe que acrediti la correcta execució del treball2.

Aquests permetran avaluar un cop finalitzat el projecte com s’ha realitzat aquest i quines desviacions 
s’han produït. Alguns exemples d’indicadors que es poden proposar són: documents digitalitzats 
correctament, documents els quals la seva digitalització està corrupte, documents malmesos duran la 
digitalització, temps dedicat a document digitalitzat, temps total del projecte de digitalització. L’anàlisi 
d’indicadors s’ha de relacionar amb uns nivells de qualitat que s’han d’establir prèviament, sigui si 
s’externalitza o es realitza internament el procés. En tot cas s’han de limitar els recursos tant de temps 
com humans, com econòmics, per document o unitat que es decideixi. 

2  Consultar Annex II Informe de correcte execució per a un exemple.
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Si els nivells de qualitat s’han establert abans d’iniciar el projecte i s’han recollit els indicadors esta-
blerts, es pot realitzar un estudi sobre les desviacions que apareguin dels indicadors i es pot analitzar 
les raons per les quals això ha succeït.

Amb l’anàlisi realitzada, es poden dur a terme els ajustos pertinents per tal que els següents projectes 
de digitalització que es realitzin es facin amb una major seguretat i eficiència. 

8. 2. Emmagatzematge a llarg termini, obsolescència de 
formats i suports

El manteniment dels documents electrònics en el futur i, per tant, assegurar que siguin recuperables, 
llegibles, utilitzables i fiables al llarg del temps és un dels desafiaments més grans de qualsevol projecte 
de digitalització.

La preservació del material digital no pot ser esporàdica. És imprescindible una estratègia de preser-
vació proactiva des de l’estadi més inicial de la vida del document digital. La inacció, l’oblit i l’abando-
nament del document digital el faran inaccessible i inutilitzable en un curt període de temps.

Les amenaces contra la pervivència dels objectes digitals giren al voltant de tres conceptes fonamen-
tals: la inestabilitat dels dispositius d’emmagatzematge, l’obsolescència de les tecnologies d’accés i la 
problemàtica de la integritat i l’autenticitat.

Els artefactes digitals són els suports magnètics i òptics en els quals s’emmagatzemen els objectes 
digitals. Aquests són suports de gran fragilitat que es deterioren ràpidament i poden fallar en qualse-
vol moment per l’acció d’agents externs i ambientals com la calor, la humitat, els contaminants, l’ús 
intensiu o la incúria en la manipulació. La preservació i cura d’aquests dispositius d’emmagatzematge 
és necessària, però no suficient per a la preservació correcta de la informació digital. S’ha observat 
que la vida útil d’un dispositiu d’emmagatzematge és sorprenentment curta. Malgrat això, encara ex-
cedeix el temps durant el qual pot ser llegit i interpretat pel programari o maquinari adequat. Aquesta 
constatació ens porta a la segona amenaça. El factor limitant real de la vida del material digital és 
l’obsolescència dels programaris d’interpretació i les màquines que ho fan possible.

L’objecte digital és, en definitiva, una cadena de bits processables i interpretables per una determinada 
aplicació. Per preservar l’objecte digital no només hem de conservar la cadena de bits, sinó que cal 
conservar els elements que la fan interpretable i accessible des del dispositiu on està emmagatzema-
da. L’obsolescència de les aplicacions i del maquinari és la principal amenaça de la conservació dels 
objectes digitals.

Els objectes digitals no només s’han de conservar interpretables sinó que també han de ser fiables, 
és a dir, autèntics i íntegres. Aquests requeriments són necessaris a l’hora de dissenyar els protocols 
de conservació a llarg termini amb estratègies com la migració de les dades, que sens dubte, altera la 
cadena de bits.
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Com s’acaba d’exposar, l’obsolescència és una amenaça real i un obstacle que s’ha d’anar salvant 
periòdicament i segurament per sempre o fins que la tecnologia sigui capaç de superar la seva pròpia 
fragilitat i fugacitat.

Atès el volum creixent de material digitalitzat, es recomana cercar opcions d’allotjament centralitzat, 
sigui al ‘núvol’ o altres sistemes proposats per les organitzacions que garanteixen la preservació di-
gital a llarg termini i la gestió eficient dels costos. Aquesta recomanació dóna resposta a la necessitat 
peremptòria, compartida per tots els arxius, d’assegurar la pervivència de les seves digitalitzacions.

