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1. L’ENCÀRREC DEL LLOC WEB

En compliment de la normativa sobre patrimoni cultural

En compliment de la normativa sobre reutilització de la informació del sector públic

En compliment de la normativa sobre accés electrònic als serveis públics

ELS ENS DEL SECTOR PÚBLIC OBLIGATS A SER A INTERNET

Abans de fer cap pas... podem ser a Internet o hem de ser-hi?

L’arxiu d’imatges a Internet en 6 passos
i sense empassegar

Plec de clàusules o document de referència amb indicació de funcions, llenguatge...• 

Període de prova abans de certifi car l’acabament dels treballs• 

277.2 de la Llei 30/2007

Llevat que es disposi una altra cosa en els plecs de clàusules administratives o en el document 
contractual, els contractes de serveis que tinguin per objecte el desenvolupament i la posada 
a disposició de productes protegits per un dret depropietat intel·lectual o industrial comporten 
la cessió d’aquest a l’Administraciócontractant. En tot cas, i encara que s’exclogui la cessió 
dels drets de propietatintel·lectual, l’òrgan de contractació sempre pot autoritzar l’ús del 
corresponent producte als ens, organismes i entitats pertanyents al sector públic a què es 
refereix l’article 3.1.

Obtenció dels drets sobre el lloc• 

Formalitzar documentalment la cessió dels drets• 

Responsabilitat sobre els elements gràfi cs o de disseny aportats pel dissenyador• 

El nom de domini registrat a nom del titular del lloc• 

Fer el lloc web accessible• 
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El prestador de serveis d’Internet, en principi responsable únic• 

Penjar imatges a Internet és un acte de comunicació pública• 

Acte de reproducció

Acte de comunicació pública

Article 20. Comunicació pública

1. S’entén per comunicació pública qualsevol acte pel qual una pluralitat de persones pot 
tenir accés a l’obra sense que prèviament se n’hagin distribuït exemplars a cadascuna 
d’elles. (…)

2. Especialment, són actes de comunicació pública: (…)

i) La posada a disposició del públic d’obres, per procediments amb fi l o sense, de tal manera 
que qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que elegeixi.

Fotografi es sobre les quals tinguem drets de reproducció i comunicació pública• 

Fotografi es que siguin de domini públic• 

Fotografi es sobre les quals tinguem drets de reproducció i comunicació pública• 

Fotografi es que siguin de domini públic• 

Ensenyar el catàleg del fons?• 

Reproducció per a biblioteca, arxiu... per a recerca• 

Il·lustració de la docència• 

Cita• 

2.1. LES IMATGES QUE HI PODEM PUJAR

2. LES IMATGES QUE PODEM O HEM DE PUJAR- HI

2.2. LES IMATGES QUE HI PODEM PUJAR SENSE CAP PROBLEMA

2.3. LES IMATGES QUE HI PODEM PUJAR PER FER POSSIBLE USOS CULTURALS, DOCENTS 

I        DE  RECERCA

OBRA FOTOGRÀFICA

MERA FOTOGRÀFICA

VIDA DE L’AUTOR

25 ANYS DE LA FOTOGRAFIA

80 ANYS POST MORTEM
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Article 32. Cita i il·lustració de l’ensenyament

És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa escrita, 
sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfi c fi guratiu, 
sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la 
seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot fer amb fi ns docents o 
de recerca, en la mesura justifi cada pel fi  d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de 
l’autor de l’obra utilitzada.

A títol de cita• 

Anàlisi• 

Comentari• 

Judici crític• 

DOCÈNCIA

INVESTIGACIÓ

2.4. DRET DE CITA

2.5. LES IMATGES QUE HI PODEM PUJAR

Fotografi es sobre les quals tinguem drets de reproducció i comunicació pública• 

Fotografi es que siguin de domini públic• 

Ensenyar el catàleg del fons• 

I les obres orfes?• 

3. L’OBTENCIÓ D’IMATGES PER L’USUARI

Lliurement descarregables• 

Utilitzables amb limitacions/condicions• 

Utilitzables amb limitacions/condicions i pagament de taxa• 
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4. COBRAR O NO COBRAR

Polítiques de foment de la reutilització de la informació• 

Llei 37/2007, article 3.2

Aquesta Llei s’aplica als documents elaborats o custodiats per les administracions i els 
organismes del sector públic, la reutilització dels quals sigui autoritzada per aquests. S’entén 
per document tota informació sigui quin sigui el seu suport material o electrònic així com la 
seva forma d’expressió gràfi ca, sonora o en imatge (…).

Llei 37/2007, article 3.3

Aquesta Llei no és aplicable als (…) 
e) documents sobre els quals hi hagi drets de propietat intel·lectual o industrial per part 
de tercers. (…) L’exercici dels drets de propietat intel·lectual de les administracions i els 
organismes del sector públic s’ha de fer de manera que se’n faciliti la reutilització.

No imprescindible contraprestació• 

Taxa o preu públic aprovats per ordenança• 

Poden diferenciar usos comercials i no comercials• 

Imports que afavoreixin la utilització• 

Plataforma externa• 

Proporciona seguretat en la transmissió• 

Exclusió de responsabilitats• 

Exclusió d’obligacions en matèria de protecció de dades• 
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5. INFORMACIÓ QUE NO POT FALTAR

6. SEGUINT ELS PASSOS D’ALTRES

Identifi cació del titular del lloc: nom, domicili, CIF...• 

Informació general sobre drets i usos de les imatges• 

Informació sobre el dret a la pròpia imatge• 

Formulari per sol·licitar imatges sobre la base d’excepcions• 

Informació sobre el tractament de dades de l’usuari si el fem registrar• 

Formulari d’alta al correu (mailing)• 

Formulari per presentar queixes• 

Sol·licitud de col·laboració per corregir errors• 

Sol·licitud de col·laboració per completar informació• 

Reconeixement (Attribution): En l’explotació, reconèixer l’autoria

No Comercial (Non Commercial): Explotació limitada a usos no comercials

Sense Obres Derivades (No Derivative Works): L’autorització no inclou la transformació per crear una 
obra derivada

Compartir Igual (Share Alike): Autoritza la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa 
llicència
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NORMES DE REFERÈNCIA

DIRECTIVA 2001/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2001, relativa a 
l’harmonització de determinats aspectes dels drets d’autor i drets afi ns als drets d’autor en la societat 
de la informació.

