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1 Introducció
3B

Definició
DESA'L és un servei de repositori digital ofert pel Consorci AOC i disponible a l’EACAT que
permet la gestió de documents i expedients electrònics durant el període de tramitació
d'aquests, mentre romanen oberts i fins el seu tancament, moment en que han de ser
transferits a l'arxiu digital definitiu.
Cobreix des de la captura dels documents i la seva descripció (metadades), fins a la seva
classificació, emmagatzematge i consulta, mitjançant una interfície intuïtiva i simple per als
usuaris

Funcionalitats bàsiques
En concret, DESA'L permet:


Crear i mantenir el quadre de classificació documental de l’ens a través d'una
jerarquia de carpetes amb la finalitat d'organitzar els expedients i documents d’una
forma ordenada, eficaç i responsable.



Gestionar els expedients electrònics vinculats a una classe del quadre de
classificació.



Facilitar la captura de documents electrònics mitjançant un applet de càrrega
massiva de documents.



Signar documents PDF electrònicament.



Facilitar la creació i captura de documents electrònics, permetent als usuaris
modificar i eliminar-los, sempre i quan tinguin els permisos adients.



Descriure les classes/expedients/documents d’una forma detallada i complint amb
les especificacions del Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI).



Indexar els continguts dels documents en els formats propis de MS Word (.doc i
.docx), Adobe Acrobat (.pdf) i de text (.txt) per facilitar la seva recuperació.



Proporcionar un motor de cerca per localitzar qualsevol document enregistrat al
repositori.



Controlar les condicions d'accés a la documentació mitjançant una gestió dinàmica i
completament personalitzada de la gestió dels permisos mitjançant la integració
amb la funcionalitat d’etiquetes de la gestió d’usuaris de la plataforma EACAT
aplicables a qualsevol nivell del quadre/expedient/document.



Consultar el registre d'auditoria que inclou les traces documentals de les operacions
més comunes realitzades a DESA'L pels diferents usuaris amb la finalitat de deixar
constància i traça d’aquests esdeveniments, a efectes d’auditoria.



Facilitar la gestió integral del cicle de vida dels expedients mitjançant la
transferència a iARXIU un cop l’expedient es tanca i entra en fase de vigència o
semiactiva.
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Possibilitat de consultar de forma directa els expedients transferits a la plataforma
iARXIU, sense necessitat d’accedir a aquesta plataforma.

1.1.1 Distribució de l’espai d’emmagatzematge
DESA’L posa a disposició dels usuaris un repositori digital pensat per emmagatzemar i
custodiar els expedients/documents de l’ens usuari, ja siguin:


Documents generats/rebuts per l’ens relacionats amb expedients en fase de
tramitació



Documents generats/rebuts per l’ús i consum dels serveis d’administració
electrònica del Consorci AOC (per exemple, Via Oberta, EACAT tràmits, ERES, etc.)

L’objectiu és que tota la documentació de l’ens estigui en un únic espai, amb independència
que el document hagi estat incorporat pels usuaris de DESA’L de forma manual o bé s’hagin
incorporat de forma automàtica mitjançant el consum dels serveis web (pensat bàsicament
per arxivar els documents generats per l’ús d’altres serveis del Consorci AOC)

Avantatges
Els principals avantatges que proporciona DESA’L són:


Reducció de costos d'administració i emmagatzematge de la documentació
electrònica



Garanties de custodia i seguretat de l’arxiu (polítiques de seguretat CPD).



Disposar d’una solució per gestionar els documents/expedients segons els
estàndards arxivístics (quadre de classificació, descripció metadades, politiques
d’accés, auditoria, cercador, etc).



Captura i classificació automàtica dels documents electrònics generats/rebuts
mitjançant els serveis d’administració electrònica del Consorci AOC.



Establir uns criteris únics i comuns per classificar i codificar, de manera unívoca, la
documentació que genera o rep l'organització.



Disponibilitat immediata dels documents i de les dades emmagatzemades
mitjançant un cercador.



Gestionar permisos d'accés, de forma que podem escollir quines persones o grups
poden accedir a una documentació concreta.



Auditoria i traçabilitat de totes les operacions de consulta, creació, modificació i
esborrat per a tots els tipus documentals (s’anota per a cadascuna d’aquestes
operacions quin usuari l’ha realitzat i quan ho ha fet).



Disposar d’uns serveis integrals per gestionar la documentació electrònica al llarg
del seu cicle de vida gràcies a la integració de DESA’L amb iARXIU
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Abast
Aquest document és una guia adreçada als usuaris del servei DESA’L a fi que en coneguin
totes les seves característiques i funcionalitats.
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2 Accés al servei
Consideracions prèvies
Si és la primera vegada que s’accedeix al servei, és important seguir en detall les
instruccions que es descriuen en aquest apartat del manual.
Si, pel contrari, ja s’ha accedit al servei en anteriors ocasions, es pot saltar aquest apartat.

2.1.1 Alta de l’usuari a l’EACAT
Rol responsable: Gestor d’usuaris EACAT
La primera condició necessària per poder accedir a DESA’L és que l’usuari sigui un usuari
d’EACAT i que disposi de la seva contrasenya o d’un certificat digital. Si no és usuari del
portal EACAT, o es té dubtes de ser-ho, s’ha de posar en contacte amb el gestor d’usuaris
de l’ens, que és el responsable de donar-lo d’alta.
Si no es coneix quin és el gestor de l’EACAT, cal posar-se en contacte amb el Centre
d’Atenció a l’Usuari (CAU) del Consorci AOC per telèfon al 902 901 080 o per correu
electrònic a l’adreça suport@aoc.cat. El CAU informarà de qui és el gestor.

2.1.2 Assignació del rol arxiver
Rol responsable: Gestor d’usuaris EACAT
El gestor d’usuaris de l’ens ha d’assignar a l’usuari que faci les tasques d’administració de
DESA’L el rol d’arxiver.
Per a més informació sobre el procés d’assignació dels rols als usuaris del servei DESA’L
consulteu el següent document publicat a la web del Consorci AOC:
http://www.aoc.cat/content/download/19063/38642/file/manualUsuariGestioEACAT_2211201
3.pdf [consulta el 21/08/2014]

2.1.3 Assignació etiquetes/grup d’usuaris a l’usuari
Rol responsable: Gestor d’usuaris EACAT
Quan entreu a DESA’L per primera vegada us trobareu el següent missatge:

Aquest missatge apareix perquè no existeix cap etiqueta creada i vinculada al servei
DESA’L i a l’usuari. El concepte “etiqueta” dins del context de l’EACAT s’utilitza per parlar
dels grups d’usuaris.
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Per solucionar-ho és tant senzill com que el gestor d’usuaris del vostre ens entri a la
pestanya de configuració de la plataforma EACAT i creï les etiquetes o grups d’usuaris que
necessiteu i després les vinculi al servei de DESA’L.
Un cop creades les etiquetes el gestor d’usuaris haurà d’incloure els usuaris en cadascuna
d’elles.
Amb un exemple, potser queda més clar.
El gestor d’usuaris un cop dins de la plataforma EACAT clica a la pestanya de configuració i
en l’apartat “Directori d’usuaris” ha de clicar a “Etiquetes” per crear-ne una de nova

Us recomanem que per diferenciar les etiquetes del servei DESA’L de les demés les
anomeneu de la següent manera: DSL – nom del grup (DESAL-Recursos humans)

Un cop clica al botó de crea etiqueta, ja està disponible
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El següent pas, és assignar el/s usuari/s del vostre ens a les etiquetes corresponents. Per
fer-ho només cal seleccionar l’usuari i clicar al botó “Etiqueta” i seleccionar la corresponent.

Un cop s’ha assignat l’etiqueta a l’usuari queda visible a la informació de l’usuari.

I el darrer pas és vincular totes les etiquetes al servei de DESA’L. Per fer-ho cal clicar a la
pestanya “Serveis” i buscar el servei “DESA’L”.
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Seleccioneu DESA’L i només cal clicar al botó “Etiqueta” i seleccionar l’etiqueta
corresponent i apareixerà el següent missatge.

Haureu de repetir aquest pas per cada etiqueta que es vulgui vincular al servei DESA’L. A
mesura que es van associant les etiquetes al servei us apareixeran al costat.

Quan vulgueu desvincular una etiqueta del servei només heu de clicar al botó “x” que
apareix al costat de les etiquetes.

Important: Els grup d’usuaris/etiquetes no són exclusius i per tant un mateix usuari pot
pertànyer a diversos grups/etiquetes de DESA’L.
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Requeriments tècnics del servei
Per tal d’accedir a DESA’L l’usuari ha de disposar d’un navegador web amb accés a
Internet. El servei està garantit per als següents navegadors:


Internet Explorer 8 o superior



Firefox 4 o superior



Google Chrome.

Per poder utilitzar l’applet de càrrega massiva de document i l’applet de signatura de
documents és indispensable disposar de la versió 1.5 o superior de Java.

Accés a DESA’L
DESA’L és un servei que s’ofereix dins el portal EACAT. Així doncs, per poder accedir-hi cal
indicar al navegador l’adreça de l’EACAT: https://www.eacat.cat/.

A l’apartat d’autenticació cal introduir les credencials (NIF i contrasenya) o accedir amb
certificat digital.
Un cop dins de l’EACAT cal anar a l’apartat Aplicacions on hi ha el catàleg de serveis
/aplicacions de l’EACAT:
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Entre els serveis disponibles hi ha el DESA’L:
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Si l’usuari no està assignat a cap etiqueta del DESA’L, apareix el següent error:

En aquest cas, recordeu que cal posar-se en contacte amb el gestor d’usuaris del vostre ens
per tal que l’assigni a una de les etiquetes.
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3 Conceptes claus i definicions
Gestió de l’espai d’emmagatzematge
DESA’L respon a un doble propòsit:


D’una banda ser el repositori dels documents electrònics generats fruit del consum i
ús dels diferents serveis d’administració electrònica oferts pel Consorci AOC (Via
Oberta, EACAT tràmits etc.).

Nota: Aquest servei d’arxiu s'implantarà de forma gradual per a tots els serveis del Consorci
AOC. La planificació de la implantació d'aquest servei es publicarà al web www.aoc.cat i
s'informarà als ens usuaris.


Opcionalment, ser un repositori per a qualsevol document electrònic generat pel
propi ens (convenis, etc.).