El repositori no té per què allotjar tant les còpies de preservació (TIFF, AVI, MPEG-2, WAV, MP3, 
etc.), com les de consulta (JPEG, PDF, FLV, MP3), però és una possibilitat depenent de la infraes-
tructura i de pla de preservació de cada organització, arxiu o administració.

Les pautes que s’ofereixen en aquesta guia de digitalització han de servir, precisament, per unifor-
mitzar els processos de digitalització i fer-los interoperables i garantir no només la conservació, sinó 
també la preservació dels formats digitals.
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9.  Difusió

Tots els arxius, tant públics com privats, tenen entre les seves funcions bàsiques la difusió dels seus 
continguts als seus usuaris, i en el cas del patrimoni documental, al conjunt de la societat.

La present guia ofereix tota una sèrie d’orientacions per realitzar un projecte de digitalització amb 
l’objectiu de garantir l’accés, la preservació i la integritat. Aquestes pautes també recomanen la di-
gitalització de la descripció i l’emplenament de metadades que descriguin l’objecte digital. Aquests 
elements no només serveixen per al control intern del patrimoni documental al sistema, sinó que són 
les eines bàsiques per començar a fer difusió dels continguts.

A l’hora de realitzar la digitalització i decidir quines característiques tindran els objectes digitalitzats, 
s’ha de considerar quins objectius de difusió es volen aconseguir: difusió mitjançant medis propis; 
inclusió de les metadades en serveis externs; exposició dels continguts des de tercers.

És per això que és necessari mantenir sempre els documents digitals en un format de consulta i en 
un format de preservació. Mentre que el format de preservació és pesat i es trobarà hostatjat en ser-
vidors d’accés limitat i de poca freqüència d’ús; els documents en formats de consulta ja tindran la 
infraestructura preparada per a un accés més ràpid i eficient. 

En l’actualitat, la difusió no es limita només a la pura i simple exposició estàtica de la literalitat del 
contingut dels documents, sinó que esdevé vital poder oferir la informació associada a aquests. Per 
això és molt rellevant procedir a una descripció molt acurada del contingut dels objectes digitals i, 
sobretot, garantir que les metadades emprades puguin servir també com a punt d’entrada per als cer-
cadors a les col·leccions dels arxius. 

Cal tenir en compte que mitjançant els documents digitalitzats es poden encarar múltiples possibili-
tats d’explotació de la informació per a la ciutadania:

• Millorar l’atenció als ciutadans a través dels cercadors per Internet.

• Proveir documents digitalitzats d’alta resolució.

• Organitzar exposicions virtuals.

• Utilitzar documents per a la generació de publicacions electròniques.

• Aprofitar els documents per a l’explotació pedagògica adreçada a les escoles i al públic en 
general (carpetes didàctiques; maletes pedagògiques; dossiers temàtics), de manera que esde-
vinguin recursos educatius en línia que fomentin les xarxes d’aprenentatge. 

• Generar productes multimèdia.

• I, naturalment, tota la mecànica de provisió de recursos informatius per a la recerca online 
mitjançant les pàgines web o altres mitjans associats a Internet. 
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També cal valorar que la digitalització i la seva integració a les xarxes pot facilitar l’ampliació dels fons 
mitjançant la inserció de testimonis per part dels usuaris i també per l’aportació de documentació 
digitalitzada (imatges/documents) que fins al moment s’han conservat en mans privades. A la vegada, 
la universalització dels documents digitals pot esperonar un ús més intensiu de les eines relacionades 
amb el web, les xarxes socials i canals de comunicació massius com Youtube. 

Entre els projectes dedicats a la difusió de continguts digitals, amb especial èmfasi en els documents 
procedents d’arxius, cal remarcar algunes experiències com “Arxius en línia” i “XAC Premsa”. I en 
el marc europeu és forçós referir-se al Portal d’Arxius Europeus o Europeana, un dels exemples més 
potents a nivell internacional.