DIRECTIVA 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de novembre de 2003, relativa a la 
reutilització de la informació del sector públic.

DIRECTIVA 2004/48/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, relativa al respecte 
dels drets de propietat intel·lectual.

DIRECTIVA 2006/116/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa al 
termini de protecció del dret d’autor i de determinats drets afi ns.

LLEI ORGÀNICA 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge.

LLEI 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

REIAL DECRET LEGISLATIU 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat 
intel·lectual.

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

LLEI 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

LLEI 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

LLEI 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

LLEI 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

RECURSOS A LA XARXA

<www.mcu.es/propiedadInt/index.html>

Lloc web del Ministeri de Cultura per a l’àmbit de propietat intel·lectual.

<http://cat.creativecommons.org>

Pàgina d’informació sobre les llicències Creative Commons a l’Estat espanyol, administrada per la 
Universitat de Barcelona.
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<www.arrow-net.eu>

Lloc web del projecte «ARROW» (obres orfes).

<www.uaipit.com>

Portal de la Universitat d’Alacant sobre propietat intel·lectual, propietat industrial i societat de la 
informació.

<http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/index_en.htm>

Lloc web de la Unió Europea sobre drets d’autor.

<www.aporta.es>

Lloc web de l’Administració de l’Estat per promoure la reutilització de la informació del sector públic.

<http://opendata.euskadi.net>

Lloc web del Govern del País Basc sobre reutilització.

ARTICLES DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL (REIAL DECRET 
LEGISLATIU 1/1996)

ARTICLE 17. Dret exclusiu d’explotació i les seves modalitats.
Correspon a l’autor l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la seva obra en qualsevol forma i, en 
especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, que no es poden 
efectuar sense la seva autorització, excepte
en els casos que preveu aquesta Llei.

ARTICLE 18. Reproducció
S’entén per reproducció la fi xació directa o indirecta, provisional o permanent, per qualsevol mitjà i en 
qualsevol forma, de tota l’obra o de part d’aquesta, que permeti la seva comunicació o l’obtenció de 
còpies.

ARTICLE 19. Distribució
1. S’entén per distribució la posada a disposició del públic de l’original o de les còpies de l’obra, en un 
suport tangible, per mitjà de venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma.

2. Quan la distribució sigui efectuada mitjançant venda o un altre títol de transmissió de la propietat, en 
l’àmbit de la Unió Europea, pel mateix titular del dret o amb el seu consentiment, aquest dret s’esgota 
amb la primera, si bé només per a les vendes i transmissions de propietat successives que es realitzin 
en l’àmbit territorial esmentat.
(...)
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4. S’entén per préstec la posada a disposició d’originals i còpies d’una obra per al seu ús per un temps 
limitat sense benefi ci econòmic o comercial directe ni indirecte, sempre que el préstec es porti a terme 
a través d’establiments accessibles al públic.
S’entén que no hi ha benefi ci econòmic o comercial directe ni indirecte quan el préstec efectuat per 
un establiment accessible al públic doni lloc al pagament d’una quantitat que no excedeixi el que sigui 
necessari per cobrir les despeses de funcionament.
Aquesta quantitat no pot incloure totalment o parcialment l’import del dret de remuneració que s’hagi 
de satisfer als titulars de drets de propietat intel·lectual d’acord amb el que disposa l’apartat segon de 
l’article 37.

ARTICLE 20. Comunicació pública
1. S’entén per comunicació pública qualsevol acte pel qual una pluralitat de persones pot tenir accés 
a l’obra sense que prèviament se n’hagin distribuït exemplars a cadascuna d’elles. No es considera 
pública la comunicació quan es faci dins d’un àmbit estrictament domèstic que no estigui integrat o 
connectat a una xarxa de difusió de qualsevol mena.

2. Especialment, són actes de comunicació pública:
a) Les representacions escèniques, les recitacions, les dissertacions i les execucions públiques de les 
obres dramàtiques, dramaticomusicals, literàries i musicals per qualsevol mitjà o procediment.
b) La projecció o l’exhibició pública de les obres cinematogràfi ques i de les altres audiovisuals.
c) L’emissió de qualsevol obra per radiodifusió o per qualsevol altre mitjà que serveixi per a la difusió 
sense fi l de signes, sons o imatges. El concepte d’emissió comprèn la producció de senyals portadors 
de programes cap a un satèl·lit, quan la recepció d’aquests senyals pel públic només és possible per 
mitjà d’una entitat diferent de la d’origen.
d) (…)
e) (…)
f) La retransmissió, per qualsevol dels mitjans esmentats als apartats anteriors i per una entitat diferent 
de la d’origen, de l’obra radiodifosa. S’entén per retransmissió per cable la retransmissió simultània, 
inalterada i íntegra, per mitjà de cable o microones d’emissions o transmissions inicials, incloses les 
realitzades per satèl·lit, de programes radiodifosos o televisats destinats a ser rebuts pel públic.
g) (…)
h) L’exposició pública d’obres d’art o les seves reproduccions.
i) La posada a disposició del públic d’obres, per procediments amb fi l o sense, de tal forma que 
qualsevol persona pugui accedir-hi des del lloc i en el moment que elegeixi.

ARTICLE 21. Transformació
1. La transformació d’una obra comprèn la traducció, l’adaptació i qualsevol altra modifi cació de 
la forma d’aquesta que derivi en una obra diferent. Quan es tracti d’una base de dades a què fa 
referència l’article 12 d’aquesta Llei, també es considera transformació la reordenació d’aquesta base 
de dades.