Ara bé, l’espai d’emmagatzematge és únic i compartit ja que la idea és que els documents
associats a un expedient s’arxivin conjuntament, amb independència que el document s’hagi
generat per l’ús d’un servei d’administració electrònica del Consorci AOC o bé l’hagi
carregat un usuari de forma manual mitjançant l’aplicació web de DESA’L.
Aquest espai únic està totalment gestionat per part del rol arxiver de l’ens i és responsabilitat
seva i de la resta d’usuaris que tinguin permisos de gestionar correctament tots els
documents que es custodien i l’ús que se’n faci, fins i tot, de la seva eliminació. En aquest
sentit, els documents que s’arxivaran generats per l’ús d’altres serveis del Consorci AOC
(per exemple, evidències de Via Oberta, notificacions electròniques del E-Notum, etc.) es
desaran en l’expedient corresponent o en cas que no sigui possible en una classe
anomenada “Documentació pendent de classificar”. En ambdós casos, el rol arxiver i aquells
usuaris que tinguin permisos d’escriptura en l’expedient on s’ha desat el document podran
eliminar, modificar, moure el document.
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Quadre de classificació
La pedra angular per organitzar la documentació és el quadre de classificació, entès com
una estructura jeràrquica i lògica en la què es representen les funcions i les activitats de
qualsevol organització que acaben generant expedients i/o documents. El quadre ha de
permetre identificar i classificar els documents des del moment en que es creen fins que són
transferits a un arxiu digital, com és la plataforma iArxiu del Consorci AOC, o bé són
eliminats.
La gestió documental agrupa expedients d’una manera estructurada i, segons les bones
pràctiques, aquesta estructura hauria de reflectir les funcions i activitats de negoci de
l’organització. El quadre de classificació és una jerarquia de classes que s’estructura de la
següent forma:
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El quadre de classificació permet que els documents electrònics siguin emmagatzemats
juntament amb altres documents que proporciona el context, per mitjà de la definició de la
manera en què els documents electrònics s’organitzen en expedients electrònics i les
relacions entre els expedients.
L’estructura del quadre de classificació és jeràrquica perquè és la forma d’assegurar una
organització clara, estable i efectiva dels documents.

3.1.1 Classes
El quadre de classificació es conforma mitjançant el concepte de classes. Les classes
aporten un marc per a la classificació i són els pilars bàsics del quadre de classificació.
Les característiques de les classes són les següents:


És l’element d’organització que pot contenir altres classes i expedients, però que no
pot contenir documents.



No existeix un límit de classes ni de nivells que permet una gran flexibilitat en la
construcció del quadre.



Mitjançant les classes es representen tots els nivells del quadre de classificació, ja
siguin àmbits, funcions,sub-funcions, activitats o transaccions.

L’arxiver és el rol que s’encarrega de la seva creació i administració.

Expedients
L’expedient és aquella entitat formada pel conjunt de documents electrònics corresponents a
un procediment administratiu, qualsevol que sigui la informació que contingui. Tot expedient
ha d’estar sempre associat a una classe del quadre de classificació, sense importar a quin
nivell es trobi del quadre.
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Les característiques dels expedients són les següents:


No pot contenir altres expedients ni classes.



Està format per documents electrònics, un índex electrònic i unes metadades
bàsiques.



L’expedient ha de ser únic en el repositori i mitjançant el número d’expedient es
controla la seva unicitat. La plataforma no permet crear expedients amb el número
d’expedient existents. Aquest control s’ha establert per facilitar la captura automàtica
dels documents procedents del servei web.

L’usuari o arxiver podrà crear, modificar, consultar i tancar expedients sempre i quan tingui
els permisos adients a la classe del quadre.

Documents electrònics
Segons la llei 11/2007 és informació de qualsevol naturalesa en forma electrònica, arxivada
en un suport electrònic segons un format determinat, i susceptible d’identificació i tractament
diferenciat.
Les característiques dels documents electrònics són les següents:


És una unitat digital de tractament que inclou un bloc de dades (dades de contingut
i, opcionalment, la/es signatura/es electrònica/es associada/es) i un bloc de
metadades.



No són contenidors d’altres objectes.



Els documents electrònics s’han de gestionar i conservar en expedients electrònics.

L’usuari o arxiver podrà afegir documents a l’expedient sempre i quan tingui els permisos
adients.

Model entitat relació
DESA’L ha implementat el següent model d’entitat – relació, una visió de les entitats
associades als documents i les seves regles de funcionament:
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En concret, les regles de funcionament són les següents:


El quadre de classificació està format per 0-n classes



Cada classe pot contenir de 0-n classes o bé de 0-n expedients. No està permès
que un document depengui directament d’una classe.



Un expedient pot contenir de 0-n document. No està permès crear classes dins d’un
expedient



Un document sempre està format per un únic fitxer de contingut. No està permès
associar una signatura electrònica del tipus detached al document.

Tipus d’usuaris, grups d’usuaris i permisos
3.1.2 Tipus d’usuaris
Els usuaris que poden operar amb el servei DESA’L són els següents:




Gestor d’usuaris de l’ens dins de la plataforma EACAT. Aquest rol té assignades les
següents funcions:
o

Assignar el rol d’arxiver als usuaris corresponents dins del servei DESA’L.

o

Crear els grups d’usuaris/etiquetes, assignar-hi els usuaris
corresponents i vincular aquestes etiquetes al servei DESA’L.

finals

Arxiver. Aquest usuari té un perfil administrador i té assignades les següents
responsabilitats:
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o

Gestionar les altes, modificacions i baixes de les classes del quadre de
classificació.

o

Transferir els expedients tancats cap a la plataforma iArxiu (sempre i quan
l’ens estigui donat d’alta a la plataforma iArxiu).

o

Reobrir un expedient que està tancat o modificar-ne les seves metadades.

26/08/2014

Usuari. Aquest tipus d’usuari només podrà crear, modificar, consultar i tancar
expedients o bé afegir documents en un expedient, sempre i quan tingui els
permisos adients a la classe del quadre.

3.1.3 Grups d’usuaris
DESA’L permet una gestió dinàmica i completament personalitzada de la gestió dels grups
d’usuaris mitjançant la integració amb la funcionalitat d’etiquetes de la gestió d’usuaris de la
plataforma EACAT.
La creació d’aquests grups d’usuaris/etiquetes i l’assignació dels usuaris l’ha de fer el gestor
d’usuaris de l’ens tal i com s’explica a l’apartat 2.1.3

3.1.4 Gestió dels permisos
A més a més, DESA’L contempla 3 permisos per a cadascun dels elements que conté:
escriptura, lectura i cap. A continuació mostrem una taula on podem veure el significat de
cadascun d’aquests permisos per a cada entitat documental i les accions que es poden fer:
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Per facilitar la gestió dels permisos els canvi en els permisos d’una classe es propagaran en
cascada cap a les seves subclasses, expedients i documents tant existents com futurs. De
forma anàloga, els canvis de permisos en un expedient es propagaran cap als seus
documents actuals i futurs.
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4 Descripció de l’àrea de treball
L’aplicació consta de quatre parts:


Àrea del cercador (capçalera).



Àrea de l’explorador del quadre de classificació (panell esquerre).



Àrea del navegador de resultats (panell central).



Àrea de missatges (peu de pàgina).

Cercador
Aquesta àrea inclou la barra de cerques i també les opcions de tornar a l‘EACAT, sortir de
l’aplicació i informació del contacte del CAU.
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Àrea de l’explorador del quadre de classificació
Aquesta àrea inclou la representació en carpetes de la jerarquia de classes que conforma el
quadre de classificació, així com els expedients que contenen.
En aquesta àrea l’usuari podrà navegar per les carpetes que conformen el quadre de
classificació, fins al nivell de l’expedient.

També es mostra en aquesta àrea l’espai disponible, així com el nombre d’expedients i
documents que hi ha arxivats a DESA’L.

Àrea principal
En el panell central es troba l’àrea principal de l’aplicació, des de la que es pot veure el llistat
de classes que conformen el quadre de classificació, els expedients associats a les classes i
els documents que formen part dels expedients. Ara bé, no es mostren totes les entitats,
només aquelles que formen part de la classe seleccionada. També inclou el fil d’Ariadna que
indica a quin nivell de navegació dins del quadre de classificació.
Per a totes les entitats també s’informa d’unes metadades mínimes i l’enllaç a la fitxa de
metadades complerta de l’entitat.
En aquesta àrea també és es mostraran els resultats de les cerques.
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Peu de pàgina
Mostra missatges generats per l’aplicació, així com enllaços al Consorci AOC, a la
Generalitat de Catalunya i Localret. També inclou l’enllaç a l’avís legal i als requisits tècnics
de l’aplicació.

5 Gestió del repositori digital
DESA’L treballa amb tres tipus d’entitats documentals per gestionar i organitzar la
documentació:


Classes: Entitat que permet estructurar, de forma jeràrquica i lògica, les
funcions/activitats de l’ens sense establir un límit de nivells. No diferenciem amb
noms diferents els diferents nivells de classificació del quadre, tot són classes.



Expedients: Entitat organitzada de documents aplegats pel propi ens per al seu ús
corrent, o bé aplegats durant el procés d’organització, perquè fan referència a un
mateix tema, activitat o procediment.



Documents: Entitat bàsica i central del sistema. Equival al concepte de fitxer
informàtic.
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En aquest apartat s’analitzaran aquestes entitats documentals i les opcions disponibles per
cadascuna d’elles.
El gestor documental que utilitza DESA’L no accepta alguns caràcters en el moment de
posar-li nom a l’entitat.
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Gestió de les classes
És un objecte contenidor de més classes i/o expedients. Es pot utilitzar per crear una
jerarquia de funcions/activitats o sèries documentals de l’ens. La complexitat o nivells de
jerarquia del quadre és responsabilitat de cada ens i s’acabarà en el precís moment que
s’arribi a la descripció de les entitats que contenen informació, ja siguin expedients o
documents.
Les operacions permeses amb les classes es detallen a continuació i són realitzades per
part del rol arxiver.

5.1.1 Crear classe
L’operativa per crear les classes és molt senzill. Cal situar-se al nivell del quadre on es vol
crear una classe i fer clic al botó “Crea classe”. Es poden crear tantes classes de primer
nivell com es vulguin i tampoc hi ha límits del número de nivells de classes que es poden
crear.