Usualment, aquests projectes tenen un seguit de requeriments que cal tenir en compte si hom vol 
associar-se a alguna d’aquestes iniciatives, la qual cosa vol dir que caldrà prendre’ls en compte en el 
moment de projectar la digitalització. Pel seu interès i ús a escala internacional, es promou el treball de 
manera estandarditzada pel que fa a l’intercanvi i difusió de continguts a Internet, com per exemple 
utilitzant el protocol OAI (Open Archive Initiative).

9. 1. Protocol de metadades Open Archives Initiative (OAI)

Open Archives Initiative ha desenvolupat un protocol per facilitar l’intercanvi i la difusió de con-
tinguts a Internet mitjançant el desenvolupament i promoció d’estàndards d’interoperabilitat i l’es-
tabliment d’unes regles que regulen la comunicació entre sistemes informàtics. En aquest protocol 
proposen la identificació individual de cada document a través d’unes metadades concretes definides 
segons un esquema escollit. El protocol no precisa com crear les metadades a partir dels registres 
de cada repositori, ni dels patrons de consulta. La seva missió és fer arribar a un sol lloc informació 
dispersa i heterogèniament emmagatzemada en múltiples bases de dades. També té com objectiu 
millorar l’accés a continguts de publicacions electròniques per incrementar la disponibilitat de publi-
cacions digitalitzades.

En el cas concret d’OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting), el pro-
tocol defineix un mecanisme per a la generació i obtenció de metadades a partir dels registres de qual-
sevol classe de repositori. Proposa uns estàndards oberts basats en XML i HTML per a l’intercanvi de 
dades amb els quals una entitat que actuï com a proveïdora d’informació pot proporcionar metadades 
a una entitat que ofereixi la consulta fent servir els mateixos estàndards oberts HTTP i XML.

Les metadades subministrades poden trobar-se en qualsevol format que respongui als esquemes ac-
ceptats per una comunitat. L’esquema més acceptat en l’actualitat és l’estàndard de codificació Dublin-
Core. Aquest esquema es compon de 15 elements simples, entesos d’una manera àmplia. Vegem-los:
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Títol Descripció Importància
Title Nom formal del recurs. Sempre serà el mateix. Obligatori

Creator Nom de l’autor. Sempre serà el mateix. Obligatori

Subject Matèria del recurs. S’utilitzen paraules clau. És un sistema 
d’indexació del document. Recomanable

Description Resum del contingut del recurs. Recomanable
Publisher Entitat que publica el recurs o l’editor. Obligatori

Contributor Entitat que contribueix al contingut o a un col·laborador. En 
casos de premsa cedida per particular o empreses cal fer-ho aquí. Opcional

Date Data de publicació. En format AAAA-MM-DD Recomanable
Type Naturalesa del recurs. Obligatori

Format El format del fitxer. Obligatori

Identifier La URL del PDF. Aquesta dada no la podrà aportar l’empresa 
digitalitzadora i s’haurà de fer un cop publicat. Opcional

Source Referència als recursos originals o del qual Pandora en 
deriva. Opcional

Language
L’idioma del recurs. Cal utilitzar els codis d’idioma de l’ISO 
639. En el nostre cas serà CA, per a premsa en català, o ES, 
per a premsa en castellà.

Obligatori

Relation Un enllaç a un recurs relacionat amb aquest. Opcional

Coverage
Àmbit o extensió del contingut. Pot ser un lloc o període 
de temps. És un complement a les paraules clau que abans 
s’han comentat.

Recomanable

Rights Propietat intel·lectual. En el nostre cas, al peu de pàgina de 
Pandora se n’indiquen els termes. Opcional

Així doncs, es tracta d’un projecte centrat en la comunicació de metadades sobre qualsevol material 
emmagatzemat en suport electrònic. Les metadades d’OAI s’han de codificar en Dublin Core mitjan-
çant els 15 elements que acabem d’esmentar.

Per definir aplicacions concretes, es poden establir perfils d’aplicació basats en un protocol determi-
nat (en aquest cas hem presentat OAI) i un esquema concret (Dublin Core). Els elements es pode 
discriminar en quatre categories: obligatori, condicional, recomanable i opcional.

• Obligatori. Identificador que cal omplir de manera ineludible.

