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1 iArxiu: Millores octubre 2016 
 

1.1 Identificació versió 

Versió: 2.15.0 

Data desplegament: 05/10/2016 

 

1.2 Descripció millores 

A continuació us detallem les millores i correccions realitzades en els darrers mesos 
i que s’han inclòs a la nova versió desplegada el passat 05 d’octubre de 2016 a 
l’entorn productiu del Consorci AOC: 

 Adaptació del camp selector de les sèries documentals quan es crea una 
plantilla. 

 Ampliació de la llista de valors de la metadada “tipus de document”. 

 Incorporació d’un cercador específic per a la metadada “tipus de document”. 

 Canvis en el tractament de la validació i preservació de les signatures 
electròniques. 

 Actualització de l’informe d’evidència. 

 Possibilitat d’eliminar usuaris per part de l’administrador de la plataforma. 

 Incorporació del número de versió de l’eina a la web. 

1.3 Adaptació del camp selector de les sèries documentals 
quan es crea una plantilla 

1.3.1 Objectiu 

Cal adaptar la part de selecció de les sèries documentals dins de la funcionalitat 
"Creació de plantilles", quan es personalitza la metadada "títol sèrie documental", 
perquè faci servir el cercador de sèries que es va implementar. 

Cal tenir en compte que per aquesta metadada es permet establir un: 

 Valor fix 

 Valor per defecte 

 Llista de valors 

En els dos primers tipus es permetrà triar una única sèrie mentre que a la restricció 
de llista de valors es podrà efectuar una selecció múltiple. El comportament del 
desplegable de selecció variarà en funció d'aquesta dada de tipus de restricció. 
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En la creació d’una plantilla s'introdueix el nom i el tipus (document, expedient, 
flexible, etc.). Des d'aquí s'entra a "Vocabularis" i es poden personalitzar les 
metadades dels vocabularis que formen part de la plantilla. 

 

Quan es tracta del vocabulari voc_expedient o voc_document la seva llista de 
metadades inclou la metadada "titol_serie_documental". En seleccionar aquesta 
metadada i el tipus de restricció aplicable (valor fix, valor de defecte o llista de valors) 
es pot punxar en la caixa de text amb el ratolí i apareix un desplegable de selecció 
de sèrie documental. Aquest comportament és el que es vol canviar de manera que 
el desplegable passi a ser de tipus select2 i funcioni de forma anàloga a la del 
cercador de PIA. 
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1.3.2 Solució proposada 

A grans trets, el funcionament és el següent: 

 El desplegable no presentarà totes les sèries existents sinó un determinat 
nombre d'elles (30). 

 En aquest desplegable es podran fer cerques dinàmiques mitjançant la 
introducció d'un text. Les opcions del desplegable variaran per mostrar les 
que s'ajusten al text introduït. 

 En el cas que el text introduït no apliqui a cap dels valors actuals del 
desplegable, es llançarà una recerca en base de dades de sèries 
documentals usant aquest text com "patró" del títol de la sèrie. 

 Al costat del camp de selecció de sèrie documental apareixerà una icona 
(lupa) que obrirà el “minicercador popup” de sèries per poder efectuar un filtrat 
sobre tot el conjunt de sèries documentals existents. 

 

A la caixa de text de la part superior del desplegable (on apareix "Seleccionar ...") es 
pot escriure i va variant la llista de sèries a mostrar segons el text que s’introdueix, 
sempre dins de les 30 opcions prefixades: 
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En el cas que es tracti d'una restricció de llista de valors es permet seleccionar 
diverses sèries documentals. Si l'usuari ja havia triat alguna sèrie, i realitza una 
recerca mitjançant el procediment descrit, després del refresc la nova llista de sèries 
inclourà les que havia seleccionat i, a més, es mantindran les seleccionades. Això no 
és aplicable quan es tracta d'una restricció de valor fix o de valor per defecte ja que 
només es permet triar una sèrie documental. 

Les opcions triades apareixen en el camp de la sèrie documental com botons. 

 

Fent clic amb el ratolí en l’aspa corresponent es poden eliminar les sèries 
seleccionades. 

I per donar per vàlida la selecció efectuada n'hi ha prou en fer clic amb el ratolí en la 
mateixa caixa de text (on hi ha els botons de les opcions escollides) o acceptar la 
definició amb el botó "Accepta" del formulari actual. 
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1.4 Ampliació de la llista de valors de la metadada “tipus de 
document” 

1.4.1 Objectiu 

La Generalitat de Catalunya ha elaborat és un instrument tècnic que permet identificar 
el tipus documental dels documents administratius, contribuint a la identificació 
homogènia dels documents que componen un expedient administratiu i a normalitzar 
la seva nomenclatura, garantint la interoperabilitat entre diferents sistemes, facilitant 
la cerca i consulta dels documents i afavorint també el seu reaprofitament en més 
d’un tràmit. 