Apareixerà un formulari en el que se sol·licita introduir dades informatives sobre l’entitat a
crear. Aquelles dades que siguin obligatòries omplir, estaran marcades amb un asterisc.
La informació referent a la classe es troba agrupada en pestanyes:
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Dades identificatives: Dins d’aquesta pestanya s’indicarà:
o

Títol de la nova classe.

o

Unitat productora. Serveix per identificar quina unitat productora de
l’ens és la responsable de la gestió d’aquesta classe

o

La seva Descripció.

o

Data inici de la classe

o

Data final de la classe

Classificació: Dins d’aquesta pestanya es permet informar metadades
addicionals
o

Codi de classificació. Obligatori per a crear una classe del quadre i ha
de ser únic a nivell d’ens

o

Codi intern.

o

Nivell de quadre. Cal triar una opció de la llista i permet descriure amb
més detall el tipus de classe: àmbit, funció, subfunció, activitat i
transacció

o

Nivell d’accés. Cal triar una opció de la llista: accés públic o accés
restringit per identificar el tipus d’accés a la classe.

o

Estat de la classe. Cal triar una opció de la llista: oberta o tancada
restringit per indicar l’estat.

Permisos: En aquesta pestanya s’especifiquen els tipus de permisos
(escriptura/lectura/cap) que tindran els diferents grups d’usuaris/etiquetes quan
accedeixen a la classe. Les modificacions de seguretat en una classe, es
propagaran a totes les entitats contingudes a la classe “mare” (classes,
expedients i documents).
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Finalment, per crear la classe a DESA’L cal clicar al botó “Desa”. Mentre duri aquest procés,
caldrà mantenir obert el navegador.

5.1.2 Veure detall de la classe
Per veure la informació associada a una classe cal fer clic sobre l’enllaç “Info” que es troba a
la seva dreta. Aquesta informació associada es generada a partir de les dades introduïdes
per l’usuari en el moment de la seva creació.

D’aquesta forma es mostrarà, sota de l’element de classificació, la informació referent a
aquest, agrupada en pestanyes:


Dades identificatives: Mostra informació general de la classe.
o

ID. Identificador únic dintre del gestor documental.

o

Codi de referència. El genera l’aplicació a partir de la ubicació de la
classificació dintre de l’ens on es crea.

o

Títol. El títol informat en el moment de la creació.

o

Nom del productor. Es generar automàticament amb el nom de l’ens.

o

Unitat productora informada en el moment de la creació

o

Descripció informada en el moment de la creació.

o

Data inici i data final.
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Classificació: Aquesta pestanya mostrà més informació sobre la classe.
o

Nom:Creat automàticament i és la suma del codi de classificació i el
títol de la classe

o

Codi de classificació. Codi de classificació informat per l’usuari a la
creació.

o

Codi intern. Codi informat per l’usuari a la creació.

o

Nivell de quadre. Nivell de quadre informat a la creació de la classe.

o

Nivell d’accés. Nivell d’accés informat a la creació de la classe.

o

Estat de la classe: estat de la classe informat a la creació de la classe



Auditoria: Aquesta pestanya mostra informació sobre els accessos i operacions
realitzades la classe: creació, consulta, modificació i transferència a iARXIU.



Permisos: Aquesta pestanya mostra els permisos d’accés definits a la classe.
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5.1.3 Modificar classe
Per editar la informació associada a una classe s’ha de fer clic al enllaç “Info” que es troba a
la seva dreta, per desplegar el detall, i fer clic sobre l’enllaç “Edita Propietats”.

D’aquesta forma es permet modificar alguna de les metadades de la classe de les diferents
pestanyes.




Dades identificatives: Les metadades que es poden modificar són:
o

Unitat productora

o

Descripció

o

Data inici

o

Data final

Classificació: Les metadades modificables són:
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o

Codi intern

o

Nivell del quadre

o

Nivell d’accés

o

Estat de la classe
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Permisos: Aquesta pestanya permet modificar els permisos d’accés a la classe.

Un cop s’han canviat les metadades corresponents només cal clicar al botó “desa” per
guardar els canvis

5.1.4 Eliminar classe
Només es poden eliminar aquelles classes que no tinguin cap contingut. Si es vol eliminar
una classe amb contingut cal eliminar totes les entitats que en depenen.
Per tal d’eliminar una classe, s’ha de marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer clic
sobre el botó “Elimina”.
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A continuació, es mostrarà un missatge de confirmació per assegurar que realment es vol
eliminar la classe, si és així, caldrà fer clic el botó “Accepta”.

5.1.5 Tallar classe
Per moure una classe, cal marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer clic sobre el botó
“Talla”. Aquesta acció, mourà la classe a dins de la classe “pare” a on s’enganxi.
Aquesta acció també tallarà tots els elements, altres classes, expedients i documents que hi
hagi dins de la classe.
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5.1.6 Enganxar classe
Per moure una classe a una altra classe cal tallar-ne una prèviament. A continuació, un cop
situat a la classe de destí desitjat, caldrà fer clic al botó “Enganxa”.

Un cop s’ha enganxat la classe a la nova ubicació només s’actualitzarà la metadada “codi
de referència”. La resta es mantenen intactes.

5.1.7 Transferència a iARXIU
Aquesta funcionalitat permet transferir tots aquells expedients que formen part de la classe
seleccionada. Si aquesta classe inclogués més classes filles també es seleccionarien els
expedients d’aquestes. També es permet seleccionar més d’una classe del mateix nivell del
quadre de classificació.
Important:
El botó de “Transferència iArxiu” només és visible si l’ens usuari està donat d’alta a la
plataforma iARXIU
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Quan es transfereix una classe, tots els expedients que en formin part, ja sigui de la classe
com de les classes filles haurien d’estar tancats.
En cas que no estiguin tancats, s’haurà d’informar de la data de tancament, que haurà de
ser la mateixa per a tots.
En el cas, que dins d’una classe existeixin ja expedients tancats la plataforma no
actualitzarà la seva data, només dels que estan oberts.

5.1.7.1

Inici transferència de classes cap a iARXIU

Per transferir una o varies classes cal marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer clic
sobre botó “Transfereix a iArxiu”. A continuació s’habilitarà un pop-up per:


Indicar la data de tancament de l’expedient, indispensable per poder-los
transferir cap a la plataforma iARXIU.



Indicar en quin fons documental de la plataforma iARXIU s’han de transferir els
expedients de la classe.
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Un cop s’ha indicat la data de tancament i el fons documental, DESA’L inclourà aquesta
data en tots els expedients que s’han de transferir i que estaven en estat obert i iniciarà el
procediment de transferència. Fins que no s’hagin preparat tots els expedients a transferir,
la pantalla de DESA’L quedarà bloquejada, sense permetre realitzar altres tasques o
accions.

Un cop finalitzada la preparació de la transferència, la pantalla es desbloquejarà i l’usuari
rebrà un missatge informant de l’inici de la transferència.
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Nota: El procés de transferència no és automàtic ja que es processa de forma asíncrona
cada hora. Fins que no finalitzi el procés els expedients transferits restaran bloquejats,
sense possibilitat d’editar-los ni afegir més documents
A la pestanya d’auditoria s’indica que la transferència s’ha iniciat

Per a més informació sobre la transferència d’expedients consulteu els apartats següents:
5.1.17.2, 5.1.17.3, 5.1.17.4 i 5.1.17.5.

Gestió dels expedients
L’expedient és aquella entitat formada pel conjunt de documents electrònics corresponents a
un procediment administratiu, qualsevol que sigui la informació que contingui. Tot expedient
ha d’estar sempre associat a una classe del quadre de classificació, sense importar a quin
nivell es trobi del quadre.
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Un expedient llavors no pot contenir ni classes ni altres expedients.
Les operacions permeses en expedients es detallen a continuació.
Nota: Només el rol arxiver i els grups d’usuaris que tingui permisos d’escriptura en la classe
corresponent poden gestionar els expedients.

5.1.8 Crear expedient
Entrar dins la classe on es vulgui ubicar l’expedient i fer clic al botó “Crea Expedient”.

Apareixerà un formulari en el que es sol·licita introduir dades informatives sobre l’expedient
a crear.
Aquelles dades que siguin obligatòries emplenar, estaran marcades amb un asterisc. Hi ha
altres metadades que ja estan informades i que no es poden modificar.
Nota: Per donar d’alta un expedient només s’ha d’informar del camp títol de l’expedient. La
resta de metadades obligatòries s’informen automàticament, tot i que, algunes es poden
modificar. La decisió d’emplenar la resta de metadades recau en l’usuari.
Les metadades a informar sobre l’expedient es troben agrupades en pestanyes:


Dades identificatives: Dins d’aquesta pestanya s’inclouen les
obligatòries bàsiques per crear un expedient:

dades

o

Número d’expedient. La plataforma proposa un número d’expedient
format per la suma del codi de classificació de la classe on es crea
l’expedient, l’any en curs i un número seqüencial. L’usuari pot canviar el
valor però cal tenir present que el valor que s’informi ha de ser únic en
tot el repositori digital

o

Títol de l’expedient. Text lliure
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o

Nom del productor. S’hereta de la classificació que el conté i no es pot
modificar.

o

Unitat productora. Per defecte, apareix la informada a la classe

o

Data obertura. Per defecte, apareix la data actual tot i que es pot
modificar

o

Data tancament. Data en que s’ha tancat l’expedient

o

Estat expedient. Inclou dos possibles estats: obert o tancat. En cas de
seleccionar tancat és imprescindible informar la data de tancament
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Classificació: En aquesta pestanya es pot afegir informació addicional sobre
l’expedient.
o

Títol de la classe. S’hereta de la classificació que el conté i no es pot
modificar.

o

Codi de classificació. S’hereta de la classificació que el conté i no es
pot modificar.

o

Codi intern. S’hereta de la classificació que el conté i no es pot
modificar.

o

Nivell d’accés. S’hereta de la classificació que el conté i sí es pot
modificar.

o

Nivell de descripció. Inclou un valor per defecte “Unitat documental
composta” i no es pot modificar.

o

Sensibilitat de dades LOPD. Cal triar un nivell de la llista.
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Interessats: En aquesta pestanya es pot informar, opcionalment, les dades de
la persona interessada o interessats relacionats amb la tramitació de
l’expedient. Es poden afegir tants interessats com es vulgui clicant al botó
“afegir interessat”. Les dades a informar són:
o

