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I. INTRODUCCIÓ

1. L’encàrrec

La incorporació de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació
(NTIC) a empreses i administracions ha obert i està obrint nous camps
d’actuació i noves possibilitats de tot tipus fins ara desconegudes. Aquesta
incorporació ha implicat sovint canvis en les organitzacions a diferents nivells,
alhora que ha esdevingut un mitjà per facilitar la inserció de molts especialistes
en aquest camp.

La digitalització de documents de tot tipus és una de les aplicacions d’aquestes
noves tecnologies que s'estén amb més rapidesa. I això és així perquè es
tracta d’una eina bàsica tant de preservació d’aquests documents com de
difusió del seu contingut. En el cas de les institucions que tenen per funció la
preservació del patrimoni documental, la digitalització esdevé fonamental per
aconseguir una adequada preservació i per facilitar-ne la consulta i la difusió
aprofitant els nous canals de comunicació que ofereix l’aplicació de les NTIC.
En el cas de les empreses, la digitalització permet tant la conservació de la
documentació com la seva correcta inclusió en la gestió documental de
l’empresa possibilitant d’aquesta manera una correcta gestió del coneixement.

L’increment detectat de les activitats de digitalització documental així com
d’altres tendències del context que l’afavoreixen com poden ser l’impuls des de
l’administració pública o l’aparició continua de novetats tecnològiques que el
posen a l’abast de les empreses i institucions endevina una tendència a la
possible generació d’un nou filó d’ocupació a l’entorn d’aquestes activitats. La
importància d'aquest fet, doncs, reclama dels poders públics una anàlisi de
l’status quo d’aquestes activitats per tal de  determinar la magnitud del
creixement d'activitat, saber quines són les tendències, les fortaleses i les
mancances, per tal de plantejar, si s'escauen, accions per a la regularització i
millora del desenvolupament de la seva estructura productiva en el marc del
sector serveis.

L’estudi s’inclou en un projecte de viabilitat d’un programa integrat que inclou
tant la difusió/comunicació dels resultats i conclusions de l’estudi a l’objecte de
sensibilitzar els òrgans empleadors de les bondats econòmiques i socials de la
creació de llocs de feina que puguin ser ocupats per persones en recerca de
feina; com accions d’orientació i formació ocupacional, de creació de llocs de
treball (inserció) i de formació en el lloc de treball.

1.1. Hipòtesi de treball

L’estudi està dissenyat per fer una diagnosi de necessitats i detectar  la
viabilitat per promoure la inserció laboral de persones en situació  d’atur  en
arxius i  centres de  documentació d’institucions o empreses efectuant tasques
de digitalització de documents.
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1.2. Objectius generals i resultats que es pretenen assolir

1. Determinació de la demanda de personal auxiliar i de suport tècnic en
els arxius i centres de documentació del districte de Terrassa entre
administracions públiques, universitats, institucions i empreses. Catàleg
de les empreses i institucions que desenvolupen arxius i centres de
documentació.

2. Determinació de les característiques dels perfils professionals
demandats pel sector. Catàleg (fitxes) de cadascun dels perfils segons
ocupació.

3. Determinació quantitativa del nombre de llocs de treball que podrien
crear-se en el sector.

4. Determinació de les línies operatives a desenvolupar des de les
administracions públiques per tal de fomentar l’ocupació en el sector dels
arxius i centres de documentació. Entre elles el plantejament de la política
de comunicació del programa integrat.

5. Establiment d’un sistema de seguiment i d’avaluació de les accions
proposades.
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2. Les fonts emprades

2.1. Un apunt previ: la manca de registres estadístics

La digitalització documental aplicada en arxius i centres de documentació és
una activitat que es pot desenvolupar en qualsevol tipus d’organització, tant
pública com privada, així mateix es pot dur a terme en qualsevol sector
d’activitat productiva. Pel fet que parlem d’una activitat que es desenvolupa al
sí de qualsevol organització no podem utilitzar les fonts estadístiques
clàssiques que ens serveixen per analitzar l’activitat productiva (CNAE, IAE,
etc.).

Per altra banda, tot i que hi ha nombrosos estudis que analitzen i quantifiquen
l’aplicació de les NTIC a empreses i institucions, no es concentren ni fan
esment de les activitats de digitalització documental, per la qual cosa ens
manquen dades al respecte.