2. Els drets de propietat intel·lectual de l’obra que resulti de la transformació corresponen a l’autor 
d’aquesta última, sens perjudici del dret de l’autor de l’obra preexistent d’autoritzar, durant tot el 
termini de protecció dels seus drets sobre aquesta base de dades, l’explotació d’aquests resultats 
en qualsevol forma i especialment mitjançant la seva reproducció, distribució, comunicació pública o 
nova transformació.
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ARTICLE 32. Cita i il·lustració de l’ensenyament
1. És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa escrita, sonora o 
audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfi c fi guratiu, sempre que es tracti 
d’obres ja divulgades i la inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici 
crític. Aquesta utilització només es pot fer amb fi ns docents o de recerca, en la mesura justifi cada pel 
fi  d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada.
Les recopilacions periòdiques efectuades en forma de ressenyes o revista de premsa tenen la 
consideració de cites. No obstant això, quan es realitzin recopilacions d’articles periodístics que 
consisteixin bàsicament en la seva mera reproducció i l’activitat esmentada es realitzi amb fi ns 
comercials, l’autor que no s’hi hagi oposat expressament té dret a percebre una remuneració equitativa. 
En cas d’oposició expressa de l’autor, l’activitat esmentada no s’entén emparada per aquest límit.

2. No necessita autorització de l’autor el professorat de l’educació reglada per realitzar actes de 
reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres o d’obres aïllades de 
caràcter plàstic o fotogràfi c fi guratiu, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris, quan 
aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de les seves activitats educatives a les aules, en la 
mesura justifi cada per la fi nalitat no comercial perseguida, sempre que es tracti d’obres ja divulgades 
i, llevat dels casos en
què sigui impossible, s’incloguin el nom de l’autor i la font. No s’entenen compreses en el paràgraf 
anterior la reproducció, distribució i comunicació pública de compilacions o agrupacions de fragments 
d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfi c fi guratiu.

ARTICLE 37. Reproducció, préstec i consulta d’obres mitjançant terminals especialitzats en determinats 
establiments
1. Els titulars dels drets d’autor no es poden oposar a les reproduccions de les obres quan les duguin 
a terme sense fi nalitat lucrativa museus, biblioteques, fonoteques, fi lmoteques, hemeroteques o arxius 
de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científi c i la reproducció es 
realitzi exclusivament per a fi ns de recerca o conservació.
(…)

3. No necessita autorització de l’autor la comunicació d’obres o la posada d’aquestes a disposició de 
persones concretes del públic a efectes de recerca quan es realitzi mitjançant xarxa tancada i interna 
a través de terminals especialitzats instal·lats amb aquesta fi nalitat en els locals dels establiments 
esmentats en l’apartat anterior i sempre que aquestes obres constin en les col·leccions del mateix 
establiment i no
siguin objecte de condicions d’adquisició o de llicència. Tot això sense perjudici del dret de l’autor a 
percebre una remuneració equitativa.

ARTICLE 45. Formalització escrita
Qualsevol cessió s’ha de formalitzar per escrit. Si, amb el requeriment previ fefaent, el cessionari 
incompleix aquesta exigència, l’autor pot optar per la resolució del contracte.

ARTICLE 48. Cessió en exclusiva
La cessió en exclusiva s’ha d’atorgar expressament amb aquest caràcter i ha d’atribuir al cessionari, 
dins de l’àmbit de la cessió, la facultat d’explotar l’obra amb exclusió d’una altra persona, comprès 
el mateix cedent i, llevat que hi hagi un pacte en contra, les d’atorgar autoritzacions no exclusives a 
tercers.
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Així mateix, li confereix legitimació, amb independència de la del titular cedent, per perseguir les 
violacions que afectin les facultats que se li hagin concedit.
Aquesta cessió constitueix el cessionari en l’obligació de posar tots els mitjans necessaris per a 
l’efectivitat de l’explotació concedida, segons la naturalesa de l’obra i els usos vigents en l’activitat 
professional, industrial o comercial de què es tracti.

ARTICLE 49.Transmissió del dret del cessionari en exclusiva
El cessionari en exclusiva pot transmetre a un altre el seu dret amb el consentiment exprés del 
cedent.
Si no hi dóna el seu consentiment, els cessionaris han de respondre solidàriament davant el primer 
cedent de les obligacions de la cessió.
No cal el consentiment quan la transmissió es porta a terme com a conseqüència de la dissolució o del 
canvi de titularitat de l’empresa cessionària.

ARTICLE 50. Cessió no exclusiva
1. El cessionari no exclusiu queda facultat per utilitzar l’obra d’acord amb els termes de la cessió i en 
concurrència tant amb altres cessionaris com amb el mateix cedent. El seu dret és intransmissible, 
excepte en els casos que preveu el paràgraf tercer de l’article anterior.

2. Les autoritzacions no exclusives concedides per les entitats de gestió per a la utilització dels seus 
repertoris són, en tot cas, intransmissibles.

ARTICLE 128. De les meres fotografi es
El qui faci una fotografi a o una altra reproducció obtinguda per un procediment anàleg a la fotografi a, 
quan ni l’una ni l’altra no tinguin el caràcter d’obres protegides en el llibre I, té el dret exclusiu d’autoritzar-
ne la reproducció, la distribució i la comunicació pública, en els mateixos termes que reconeix aquesta 
Llei als autors d’obres fotogràfi ques.
Aquest dret té una durada de vint-i-cinc anys a comptar del dia 1 de gener de l’any següent a la data 
de realització de la fotografi a o la reproducció. 



DIEGO FONTALBA
Tècnic del Servei de Reproducció i

Tractament Digital d’INSPAI

Taller d’implementació 
en la digitalització

de fotografi es
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INDEX

1. DIGITALITZACIÓ = PRESERVACIÓ I DIFUSIÓ

2. FLUX DE TREBALL

2.1. PREPRODUCCIÓ

2.2. PRODUCCIÓ

2.3. POSTPRODUCCIÓ
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Taller d’implementació en la digitalització 
de fotografi es

1. DIGITALITZACIÓ = PRESERVACIÓ I DIFUSIÓ

2. FLUX DE TREBALL

Podem parlar de tres etapes en la creació d’imatges digitals. Totes les actuacions que duem a terme 
en les diferents etapes infl uiran en la qualitat fi nal de la imatge. 

2.1. PREPRODUCCIÓ

2.2. PRODUCCIÓ

2.3. POSTPRODUCCIÓ

2.1. PREPRODUCCIÓ

• Atributs dels documents originals

Les característiques físiques dels documents originals poden infl uir de diferents maneres en • 
la conversió.