• Condicional. Identificador necessari en cas  que n’hi hagi d’haver un d’obligatori.

• Recomanable. És una dada important i que permetrà recuperar el document més fàcilment, 
però és possible que en alguns casos no es pugui trobar o que pugui suposar una càrrega de 
treball molt important.

• Opcional. Hi ha llibertat total per incloure’l o no.
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Un mateix element pot ser repetit més d’una vegada per oferir una descripció més acurada. Per exem-
ple, Coverage fa referència tant a l’àmbit geogràfic com al període de temps, així que es podrien fer 
dues entrades, una per a cada contingut.
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11.  Terminologia

El Vocabulari emprat en aquesta guia s’ha definit seguint les diferents normes ISO mencionades; tot 
i això, a continuació es presenten alguns termes que s’han utilitzat en aquesta guia.

Accés: El dret, el mode i els mitjans per localitzar, utilitzar o recuperar 
la informació.

Color: RGB Adobe 1998: Tipus d’espai de color.

Compressió: Permet reduir el volum de l’arxiu i optimitzar l’espai 
d’emmagatzematge (abreujament del codi binari a partir d’algoritmes 
matemàtics). Tenim sistemes de compressió amb o sense pèrdua i sem-
pre es recomana utilitzar sistemes de compressió estandarditzats.

Cropping: Procediment de millora de les imatges que consisteix en 
l’eliminació de parts innecessàries o afegides, per exemple, marges no 
presents en el document original.

Descreening: Procediment de millora de la imatge per corregir efectes 
distorsionadors presents en les versions impreses d’imatges i que alte-
ren el resultat d’una digitalització.

Deskewing: Procediment de correcció de les imatges escanejades que 
consisteix en l’alineació de la imatge.

Despeckling: Procediment de millora d’imatges per eliminar patrons 
de punts presents en la digitalització d’imatges.

Digitalització	certificada:	Procediment de digitalització amb mesures 
reglades addicionals per assegurar la validesa jurídica del document.

Digitalització simple: Procediment de digitalització sense mesures 
addicionals per assegurar la seguretat del procediment.

Digitalització: Procediment per crear una imatge fidedigna d’un docu-
ment en format binari.

Documents audiovisuals: Documents en què la informació fixada es 
pot percebre o reproduir com a imatges amb so que transmeten l’efecte 
de moviment. Per extensió s’inclouen també les imatges amb moviment 
sense so incorporat. Inclouen els documents d’imatge en moviment 
amb o sense so i els sonors.
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Documents	cartogràfics: Documents en què la informació està re-
presentada a partir d’una base tècnica i matemàtica (geomètrica o fo-
togramètrica), amb la qual es pretén representar de manera objectiva la 
totalitat o una part de la superfície terrestre, de l’esfera celeste o d’un 
cos celeste, o de qualsevol entitat equiparable, real o irreal. Contenen, 
per tant, la pretesa representació objectiva de superfícies geogràfiques 
o astronòmiques (mapes, plànols geogràfics, plànols parcel·laris, cartes 
marines, portolans, ortofotos, cartes astronòmiques, etc.).

Documents icònics: Documents en què la informació es presenta 
mitjançant imatges que representen percepcions subjectives en tant que 
reflecteixen una percepció, una perspectiva o un punt de vista. Inclouen 
dibuixos, cartells, gravats, gràfics, fotografies, altres expressions artísti-
ques, etc. 

Documents	tecnogràfics: Documents en què la informació està re-
presentada a partir d’una base tècnica i matemàtica (geomètrica o foto-
gramètrica), i amb els quals es pretén representar de manera objectiva 
estructures (edificis o elements arquitectònics, infraestructures, etc.), ar-
tefactes (màquines, estris, peces, etc.), éssers (microorganismes, animals, 
etc.) o objectes (minerals, cristalls, etc.).

Documents textuals: Documents en què la informació està represen-
tada utilitzant un sistema de signes alfabètics o més d’un (mitjançant 
el text manuscrit, mecanografiat, imprès o projectat), llegibles amb o 
sense l’ajuda d’una màquina.

Escàner: Dispositiu utilitzat per a realitzar una digitalització.