Tipus d’interessat. A triar entre “persona física”, “persona jurídica” i
“ens públic”

o

Nom/denominació social de l’interessat. Text lliure

o

Cognoms de l’interessat. Text lliure

o

Tipus de document identificatiu. A triar entre “DNI”, “NIF”,
“Passaport”, “NIE”, “CIF” i “Altres

o

Número identificatiu de l’interessat. Text lliure

o

Correu electrònic de l’interessat. Text lliure

o

Telèfon de contacte de l’interessat. Text lliure

Emplaçament: En aquesta pestanya es pot informar, opcionalment, les dades
sobre la ubicació de l’expedient en el territori. Les dades a informar són:
o

Tipus de via. A triar d’un desplegable

o

Nom de la via. Text lliure

o

Número de la via. Text lliure
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o

Bloc. Text lliure

o

Escala. Text lliure

o

Planta. Text lliure

o

Porta. Text lliure

o

Província. A triar entre les províncies de Catalunya

o

Municipi. A triar entre les províncies de Catalunya

o

Codi postal. Text lliure

o

Referència cadastral. Text lliure

o

Coordenada X. Text lliure

o

Coordenada Y. Text lliure
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Notes i relacions. En aquesta pestanya es poden informar metadades que
permeten relacionar l’expedient amb altres expedients del repositori o
metadades descriptives:
o

Descripció. Text lliure

o

Descriptors. Text lliure

o

Documentació relacionada. Text lliure

o

Tipus de relació. Text lliure
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Arxiu. Aquesta pestanya està pensada per informar de certes metadades
relacionades amb la ubicació de l’expedient, ja sigui la part electrònica com la
part paper. També es poden informar de certes característiques formals de
l’expedient:
o

Suport. A triar entre “Electrònic”, “Paper” o “Híbrid”. Per defecte, es
proposa “Electrònic”

o

Unitat instal·lació inicial. S’ha d’indicar el número de la unitat
d’instal·lació inicial on s’arxiva l’expedient en suport paper

o

Unitat instal·lació final. S’ha d’indicar el número de la unitat
d’instal·lació final on s’arxiva l’expedient en suport paper

o

Format Unitat instal·lació. A triar entre “A4” I “A3”.

o

Localització. Indicar l’adreça tipogràfica o ubicació de l’expedient en
suport paper.

o

Altres suports. Text lliure per indicar si l’expedient té altres suport
tradicionals no paper (DVD, fotografies...)

o

Nombre altres suports. Text lliure per indicar el número d’altres
suports existents

o

Observacions suport. Text lliure.

o

Id. PIA (iarxiu). Camp no editable. S’inclourà, en el cas que l’expedient
s’hagi transferit a la plataforma iARXIU , l’identificador que assigna
aquesta plataforma a l’expedient.

o

URL PIA (iarxiu): Camp no editable. S’inclourà, en el cas que
l’expedient s’hagi transferit a la plataforma iARXIU , la URL de
l’expedient dins d’aquesta plataforma per facilitar la seva descàrrega.

o

Observacions transferència: Camp no editable. En aquest camp
s’inclouen les possibles incidències que s’hagin produït durant la
transferència a la plataforma iARXIU.
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Permisos: En aquesta pestanya s’especifiquen els tipus de permisos
(escriptura/lectura/cap) que tindran els diferents grups d’usuaris quan
accedeixen a l’expedient. Les modificacions de seguretat en un expedient, es
propagaran a tots els documents que hi formen part:

Finalment, un cop s’ha fet clic al botó “Desa” que apareix a la part dreta del formulari,
l’expedient es crea a DESA’L. Mentre duri aquest procés, caldrà mantenir obert el
navegador.
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5.1.9 Càrrega múltiple: creació automàtica d’expedients
Aquesta funcionalitat permet crear expedients i carregar documents de forma automàtica a
partir d’un directori del sistema de fitxers seleccionat per l’usuari. Cal tenir en compte que la
lògica que DESA’L fa servir per crear els expedients i documents és la següent:




En primer lloc, l’usuari ha de seleccionar la classe on desitja carregar els
expedients i documents ja que DESA’L SEMPRE crearà expedients a la classe
seleccionada, MAI crearà classes dins de la classe seleccionada.
DESA’L replicarà l’estructura de carpetes del primer nivell del directori arrel
seleccionat amb les següents particularitats:
o Es crearan tants expedients a la classe desitjada com directoris hi hagi
al primer nivell del directori arrel local seleccionat.
o Es pujaran de forma massiva tots els documents continguts a cada
branca del primer nivell del directori local a l’expedient corresponent de
la classe, amb independència que aquests es trobin en directoris fills.
o Si a més de directoris o carpetes, hi ha documents al primer nivell de
l’estructura local, DESA’L crearà un expedient amb el mateix nom que
el directori arrel seleccionat per pujar i hi desarà tots els documents.

En el següent gràfic es detalla el comportament de la càrrega múltiple a nivell de classe:
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Per realitzar una càrrega massiva cal entrar dins d’una classe del quadre de classificació i
clicar al botó “Càrrega múltiple”
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Com que aquesta funcionalitat fa servir un applet que es descarrega automàticament en el
navegador web, la primera vegada que es fa servir aquest component el navegador et
demana si vols confiar en l’editor del component. Cal marcar el check i clicar el botó “Si”
Important: Per poder utilitzar l’aplicació és obligatori tenir instal·lada la versió 1.5 o superior
de Java.

Un cop instal·lat ja es pot fer servir l’applet de càrrega massiva de carpetes i documents.

Ref.: D1301 N-DESA'L D1301 N-DESA'L| Versió: 5.0

Pàg. 44/104

DESA'L: Manual d'usuari

26/08/2014

El funcionament de l’aplicació de càrrega massiva és molt senzill. Cal clicar el botó
“Examinar” per anar a buscar la carpeta que inclourà altres carpetes i documents que es
volen pujar en el directori de fitxers local de l’usuari. L’usuari ha de seleccionar la carpeta
“mare” i clicar el botó “obrir”

En concret, l’usuari ha de seleccionar la carpeta “mare” que inclouen els documents i
carpetes que vol carregar. L’aplicació, tal i com s’ha descrit anteriorment, crearà expedients
en funció de les carpetes incloses dins de la carpeta seleccionada.
En l’exemple de sota, l’usuari ha seleccionat la carpeta “expedients_actes”. I aquesta
carpeta inclou en el primer nivell un document i 2 carpetes
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Un cop seleccionada la carpeta, l’aplicació informa dels documents que es pujaran. Només
cal clicar el botó “Pujar” per iniciar la càrrega dels documents. Si hi ha algun dels documents
que no es volen pujar només cal seleccionar-lo i clicar el botó “Elimina seleccionats”. El botó
“Elimina tots” elimina tots els documents que s’han capturat prèviament

A continuació s’aniran pujant tots els documents seleccionats. A la barra podreu saber el
temps restant de càrrega.
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Important: No tanqueu l’applet mentre s’estiguin carregant els documents ja que sinó es
perdrà la connectivitat i els documents no es carregaran
Un cop ha finalitzat el procés, l’aplicació informa del nombre de documents pujats i del
nombre d’expedients que s’han creat:
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A continuació podrem veure a DESA’L els expedients creats i els documents que s’han
inclòs en cada carpeta d’expedient. A més a més, DESA’L ha incorporat automàticament
totes les metadades obligatòries a nivell d’expedient i document:

5.1.10 Veure detall de l’expedient
Per veure la informació associada a un expedient, cal fer clic sobre el enllaç “Info” que es
troba a la seva dreta.
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D’aquesta forma es mostrarà a sota de l’expedient la informació del mateix, agrupada en
pestanyes:


Dades identificatives: Mostra informació general i identificativa de l’expedient.
o

ID. Identificador únic dintre DESA’L.

o

Codi de referència. Generat per l’aplicació en el moment de la creació.

o

Nom. Nom de l’expedient composat pel títol informat i el codi de
classificació de l’objecte.

o

Número d’expedient. Informat en el moment de la creació.

o

Títol. Títol informat al moment de la creació.

o

Nom del productor. Heretat de la classe.

o

Unitat productora. Informat en el moment de la creació.

o

Data obertura. Informat en el moment de la creació.

o

Data tancament. Informat en el moment de la creació.

o

Estat de l’expedient. Informat en el moment de la creació.
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Classificació: Aquesta pestanya mostra informació sobre la classificació de
l’expedient.
o

Títol de la classe. Generat per l’aplicació en el moment de la creació.

o

Codi de classificació. Heretat de la classe.

o

Codi intern. Heretat de la classe.

o

Nivell d’accés. Informat en el moment de la creació.

o

Sensibilitat de dades LOPD. Informat en el moment de la creació

o

Nivell de descripció. Informat en el moment de la creació



Interessats: Aquesta pestanya mostra la informació sobre la persona
interessada i/o interessats de l’expedient.



Emplaçaments: Aquesta pestanya mostra la informació sobre la persona la
ubicació geogràfica de l’expedient.
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Notes i relacions. En aquesta pestanya es mostren les metadades que
permeten relacionar l’expedient amb altres expedients del repositori o
metadades descriptives.



Arxiu. En aquesta pestanya es mostren les metadades relacionades amb la
ubicació de l’expedient, ja sigui la part electrònica com la part paper.



Auditoria. En aquesta pestanya es mostra la informació sobre la traçabilitat de
l’expedient, indicant l’usuari, la data de l’acció i el tipus d’acció realitzada sobre
l’expedient.



Permisos: En aquesta pestanya es mostra els permisos d’accés a l’expedient.

Ref.: D1301 N-DESA'L D1301 N-DESA'L| Versió: 5.0

26/08/2014

Pàg. 51/104

DESA'L: Manual d'usuari

26/08/2014

5.1.11 Editar detall expedient
Per editar la informació associada a un expedient, cal fer clic sobre l’enllaç “Info” que es
troba a la seva dreta, per desplegar el detall i fer clic sobre l’enllaç “Edita Propietats”.

D’aquesta forma es permet modificar la informació agrupada en les pestanyes. Un cop
realitzats els canvis desitjats, caldrà fer clic el botó “Desa” per desar o “Cancel·la” per
desfer-los.

Les metadades que NO es poden editar apareixen amb un color gris fluix:

Detall de les metadades a modificar agrupades en pestanyes:


Dades identificatives: Permet canviar algunes dades identificatives de
l’expedient. Es poden canviar les següents:
o

Número d’expedient.

o

Títol de l’expedient.

o

Unitat productora

o

Data d’obertura

o

Data de tancament
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Estat de l’expedient

Classificació: Permet canviar algunes dades de classificació de l’expedient. Es
poden canviar les següents:
o

Nivell d’accés.

o

Sensibilitat dades LOPD.



