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1 iArxiu: Millores març del 2014 

1.1 Descripció 

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 04 de juny de 2014 a l’entorn productiu 
del Consorci AOC: 

- Millores vàries en la gestió de les sèries documentals: 

o Gestió centralitzada de les sèries a nivell d’ens 

o Canvis en la fitxa descriptiva i control d’estats de les sèries 

o Canvis en el control d’unicitat 

o Incorporació d’un cercador a nivell de sèries documentals 

- Canvis en la creació i administració de les plantilles 

- Millores emplenat de metadades durant l’ingrés d’un paquet d’informació de 
transferència (PIT) 

- Creació automàtica de les sèries quan l’ingrés es realitza mitjançant els serveis web 
de la plataforma 

- Correcció descàrrega fitxer Excel del registre d’auditoria 

- Altres correccions menors 

 

1.2 Millores vàries en la gestió de les sèries documentals 

1.2.1 Gestió centralitzada de les sèries a nivell d’ens 

1.2.1.1 Antecedents 

Fins ara, la gestió de les sèries documentals es feia exclusivament a nivell de fons 
documental per part del rol arxiver. Aquesta limitació provocava que, si un ens tenia sèries 
documentals compartides entre els diferents fons documentals de la seva competència, les 
hagués de replicar en cadascun dels fons, quelcom força poc operatiu i eficient. 

1.2.1.2 Solució proposada 

Per tal de poder gestionar les sèries a nivell d’ens i que aquestes puguin ser utilitzades per 
qualsevol fons documental, s’ha incorporat la possibilitat d’escollir en quin nivell es farà la 
gestió de les sèries: a nivell de fons, com fins ara, o bé a nivell d’ens. 

1.2.1.2.1 Gestió centralitzada a nivell d’ens 

El rol encarregat de fer la gestió de les sèries documentals a nivell d’ens serà l’administrador 
d’ens. Un cop es doni d’alta una sèrie, aquesta serà comuna i visible per a tots els fons 
documentals que tingui associat l’ens. 
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Il·lustració 1 - Gestió de les sèries per part de l'administrador de l'ens 

 

Els arxivers de cada fons només les podran consultar, en cap cas editar. El que si que 
podran és fer-les servir per crear polítiques, fer ingressos i/o consultes tal i com feien fins 
ara. 

 

Il·lustració 2 - Visió gestió sèries documentals per part de l'arxiver 

 

Limitacions: 

- No es podrà canviar la configuració, és a dir, passar a la gestió a nivell de fons,un 
cop s’hagi donat d’alta una sèrie. 

- Si es defineixen sèries a nivell d’ens, no es podrà fer al mateix temps a nivell de 
fons. 

 

En aquest sentit, aquells usuaris del servei que vulguin canviar la gestió de les sèries a 
nivell d’ens només ho han de comunicar al Consorci AOC mitjançant el següent formulari: 

http://enquestes.catcert.cat/limesurvey/index.php?sid=25732&lang=ca  

1.2.1.2.2 Gestió centralitzada a nivell de fons 

Segueix funcionant com fins ara. 

 

http://enquestes.catcert.cat/limesurvey/index.php?sid=25732&lang=ca
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1.2.2 Canvis en la fitxa descriptiva i controls d’estats de les sèries 

Amb l’objectiu de disposar d’una fitxa descriptiva més acurada de les sèries documentals 
s’ha ampliat els camps descriptius a informar quan es dóna d’alta i/o es modifica una sèrie 
documental. 

El model de dades és el següent: 

 

Nom de l’atribut i tipus Consignació Modificable Definició 

Codi de classificació (text 
 255) 

Obligatori  No Codi visual que identifica la sèrie documental 

Títol original (text  255) Obligatori No Títol o nom de la sèrie documental 

Títol formal (text  255) Obligatori Si Títol formal de la sèrie documental. Per 
defecte, agafa el valor del camp títol original 
però es pot modificar en aquells casos que 
sigui necessari (per exemple, si ho 
determina la CNAATD) 

Descripció (text  500) Opcional Si Descripció de la sèrie documental 

nivell de descripció (text 
 255) 

Opcional Si Identificar el nivell de la unitat de descripció 

Nom productor (text  
255) 

Opcional Si Indicar el nom de la unitat responsable  

Codi intern (text  255) Opcional Si Codi intern que identifica la sèrie documental 

Data inici (data i hora) Opcional Si Data d’inici de la sèrie documental 

Data final (data i hora) Opcional Si Data de finalització de la sèrie documental 

Estat de la sèrie (booleà) Opcional Si Indica si la sèrie es troba activa o inactiva. 
En cas d’inactiva ja no es podrà fer servir per 
fer nous ingressos o per configurar les 
plantilles 

Quan es dóna d’alta una sèrie documental el formulari a emplenar és el següent: 
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Il·lustració 3 - fitxa descriptiva sèries documentals (alta) 

Quan es vol modificar una sèrie documental el formulari a emplenar és el següent. No et 
deixa canviar ni el codi de classificació ni el títol original. 