Normalment cal portar a terme tractaments bàsics de conservació previs i rutines per controlar • 
la llum i altres condicions ambientals durant l’escaneig.

Quan el material tingui un valor material elevat es recomana que sigui examinat per un • 
conservador abans d’escanejar-lo.

• Preparació de l’entorn de digitalització i visualització

PC de nivell normal amb lector de targetes.• 

Escàner de safata plana per a opacs capaç d’oferir una resolució òptica mínima de 2.400 ppp.• 

Escàner de transparències o bé adaptador per a escàner pla.• 

Impressora.• 

• Confi guració dels dispositius

Escàner

Correcta confi guració dels programaris de captura.• 

Els perfi ls d’entrada defi neixen quins valors de color està capturant l’escàner.• 

Un dispositiu estable.• 

Desactivar qualsevol tipus d’automatisme de millora de la imatge.• 
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Pantalla

Calibratge de pantalla.• 

Tenir en compte la normativa.• 

ISO 3664:2009, Condicions de visualització per a la tecnologia gràfi ca i fotogràfi ca.• 

ISO 12646:2008, Tecnologia gràfi ca. Visualització de proves de color. Característiques • 

i condicions de visualització.

   www.iso.org

2.2. PRODUCCIÓ 

• Abans d’escanejar:

Netejar tant l’original com el vidre de l’escàner.

Utilitzar guants per manipular els originals.

Mantenir net el lloc de treball.

• Escanejar sempre en color

Què cal fer amb les imatges en blanc i negre? Sempre hem d’escanejar en color.

La conversió a blanc i negre la farem posteriorment (Photoshop).

• Profunditat de bit

Escanejar a 48 bits per píxel (16 bits per canal).

Gran riquesa tonal.

Més resistència al retoc.

Un pas universal a 2.400 ppp, 48 bits/píxel genera una imatge d’uns 40 a 50 MB en TIFF 

sense comprimir.

• Àrea d’escaneig

Incloure el suport secundari en l’àrea d’escaneig.

No només tenim informació iconogràfi ca.

Sovint tenim informació apuntada als marges i a darrere de la imatge: dates, llocs, personatges 

que hi apareixen, etc.
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• Resolució 

Evitar escanejar diverses vegades el mateix document.

No podem escanejar sempre a la màxima resolució.

Punt intermedi entre la màxima resolució i una resolució insufi cient.

Diferència entre resolució inicial d’escaneig i resolució fi nal del document.

En opacs la còpia digital ha de poder ser reproduïda en la mateixa mida que l’original.

Utilitzar sempre que es pugui resolucions submúltiples de la màxima òptica per tal d’obtenir 

els millors resultats.

Evitar sempre resolucions interpolades.

   costat major fi nal  x resolució fi nal  = resolució a utilitzar

 costat major original

Document original                                                                                      (negatiu 35 mm)                     

Costat menor (cm) Costat major (cm) Resolució a utilitzar (ppp)

2,4 3,6 1.500

Document fi nal digitalitzat                                                                        (positiu 13 x 18 cm)

Costat menor (cm) Costat major (cm) Resolució fi nal

13 18 300

•  Format i nivell de compressió

2.3. POSTPRODUCCIÓ

• Optimització de la imatge

Gestió del color amb Adobe Photoshop

Correcció del reenquadrament

Control de nivells

Diferents sortides i perfi ls

Màscares d’enfocament

Accions

Metadades



JORDI MESTRE
Cap de fotografi a de l’IPHES

 ( Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social )
i conservador de fotografi es.

Taller bàsic  
d’identifi cació i 
conservació de 

fotografi es
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EL SENYAL ANALÒGIC

Taller bàsic  d’identifi cació i 
conservació de fotografi es

Des del dia del seu naixement, el 1839, la fotografi a ha evolucionat al mateix ritme que ho ha fet la 
ciència i tota la societat, aplicant en alguns casos els invents que s’han succeït, i, en d’altres, essent el 
motor de les evolucions que després han envaït la societat. Només cal recordar que el primer plàstic 
va ser un invent pensat per substituir els pesants vidres dels negatius de fotografi a, i que la possibilitat 
de fer bobines va propiciar el naixement del cine. Ara, en canvi, els plàstics són en tots els àmbits de 
la nostra vida.  

Els invents en l’àmbit de la química i la tecnologia en general han estat enormes, i en el que anomenem 
fotografi a s’inclouen una gran quantitat de procediments que serveixen per fer una imatge. Així, aquelles 
velles fotos anomenades daguerreotips són molt diferents dels negatius sobre vidre o els positius en 
paper, o les imatges sobre plàstic en blanc i negre també són distintes de les imatges en color. En 
alguns casos els procediments que s’han emprat en la realització de fotografi es són molt estables i 
molt poc en d’altres, fet que comporta molts problemes de conservació.

La identifi cació dels procediments presents en el nostre fons és molt important  per tal de saber quins 
seran els requeriments de conservació que poden ser específi cs per a determinades fotos o preveure 
problemes de conservació. A vegades la identifi cació és bastant complexa, i cal deixar-la en mans d’un 
especialista.

De tota manera, hi ha una sèrie de factors que són determinants per a una bona conservació.

1. SISTEMES D’ARXIVAMENT

Hi ha dos sistemes clàssics per arxivar fotografi es:

1.1. EN PRESTATGES

El sistema de les fotos ensobrades en paper neutre, posades en capses adients, i aquestes en 
prestatges, perquè sigui correcte requereix que les capses no estiguin apilonades, sinó que cada una 
ocupi un espai al prestatge. 

Les fotografi es, a les capses, podran anar en vertical o en horitzontal. Triarem l’arxivament horitzontal 
per a còpies en paper. En aquest cas caldrà que la capsa no tingui el frontal rígid, per tal de facilitar 
l’accés a les fotos que conté.

L’arxivament vertical és molt adequat per a plaques de vidre, però s’haurà de tenir present que les 
capses no estiguin ni massa plenes, ja que això difi cultaria l’ús de les fotografi es, ni massa buides, ja 
que tindríem moviments importants que podrien produir problemes mecànics.