Interessats. Es poden modificar totes les metadades i/o afegir un nou interessat



Emplaçament. Es poden modificar totes les metadades relacionades amb la
ubicació geogràfica de l’expedient.
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Notes i relacions: Es poden modificar totes les metadades



Arxiu. Es poden modificar totes les metadades, excepte les següents que
s’informen automàticament en el cas que l’expedient s’hagi transferit a la
plataforma iARXIU:
o Id PIA (iarxiu)
o URL PIA (iarxiu)
o Observacions transferència
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Permisos: Aquesta pestanya permet canviar els permisos d’accés a l’expedient.

5.1.12 Eliminar expedient
Per eliminar un expedient, cal marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer clic sobre el
botó “Elimina”. Es poden eliminar més d’un expedient a la vegada. Per això només cal
marcar tots aquells que vulguem eliminar. Tan sols es pot eliminar si no té cap document
dins.
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A continuació, es mostrarà un missatge de confirmació, per assegurar si es vol realitzar
l’operació.

En cas que l’expedient contingui documents apareixerà un missatge avisant que l’eliminació
no s’ha portat a terme.
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5.1.13 Copiar expedient
Per copiar un expedient, cal marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer clic sobre el botó
“Copia”. Això mantindrà l’expedient original i crearà una copia nova del mateix en la classe a
on s’enganxi. Es poden copiar més d’un expedients a la vegada, només cal marcar la
casella de cada expedient i procedir amb l’operació.

5.1.14 Tallar expedient
Per moure un expedient a una altra classe, cal marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer
clic sobre el botó “Talla”. Aquesta acció mourà l’expedient a la nova classe on s’enganxi.
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5.1.15 Enganxar expedient
Per enganxar un expedient a una classe, cal haver-ne copiat o tallat un prèviament. A
continuació, caldrà fer clic al botó “Enganxa” estant situat a la classe destí desitjada. Alguna
de les metadades de l’expedient s’actualitzen quan s’ubica l’expedient a una nova classe.
En concret, les metadades que s’actualitzen són:






Codi de referència
Codi de classificació
Títol sèrie documental
Número d’expedient.
Nom de l’expedient

Un cop s’enganxa:

Ref.: D1301 N-DESA'L D1301 N-DESA'L| Versió: 5.0

Pàg. 58/104

DESA'L: Manual d'usuari

26/08/2014

5.1.16 Tancament de l’expedient
Per poder informar de la data de tancament de l’expedient, quelcom indica que la tramitació
del mateix ha finalitzat i és susceptible de ser transferit a la plataforma iARXIU, es pot
informar editant les metadades de l’expedient, tal i com s’ha descrit en el punt: 5.1.11 o bé si
es selecciona un o més d’un expedient es pot informar mitjançant un pop-up.
En cas de seleccionar més d’un expedient a la vegada s’informarà de la mateixa metadada
a tots els expedients.
L’usuari ha de seleccionar l’expedient o expedients que vol tancar i clicar el botó “Tanca
Exp”.

A continuació s’habilitarà un pop-up per indicar la data de tancament de l’expedient:
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Un cop s’ha indicat la data de tancament, DESA’L inclourà aquesta data i actualitzarà l’estat
de l’expedient a “Tancat” en tots els expedients que s’han seleccionat i iniciarà el seu
tancament. A més a més, canviarà el color de la carpeta a vermell, per distingir-los dels que
estan oberts i/o transferits.

Un cop un expedient està tancat, es bloqueja la seva edició, tant de les metadades com dels
documents que en formen part.
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Nota: Només l’usuari amb rol arxiver pot editar les metadades i/o afegir documents a un
expedient tancat.

5.1.16.1 Reobertura d’un expedient tancat
Quan es vulgui obrir un expedient que es troba tancat, només ho pot fer l’usuari amb rol
d’arxiver. En aquest cas, ho pot fer editant l’expedient. En concret, modificant la data de
tancament de l’expedient i l’estat de l’expedient a “obert” l’expedient tornarà a ser
modificable.

Un cop es canvien aquestes dues metadades l’expedient torna a estar obert i canviar el
color de la carpeta a groc.
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5.1.17 Transferència a iARXIU
5.1.17.1 Inici de la transferència
El funcionament és molt similar al que s’ha descrit en el punt 5.1.7 per a les classes. En
aquest cas, es permet la transferència d’un o més expedients, però sempre dins de la
mateix classe del quadre de classificació.
Nota: Només poden fer les transferències d’expedients els usuaris amb rol arxiver.
Per poder transferir un expedient aquest ha d’estar tancat. En cas, que es seleccioni un
expedient obert (en color groc) en el moment de fer la transferència la plataforma demanarà
informar la data de tancament i el fons documental on s’ha de transferir l’expedient.
En cas de seleccionar un expedient ja tancat només demanarà seleccionar el fons
documental on s’ha de transferir l’expedient.
L’arxiver ha de seleccionar l’expedient o expedients que vol transferir i clicar el botó
“Transfereix iArxiu”.

A continuació s’habilitarà un pop-up per indicar en quin fons documental de la plataforma
iArxiu vol transferir l’expedient. Si només existeix un únic fons documental a la plataforma
iArxiu no apareixerà el pop-up i la transferència s’iniciarà directament.
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Un cop s’ha indicat el fons documental, DESA’L iniciarà el procediment de transferència.
Fins que no s’hagin preparat tots els expedients a transferir, la pantalla de DESA’L quedarà
bloquejada, sense permetre realitzar altres tasques o accions.

Un cop finalitzada la preparació de la transferència, la pantalla es desbloquejarà i l’usuari
rebrà un missatge informant de l’inici de la transferència.
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5.1.17.2 Finalització de la transferència
Nota: El procés de transferència no és automàtic ja que es processa de forma asíncrona
cada hora. Fins que no finalitzi el procés els expedients transferits restaran bloquejats,
sense possibilitat d’editar-los ni afegir més documents
Un cop s’ha processat correctament la transferència, aproximadament al cap d’una hora
d’iniciar el procés, la forma de saber si l’expedient s’ha transferit correctament es comprovar
amb quin color es troba l’expedient.
Si l’expedient ha passat a un color groc tènue significa que l’expedient s’ha transferit.

A més a més, si col·loqueu el cursos del ratolí a sobre de l’expedient apareix la URL on s’ha
arxivat l’expedient a la plataforma iARXIU.
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Si consulteu les metadades de l’expedient a la pestanya d’arxiu apareix la informació sobre
la transferència: l’identificador que té l’expedient a la plataforma i la URL d’accés.

Si consulteu la pestanya d’auditoria trobareu el detall de l’acció:

5.1.17.3 Error en la transferència de l’expedient a la plataforma iARXIU
Si l’expedient segueix en vermell al cap d’una hora vol dir que la transferència ha fallat. Per
saber-ho amb exactitud cal consultar les metadades, la pestanya Arxiu i la metadada
“Observacions transferència” on apareixerà el motiu de l’error.
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I també s’indica a la pestanya “Auditoria”:
Quan un expedient no s’ha pogut transferir pel motiu que sigui (format d’algun fitxer no
acceptat, problemes de connectivitat, etc.) els expedients tornen al seu estat anterior,
tancat.

5.1.17.4 Consulta dels expedients transferits a la plataforma iARXIU
Per facilitar la consulta dels expedients transferits, es tan fàcil com clicar a sobre de
l’expedient que es desitja consultar i s’obrirà una nova finestra en el navegador mostrant
l’expedient en la plataforma iARXIU.

Quan es clica sobre de l’expedient transferit s’obre una nova finestra que permet consultar
l’expedient dins de la plataforma iARXIU.
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Si l’usuari no té permisos d’accés dins de la plataforma iARXIU li apareixerà aquest
missatge:

Nota: Per poder visualitzar els expedients transferits a la plataforma iARXIU és
imprescindible que l’usuari tingui permisos de consulta a l’expedient o a la sèrie documental
a la qual pertany l’expedient a la plataforma iArxiu.

5.1.17.5 Eliminació dels expedients transferits a la plataforma iARXIU
Els expedients transferits a la plataforma iARXIU s’eliminaran de la plataforma DESA’L al
cap de 2 mesos de la seva transferència. El que s’eliminarà seran els documents que en
formen part. El que sempre romandrà a la plataforma DESA’L és la carpeta de l’expedient.

Gestió del document electrònic
El document electrònic és la darrera unitat d’informació de DESA’L i s’ha de vincular
necessàriament a un expedient. No es permet associar més entitats al document. Trobem
dos tipus de documents:
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Els documents generats per l’ús i consum dels serveis del Consorci AOC.
Aquests es desaran:
o

Al expedient corresponent, sempre i quan, sigui possible.

o

A un expedient provisional, dins d’una classe amb el nom del servei del
Consorci AOC (Via Oberta, ERES, etc.) que es trobarà dins d’una
classe anomenada “Documentació pendent de classificar”.

Els documents generats o rebuts pel propi ens que NO són fruit de l’ús de la
resta de serveis del Consorci AOC que es desen en qualsevol dels expedients
creats en el quadre de classificació.

Les operacions permeses en documents es detallen a continuació.

5.1.18 Crear document
Per crear un document cal entrar dins l’expedient on es vol ubicar el document i fer clic al
botó “Crea document”.
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Apareixerà un formulari en el que es sol·licita introduir dades informatives sobre el document
a crear, a més d’afegir el fitxer que es vol pujar. Aquelles dades obligatòries d’emplenar,
estaran marcades amb un asterisc.

Les metadades a informar sobre el document es troben agrupades en pestanyes:


Dades identificatives: Dins d’aquesta pestanya, i un cop s’hagi informat les
metadades del document i seleccionat el fitxer a adjuntar, caldrà fer clic sobre el
botó “Desa i Puja Contingut” per tal de guardar el document.
o

Títol. Títol del document que volem informar.

o

Nom productor. Camp no modificable
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o

Unitat productora. Per defecte agafa el valor de l’expedient, però es pot
modificar.

o

Data de creació. El sistema proposa la data de captura, però es pot
modificar.

o

Estat elaboració. Camp desplegable que inclou els següents valors:
“Original”, “Còpia electrònica autèntica amb canvi de format”, “Còpia
electrònica autèntica de document paper”, “Còpia electrònica parcial
autèntica” i “Altres”. Per defecte, es proposa “Original”

o

Origen del document. Camp desplegable per indicar la naturalesa jurídica
del creador del document. Inclou els següents valors: “Administració”,
“Ciutadà”.

o

El botó “Examinar” ens permet seleccionar el fitxer per pujar. El nom del
fitxer a pujar no pot tenir el mateix nom que un altre fitxer prèviament pujat
al mateix expedient.