 

Il·lustració 4 - fitxa descriptiva sèries documentals (modificació) 

 

En el cas del camp “Títol formal” cal tenir present que: 

- De cara a l’usuari, sempre veurà el ‘Títol formal’, a tot arreu on aparegui el camp 
sèrie documental: 
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o En el desplegable de sèries documentals per emplenar les metadades 

o En el desplegable de sèries documentals per definir plantilles 

o En el desplegable de sèries documentals de la cerca bàsica i avançada 

o En el desplegable de sèries documentals del registre d’accions 

o En el desplegable de sèries documentals quan es crea una política 

o Quan es consulta un PIA, en els camps: 

 Dades identificatives: Sèrie Documental 

 Estructura PIA>Veure Metadades - Dades identificatives: Sèrie 
Documental 

 Històric de migracions/conversions en línia 

o Es continuarà mostrant el títol original als punts que mostren elements dels 
vocabularis, tal qual s’han guardat al mets.xml: 

 Estructura PIA>Veure Metadades - expedient/document: Títol sèrie 
documental  

 Dublin core: source (quan es tracta d’un expedient) 

 Al llistat de resultat al fer una cerca, ja sigui en el menú de 
consultes com en el registre d’accions 

1.2.2.1 Activar/desactivar una sèrie documental 

També s’ha afegit la possibilitat d’activar o desactivar una sèrie documental.  

 

Il·lustració 5 - Activar/desactivar sèrie documental 

 

Si es desactiva una sèrie implica: 

- Que no apareixerà en el camp desplegable de sèries documentals quan es faci 
l’emplenat de metadades en un preingrés. 

- Que no apareixerà en el camp desplegable de sèries documentals quan es vol crear 
una plantilla. 

- Tot i estar desactivada seguirà apareixent: 

o En el desplegable de sèries documentals del menú de consultes 

o En el desplegable de sèries documentals del registre d’accions 

o En el desplegable de sèries documentals quan es crea una política 
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1.2.2.2 Adequació camps a informar càrrega massiva de les sèries mitjançant fitxer 
csv 

Com que s’han afegit nous camps al donar d’alta una sèrie documental s’ha hagut 
d’actualitzar el format del fitxer csv. 

És molt important seguir el següent ordre a l’hora d’informar els camps en el fitxer: 

- Codi de classificació 

- Títol original  

- Descripció  

- nivell de descripció  

- Nom productor  

- Codi intern  

- Data inici (dd/mm/aaaa) 

- Data final (dd/mm/aaaa) 

Per indicacions pròpies del format csv els camps s’han de separar amb comes (,). Si en el 
contingut d’algun d’aquests camps hi ha una coma cal incloure comilles dobles a l’inici i final 
del text. 

Exemples: 

A104,Serie5,"Descripció SERIE 5 amb coma,",sèrie 
documental,ProdNam1,1.01.02,01/01/2014,31/01/2014 

A107,Serie7,"Descripció SERIE  amb comilles dobles "",",sèrie 
documental,ProdNam1,1.01.03,01/01/2014,30/03/2014 

1.2.3 Canvis en el control d’unicitat 

Per evitar possibles duplicitats en l’alta de les sèries documentals s’ha canviat el control 
d’unicitat.  

Amb la nova versió quan es vol crear una sèrie documental es comprova: 

- Si la gestió de les sèries és a nivell d’ens: 

o No existeix el codi de classificació, títol original i títol formal a tot l’ens 

- Si la gestió de les sèries és a nivell de fons: 

o No existeix el codi de classificació, títol original i títol formal en el fons 
documental. 