2.2. La realització d’entrevistes a experts

La manca de registres estadístics i d’estudis específics que abordin la realitat i
extensió d’aquestes activitats, l’emergència de la digitalització i la seva
complexitat tècnica i d’aplicació han fet aconsellable mantenir diverses
entrevistes amb experts de diferents camps. Concretament s’ha triat experts en
el camp de l’organització d’empreses, en el de l’aplicació de les Noves
Tecnologies i en el de la digitalització de documents fotogràfics. Gràcies a la
informació obtinguda s’ha pogut perfilar l’enquesta alhora que millorar l’anàlisi
de les respostes obtingudes, a més de poder perfilar millor el marc i
antecedents d’aquestes activitats.

2.3. La realització d’una enquesta ad-hoc

La realització d’una enquesta a una mostra representativa de les empreses i
entitats susceptibles de desenvolupar activitats de digitalització documental en
el districte de Terrassa permet compensar els dèficits d’informació que hi ha a
nivell d’estadístiques oficials. L’enquesta a empreses i entitats recollint
informació tant qualitativa com quantitativa es mostra com una eina
imprescindible per completar el coneixement de la realitat alhora que permet
conèixer les opinions i previsions de futur sobre aquesta activitat dels mateixos
responsables de les empreses i institucions.

2.3.1. Característiques de la mostra

L’estudi es fonamenta en una anàlisi de la informació disponible sobre els
perfils de l’activitat al districte terrassenc, i en el resultat d'una enquesta
adhoc quantitativa a una mostra representativa de les institucions i les
empreses (al voltant de 150).

Respecte les institucions públiques i privades que tenen com objecte
preservar la documentació i posar-la a l’abast dels ciutadans, s’ha
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procedit a entrevistar1 als seus responsables i confeccionar un catàleg
recollint les característiques de la institució i les seves opinions respecte
la preservació digital.

Respecte les empreses, se’n va triar una mostra de 150 on hi estaven
representats diversos sectors d’activitat econòmica alhora que incloïen
empreses del districte terrassenc (p. ex. Vacarisses o Viladecavalls). La
mostra ha estat ja d’entrada esbiaixada en el sentit que s’ha triat una
majoria d’empreses de més de 10 treballadors en considerar que
aquestes són més susceptibles de tenir un arxiu i de tractar-lo digitalment.
S’ha optat per esbiaixar la mostra en aquest sentit ja que era més prioritari
conèixer de quina manera s’organitzen els arxius a les empreses i si s’hi
apliquen NTIC, que no pas saber estrictament quin percentatge
d’empreses del districte terrassenc tenen o no tenen arxiu. Cal tenir en
compte que quan parlem de les empreses del districte ens referim a un
majoritari nombre d’empreses amb menys de 10 treballadors. Així mateix,
hem de prendre amb la corresponent precaució els resultats referents a
l’aplicació de les NTIC a d’altres funcions de l’empresa que també es
comenten en els resultats de l’enquesta2. Finalment els resultats de
l’enquesta s’han basat en 35 empreses3, és a dir, un 23% de respostes
vàlides del total d’empreses sondejades.

2.4. Les fonts bibliogràfiques i hemerogràfiques

L’emergència de la digitalització els darrers anys s’ha materialitzat en l’aparició
de nombrosa bibliografia relacionada amb el sector. La realització darrerament
d’alguns estudis per conèixer la realitat d’aquesta activitat és la mostra de la
importància que està adquirint en el conjunt de les empreses i institucions.

Per altra banda, l’anàlisi hemerogràfic permet conèixer aquesta activitat des del
punt de vista d’aquells que l’apliquen. Les opinions i demandes expressades
per aquelles persones que en decideixen l’aplicació, el coneixement dels
debats a l’entorn de la complementarietat o substitució de microfilmació i
digitalització, els dubtes alhora de triar les eines de digitalització més
apropiades, la necessitat d’externalització d’aquestes activitats, etc. ens
permeten completar el coneixement de la realitat d’una activitat emergent.

El recull de premsa realitzat permet comprovar l’emergència de les activitats de
digitalització documental així com la continua aparició al mercat de novetats
tècniques que li són d’aplicació.