Fitxer mestre: El fitxer mestre és una versió d’alta qualitat sense com-
pressió, per tant, serà un fitxer en format de conservació. La seva funció 
és la de guardar una còpia de seguretat de fidelitat màxima a l’original. 
Des d’aquest fitxer es generen els altres fitxers de menys qualitat. És el 
fitxer en format de preservació o màster.

Fitxers derivats: Els fitxers derivats s’obtenen del fitxer mestre i s’uti-
litzen per a la consulta i difusió a través de les xarxes. El requisit fona-
mental d’aquest tipus de fitxer és la lleugeresa. Es tracta de fitxers de 
consulta o difusió.

Format: «Els formats són unitats lògiques d’emmagatzematge d’infor-
mació que defineixen el tipus d’imatge, els paràmetres de visualització, i 
que determinen en gran mesura el sistema de compressió de dades» (D. 
Iglésias Franch, 2008, p. 28). Cal escollir formats estàndards. L’elecció 
del format dependrà de la finalitat de la digitalització.

Gray Gamma 2.2: Espectre de correcció de grisos.
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Imatge	digital	(preservació,	difusió...): Es considera una bona pràc-
tica que a la fase de captura el format de sortida sigui un format d’alta 
qualitat i sense compressió del qual podran derivar posteriorment els 
subproductes.

Interoperabilitat: Capacitat dels sistemes informàtics per a la inter-
connexió, el funcionament conjunt de forma compatible i l’intercanvi 
de dades, gràcies a la utilització de llenguatges i protocols comuns, i a 
l’accés als seus recursos de manera recíproca.

Metadades administratives: Definides a partir de les necessitats del 
projecte o de la institució, les metadades administratives comprenen 
tant les metadades tècniques com les metadades de preservació i, ge-
neralment, s’utilitzen per a la gestió interna dels fitxers digitals. Poden 
incloure informació sobre drets, reproducció, requeriments d’accés, etc.

Metadades de preservació: Les metadades de preservació compre-
nen la informació necessària per gestionar i preservar l’objecte digital. 
Aquestes metadades estan molt lligades a les funcions i activitats del 
repositori. Difereixen de les metadades tècniques en el sentit que docu-
menten els processos esdevinguts al llarg del temps (còpies, migracions 
de format, o qualsevol alteració produïda) d’emmagatzematge al repo-
sitori. Estan vinculades a les estratègies de preservació com la migració, 
l’emulació i les accions més rutinàries i automatitzades que fa el mateix 
sistema sobre un gran nombre d’objectes.

Metadades descriptives: Les metadades descriptives descriuen el con-
tingut físic i conceptual d’un objecte. Aquest tipus de metadades estan 
molt treballades i estructurades i són les més estandarditzades (Dublin 
Core, MARC...). Encara que les metadades descriptives solen estar em-
magatzemades a banda, és recomanable que algunes dades descriptives 
bàsiques acompanyin les metadades estructurals i tècniques incrustades 
al fitxer. Aquesta és una mesura de seguretat per evitar que s’extraviï 
l’objecte si mai aquest es dissocia de la base de dades que el defineix.

També associen diferents representacions d’un mateix objecte com ara 
el fitxer mestre amb els seus derivats.
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Metadades tècniques: Les metadades tècniques descriuen els atributs 
de l’objecte digital i ajuden a garantir que el fitxer serà conservat acura-
dament. Proporcionen informació útil per a les aplicacions que contro-
len els processos de transformació o migració a través dels formats de 
fitxer. També descriuen el procés de captura i els elements tècnics (pro-
gramari i maquinari) utilitzats per escanejar la documentació original, i 
aporten informació sobre els formats i la qualitat de la imatge. Com a 
mínim, les metadades tècniques haurien de proporcionar la informació 
necessària per recuperar, mostrar i utilitzar el fitxer digital.

OCR: Sigles per a Optical Character Recognition, en català, reconeixe-
ment òptic de caràcters. Aquest procediment permet detectar automà-
ticament el text en una imatge i la seva lectura per mitjans electrònics.

Patrimoni documental: Conjunt de documents d’una persona, orga-
nització o poble.

Perfil	de	color: Document amb dades que descriu de forma estandar-
ditzada el conjunt de colors de l’espai de color d’un document gràfic.