En aquest sentit, el Consorci AOC ha cregut oportú afegir totes les tipologies 
documentals identificades en aquest instrument en la metadada “tipus de document” 
que existeix en els vocabularis de metadades per descriure els documents. 

El llistat complet es pot consultar aquí: 
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_no
rmatiu/legislacio_de_catalunya/instruccions_GD/Quadre_Tipus_Documentals/20160
331_Quadre-de-Tipus-Documentals-v.02.xls  

Actualment el llistat de valors de la metadada “tipus de document” inclou 50 valors i 
s’inclouran tots aquells que estan publicats a l’instrument tècnic i que no estaven 
inclosos en aquesta llista de 50 valors. 

http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_normatiu/legislacio_de_catalunya/instruccions_GD/Quadre_Tipus_Documentals/20160331_Quadre-de-Tipus-Documentals-v.02.xls
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_normatiu/legislacio_de_catalunya/instruccions_GD/Quadre_Tipus_Documentals/20160331_Quadre-de-Tipus-Documentals-v.02.xls
http://cultura.gencat.cat/web/.content/dgpc/arxius_i_gestio_documental/07_marc_normatiu/legislacio_de_catalunya/instruccions_GD/Quadre_Tipus_Documentals/20160331_Quadre-de-Tipus-Documentals-v.02.xls
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1.4.2 Solució proposada 

Per ampliar el llistat de valors s’ha modificat el fitxer XSD dels vocabularis 
“voc_document” i “voc_document_exp”.  

D'altra banda, el fet que es modifiquin els XSD dels dos vocabularis implica que cal 
actualitzar el projecte MetsCreator (per a més informació o descarregar-vos la darrera 
versió consulteu: https://drive.google.com/file/d/0B_VS-
0SXotVKaV82dWE0TkhnVkU/view?usp=sharing_eid&invite=CPOt_4YG&ts=56178
d8d  

La modificació no té cap efecte ni en els PIA que ja estan ingressats ni en els que 
estan en preingrés ja que no desapareix cap dels valors que ja admetia l'esmentada 
metadada. 

A partir d’ara, quan l’usuari vulgui informar la metadada “tipus de document” li apareix 
un llistat amb totes les tipologies donades d’alta. 

 

1.5 Incorporació d’un cercador específic per a la metadada 
“tipus de document” 

1.5.1 Objectiu 

Com que el llistat de valors de la metadada “Tipus de document” inclou més de 200 
tipologies s’ha cregut interessant incorporar un cercador, similar al que ja existeix per 
a les sèries documentals i codi de classificació, per facilitar la cerca de les tipologies. 

1.5.2 Solució proposada 

Aquest cercador de tipologies documentals s’ha implementat en la pantalla 
d’emplenat de metadades i també en la cerca avançada. 

A la caixa de text de la part superior del desplegable (on apareix "Seleccionar ...") es 
pot escriure i va variant la llista de tipologies documentals a mostrar segons el text 
que s’introdueix: 

 

https://drive.google.com/file/d/0B_VS-0SXotVKaV82dWE0TkhnVkU/view?usp=sharing_eid&invite=CPOt_4YG&ts=56178d8d
https://drive.google.com/file/d/0B_VS-0SXotVKaV82dWE0TkhnVkU/view?usp=sharing_eid&invite=CPOt_4YG&ts=56178d8d
https://drive.google.com/file/d/0B_VS-0SXotVKaV82dWE0TkhnVkU/view?usp=sharing_eid&invite=CPOt_4YG&ts=56178d8d


  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iARXIU: Millores octubre 2016 (versió 2.15.0) 04/10/2016 

Pàg. 10/15 

 

1.6 Canvis en el tractament de la validació i preservació de 
les signatures electròniques durant l’ingrés dels PIT 

1.6.1 Objectiu 

En l'actualitat hi ha respostes de la validació d'una signatura per part del validador 
del Consorci AOC (conegut com PSIS) que es consideren incorrectes i suposen el 
rebuig de l'ingrés encara que aquest es dugui a terme sense preservació de les 
signatures electròniques. Per exemple: 

<dss:Result> 

<dss:ResultMajor>urn:oasis:names:tc:dss:1.0:resultmajor:Success</dss:ResultMajor> 

<dss:ResultMinor>urn:oasis:names:tc:dss:1.0:resultminor:InvalidSignatureObject</dss:Result
Minor> 

<dss:ResultMessage xml:lang="en">Structure error PAdES-BES: Mandatory attribute 
ContentType not found or value distinct than 1.2.840.113549.1.7.1</dss:ResultMessage> 

</dss:Result> 

 

L’objectiu és flexibilitzar aquests controls i admetre errors en la validació de les 
signatures quan l’usuari no demana explícitament la preservació de les signatures 
electròniques durant el seu ingrés. 