Quan s’intenta donar d’alta una sèrie informant un d’aquests elements repetits apareix un 
error: 
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Il·lustració 6 - Detall error al intentar donar d'alta una sèrie que ja existeix  

1.2.4 Incorporació d’un cercador a nivell de sèries documentals 

Per facilitar la cerca de les sèries documentals s’ha creat un cercador que permet filtrar i 
buscar les sèries. Aquest cercador s’ha implementat en totes les pantalles on apareix el 
camp desplegable de selecció de sèries. 

El seu funcionament és igual a totes les pantalles on s’ha afegit: 

- Al costat del desplegable de sèries hi ha una icona per cercar entre els valors 
mostrats a aquest desplegable. 

- En fer-hi clic a la icona, s’obre un pop-up. 

o Al pop-up es veuen les sèries en una taula, que mostra el codi de 
classificació, el títol, i si està activa o no.  

o Si hi ha més de deu, només mostra les deu primeres, i un avís de que n’hi 
ha més i s’ha de refinar el filtre  

o Mostra un filtre on podem escriure un valor que es farà servir per filtrar les 
sèries de la taula: la taula passarà a mostrar només aquelles sèries on el 
codi de classificació, el títol original o el títol final incloguin aquest text 
(sense tenir en compte majúscules/minúscules ni accents). 

o També es mostra un checkbox per indicar si volem que apareguin sèries 
inactives o no, tot i que no estarà habilitat si la pantalla en qüestió només 
admet sèries actives. 

o Si triem de la taula un valor, aquest passa a estar seleccionat en el 
desplegable inicial, i es tanca el pop-up. 

Amb un exemple queda més clar: 

- Accedim al registre d’accions. Premem a ‘Filtre’. Veurem que al costat del 
desplegable ‘Sèrie documental’ hi ha una nova icona. 

 

Il·lustració 7 - Cercador sèries 
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- Veiem que s’obre el pop-up. En aquest cas, com que està permès triar una sèrie 
inactiva, el checkbox ‘També inactives’ està habilitat, i per defecte marcat (si el pop-
up s’obrís per una pantalla on no fos permès triar sèries inactives, el checkbox 
estaria inhabilitat i sense marcar) 

 

Il·lustració 8 - pop-up per seleccionar les sèries 

- Provem a escriure al camp de text alguna cosa que només estigui a un codi de 
classificació, o a un títol, i veiem que funciona correctament (sense tenir en compte 
diferències de majúscules i minúscules, ni accents): 
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Il·lustració 9 - filtre cercador sèries documentals 

- Si premem cancel·la, s’oculta el pop-up sense fer cap canvi. Si seleccionem un 
element de la taula, s’oculta el pop-up, deixant seleccionat al desplegable de ‘Sèrie’ 
el valor triat. Si hi ha sèries inactives que es mostren, i desmarquem ‘També 
inactives’, deixen de veure’s. 

 

 

Il·lustració 10 - Resultat filtre sèries 
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1.3 Canvis en la creació i administració de les plantilles 

Per tal d’harmonitzar els canvis que s’han fet a la gestió de les sèries documentals, sobretot 
en el control de la unicitat i, per evitar la possibilitat de personalitzar plantilles que incloguin 
valors incoherents ens els elements de metadades “títol sèrie documental” i “codi de 
classificació” s’han establert els següents canvis: 

1.3.1 Personalització del camp “titol_sèrie_documental” dels 
vocabularis “Voc_document” i/o “Voc_expedient” quan es crea una 
plantilla 

Quan es crea una plantilla que utilitzi el vocabulari “Voc_document” i/o “voc_expedient” i es 
vulgui personalitzar el camp “titol_serie_documental”, la plataforma permet editar-lo però 
amb els següents controls: 

- Els valors a informar només seran els que estiguin donats d’alta a la taula “series 
documentals” i que el seu estat sigui actiu. 

- Si l’usuari no personalitza l’element “titol_serie_documental”, significa que quan 
l’usuari faci un ingrés utilitzant la plantilla podrà escollir totes les sèries donades 
d’alta a la taula de sèries amb estat actiu. 

- Si l’usuari personalitza aquest element, ha de poder triar una o més d’una sèrie 
documental. Si només en tria una el camp “tipus de dades” ha de tenir el valor fix, si 
en tria més d’una el camp “tipus de dades” ha de tenir el valor llista de valors. El 
tipus de dades per defecte et permet seleccionar un valor, que es proposarà per 
defecte, però l’usuari el podrà canviar quan faci un ingrés. 