26/08/2014

Classificació: Dins d’aquesta pestanya es permet afegir informació addicional
sobre la classificació del document:
o

Nivell d’accés. Obligatori. l’hereta de l’expedient i sí que es pot modificar.

o

Nivell descripció. Valor per defecte “unitat documental composta”. No es
pot modificar

o

Sensibilitat LOPD. No és obligatori. L’hereta de l’expedient i sí que es pot
modificar.

o

Tipus document. No és obligatori, cal seleccionar un element de la llista

o

Document essencial. Camp desplegable per indicar l’essencialitat del
document: “Si”, “No”. Es proposa “Si”.

o

Nivell classificació seguretat. Camp desplegable per indicar el nivell de
classificació de seguretat del document: “No classificat”, “classificat”,
“confidencial”, “reservat” i “Secret”. Es proposa “No classificat”.
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Nivell classificació evidencial. No és obligatori, cal seleccionar un
element de la llista

Notes i relacions. En aquesta pestanya es poden informar les següents
metadades:
o Descripció. Text lliure per descriure el contingut del document
o
o
o
o
o
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Descriptors. Text lliure per incloure descriptors o paraules claus
Número de registre d’entrada. Text lliure per indicar el número
d’assentament del registre d’entrada associat al document
Número de registre de sortida. Text lliure per indicar el número
d’assentament del registre d’entrada associat al document
Producte VO. Pensat pels documents generats per Via Oberta
Finalitat VO. Pensat pels documents generats per Via Oberta

Signatura. En aquesta pestanya s’informa si el document incorpora algun tipus de
signatura:
o Tipus de signatura. A escollir d’un desplegable
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CSV. Per indicar el valor del CSV del document

Permisos: En aquesta pestanya s’especifiquen els tipus de permisos
(escriptura/lectura/cap) que tindran els diferents grups d’usuaris quan accedeixen al
document.

Finalment, un cop s’ha fet clic al botó “Desa i Puja Contingut” de la pestanya “Dades
identificatives”, el document serà desat a l’aplicació. Mentre duri el procés de carrega del
document, caldrà mantenir obert el navegador.
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Un cop finalitzada la pujada el document ja estarà disponible dins de l’expedient

5.1.19 Càrrega múltiple – afegir més d’un document a l’expedient
Aquesta funcionalitat permet carregar més d’un document a un expedient en concret sense
necessitat d’emplenar cap metadada obligatòria per cada document. El funcionament és
molt similar al descrit en el punt 5.1.9.
L’usuari ha d’entrar dins de l’expedient i clicar el botó “Càrrega Múltiple”. En aquest moment
es càrrega l’applet per pujar documents i l’usuari només ha de seleccionar tots aquells
documents que vol pujar. Es poden seleccionar tants documents com es vulguin i és
independent del lloc on es trobin en el servidor de fitxers local de l’usuari, permetent pujar
documents de carpetes diferents.
També es poden seleccionar carpetes i en aquest cas DESA’L seleccionarà tots els
documents que hi consten, prescindint de la seva ubicació en subcarpetes o altres nivells.
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Un cop seleccionats tots els documents que es volen pujar cal clicar el botó “Pujar”
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Al final del procés l’aplicació indica el nombre de documents que s’han pujat:

A continuació podrem veure a DESA’L els documents que s’han inclòs a l’expedient. A més
a més, DESA’L ha incorporat automàticament totes les seves metadades obligatòries:
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5.1.20 Descarregar document
Per a descarregar un document, simplement cal fer clic sobre el seu nom.

5.1.21 Veure detall de document
Per veure la informació associada a un document cal fer clic sobre l’enllaç “Info” que es
troba a la seva dreta.
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D’aquesta forma es mostrarà, sota del document, la informació referent a aquest, agrupada
en pestanyes:


Dades identificatives: Mostra les metadades identificatives del document. Algunes
metadades s’han informat automàticament durant el procés de càrrega del
document (URL DESA’L, ID, Codi de referència, nom, data captura, número de
document)



Classificació: Aquesta pestanya mostrà informació sobre la classificació del
document.



Notes i relacions.
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Signatura



Auditoria: Aquesta pestanya mostra informació sobre els accessos i operacions
realitzades en el document.



Permisos: Aquesta pestanya mostra els permisos d’accés del document.
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5.1.22 Modificar document
Per editar la informació associada a un document, s’ha de fer clic al enllaç “Info” que es
troba a la seva dreta, per desplegar el detall, i fer clic sobre l’enllaç “Edita Propietats”.

Les metadades que NO es poden editar apareixen amb un color gris fluix:

D’aquesta forma es permet modificar la informació agrupada en pestanyes del mateix:


Dades identificatives: Permet canviar el fitxer associat al document o dades
pròpies d’aquest.
o

Títol.

o

Unitat productora.

o

Data de creació

o

Estat elaboració

o

Origen del document
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I el propi fitxer o document. Cal tenir present que DESA’L no guarda un
històric de les versions del document i que sempre el fitxer que es puja
substitueix l’anterior. La plataforma avisa quan es fa un canvi de contingut

Classificació: Aquesta pestanya permet canviar informació sobre el document. Es
poden modificar les següents metadades:
o

Nivell d’accés.

o

Sensibilitat dades LOPD.

o

Tipus de document.

o

Document essencial.

o

Nivell de classificació seguretat

o

Nivell de classificació evidencial.

Notes i relacions. Aquesta pestanya permet canviar informació sobre el document.
Es poden modificar les següents metadades:
o Descripció.
o Descriptors
o Producte VO
o Finalitat VO
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Signatura
o Només es permet modificar el tipus de signatura



Permisos: Aquesta pestanya permet modificar els permisos d’accés al document.

26/08/2014

Un cop s’han modificat les metadades i/o el fitxer només cal clicar al botó “Desa”.

5.1.23 Eliminar document
Per eliminar un document, s’ha de marcar el “check-box” situat a l’esquerra, i fer clic sobre el
botó “Elimina”.
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A continuació, es mostrarà un missatge de confirmació per assegurar que realment es vol
eliminar un document, si és així, caldrà fer clic el botó “Accepta”.

5.1.24 Copiar document
Per copiar un document, cal marcar el “check-box” situat a l’esquerra del document, i fer clic
sobre botó “Copia”. Aquesta acció mantindrà el document original i crearà una copia nova
del mateix en l’expedient a on s’enganxi.
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5.1.25 Tallar document
Per moure un document, cal marcar el “check-box” situat a l’esquerra del document, i fer clic
sobre el botó “Talla”. Aquesta acció, mourà el document al nou expedient a on s’enganxi.

5.1.26 Enganxar document
Per copiar o moure un document a un expedient, cal copiar-ne o tallar-ne un prèviament. A
continuació, un cop situat al expedient de destí desitjat, caldrà fer clic al botó “Enganxa”.
Alguna de les metadades del document s’actualitzen quan s’ubica a un nou expedient.
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Les metadades que s’actualitzen són:







Codi de referència
Unitat productora
Número de document
ID
URL DESA’L
Data de captura
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5.1.27 Signar document
Els documents PDF es poden signar electrònicament mitjançant l’applet de signatura del
Consorci AOC. Quan es tracti d’un document PDF i sigui seleccionat s’habilitarà un botó
“signa”.
En aquest moment es carregarà l’applet de signatura i es podrà signar el document. Cal
tenir present que al signar el document es sobreescriurà el document original. La signatura
que es genera és del tipus avançat i inclou segell de temps
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6 Cerques de documents
Una de les principals funcionalitats que incorpora DESA’L, és un potent motor de cerca que
ens permet localitzar qualsevol document que tinguem emmagatzemat en el repositori. A
més a més, per tal de poder localitzar aquests documents, és imprescindible que l’usuari
tingui permisos, doncs en cas contrari no es mostraran.
Per a realitzar una cerca, l’usuari introduirà les paraules clau a cercar i, opcionalment,
diferents característiques que es poden combinar per modificar el comportament de la
cerca.
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Característiques de la cerca

Per personalitzar la cerca l’usuari pot informar:




Contingut. En el cas que l’usuari introdueixi més d’una paraula clau, podrà decidir:
o

Que es retorni qualsevol document que contingui Alguna de la paraules
indicada (opció per defecte).

o

Que es retornin només els documents que continguin Totes les paraules
indicades.

o

Que es retornin només els documents que continguin la Frase exacta
indicada. És a dir, que continguin totes les paraules introduïdes i amb el
mateix ordre.

Dates. Tots els documents del DESA’L tenen una data de creació. El cercador
permet restringir la cerca dins un interval de dates indicat de manera que es retornin
únicament els documents que s’hagin pujat al DESA’L dins d’aquest rang de dates.
Cal destacar que també es permet indicar únicament la data a partir de la qual
realitzar la cerca o bé la data límit.
A continuació mostrem alguns exemples del que podem fer amb aquestes opcions:



o

Restringir la cerca a documents que s’hagin creat entre l’1 de gener de
2012 i l’1 de juny de 2012.

o

Documents que s’hagin creat amb anterioritat a l’1 de gener de 2012.

o

Documents que s’hagin creat posteriorment a l’1 de gener de 2012.

