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Condicions específiques de prestació del servei iARXIU
Exposició de motius
Les Administracions públiques i demés entitats que integren el sector públic de Catalunya disposen
de documentació en format exclusivament electrònic que tenen l’obligació de conservar. Així,
l’article 31 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
disposa que els documents electrònics que continguin actes administratius que afectin a drets o
interessos dels particulars hauran de conservar-se en suports d’aquesta naturalesa, ja sigui en el
mateix format a partir del qual es va originar el document o en un altre qualsevol que asseguri la
identitat i integritat de la informació necessària per a reproduir-lo. I la disposició addicional onzena
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, que regula l’arxiu dels documents electrònics.
El Consorci Administració Oberta de Catalunya ofereix als ens integrants del sector públic de
Catalunya un servei d’arxiu i preservació de documents electrònics mitjançant la plataforma
tecnològica iARXIU, en compliment de les funcions per a les quals ha estat creat i que es troben
recollides als seus Estatuts i a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya.

1 Objecte
L’objecte d’aquest document de condicions específiques és regular les particularitats de la prestació,
per part del Consorci AOC, del servei de preservació i arxiu segur de documents electrònics que
tinguin la consideració de documentació semiactiva o de conservació permanent, mitjançant la
plataforma iARXIU, i en el marc de les condicions generals de prestació de serveis d’aquest Consoci.
El servei iARXIU comprèn:
a)

Un servei d’ingrés i arxiu de documents electrònics que permet la transferència,
l’emmagatzemament i la custòdia dels paquets d’informació a la plataforma iARXIU.

b) Un servei de consulta i visualització de documents electrònics que permet la consulta, la
recuperació i la visualització dels documents emmagatzemats a la plataforma iARXIU,
atenent les limitacions fixades per la llei, tot respectant les polítiques d’accés definides per a
cada tipus de document.
c)

Un servei d’evidència electrònica que té per finalitat garantir la fiabilitat de les signatures
electròniques al llarg del temps.

2 Àmbit subjectiu de prestació del servei
El servei iARXIU es presta a tots els ens que integren el sector públic de Catalunya en els termes de
l’article 2 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.

3 Funcions del Consorci AOC
Al Consorci AOC com a administrador de la plataforma li corresponen les funcions següents:
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Gestionar les altes, baixes i modificacions dels ens usuaris del servei i, per cada ens usuari,
donar d’alta a la plataforma les persones que hagin designat com a administradores del seu
ens.

b) Assignar a cada ens usuari una quota màxima d’emmagatzematge.
c)

Autoritzar els sistemes informàtics que es podran connectar a la plataforma iARXIU a través
dels serveis web.

d) Determinar els formats dels fitxers acceptats per la plataforma.
e)

Determinar el volum de les transferències que poden efectuar-se en el mòdul d’ingrés.

f)

Gestió de vocabularis de metadades a utilitzar pels usuaris en les descripcions dels paquets
d’informació a transferir.

g)

Registrar totes les accions realitzades a la plataforma pels usuaris d’aquesta per tal de
deixar-ne constància i traça a efectes d’auditoria.

h) Realitzar estadístiques d’ús i consum de la plataforma.
i)

Gestionar i mantenir el repositori digital de la plataforma encarregat de custodiar la
documentació transferida pels ens usuaris aplicant les mesures de seguretat establertes al
punt 11 d’aquestes condicions.

j)

Garantir la integritat, l’autenticitat, la disponibilitat i la conservació de la informació
emmagatzemada a iARXIU d’acord amb l’establert a l’acord de nivell de servei.

4 Funcions dels ens usuaris del servei
Els ens usuaris del servei iARXIU, com a productors i titulars dels documents electrònics i
responsables de la seva gestió i conservació, han d’acceptar i ajustar la seva actuació a l’establert en
aquestes condicions i a les condicions generals de prestació de servei, així com realitzar les funcions
següents:
a)

Designar l’administrador de l’ens, l’administrador de fons i l’arxiver i garantir que aquest
personal utilitza la plataforma d’acord amb l’establert a la descripció funcional de prestació
del servei iARXIU.

b) Pel que fa a la transferència de documentació a la plataforma, donar compliment a
l’establert al protocol de creació de paquets d’informació de transferència.
c)

Adequar els seus sistemes d’informació als requeriments fixats a la documentació tècnica
d’integració, per a efectuar ingressos, consultes i per administrar la documentació de
serveis via web.