                                                       
1 Veure a l’Annex el model d’entrevista
2 Veure a l’Annex el model d’enquesta
3 Veure a l’Annex la relació d’empreses que han contestat vàlidament l’enquesta
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Documents i estudis consultats:

Com abordar la gestió dels documents administratius a les empreses: una reflexió 
des de l'experiència
2000 Jordi Andreu, Isabel Campos, Montserrat Canela, Jordi Serra
Article de la revista Ítem nº26

Llevando la Teoría a la Práctica. Tutorial de Digitalización de Imágenes
2003 Biblioteca de la Univesitat de Cornell
Extret de la pàgina http//:www.library.cornell.edu/preservation/tutorial-spanish/toc.html 

La preservació digital
1999 Alice Keefer
Article de la revista Ítem nº25

Formats per a la digitalització de documents
1998 Miquel Térmens Graells
Article de la revista Ítem nº22

La Documentació com a promoció del coneixement, o Tenim un gran futur, però no ens sortirà gratis
2001 Lluís Codina
Article de la revista Ítem nº29

Introducción al EDI
Extret de la pàgina http//:www.aecoc.es/web/comercio.nsf 

Les empreses de serveis en arxius: la millora de la qualitat en l'avenç cap a l'oficina sense papers
2001 Jordi Serramià i Cendra
Article de la revista Ítem nº28

L'externalització o la flexibilitat de la gestió
2001 Núria Balagué Mola
Article de la revista Ítem nº28

Algunes consideracions sobre l'externalització de serveis en els arxius d'empresa
2001 Josep Maria Casanellas Rosell
Article de la revista Ítem nº29

Arxius fotogràfics de Catalunya
Extret de la pàgina www.ultrafox.com

Herramientas para la gestión de los documentos electrónicos en los nuevos servicios 
de información y documentación
2000 Ricardo Garcia Caballero, Bonifacio Martin Galán
Comunicació presentada a les VII Jornadas Españolas de Documentación
Pàgina www.fesabid.org/Bilbao2000/

Nuevas tecnologías y servicios de información gráfica: reflexiones para el profesionals 
de la información ante la digitalitzación de imágenes fijas
1998 Ricardo García Caballero, Eva Mª Méndez Rodríguez
Comunicació presentada a les VI Jornadas Españolas de Documentación
Pàgina http//:fesabid98.florida-uni.es

El bibliotecario digital: el perfil de un nuevo profesional de la información
1998 María Muñoz Gómez, Penélope Rubiano Montaño
Comunicació presentada a les VI Jornadas Españolas de Documentación
Pàgina http//:fesabid98.florida-uni.es
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Empresa virtual. De la idea a la acción
2001 Mª de los Ángeles Gil Estallo
ESIC Editorial

Guies i eines de suport a la innovació. Eines de digitalització. Digitalització de l'Empresa
2003 CIDEM Generalitat de Catalunya

Programa de digitalització
2001 CIDEM Generalitat de Catalunya

Jornada "La difusión y el uso del patrimonio cultural por vía informática"
Centre de Documentació i Museu Tèxtil

Notas sobre la conversión digital de colecciones fotográficas antiguas
2000 Jesús Cia, Ángel Fuentes
Article de la revista Lligall nº16

Experiències i necessitats entorn dels arxius d'empresa
1995 Coia Escoda
Article de la revista Lligall nº9

L'arxiu i els interessos de l'empresa privada
1995 Shelley Hardcastle
Article de la revista Lligall nº9

Organització dels arxius a les empreses
1993 Maria Teresa Jurado de Baruch
Article de la revista Lligall nº7

El personal dels arxius. La funció arxivística i la seva repercussió en la plantilla
1997 Ramón Alberch, Mariona Corominas, Carme Martínez
Article de la revista Lligall nº11

1r Workshop d'intercanvi d'experiències i millores pràctiques en gestió de la innovació
2003 CIDEM, IESE

Real Decreto-Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica
Extret de la pàgina http//:cert.fnmt.es

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 d'abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia
Extret de la pàgina http//:civil.udg.es

Les Noves Tecnologies a les empreses de Terrassa
1999 Observatori Econòmic i Social de Terrassa. Foment de Terrassa, S.A.

Enquesta Societat de la Informació a Terrassa 2002
Extreta de la pàgina www.terrassa.net