Ubicació. Per defecte DESA’L cercarà a tots els documents emmagatzemats. Ara
bé, si l’usuari navegant pel quadre de classificació s’ubica en una classe o
expedient determinat, pot marcar l’opció Dins la categoria o carpeta actual de
manera que només s’apliqui la cerca als documents continguts dins aquesta
classificació o expedient seleccionats.
Per exemple, si l’usuari dins el seu quadre de classificació tingués una classe
anomenada “Convenis” i una altra “Actes” i volgués cercar només actes, es podria
ubicar a aquesta carpeta i marcar l’opció Dins la categoria o carpeta actual de
forma que el resultat de la cerca només mostraria documents continguts a “Actes”.
Si a més a més, dins la classe “Actes”, l’usuari tingués un expedient anomenat “Exp.
3/2012” i marqués aquesta opció, només s’aplicaria la cerca sobre els documents
continguts en aquest expedient.
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6.1.1 Sobre què realitza la cerca
Les paraules clau indicades, es cercaran sobre els documents on l’usuari tingui permisos.
La cerca s’aplicarà sobre les següents metadades dels documents:


Títol



Unitat productora



Descripció



Descriptors



CSV

A més a més, en el cas dels documents es cercarà dins el propi contingut sempre i quan el
format del fitxer sigui un dels següents formats suportats:


PDF



Microsoft Office (Office 2003 i Office 2007/2010)



Fitxers de text

6.1.2 Paraules clau
6.1.2.1

Caràcters mínims

Una paraula clau com a mínim haurà de contenir 2 caràcters i no hi haurà cap limitació en
quant a la longitud de les paraules. D’aquesta forma no es podran cercar preposicions com
“a”.
Tampoc hi haurà cap limitació en quant al nombre de paraules clau indicades.

6.1.2.2

Majúscules

La cerca no és sensible a les majúscules. Això significa que si busquem una paraula en
majúscules també obtindrem com a resultat de la cerca aquells elements que continguin
aquesta mateixa paraula en minúscules o en qualsevol combinació de majúscules i
minúscules. De forma anàloga, si fem la cerca d’una paraula en minúscula, també obtindrem
tots els elements que continguin la paraula en majúscules.
Així doncs, si per exemple cerquem “gestió” obtindrem com a resultat tots els objectes que
continguin “gestió”, “Gestió” o “GESTIÓ”.

6.1.2.3

Cerca amb accents

De forma similar a les majúscules, el cercador no és sensible tampoc als accents. Això vol
dir que si la paraula que busquem conté accents i nosaltres posem el terme sense accents
obtindrem igualment el resultat i viceversa.
Si per exemple busquem “reunio” sense accent obtindrem també els resultats amb accent.

Ref.: D1301 N-DESA'L D1301 N-DESA'L| Versió: 5.0

Pàg. 88/104

DESA'L: Manual d'usuari

6.1.2.4

26/08/2014

Caràcters permesos

DESA’L permet realitzar cerques de paraules clau que continguin els següents caràcters:

●
●
●
●
6.1.2.5

ç
ñ
l·l
ü
Caràcter comodí *

Per defecte DESA’L només localitza aquells elements que contenen la/es paraula/es clau tal
i com l’usuari la/es ha indicat. Això vol dir que si l’usuari cerca com a paraula clau “Secretari”
no es retornaran els elements que continguin “Secretària”, “Secretaris” o “Secretàries”. O si
l’usuari indica un verb només es tindran en compte els documents que continguin la
terminació verbal tal i com l’usuari l’ha escrit, però s’ignoraran la resta.
Ara bé, per als casos on l’usuari vol cercar les paraules de forma parcial per la seva arrel,
DESA’L ofereix l’ús del caràcter comodí * que permet cercar una paraula per la seva arrel.
P. ex. si l’usuari cerca “secretari*”, DESA’L retornarà els elements que continguin
“secretària”, “secretaris”, “secretàries”, etc..

6.1.3 Resultats de la cerca
Un cop el sistema ha executat la cerca, el resultat es mostra en forma de graella al panell
central de l’aplicació. En el resultat només es mostren documents. Sobre els documents
retornats l’usuari podrà accedir al seu contingut o a les seves propietats (metadades) de la
mateixa forma que quan navega pel quadre de classificació.

Important: DESA’L només retornarà aquells documents en els quals l’usuari tingui
permisos.
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Model de metadades de la classe
Nom
element

Consignació

Longitu
d camp

Tipus
de
camp
Text

Validació i
procedència
dades
lliure, però únic
per a tot l'ens

Pestanya

Codi de
classificaci
ó

Obligatori

100

Nivell
d'accés

Obligatori

N

Taula

Accés públic
Accés restringit

Classificació

No

No

No

Si

Si

Nivell del
quadre

Opcional

N

Taula

Àmbit
Funció
Subfunció
Activitat
Transacció

Classificació

No

No

No

Si

Si

Classificació

Automàtic

No

Repetitiu

No

Indexable

No

Modificable
en edició
No

Modificable
en creació

Observacions

Valor per defecte
WEB

Si
No aplica

No aplica

Nom

Obligatori

500

Text

codi_classificac
ió + títol sèrie
documental

Classificació

Si

No

Si

Estat de la
classe

Opcional

N

Taula

Oberta
Tancada

Classificació

No

No

No

Codi intern

Opcional

codi de
referència

Obligatori

100
500

Text
Text

lliure
CAT/identificad
or ens/codi
classificació

Accés restringit

Classificació
Dades
identificative
s

No
Si

No
No

No
No

No

No

Si

Si

Si
No

Si
No

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat la
classe

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat la
classe:
codi_classificació +
títol sèrie documental
Oberta
No aplica

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat la
classe

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat la
classe:
CAT/identificador
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ens/codi classificació

Títol

Obligatori

250

500

Text

Nom
productor

Obligatori

Unitat
productora

Opcional

500

Text

lliure

Descripció

Opcional

500

Text

lliure

Obligatori
ID
Data inici

Opcional

Text

lliure, però únic
per a tot l'ens

Entorn eaCAT

Text
100
N

Data i
hora
Calendari

Data final

Opcional

N

Data i
hora
Calendari
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Dades
identificative
s

No

Dades
identificative
s
Dades
identificative
s

Si

Dades
identificative
s
Dades
identificative
s
Dades
identificative
s
Dades
identificative
s

No

No

No

Si
No aplica.

No

No

No

No
Nom ens

No

No

No

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient.
Agafa el valor del
camp
unitat_productora de
l'entitat classe
superior
No aplica

Si

No

No
No aplica
No

No

No

No

No
No aplica

No

No

Si

Si

Si

Si

No
No aplica
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Model de metadades de l’expedient
Long Tipus
itud
de
camp camp

Repetitiu

Indexable

Arxiu

No

No

Si

Si

Si

No

Electrònic

Núme
ro

Arxiu

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Opcional

Núme
ro

Arxiu

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Opcional

Taula

Arxiu

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Text

Arxiu

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Núme
ro

Arxiu

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

suport

Opcional

Taula

Opcional

Localització

Id. PIA
(iarxiu)

Valor per defecte
Automàtic

Consignac
ió

Unitat
instal·lació
inicial
Unitat
instal·lació
final
Format
Unitat
instal·lació
Altres
suports
Nombre
altres
suports
Observacio
ns suport

Validació
i
procedè Pestanya
ncia
dades

Modific
able en
edició

Nom
element

Opcional

250

Opcional

Electrònic
Híbrid
Paper

A4,A3

Modificable
en creació

Heretable

Observacions

Opcional

500

Text

Arxiu

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Opcional

250

Text

Arxiu

No

No

Si

Si

Si

No

No aplica

Arxiu

Si

No

Si

No

No

No

No aplica

Opcional

100

Text

ID que
retorna
iarxiu al
finalitzar
la
transferè
ncia
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URL PIA
(iarxiu)

Opcional

500

URL

Arxiu

Si

No

No

No

No

No

No aplica

Observacio
ns
transferènci
a

Opcional

250

Text

Arxiu

Si

No

Si

No

No

No

No aplica

codi de
classificació

Obligatori

100

Text

Classifica
ció

Si

No

No

No

No

Si

Títol classe

Obligatori

250

Text

Classifica
ció

Si

No

No

No

No

Si

Nivell
d'accés

Obligatori

Taula

Accés
públic
Accés
restringit

Classifica
ció

Si

No

No

Si

Si

Si

Sensibilitat
dades
LOPD

Opcional

Taula

Nivell alt
Nivell mig Classifica
Nivell
ció
baix

No

No

No

Si

Si

No
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Pàg. 93/104

Agafa el valor del
camp
codi_classificació de
l'entitat classe i s'ha
d'actualitzar quan es
mogui a una nova
classe
Agafa el valor del
camp
titol_serie_document
al de l'entitat classe i
s'ha d'actualitzar
quan es mogui a una
nova classe
Agafa el valor del
camp
classificacio_seguret
at_acces de l'entitat
classe i s'ha
d'actualitzar quan es
mogui a una nova
classe

Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient. Agafa el
valor del camp
codi_classificació de
l'entitat classe
Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient. Agafa el
valor del camp
titol_serie_document
al de l'entitat classe
Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient. Agafa el
valor del camp
classificacio_seguret
at_acces de l'entitat
classe
No aplica

DESA'L: Manual d'usuari

Codi intern

Nivell de
descripció

codi de
referència

ID

Opcional

Obligatori

Obligatori

Obligatori

100

100

500

100

26/08/2014

Text

Classifica
ció

Si

No

No

No

No

Si

Text

Valor fix:
Unitat
Classifica
document
ció
al
composta

Si

No

No

No

No

No

Text

camp
codi_refe
rencia de
l'entitat
classe +
número
expedient

Dades
identificat
ives

Dades
identificat
ives

Text

número
expedient

Obligatori

100

Text

únic a
nivell
d'ens. La
proposta
ha de ser
codi
classifica
ció_any_
número
correlatiu

Títol

Obligatori

500

Text

Lliure
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Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat
l'expedient i s'ha
d'actualitzar quan es
mogui a una nova
classe

Si

No

Si

Si

No

No

Dades
identificat
ives

No

No

Si

Si

Si

No

Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient:
camp codi_referencia
de l'entitat classe +
número expedient
No aplica.
Es crea
automàticament en el
moment de crear
l'expedient

No

Dades
identificat
ives

Pàg. 94/104

Es calcula
automàticament en el
Es calcula
moment de crear
automàticament en el
l'expedient. Agafa el
moment de crear
valor del camp
l'expedient. Agafa el
codi_intern de l'entitat
valor del camp
classe. i s'ha
codi_intern de l'entitat
d'actualitzar quan es
classe
mogui a una nova
classe
S'informa en el
Es calcula
moment de crear
automàticament en el l'expedient. Valor per
moment de crear
defecte:
l'expedient
Unitat documental
composta

Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient

Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient:
codi
classificació_any_nú
mero correlatiu
En el cas de càrrega
massiva agafa el nom
de la carpeta.
Quan es crea
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manualment lliure