1.6.2 Solució proposada 

L’objectiu és revisar el tractament d’aquestes respostes i el protocol que s’ha 
implementat és el següent: 

 Ingrés "amb preservació de les signatures electròniques". En aquest cas 
no s’ha modificat el comportament i per acceptar l’ingrés del PIT és 
imprescindible que totes  les signatures del PIT  siguin vàlides en el moment 
de la transferència. A més a més, si el format ho permet, es completa a format 
AdES-A i PAdES-LTV. Si alguna signatura no és vàlida, es rebutja l'ingrés. 
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 Ingrés "sense preservació de les signatures". En aquest cas hem canviat 
el comportament. Per a documents signats, si la seva signatura és vàlida en 
el moment de l’ingrés i el seu format ho permet, es completa a format AdES-
A i / o PAdES-LTV (això ja ho fa ara). La novetat és que si la signatura no és 
vàlida o, de manera generalista, el procés de validació acaba d'una manera 
no satisfactòria (PSIS dóna timeout, PSIS respon amb un soapFault, PSIS 
respon alguna cosa no estàndard, etc.) es continua amb el ingrés guardant el 
missatge d'error de PSIS. En tots els casos que sigui possible s'informa de 
l’estat de validació de la signatura en la metadada “evidència de validació” del 
vocabulari de metadades de la signatura. 

En el cas d’ingrés d’un PIT, que inclou alguna signatura no vàlida, i l’usuari ha 
seleccionat que no vol preservació de les signatures electròniques, la plataforma no 
rebutja en cap cas l’ingrés i guardarà en la metadada “evidència de validació”  la 
resposta de PSIS per tal de deixar constància de l’estat de la mateixa durant l’ingrés. 

 

Quan es consulta les metadades de la signatura apareix el resultat o la resposta que 
ha retornat PSIS. 
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També es pot saber el resultat de la validació de les signatures consultant l’historial 
d’accions del PIA. 
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1.7 Actualització informe d’evidència 

Fruit dels canvis en el procés de tractament de validació i preservació de les 
signatures electròniques durant el procés d’ingrés dels PIT s’ha actualitzat l’informe 
d’evidència incloent un nou redactat de l’informe i millores en les metadades que 
s’informaven de les signatures. Per veure un nou exemple de l’informe mireu l’annex 
al final del document. 

 

 

 

1.8 Possibilitat d’eliminar usuaris per part de l’administrador 
de la plataforma 

1.8.1 Objectiu 

Actualment, l’usuari administrador de la plataforma no té la possibilitat d’eliminar els 
usuaris donats d’alta a la plataforma (independentment del rol que tinguin). 
L'eliminació dels usuaris d’un ens està reservat al usuari amb rol “administrador 
d’ens”. 

Es necessita que els administradors de plataforma també disposin d'aquesta 
funcionalitat de donar de baixa  d'usuaris per tal que ells mateixos puguin solucionar 
els casos d'alta d'un nou usuari per error o els casos de baixa d’una usuari que ha de 
deixar de tenir accés a l’eina. 
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1.8.2 Solució proposada 

Amb el canvi proposat els administradors de plataforma podran eliminar usuaris dels 
ens, tant si han estat afegits per ells com si han estat incorporats per un administrador 
d'ens o per un administrador de fons. 

Per fer-ho hauran de seleccionar l’ens al qual pertany l’usuari i clicar a 
“Afegeix/Modifica administradors” 

 

I a la següent pantalla, ha de seleccionar l’usuari i clicar a “Elimina usuari”. 

 

1.9 Incorporació del número de versió de l’eina a la web. 

Per facilitar a nivell visual quina versió de l’eina s’ha desplegat s’ha incorporat a totes 
les pàgines web de l’aplicació el número de versió 
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2  Annexos 

2.1 Model d’informe d’evidència electrònica 
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Informe d'evidència electrònica

El present informe certifica que el paquet d’informació d’arxiu (PIA) que es detalla a continuació
ha estat custodiat diligentment a la plataforma iArxiu, tot garantint la seva integritat, autenticitat,
fiabilitat i disponibilitat, seguint les directius de preservació i d’arxiu de documentació
electrònica definides pel servei iArxiu del Consorci AOC.