Els principals defectes d’aquesta mena d’arxivament són la poca ventilació i una certa difi cultat per a 
la inspecció
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1.2. EN ARXIVADORS DE CALAIXOS

En canvi, el sistema d’arxivadors pot produir importants inèrcies, però cada vegada que s’obre un 
calaix es produeix una gran renovació de l’aire i es té accés a una quantitat important de material que 
es pot inspeccionar només obrint el sobre corresponent. És, per tant, útil per a procediments inestables 
que requereixin una bona ventilació i una inspecció freqüent. És important que els arxivadors siguin 
d’un bon material i que funcionin amb fi nor

   

2. MATERIALS DE CONSERVACIÓ

2.1. ARXIVADORS I PRESTATGES

Antigament era molt usada la fusta, però s’ha vist que al llarg del temps deixa anar vapors àcids, fet 
pel qual ha quedat totalment descartada avui dia. 

Actualment, s’ha optat per la utilització de metalls que compleixin una sèrie de requisits d’estabilitat: 
és important que no es rovellin i que, en cas d‘estar pintats, la pintura no alliberi vapors perillosos per a 
les fotografi es. Moltes pintures, al llarg de l’assecat alliberen peròxids; unes substàncies molt reactives 
que produeixen a les imatges una reacció redox molt espectacular.

Per a arxivadors i prestatges es pot usar ferro revestit de pintura cuita al forn o de pintura epoxi, o 
qualsevol metall anoditzat.

Si els prestatges formen una bateria, s’han d’unir entre ells per la part superior a fi  d’evitar les caigudes 
del tipus “fi txes de dòmino”.

Les caigudes d’arxivadors són menys probables, però es poden produir en obrir un calaix superior 
molt carregat que no tingui pes a la zona de baix.

2.2. LES CAPSES

Per una qüestió pràctica evident, molts fotògrafs guardaven les plaques en les mateixes capses de 
cartró en què venien de fàbrica. Aquestes capses antigues són d’un material molt dolent, i són les 
principals responsables del mirall de plata i altres problemes, ja que alliberen una gran acidesa. Han de 
ser substituïdes per capses de cartró neutre, sense grapes ni coles àcides.

Triarem capses verticals per al material sufi cientment rígid, com ara plaques de vidre o fotomuntatges 
sobre cartró. Les capses horitzontals serviran per contenir material que es pugui deformar en cas de 
posar-lo vertical.

2.3. ELS SOBRES

Sigui quin sigui el sistema d’arxivament escollit, les plaques s’han d’ensobrar de manera individual.

Al mercat hi ha una gran varietat de materials de conservació adaptats a cada circumstància. N’hi ha 
de transpirables, com ara el paper o el Tyvek (polietilè), o molt transparents però no transpirables, com 
ara el Mylar (polièster), polipropilè o triacetat de cel·lulosa. 
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Els materials molt llisos i no transpirables són poc aconsellables en general, ja que no poden compensar 
els augments d’humitat produïts per oscil·lacions de temperatura i poden propiciar adhesions i atacs 
per fongs. Són molt útils, en canvi, a efectes pràctics, per tal d’evitar problemes a les fotografi es que 
cal consultar sovint.

Sempre que les circumstàncies ho permetin, el material preferible és el paper. No tots els papers són 
adequats per a la conservació. Així, cal evitar els papers cristall (sulfurats) i els de composició incerta.

Els papers adequats han de tenir en la composició una quantitat mínima del   90 % alfa cel·lulosa i no 
tenir colorants, que podrien migrar, ni quantitats notables de metalls ni de blanquejants òptics. S’han 
d’haver fabricat en un medi neutre per tal de tenir un pH proper a la neutralitat.

De papers adients per a la conservació de fotografi es, se’n fabriquen de dues menes: amb càrrega 
alcalina o sense; és a dir, que poden contenir una substància inerta que s’activa només en presència 
d’acidesa i la neutralitza. 

La càrrega alcalina neutralitzarà tant l’acidesa provinent de les fotografi es contingudes com la d’una 
contaminació exterior. És, per tant, molt útil en la majoria del casos. Cal, però, tenir en compte que 
hi ha una sèrie de procediments que es poden decolorar per la pèrdua d’acidesa i que, per tant, 
requeriran ser conservats en papers sense càrrega alcalina. Aquests procediments són:

- Calotips i papers salats en general

- Papers a l’albúmina

- Procediments en color moderns, tant negatius com positius

La resta de procediments es guardaran de preferència en sobres amb càrrega alcalina.

Les formes dels sobres per guardar plaques són molt variades. Poden estar oberts per una banda o per 
dues per facilitar-ne l’accés, o tenir solapa tot al llarg per evitar l’entrada de pols. També poden estar 
encolats o simplement tancats amb quatre solapes. Sempre posarem l’emulsió en una banda que sigui 
contínua, que no pugui provocar sécs a l’emulsió. Les coles també s’han de prendre en consideració. 
En general, per a sobres, la cola més usada és l’acetat de polivinil neutre, encara que també es poden 
usar el midó, la gelatina o la Tylose. 

Per guardar material a temperatures molt baixes existeixen sobres estancs d’alumini revestit de 
polietilè, que en realitat han de ser considerats contenidors, ja que no supleixen el sobre de paper, sinó 
que el contenen. 

Si cal emprar sobres d’alumini, com si s’ha d’encapsular alguna cosa, hem de recordar que junt 
amb la fotografi a encapsulem l’atmosfera present (per tant, la humitat relativa a una determinada 
temperatura), i que si baixem la temperatura, la humitat augmentarà a l’interior del contenidor de 
manera espectacular. És, per tant, preceptiva una bona aclimatació, en les condicions defi nitives de 
temperatura, abans d’encapsular. A part d’humitat, també encapsularem espores, contaminants i tot el 
que contingui l’atmosfera, i si el material encapsulat no és estable, fabricarà gasos contaminants que 
no podran ser alliberats a l’exterior per falta de ventilació. Abans d’encapsular hem de tenir, per tant, 
una gran cautela.
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3. L’AMBIENT

3.1. TEMPERATURA I HUMITAT

L’ambient on es troben les fotografi es té una importància cabdal per a la seva conservació. 

Entenem per ambient la composició de l’aire que envolta les fotografi es i el seu estat físic; és a dir, 
condicions de temperatura i humitat relativa.