 

Il·lustració 11 - Personalització camp "títol sèrie documental" quan es crea una plantilla 
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Il·lustració 12 - Personalització camp "títol sèrie documental" - valor fix o per defecte 

 

 

 

Il·lustració 13 - Personalització camp "títol sèrie documental" - valor llista de valors 

 

1.3.2 Personalització del camp “codi_classificacio” dels vocabularis 
“Voc_document” i/o “Voc_expedient” quan es crea una plantilla 

Per evitar problemes o incoherències entre el valor informat en el camp 
“titol_serie_documental” i “codi_classificacio”, aquest darrer camp no es pot personalitzar i 
per aquest motiu no apareix en el llistat d’elements.. 
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Il·lustració 14 - Camps de metadades a personalitzar 

 

 

Quan es faci servir la plantilla durant un preingrés, la plataforma calcularà automàticament 
quin valor li correspon al camp “codi_classificació” en funció del valor que l’usuari hagi triat 
en el camp “titol_serie_documental”. 

1.3.3 Impacte plantilles ja existents/modificades fora de la plataforma 

Com que les plantilles són fitxers XML que l’usuari pot modificar fora de la plataforma i es 
poden inventar el valor de l’element “titol_serie_documental” o incloure també l’element 
“codi_classificació” (o simplement, pot haver-hi plantilles antigues amb aquesta situació), 
s’ha tingut en compte els següents casos: 

1.3.3.1 Càrrega d’una plantilla 

Quan s’afegeix una plantilla en el menú “Administració plantilles”, la plataforma fa els 
següents controls: 

- Que el/els valor de “titol_serie_documental” existeix en la taula de les sèries 
documentals (com a “titol original”) i està actiu 

- Que l’element “codi_classificació” no ha estat personalitzat. 
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Il·lustració 15 - Afegir plantilla 

 

Si no passa el procés de validació retorna un dels següents missatges: 

 

 

Il·lustració 16 - Detall error càrrega plantilla (1) 

 

 

Il·lustració 17 - Detall error càrrega plantilla (2) 
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1.3.3.2 Plantilles que ja estan donades d’alta/carregades 

En el cas d’existir plantilles que tenen personalitzades els elements “codi_classificacio” i/o 
“titol_serie_documental” quan aquestes es vulguin fer servir durant un ingrés, la plataforma 
realitzarà els següents controls: 

- Si la plantilla només té personalitzat l’element “títol_serie_documental” i el valor 
informat  existeix a la taula “gestió de sèries documentals” l’ingrés es farà sense 
problemes. En aquest cas, la plataforma informarà automàticament el valor del 
“codi_classificacio” que té associat la sèrie. 

- Si la plantilla només té personalitzat l’element “codi_classificacio” i el valor informat  
existeix a la taula “gestió de sèries documentals” l’ingrés es farà sense problemes. 
En aquest cas, la plataforma informarà automàticament el valor del 
“títol_serie_documental” que té associat el codi de classificació. 

- Si la plantilla té personalitzat, tant l’element “codi_classificacio” com el 
“titol_serie_documental”, és imprescindible que els dos valors informats coincideixen  
amb els valors informats a la taula “gestió de sèries documentals” per tal que 
l’ingrés es faci sense problemes.  

- Si la plantilla té personalitzat el camp “títol_serie_documental” i/o “codi_classificacio” 
i els valors informats  NO existeixen a la taula “gestió de sèries documentals”, quan 
l’usuari vulgui procedir a l’emplenat de metadades la plataforma l’avisarà que no ho 
pot fer perquè no existeix cap sèrie documental amb el valor informat a la plantilla. 
En aquests casos, recomanem desactivar la plantilla. 

 

 

Il·lustració 18 - Error emplenat metadades quan la plantilla té personalitzat el camp títol sèrie documental 
malament 

 

 

Il·lustració 19 - Error emplenat metadades quan la plantilla té personalitzat el camp codi de classificació 
malament 
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1.4 Millores emplenat de metadades durant l’ingrés d’un 
paquet d’informació de transferència (PIT) 

Fruit de les millores en la gestió de les plantilles i el seu tractament dels elements de 
metadades “titol sèrie documental” i “codi de classificació”, s’han fet uns canvis en la 
pantalla d’emplenat de metadades quan es vol fer un preingrés d’un paquet d’informació de 
transferència (en endavant, PIT). 

En concret, el canvi més substancial és que l’element de metadada “codi de classificació” no 
es pot editar ja que la plataforma el calcularà automàticament en funció de la sèrie 
documental que es triï.  