5 Alta al servei iARXIU
L’alta del servei es fa efectiva mitjançant una sol·licitud presentada al Consorci AOC mitjançant el
formulari normalitzat que s’adjunta com Annex I i que s’haurà de presentar al Consorci AOC a través
de la plataforma EACAT.
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6 Acord de nivell de servei
L’acord de nivell de servei de l’iARXIU és el que figura a l’Annex II. En el no previst a l’acord de nivell
de servei iARXIU s’ha d’estar a l’establert a l’acord de nivell de servei general del Consorci AOC.

7 Descripció funcional del servei
La descripció funcional del servei iARXIU és la que figura com Annex III.

8

Protecció de dades de caràcter personal

Les mesures de protecció de les dades de caràcter personal que s’apliquen en la gestió del servei són
les establertes a les condicions generals de prestació de serveis del Consorci AOC.

9 Drets de propietat intel·lectual i industrial
9.1 Propietat intel·lectual
El Consorci AOC té i manté tots els drets de propietat intel·lectual aparellats o respecte de la
plataforma iARXIU, en especial pel que fa referència a:
a) Les marques, ja siguin gràfiques o mixtes, logos, signes distintius, combinacions de colors i
aparença dels diferents elements d’imatge corporativa del Consorci AOC i de la plataforma.
b) El documents integrants de l’estructura documental del servei iARXIU.
c)

Qualsevol altres drets de propietat intel·lectual aparellats a la plataforma iARXIU.

9.2 Propietat industrial
El Consorci AOC té i manté tots els drets de propietat industrial aparellats o respecte de la
plataforma iARXIU, en especial pel que fa referència a:
a)

Disseny funcional de la plataforma iARXIU.

b) Programari emprat per la plataforma iARXIU.
c)

El codi font de l’aplicació iARXIU.

d) Disseny de l’estructura arxivística del servei iARXIU.

10 Canvis en les condicions de prestació de serveis
Per a modificar les condicions de prestació del servei iARXIU caldrà seguir el mateix procediment que
per a la seva aprovació.
S’autoritza al director gerent l’aprovació de les modificacions que afectin a:
a)

l’Acord de nivell de servei.
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b) El model normalitzat de formulari d’alta
c)

La descripció funcional del servei.

Les modificacions podran materialitzar-se en la forma d’una nova versió de les condicions
especifiques de prestació del servei o bé en un document que contingui una actualització d’aquestes.
Les modificacions substancials s’hauran de notificar als usuaris dels serveis.

11 Mesures de seguretat
Les mesures de seguretat del servei iARXIU són les que figuren a les condicions generals de prestació
de serveis del Consorci AOC.

12 Responsabilitat civil i patrimonial.
El règim de la responsabilitat civil i patrimonial que es pugui derivar de la prestació del servei és
l’establert a les condicions generals de prestació de serveis del Consorci AOC.

13 Finançament del servei
El servei no comporta contraprestació econòmica per part de l’ens usuari.

14 Durada de la prestació del servei
La durada de la prestació del servei és la prevista a les condicions generals de prestació de serveis
del Consorci AOC.

15 Baixa
La baixa en la prestació del servei es formalitza mitjançant una sol·licitud normalitzada que estarà
disponible a EACAT.
Aquesta sol·licitud s’haurà de trametre al Consorci AOC amb una antelació mínima de 3 mesos. El
Consorci AOC retornarà a l’usuari del servei tota la documentació de que disposi i, si escau, els
suports on constin, un cop complerta la prestació, esborrant-se totes les dades existents als equips
informàtics.

16 Publicitat
Aquestes condicions, les successives modificacions que es produeixin i la documentació associada al
servei es publicaran a la seu electrònica del Consorci AOC.
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Annex I: Model de sol·licitud d’alta al servei
1.