Les temperatures baixes alenteixen, en general, les reaccions químiques de degradació de les 
fotografi es arxivades. 

Pel que fa al factor humitat, sempre ens referim a la humitat relativa, que defi nim com el resultat de 
dividir la massa del vapor d’aigua contingut en un volum d’aire per la massa del vapor que caldria per 
saturar el mateix volum d’aire a la mateixa temperatura. En general s’expressa en tant per cent. 

Si augmentem la temperatura sense aportar humitat extra, la humitat relativa baixa, i si la temperatura 
baixa, la humitat relativa puja, de manera que pot arribar a la saturació i, per tant, a la condensació.

Amb una humitat relativa extremament baixa, tindrem com a efecte en els materials arxivats papers 
cargolats i, probablement, l’aparició d’esquerdes en alguns suports. Si, per contra, la humitat relativa 
és molt alta, afavorirem les degradacions àcides, i els atacs per fongs i bactèries seran corrents.

Les oscil·lacions acusades de la temperatura i la humitat relativa produeixen pèrdues d’adhesió entre 
les gelatines i els vidres, i també condensacions que poden provocar que les gelatines s’enganxin als 
materials d’interposició

En general, és millor tenir unes condicions ambientals estables encara que moderadament inadequades 
que unes condicions generalment correctes però amb periòdiques oscil·lacions brusques

Abans de recórrer a solucions dràstiques per mantenir les condicions de temperatura i humitat és 
convenient fer un seguiment dels espais triats, amb termohigrògrafs registradors. Si aconseguim un 
lloc amb unes bones condicions termoestàtiques i no tenim fi ltracions d’aigua, només ens caldrà, 
probablement, un cert control sobre la humitat. Llavors, la climatització serà molt més fàcil i econòmica 
que no pas si les condicions del local són, d’entrada, molt inadequades. 

En general resulten inadequats els locals sota teulat i en subterranis. 

La millor orientació acostuma a ser la dels locals amb les obertures al nord per tal d’evitar el salt diari 
de temperatures i humitat per l’escalfament directe del sol.

La dimensió del local és convenient que no sigui excessiva si volem facilitar la climatització. Si cal, per 
exemple, un deshumidifi cador i el  dipòsit és molt petit, podem utilitzar quasi qualsevol aparell, per 
modest que sigui. En un dipòsit gran els requeriments seran més grans i, per tant, el cost econòmic, 
més important.
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Les solucions per mantenir un dipòsit amb la temperatura inferior al 20º i la humitat relativa controlada 
i estable passen per la climatització del local o bé pels armaris climatitzadors.
Com més baixos siguin els valors desitjats, més augmentarà el cost econòmic i les difi cultats 
tècniques. 

En el moment d’elegir els valors de temperatura i humitat relativa del dipòsit cal plantejar-se la 
freqüència d’ús, ja que si tenim uns valors de temperatura molt baixos i el material emmagatzemat 
s’ha d’usar amb molta freqüència, estarem produint periòdics salts de temperatura que poden donar 
la situació paradoxal que l’elecció de la temperatura baixa no resulti un benefi ci, sinó un perjudici per 
a la col·lecció. 

Els valors d’humitat massa baixos poden portar al fet que la capa de la imatge de determinades fotos 
s’esquerdi. En canvi, les humitats de més del 60 % provocaran l’aparició de fongs. El control de la 
humitat és potser el factor més crucial per a una bona conservació.

4. VALORS RECOMANATS

4.1. BLANC I NEGRE

Per a plaques de vidre (albúmines, col·lodions i gelatines):

- Temperatura: Se situarà entre els 15 i els 25º C. És preferible no passar del 20ºC. 

- Humitat relativa: Cal que estigui entre el 20 i el 50%. És preferible no passar del 40%.

Per a suports de nitrat de cel·lulosa:

- Temperatura: De 10 a 16 ºC. Són preferibles els valors més baixos.

- Humitat relativa: Del 15 a 50 %. Són preferibles els valors del 30 % o inferiors.

Èsters de cel·lulosa en general:

- Temperatura: Inferior a 21 ºC. La pràctica recomana valors entre els 18 i    21 ºC.

- Humitat relativa: Del 15 al 50 %. És recomanable del 30 %.

Suports de polièster (polietilentereftalat):

- Temperatura: Inferior a 21 ºC. La pràctica recomana valors entre els 18 i    21 ºC

- Humitat relativa: Entre el 30 i el 50 %. Cal que no sigui inferior al 30 %.

Suports en paper:

- Temperatura: Entre els 15 i els 25º. És aconsellable no passar de 21º.

- Humitat relativa: Entre el 30 i el 50 %. És aconsellable el valor més baix.
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4.2. FOTOGRAFIES EN COLOR

- Temperatura: Inferior a 2º. Es pot arribar fi ns a valors de -31º sempre que sigui en sobres estancs que, 
en cas d’ús, requeriran una llarga climatització abans de l’obertura.

- Humitat relativa: Per a suports d’èster de cel·lulosa, entre el 15 i el 30 %. Per als suports de polièster, 
entre el 25 i el 30 %.

Si en un mateix arxiu coexisteixen diferents tipus de suports i procediments, la humitat relativa la 
fi xarem al 30 % amb una oscil·lació de +/- 5 %.

5. GASOS CONTAMINANTS

Les fotografi es són molt sensibles als productes oxidants. Les fons de contaminació d’un arxiu poden 
ser externes o internes. 

Entre les fons externes de contaminació, les més importants són els gasos d’escapament dels vehicles 
de motor i els gasos de les indústries. Del carrer ens arriben principalment òxids de sofre i nitrogen, ozó 
i peròxids, els quals seran els responsables de la decoloració de les fotografi es. 

També arriben de l’exterior partícules més grosses: la pols, de composició molt variada, espores, 
pol·len, partícules de fi bres, etc.  

Els contaminants interns poden provenir de les pintures fresques, la degradació de suports de nitrat o 
acetat, l’ús de materials inadequats com ara fusta, determinades coles, papers i cartrons àcids, PVC, etc. 

Les fotocopiadores i les impressores làser són un focus de contaminació per ozó, que és un oxidant molt actiu.

Entre els productes de neteja cal evitar absolutament el lleixiu i usar sabons neutres.