 

Il·lustració 20 - Emplenat de metadades 

 

En aquells casos que s’utilitzin plantilles antigues que tenen personalitzats els elements de 
metadades “codi de classificació” i/o “títol sèrie documental” i els valors que tenen no es 
corresponen, ja sigui perquè la sèrie documental no existeix o perquè algun dels valors és 
incorrecte, amb els de la taula “gestió de sèries documentals”, la plataforma avisarà i no 
deixarà fer l’ingrés. 

En aquests casos recomanem desactivar la plantilla.  

Mireu el punt anterior1.3.3.2 

1.5 Creació automàtica de les sèries quan l’ingrés es realitza 
mitjançant els serveis web de la plataforma 

Fins ara, quan es realitzava un ingrés d’un PIT mitjançant els serveis web de la plataforma, 
no es feia cap tipus de comprovació en relació a la sèrie documental. Aquest comportament 



  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iARXIU: Millores juny 2014 05/062014 

Pàg. 19/21 

provocava que es poguessin ingressar PIT sense que la sèrie documental estigués creada 
en el fons documental, amb els conseqüents problemes de gestió i de consulta. 

Amb els canvis efectuats, l’administrador de la plataforma (el Consorci AOC) pot controlar 
per cada aplicació de confiança el comportament desitjat davant d’un ingrés, en relació a la 
sèrie documental informada en el PIT. 

En aquest sentit, les opcions de control són les següents: 

- No fer res. En aquest cas, es permet ingressar el PIT sense controlar si la sèrie 
documental que s’informa a les metadades del PIT realment existeix a la taula de 
“sèries documentals” del fons documental on s’ingressa. Aquest seria el 
comportament actual, abans del canvi. 

- Verificar existència de la sèrie i, en cas negatiu, es crea. En aquest cas, es 
permet ingressar el PIT i en aquells casos que la sèrie documental no existeixi a la 
taula de “sèries documentals” la crea automàticament fent servir els valors presents 
en les metadades del PIT.  

- Verificar existència de la sèrie i, en cas negatiu, l’ingrés es rebutja. En aquest 
cas, només es permet l’ingrés del PIT si la sèrie documental existeix prèviament a la 
taula de “sèries documentals”. Si no existeix, el procés d’ingrés s’avorta i la 
plataforma retorna el següent missatge: 

CORE-INGEST-INGESTSERVICESERIESNOTFOUND  

 

Per defecte, les aplicacions de confiança actuals estaran configurades amb l’opció “No fer 
res”. 

En aquest sentit, aquells usuaris del servei, consumidors dels serveis web del mòdul 
d’ingrés, que vulguin canviar el tractament de la seva aplicació de confiança en relació al 
tractament de les sèries documentals només ho ha de comunicar al Consorci AOC 
mitjançant el següent formulari: 

http://enquestes.catcert.cat/limesurvey/index.php?sid=25732&lang=ca  

1.6 Correcció descàrrega fitxer Excel del registre d’auditoria 

S’ha corregit un error en la descàrrega del fitxer Excel del registre d’auditoria ja que fins ara 
el camp “sèrie documental” no s’incloïa en el fitxer de descàrrega, tot i aparèixer aquesta 
dada en el llistat de resultats. 

 

Il·lustració 21 – Resultat registre d’accions 

 

http://enquestes.catcert.cat/limesurvey/index.php?sid=25732&lang=ca
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Si es descarrega l’informe d’auditoria es pot veure com ja s’inclou el camp “sèrie 
documental” 

 

Il·lustració 22 – Excel registre d’auditoria 

 

1.7 Altres correccions menors 

1.7.1 Limitacions en l’emplenat automàtic de metadades a nivell de 
document 

Per unes limitacions de l’eina Apache Tika, que utilitza la llibreria Apache PDFBox, quan es 
vulgui recuperar la metadada data de creació d’un document PDF en el moment de clicar al 
botó “emplenat metadades” només ho farà si el document té una mida inferior a 1 Mb. En la 
resta de casos, heretarà per defecte la data de creació de l’expedient. 

 

 Il·lustració 23 – Emplenat de metadades automàtic 
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1.7.2 Validacions emplenat de metadades quan el camp té un valor 
buit 

S’ha corregit que no es permeti informar un valor buit (per exemple, espai en blanc) en les 
metadades quan s’està fent l’ingrés d’un PIT.  