Profunditat de color: La profunditat és el nombre de bits utilitzats per 
representar el color de cada píxel. Com més profunditat, més detalls 
cromàtics. Bitonal: 1 bit (blanc o negre) Escala de grisos: entre 2 i 8 bits 
(fins a 256 grisos) Color: 24 bits (16,7 milions de colors).

Resolució: Genèricament la resolució és la capacitat d’una imatge de 
representar el detall. En el context de la imatge digital, la resolució cor-
respon al nombre de píxels per unitat de superfície (píxels per polzada). 
En general, com més resolució tingui, més fidel a l’original serà la imat-
ge digital.

Sistemes d’informació: Conjunt de processos i eines que permeten la 
gestió de la informació dintre d’una organització.

Time	Base	Corrector	(TBC):	Procediment per eliminar errors deri-
vats del suport en mitjans analògics.
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Annex I Normativa

L’objectiu d’aquest annex és el d’oferir un llistat de legislació útil en la preparació d’un projecte de di-
gitalització. No tots els elements aquí llistats són aplicables a la totalitat dels projectes de digitalització 
i queda subjecte a nova legislació i normativa. 

Legislació estatal
• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern.

• Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

• Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol.

Legislació autonòmica
• Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i

gestió de documents.

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern

• Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.

• Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

• Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

• Instrucció 1/2016, per la qual s’estableixen els criteris i el procediment per a l’elaboració de
còpies autèntiques pels òrgans administratius de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
mòdul eCòpia.

Estàndards nacionals
• Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI), estableix els principis i directrius d’interopera-

bilitat en l’intercanvi i conservació de la informació electrònica per part de les administraci-
ons públiques.

• Esquema Nacional de Seguridad, té per objecte establir la política de seguretat en la utilització
de mitjans electrònics i està constituït per principis bàsics i requisits mínims que permetin
una protecció adequada de la informació.

• Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Digitalització de Documents, aprovada per resolució
de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, regula els aspectes
tècnics de la digitalització.
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• Norma Tècnica d’Interoperabilitat de Procediments de copiat autèntic i conservació entre 
documents electrònics, aprovat per resolució 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d’Estat 
per a la Funció Pública, regula els aspectes procedimentals perquè les còpies puguin tenir la 
consideració de còpia autèntica.

Estàndards reconeguts a nivell internacional
• ISO 10196:2003 Document imaging applications -- Recommendations for the creation of  

original documents

• ISO 12029:2010 Document management -- Machine-readable paper forms -- Optimal design 
for user friendliness and electronic document management systems (EDMS)

• ISO/TR 12033:2009 Document management -- Electronic imaging -- Guidance for the se-
lection of  document image compression methods

• ISO 12651, Electronic document management.

• ISO 14641:2018 de gestió de documents electrònics, definició i operació d’un sistema d’in-
formació per a la preservació de documents electrònics - especificacions.

• UNE-ISO 15489-2016, Información y documentación. Gestión de documentos.

• UNE-ISO 23081, Información y documentación. Procesos de gestión de documentos. Me-
tadatos para la gestión de documentos.

• UNE-ISO 30300, Información y documentación. Sistema de gestión para los documentos.
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Annex II Informe final d’actuació

Identificació de l’informe
Nom de l’arxiu
Persona responsable
Data de l’informe

a) Descripció de l’actuació:

Adjudicació de la digitalització:

• Expedient i número de DOGC

• Número de lot corresponent

• Import

• Empresa adjudicatària
Identificació sumària de la documentació que s’ha digitalitzat.

Dates extremes.

Nombre de volums i/o pàgines.

Lloc on s’ha fet la digitalització (arxiu, locals de l’empresa...).

b) Valoració del procediment de treball:

Compliment del plec de prescripcions tècniques.

Compliment de les millores.

Compliment de calendaris previstos (entrega, retorn).

Incidències.

c) Valoració del resultat de la digitalització:

La numeració dels fitxers és correcta?

L’estructura de carpetes és correcta?

Qualitat de les digitalitzacions.

Incidències.

d) Observacions:

e) Cal	adjuntar	l’informe	final	d’actuació	de	l’empresa
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