6. LA LLUM

La incidència de la llum sobre la plata, que constitueix la imatge de la majoria de les fotografi es en 
b/n, és quasi nul·la. No passa el mateix, però, amb papers, plàstics, albúmines, colorants i productes 
residuals que podem tenir a les imatges. El paper baritat amb imatge de plata és dels procediments més 
estables a la llum, amb la condició que sigui ben tractat. Els procediments en b/n més inestables són 
els daguerreotips, els col·lodions i les albúmines. Els procediments en color es decoloren ràpidament 
amb la llum.

L’efecte de la llum sobre les fotografi es és acumulatiu; és a dir, fa el mateix efecte una exposició 
perllongada que moltes de curtes de la mateixa durada i intensitat.

La pitjor llum és la que conté més raigs ultraviolats, o sigui, la del sol i la dels tubs fl uorescents. En cas 
d’usar fl uorescents, cal que estiguin allunyats i tinguin fi ltres d’ultraviolats. 

Les bombetes d’incandescència són millors, tot i que produeixen molts raigs infrarojos i, per tant, calor 
que no sempre es pot controlar.
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Existeixen llums halògens de baixa tensió i de 25 a 50 W pensats per il·luminar objectes d’exposició. 
Aquesta mena de llums porten una pantalla dicroica que deixa passar els raigs UV i IR, i només 
projecta els de l’espectre visible, de manera que minimitzen els danys sobre els objectes exposats a la 
vegada que tenen un baix consum energètic. 

Els valors d’il·luminació recomanats per a exposicions de fotografi es són:

50 lux: Per a daguerreotips, papers salats, albúmines, procediments pigmentaris i per a les fotos en color.

100 lux: Altres papers d’ennegriment directe i revelats antics.

150 lux: Tiratges b/n moderns.

Els fotòmetres bons acostumen a tenir l’equivalència en lux. Si no és el cas, posem al fotòmetre la 
sensibilitat de 100 ISO i el diafragma a f4. Quan a l’escala de velocitats llegim:

1 segon, tenim 50 lux;

1/2 segon, tenim 100 lux;

1/4 de segon, tenim 150 lux.
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La fotografi a té un caràcter polièdric. Pot ser entesa com un document... un document fotogràfi c:

Un suport material: paper, metall, plàstic...• 

Un mitjà: la fotografi a• 

Un contingut: imatge• 

1.1. NIVELLS D’INFORMACIÓ

Les fotografi es com a documents tenen, com a mínim, quatre nivells d’anàlisi:

La procedència• 

El contingut• 

L’autor• 

El resultat d’una tècnica• 

1.2. TIPUS DE DOCUMENTS I FORMES DE PRESENTACIÓ

”(...) documents que contenen imatges captades directament de la realitat a través d’una càmera fosca 
i obtingudes a través de procediments fotogràfi cs (químics), fotomecànics o digitals“

1.3. LA MULTIPLICITAT DE LA FOTOGRAFIA

Producte d’una tècnica de la reproducció• 

Poden ser publicades• 

2. LES AGRUPACIONS DOCUMENTALS

”conjunt de documents homogenis“

(…) conèixer el context real on s’han produït els documents i ajudar a conèixer els diferents nivells 
d’informació que presenten els documents

El treball amb agrupacions documentals permet:

Respectar el principi bàsic de l’arxivística• 

Un treball més sistemàti• c

Tractament d’arxiu i documentació dels documents 
fotogràfi cs: Criteris bàsics

1. INTRODUCCIÓ: CONCEPTES BÀSICS
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2.1. TIPUS D’AGRUPACIONS DOCUMENTALS

2.1.1. ELS FONS

”Documents produïts i/o rebuts per una persona física o jurídica, pública o privada, en el transcurs de 
la seva activitat“

TIPUS DE FONS

Fons De L’administració• 

Fons D’institucions Públiques• 

Fons Privats (Empresa, Familiars, Personals, Entitats…)• 

2.1.2. LES COL·LECCIONS

”(…)conjunts de documents no orgànics, reunits per motius molt diversos a posteriori de la seva 
producció“

TIPUS DE COL·LECCIONS

COL·LECCIONS PRIVADES/PÚBLIQUES• 

”Conjunts de documents no orgànics, reunits a posteriori de la seva creació, que arriben 
a l’arxiu com a tals“

. COL·LECCIONS FACTÍCIES• 

”Conjunts de documents no orgànics, reunits per l’arxiver a posteriori de la seva creació“

3. EL REGISTRE

3.1. REGISTRE D’INGRESSOS

Deixar constància de l’ingrés de documents a l’arxiu. 

Primera identifi cació dels conjunts documentals

ASSENTAMENTS DEL REGISTRE D’INGRESSOS

Número de registre• 

Forma d’ingrés• 

Data d’ingrés• 

Resolució de l’ingrés• 

Número d’expedient• 

Cost de l’adquisició• 

Procedència• 

Tipus de documents• 

Característiques• 

Fisicotècniques• 

Breu descripció• 

Dates extremes• 

Nom del fons o col·lecció• 

Tipus de fons• 
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3.2. REGISTRE DE DOCUMENTS

Control• 

Identifi cació bàsica i primera• 

ASSENTAMENTS DEL REGISTRE DE DOCUMENTS

4. LA DOCUMENTACIÓ

4.1. PROCEDÈNCIA

Conèixer l’origen dels documents i el seu context de creació.

4.2. AUTOR

Anàlisi formal dels documents contextualitzats amb dades històriques i biogràfi ques.

4.3. CONTINGUT

Recerca sobre els conceptes i la iconografi a representada en les imatges / els sons.

4.4. OBJECTE

Identifi cació i peritatge dels materials.