Dades identificatives del PIA

Identificador del PIA: catcert:m02397:20161004-16475345:788

Codi de referència: EEE

Títol: EEEE

Sèrie documental: Actes de JG

Data de creació: 05/10/2016 16:46

Data de tancament:

Usuari ingrés: RAIMON NUALART MERCADE (79271753E)

Data ingrés: 04/10/2016 16:47

Usuari preingrés: RAIMON NUALART MERCADE

Històric d’esdeveniments

Esdeveniment número: 0
Acció: ingestion

Descripció: Ingrés del PIA al repositori iArxiu

Preservació evidències: onlyStorage

Data: 04/10/2016 16:47

Agents implicats: Aplicació de Confiança: CN=Web de referència iArxiu
preproducció, OU=Vegeu https://www.catcert.cat/verCDA-1 (c)03,
OU=Serveis Públics de Certificació CDA-1, OU=Departament
Operacions i Sistemes, O=Consorci Administració Oberta de
Catalunya, C=ES
Usuari: RAIMON NUALART MERCADE (79271753E)
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Justificació:  Necessitat d'ingressar documents al repositori iArxiu

Esdeveniment número: 1
Acció: sealing

Descripció: Segell d'arxiu

Identificadors segellats: BIN_1.0; BIN_2.0; DMD_1; AMD_PAC.0; AMD_1.0; structMap;
PREMIS_EVENT.0; PREMIS_EVENT.1

Data: 04/10/2016 16:47

Agents implicats: Servidor: m02397
Usuari: RAIMON NUALART MERCADE (79271753E)

Justificació:  Garantir la integritat dels PIA emmagatzemats al repositori iArxiu

Estat de les signatures dels documents que formen part del PIA

Durant el procés d’ingrés del paquet d’informació de transferència (PIT) s’ha procedit, si
és possible i si existeixen signatures electròniques, a validar i/o preservar les signatures
electròniques dels documents signats que formen part del PIT utilitzant el servei Validador del
Consorci AOC.

Cal tenir present que no totes les signatures es podran validar i/o preservar i per aquesta raó,
els possibles estats de les signatures són els següents:

• Signatures preservades: En aquest cas, l’aplicació ha validat correctament la signatura
electrònica original i l’ha completat a la modalitat d’arxiu (AdES-A) per a les signatures en
format XAdES o CAdES i a la modalitat PAdES-LTV per a les signatures PDF.

• Signatures vàlides no preservades: En aquest cas, l'aplicació ha validat correctament la
signatura electrònica, però, per motius tècnics, és impossible actualitzar-la i afegir un nou
segell de data i hora.

• Signatures no vàlides: Signatures no vàlides: En aquest cas, l’aplicació no ha pogut
validar la signatura electrònica original i s’indica el motiu pel qual no s’ha pogut validar.

A continuació s’indica l’estat de les signatures electròniques i les seves metadades:

Signatures preservades:
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Signatures vàlides no
preservades:

Signatures no vàlides: GuiaparaauditoriasRC.pdf [BIN_1,BIN_1.0] , XAdES
BES-Detached-VIGENT.xml [BIN_2,BIN_2.0] =>
urn:oasis:names:tc:dss:1.0:resultminor:invalid:incorrectSignature
(Signature pdu is not valid)

Identificador de
metadades de signatura:

AMD_1

Tipus de signatura: Independent (detached)

Format de la signatura: XAdES-BES

Tipus de contingut:

Data de la signatura:

Data de validació de la
signatura:

04/10/2016 16:47

Nivell de classificaciò: 3

Nom signatari: PRESERVA

Identificador signatari: 12345678A

Organització:

Unitat orgànica: Vegeu https://www.catcert.cat/veridCAT (c)03

Identificador document
signat:

BIN_1.0

Resum document signat: SHA-1 : 677cd927a3f0b27d5ced2c5862f761252ac00a53

Informació del segell d’arxiu del PIA

Amb independència que s’hagi sol·licitat o no el servei d’evidència electrònica, s’ha incorporat
un segell iArxiu al PIA. Aquest segell és una signatura electrònica en format XAdES-A utilitzat
per a garantir la integritat del paquet dins del repositori i que s’ha generat automàticament en
el procés d’ingrés fent ús del servei Validador del Consorci AOC. Ara bé, en aquest segell no
es signen íntegrament totes les dades que formen part del paquet d’informació de transferència
(PIT) sinó alguns dels seus continguts. Concretament, els continguts coberts per un segell
iArxiu són els següents:
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• Les metadades descriptives associades al PIT
• Els fitxers binaris que formen part del PIT (tant documents com signatures)
• L’estructura del PIT
• Segells antics generats pel propi sistema iArxiu

Les metadades del segell d’arxiu del PIA són les següents:

Tipus de signatura: Independent (detached)

Format de la signatura: XAdES-A

Data de la signatura: 04/10/2016 16:47

DistinguishedName: CN=iArxiu preproducció, OU=Vegeu https://www.catcert.cat/
verCDA-1 (c)03, OU=Serveis Públics de Certificació CDA-1,
OU=Departament Operacions i Sistemes, O=Consorci
Administració Oberta de Catalunya, C=ES

Aquest document ha estat emès i signat pel servei iArxiu del Consorci AOC. Per a més
informació descarregar el PIA i adjuntar-lo com a annex al present document.
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