Si

No

No

No

No

No

Obligatori

Data
obertura

Obligatori

Data i
Calendari
hora

Dades
identificat
ives

Si

No

Si

Si

Si

No

Data de
tancament

Opcional

Data i
Calendari
hora

Dades
identificat
ives

No

No

Si

Si

Si

No

No aplica

Obligatori

Agafa el
valor del
camp
nom_pro
ductor de
l'entitat
classe

Si

Agafa el valor del
camp nom_productor
de l'entitat classe

Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient.
Agafa el valor del
camp nom_productor
de l'entitat classe

Si

Agafa el valor del
camp
unitat_productora de
l'entitat classe i s'ha
d'actualitzar quan es
mogui a una nova
classe

Es calcula
automàticament en el
moment de crear
l'expedient.
Agafa el valor del
camp
unitat_productora de
l'entitat classe

No

Per defecte hauria de
sortir obert i quan es
tanca l'expedient
hauria de canviar a
Tancat

Obert

Unitat
productora

Estat
expedient

Opcional

Obligatori

500

500

Text

Dades
identificat
ives

Nom

Nom del
productor

500

Suma
numero_
expedient
- titol

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat
l'expedient o bé quan
es canvia el títol de
l'expedient:
numero_expedient +
titol

Text

Text

Taula

Agafa el
valor del
camp
unitat_pr
oductora
de
l'entitat
classe
Obert
Tancat
Índex per
remissió
tancat
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Dades
identificat
ives

Dades
identificat
ives

Dades
identificat
ives

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

No

Si

Si

Pàg. 95/104

Es proposa la data
actual

Data actual

DESA'L: Manual d'usuari

Tipus de via

Nom de la
via
Número de
la via

Opcional

Taula

Opcional

250

Text

Opcional

20

Text

Bloc

Opcional

20

Text

Escala

Opcional

20

Text

Planta

Opcional

20

Text

Porta

Opcional

20

Text

Autopista
Avinguda
Barri
Camí
Carrer
Carretera
Caseriu
Finca
Gran Via
Illa
Masia
Municipi
Passatge
Passeig
Plaça
Polígon
Pont
Rambla
Riera
Ronda
Torrent
Travessia
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Emplaça
ment

Emplaça
ment
Emplaça
ment
Emplaça
ment
Emplaça
ment
Emplaça
ment
Emplaça
ment

26/08/2014

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

No

No

Si

Si

Si

No

No aplica

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Pàg. 96/104
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Província

Opcional

Taula

Mirar
observaci
ons

Emplaça
ment

No

No

No

Si

Si

No

Només províncies
catalanes

No aplica

Municipi

Opcional

Taula

Mirar
observaci
ons

Emplaça
ment

No

No

No

Si

Si

No

Només municipis
catalans

No aplica

Codi postal

Opcional

5

Núme
ro

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Opcional

20

Text

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Opcional

10

Text

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Opcional

10

Text

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Opcional

250

Text

No

Si

Si

Si

Si

No

No aplica

Cognoms

Opcional

250

Text

No

Si

Si

Si

Si

No

No aplica

Numero
identificatiu

Opcional

20

Text

No

Si

Si

Si

Si

No

No aplica

Taula

DNI
NIF
Passapor
Interessat
t
s
NIE
CIF
Altres

No

Si

No

Si

Si

No

No aplica

Taula

Persona
física
Persona
jurídica
Ens
públic

No

Si

No

Si

Si

No

No aplica

No

Si

No

Si

Si

No

No aplica

No

Si

No

Si

Si

No

No aplica

Referència
cadastral
Coordenad
aX
Coordenad
aY
Nom/Deno
minació
social

Tipus de
document

Tipus
d'interessat

Correu
electrònic
Telèfon de
contacte

Opcional

Opcional

Opcional

100

Text

Opcional

20

Text

Emplaça
ment
Emplaça
ment
Emplaça
ment
Emplaça
ment
Interessat
s
Interessat
s
Interessat
s

Ref.: D1301 N-DESA'L D1301 N-DESA'L| Versió: 5.0

Interessat
s

Interessat
s
Interessat
s

Pàg. 97/104
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Descripció

Opcional

500

Text

lliure

Descriptors

Opcional

500

Text

lliure

Opcional

500

Text

lliure

Opcional

500

Text

lliure

Documenta
ció
relacionada
Tipus de
relació
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Notes i
relacions
Notes i
relacions
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No

No

Si

Si

Si

No

No aplica

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Notes i
relacions

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Notes i
relacions

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Pàg. 98/104
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Model de metadades del document
Nom
element

Consignac
ió

Long Tipus
itud
de
camp camp

Validació
i
procedè Pestanya
ncia
dades

Automàtic

Repetitiu

Indexable

Modific
able
edició

Modificable
creació

Valor per defecte
Heretable

Taula

Accés
públic
Accés
restringit

Classifica
ció

Si

No

No

Si

Si

Si

Opcional

Taula

Fer servir
el llistat
actual

Classifica
ció

No

No

No

Si

Si

No

Opcional

Taula

Sí
No

Classifica
ció

Si

No

No

Si

Si

No

Nivell
d'accés

Obligatori

Tipus
document
Document
essencial
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Pàg. 99/104

Observacions

Agafa el valor del
camp
classificacio_seguret
at_acces de l'entitat
expedient

Es calcula
automàticament en el
moment de crear el
document.
Agafa el valor del
camp
classificacio_seguret
at_acces de l'entitat
expedient

No aplica
Valor per defecte "Sí"

Si

DESA'L: Manual d'usuari

Nivell
classificació
evidencial

Opcional

Taula

Nivell
classificació
seguretat

Opcional

Taula

Sense
evidència
(identifica
ció
al·legada
)
Evidència
d'entitat
Evidència
d'origen
de dades
Evidència
d'autentic
itat
Evidència
de
Classifica
signatura
ció
electrònic
a
Evidència
completa
de
signatura
electrònic
a
Evidència
de llarga
durada
de
signatura
electrònic
a
No
classificat
Classifica
t
Classifica
Confiden
ció
cial
Reservat
Secret
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No

No

No

Si

Si

No

No aplica

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Pàg. 100/104

DESA'L: Manual d'usuari

Sensibilitat
dades
LOPD

Nivell de
descripció

Data
captura

Data de
creació

número de
document

Opcional

Obligatori

100

Taula

Nivell alt
Nivell mig Classifica
Nivell
ció
baix

Text

Valor fix:
Unitat
Classifica
document
ció
al simple

Obligatori

Data i
Calendari
hora

Dades
identificat
ives

Obligatori

Data i
Calendari
hora

Dades
identificat
ives

Opcional

Núme
ro
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Dades
identificat
ives

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

26/08/2014

No

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

No

Si

No

No

Si

No

Pàg. 101/104

Si

Agafa el valor del
camp
sensibilitat_dades_L
OPD de l'entitat
expedient

Es calcula
automàticament en el
moment de crear el
document.
Agafa el valor del
camp
sensibilitat_dades_L
OPD de l'entitat
expedient

No

Es calcula
automàticament en el
moment de crear el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor per
defecte:
Unitat documental
simple

No

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor per
defecte:
data actual

No

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor per
defecte:
data actual

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor :
Número (el valor es
calcula en funció del
número de
documents que hi
hagi en l'expedient]

No

DESA'L: Manual d'usuari
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codi de
referència

Obligatori

500

Text

camp
codi_refe
rencia de
l'entitat
Dades
classe + identificat
número
ives
expedient
/número
document

ID

Obligatori

100

Text

Dades
identificat
ives

Text

Lliure

Dades
identificat
ives

Text

Nom del
fitxer

Dades
identificat
ives

Text

camp
nom_pro
ductor de
l'entitat
expedient

Dades
identificat
ives

Si

No

No

No

No

Text

Dades de
l'entorn

Dades
identificat
ives

Si

No

No

No

Text

camp
unitat_pr
oductora
de
l'entitat
expedient

Dades
identificat
ives

Títol

Nom

Obligatori

Obligatori

Nom del
productor

Obligatori

Codi ens

Opcional

Unitat
productora

Opcional

500

500

500

500
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Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

Si

No

Si

Si

No

Si

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor :
codi de referència
expedient/número de
document

S'informa en el
moment de crear el
document.

No

Es calcula
automàticament
agafant el nom del
fitxer quan es fa ús
de l'applet de càrrega
de documents

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor :
Nom del fitxer

No

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor :
Nom del fitxer

Si

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor :
Nom productor de
l'entitat expedient

No

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor :
codi INE

Si

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor :
Unitat productora de
l'entitat expedient

Si

No

Pàg. 102/104

Si

DESA'L: Manual d'usuari

URL
DESA'L

Origen

Obligatori

Dades
identificat
ives

URL

Ciutadà
Administr
ació

Dades
identificat
ives

Si

Si

No

Si

No

Es calcula
automàticament un
cop s'ha creat el
document

S'informa en el
moment de crear el
document.

No

Valor per defecte
"Administració"

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor per
defecte:
Administració

Valor per defecte
"Original"

S'informa en el
moment de crear el
document. Valor per
defecte:
Original

Estat
elaboració

Obligatori

Original
Còpia
electrònic
a
autèntica
amb
canvi de
format
Còpia
Dades
electrònic
Taula
identificat
a
ives
autèntica
de
document
paper
Còpia
electrònic
a parcial
autèntica
Altres

No

No

No

Si

Si

No

Descripció

Opcional

500

Text

Notes i
relacions

No

No

Si

Si

Si

No

No aplica

Descriptors

Opcional

500

Text

Notes i
relacions

No

No

Si

Si

Si

No

No aplica

Opcional

100

Text

No

No

No

No

Si

No

No aplica

Opcional

100

Text

No

No

No

No

Si

No

No aplica

Opcional

250

Text

No

No

No

Si

Si

No

No aplica
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No

No

Taula

Notes i
relacions
Notes i
relacions
Notes i
relacions

No

No

Obligatori

num_registr
e_entrada
num_registr
e_sortida
producte
VO

No

No

26/08/2014

Pàg. 103/104
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Finalitat VO

Opcional

250

Text

Notes i
relacions

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

csv

Opcional

100

Text

Signatura

No

No

Si

No

Si

No

No aplica

CSV
XAdES
internally
detached
signature
XAdES
envelope
d
signature
Taula
Signatura
CAdES
detached/
explicit
signature
CAdES
attached/i
mplicit
signature
PAdES

No

No

No

Si

Si

No

No aplica

Tipus de
signatura

Opcional
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