Número de registre• 

Data del registre• 

Número d’identifi cació• 

 Número d’ingrés• 

 Tipus documental• 

 Data del document• 

 Breu descripció• 

 Característiques fi sicotècniques• 

 Nom del fons o col·lecció• 
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5. LA CLASSIFICACIÓ

PECULIARITATS:

Diversitat de fons• 

Gran quantitat de documents solts• 

Sovint no responen a un caràcter seriat• 

Demandes dels usuaris / Importància dels diferents nivells d’informació• 

AVANTATGES DE CLASSIFICAR:

Estructurar la documentació• 

Donar una visió de conjunt• 

Localitzar els documents d’un fons abans de ser descrits• 

Planifi car la prevenció i descripció dels documents• 

6. LA DESCRIPCIÓ

”(…) conjunt d’operacions que afecten el contingut i la forma dels documents originals“

… elabora altres documents de caràcter instrumental…

PREMISSES

Últim pas en el tractament arxivístic• 

Cal conèixer a fons els documents• 

FASES EN LA DESCRIPCIÓ:

Conèixer i analitzar• 

Sistematitzar la informació• 

Materialitzar-la en instruments de descripció• 

6.1. NIVELLS DE DESCRIPCIÓ

6.1.1. GUIA

Nivell superior de descripció• 

El camp d’acció de la descripció és l’arxiu o un conjunt d’arxius• 

La unitat de descripció són els fons o col·leccions• 
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6.1.2. L’INVENTARI

Nivell mitjà de descripció• 

El camp d’acció de la descripció són els fons o les col·leccions• 

La unitat de descripció són les seccions, les sèries…• 

6.1.3. EL CATÀLEG

Nivell inferior de descripció• 

El camp d’acció de la descripció són els fons o les col·leccions• 

La unitat de descripció són les unitats documentals simples o compostes• 

6.2. ESTÀNDARDS DE DESCRIPCIÓ

ISAD (G)• 

ISAAR (CPF)• 

NODAC• 

ISBD (NBM)• 

ISBD (CM)• 

AACR-2• 

Dublin Core• 

SEPIADES• 

6.3. ELEMENTS DE DESCRIPCIÓ

”(…) manera d’estructurar la informació essencial que presenten els conjunts documentals i/o els 
documents.“

6.4. ESTRUCTURA DELS ELEMENTS

6.4.1. ÀREA D’IDENTIFICACIÓ

”Identifi car breument i inequívocament la unitat de descripció

Codis de referència• 

Títol• 

Data/es• 

Nivell de descripció• 

Volum i suport• 
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6.4.2. ÀREA DE CONTEXT

”Contextualitzar la unitat de descripció pel que fa al seu productor, bagatge arxivístic i a l’ingrés“

Nom del productor• 

Història del productor• 

Història arxivística• 

Dades sobre l’ingrés• 

6.4.3. ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA

”Descripció del contingut, de l’estructura interna i del sistema de classifi cació de la unitat de descripció“

Abast i contingut• 

Informació sobre avaluació, tria i eliminació• 

Increments• 

Sistema d’organització• 

6.4.4. ÀREA DE CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

”Descripció dels condicionaments d’accés i ús de la unitat de descripció“

Condicions d’accés• 

Condicions de reproducció• 

Llengües i escriptures dels documents• 

Característiques tècniques físiques i requeriments• 

Instruments de descripció• 

6.4.5. ÀREA DE DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

”Notícia sobre la documentació que té alguna relació amb la unitat de descripció“

Existència i localització dels originals• 

Existència i localització de còpies• 

Unitats de descripció relacionades• 

Bibliografi a• 

6.4.6. ÀREA DE NOTES

”Informar sobre qualsevol aspecte que no s’ha inclòs en cap altre element“

6.4.7. ÀREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ

”Documentar l’autoria i la responsabilitat arxivística de la unitat de descripció“

Autoria i fonts• 

Regles o convencions• 

Dates de la descripció• 
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7. LA INDEXACIÓ I ELS LLENGUATGES DOCUMENTALS
”Acte de retenir una o diverses nocions que representen el contingut d’una fotografi a i adequar-les a 
un llenguatge documental“

7.1. PRINCIPIS DE LA INDEXACIÓ

Conformitat• 

Homogeneïtat• 

Imparticialitat• 

Especifi citat• 

Multiplicitat• 

Brevetat• 

Veracitat• 

ASPECTES QUE CAL TENIR EN COMPTE EN LA INDEXACIÓ

ELS DIFERENTS PLANS DE LA LECTURA DE LA IMATGE:

 Descripció icònica• 

 Descripció conceptuaL• 

ICÒNICA/CONCEPTUAL

Cotxes• 

Guardes urbans• 

Curses de cotxes• 

Esports• 

7.2. DEFINIR LA UNITAT OBJECTE DE LA INDEXACIÓ

Part visible més petita reaprofi table

UNITAT DOCUMENTAL

Mundials de futbol• 

Inauguracions• 
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7.3. EL CONTROL DELS INDEXADORS

Els coneixements de l’analista• 

La seva experiència• 

La compenetració amb el sistema• 

L’atenció que hi para l’analista• 

La coordinació entre els analistes• 

7.3.1. NORMES D’INDEXACIÓ

Defi nir la unitat de descripció• 

Interpretar les imatges• 

Controlar els indexadors• 

7.3.2. SELECCIÓ DE TERMES D’INDEXACIÓ

Identifi car els principals elements• 

Donar signifi cats a aquests elements• 

Assignar, si s’escau, un tema• 

Ubicar geogràfi cament la imatge• 

Identifi car elements o conceptes no preferents• 

7.3.3. SELECCIÓ DE TERMES

Persones, edifi cis• 

Cantants, teatres• 

Homenatge• 

Barcelona• 

Corones• 
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7.4. LLENGUATGES DOCUMENTALS

”Llista controlada de termes seleccionats del llenguatge natural i utilitzada per representar, de forma 
abreujada, el contingut dels documents“

7.4.1. PER QUÈ SÓN NECESSARIS EN LA INDEXACIÓ DE FOTOGRAFIES?

Evitar l’ambigüitat del llenguatge natural• 

Unir les fotografi es• 

7.4.2. LLISTES D’AUTORITATS

NIVELL DE CONTROL SIMPLE• 

7.4.3. TESAURUS

NIVELL DE CONTROL MÉS AMPLI I COMPLEX

Especialitzat en una matèria• 

Fàcil d’usar• 

Tradueix el llenguatge natural• 

Proporciona coneixement de l’àmbit semàntic• 

És molt àgil i fl exible• 

Àrees urbanes• 

Armament• 

EP Armes• 

Armes• 

E Armament• 

Arqueologia• 

Arquitectura• 