Instruccions

Per tal d'emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar
com a mínim d'Adobe Reader 8.1 o posteriors per tenir un rendiment apropiat del formulari. Aquest
programari es pot descarregar gratuïtament des de l'adreça
http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:
Pas 1. Cal que empleneu degudament el formulari PDF. El botó “Valida" us indicarà els errors i/o els
camps que us manquen per completar.
La marca d'aigua amb el text ESBORRANY apareix al marge esquerre del formulari a mesura que
l'empleneu i/o el modifiqueu.
Quan el formulari estigui correctament emplenat i validat, la marca d'aigua amb el text ESBORRANY
canviarà pel text VALIDAT.
Pas 2. Un cop completat i validat el formulari és necessari que des del menú “fitxer” de l'Adobe
Reader, feu “Anomena i desa” i graveu el pdf amb el nom “Nom Ens - SOL-Servei iArxiu.pdf”
Pas 3. Per completar el procés de sol·licitud, cal que envieu el formulari següent degudament
emplenat al Consorci AOC a través de l'EACAT, en concret a l'apartat “Secretaria”, tràmit “Sol·licitud
Serveis AOC”. Cal que el formulari estigui signat electrònicament pel/per la secretari/ària de l’ens.
Recordeu que la vostra sol·licitud només serà vàlida si heu realitzat l'annexió d’aquest document i
l'heu tramés amb signatura electrònica i validat, moment en el que es produirà el corresponent
assentament de sortida en el vostre registre electrònic i d'entrada en el registre electrònic del
Consorci AOC.

Opcions complementàries:
-

Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, cal prémer el botó “Neteja”.
Si desitgeu comprovar que el formulari està correctament emplenat, cal prémer el botó
“Valida”.
Si desitgeu imprimir el formulari cal prémer el botó “Imprimeix”.

Comentaris:
Per simplificar en aquest formulari ens referirem al Consorci Administració Oberta de Catalunya com
a Consorci AOC, a l’Agència Catalana de Certificació com a CATCert, a l’ens sol·licitant com a l’Ens i al
servei sol·licitat com a Servei.

Aquesta impressió no serà vàlida per a la seva presentació en format paper. Només són vàlides les
sol·licituds presentades de forma telemàtica a través de l'EACAT
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Tipus de sol·licitud
Alta

Modificació

Nota: En el cas de modificacions sols s’ha d’emplenar els apartats que canvien i s’entendrà que
substitueixen a les dades informades anteriorment.

3.

Dades de l’Ens sol·licitant

Nom legal de l’Ens
NIF de l’Ens

4.

Responsable del Servei

El responsable del Servei és l’interlocutor principal amb el Consorci AOC per a tot el relacionat amb
el Servei. Es recomana que es designi més d’un responsable.
Nom
Cognoms
NIF
5.

Càrrec
Telèfon contacte
Adreça electrònica

Dades dels administradors d’ens en la plataforma iARXIU

Els administradors d’ens són aquells usuaris de l'Ens que realitzen tasques d'administració, gestió i
configuració del seu ens i fons documental. Per crear un ens a la plataforma iARXIU, és necessari
donar d'alta a l'administrador de l'ens.
És recomanable l'existència d'un substitut en els diferents rols per garantir un correcte funcionament
i prestació del servei.
Aquest apartat no cal informar-lo si l’administrador de l’ens és la mateixa persona que actua com a
responsable del servei.
Nom
Cognoms
NIF

Càrrec
Telèfon contacte
Adreça electrònica

IMPORTANT: És necessari per accedir a la plataforma iARXIU disposar d’un certificat digital emès per
CATCert, ja que l'autenticació dels usuaris és fa mitjançant certificats digitals. Tots aquells usuaris
que no disposin d'un certificat digital l'han de sol·licitar a CATCert seguint el procediment establert.
Per a més informació consulteu a: www.catcert.cat"

6.

Modalitats d’utilització del Servei

Mitjançant el portal EACAT (s’activa per defecte)
Integració mitjançant serveis web
Serveis d’ingrés
Serveis de consulta
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Serveis d’administració
IMPORTANT: en aquesta opció és imprescindible emplenar el formulari annex. Fins que no
s’hagi emplenat aquest correctament, no començaran les accions per activar aquest servei
en la modalitat d’integració mitjançant serveis web.
Vocabularis de metadades a utilitzar
Ús dels Vocabularis de metadades estàndards (per a més informació consulteu:
http://www20.gencat.cat/docs/Patrimoni/06_arxius/07_Difusio_cultural/Publicacions/static_files/Voc
_metadates_02.pdf )

Ús dels Vocabularis de metadades específics

7.

Estimació d’ús del Servei i tipus de documentació a transferir

En aquest apartat heu d'indicar quin tipus de documentació transferireu a la Plataforma iARXIU i una
estimació del volum anual d’aquestes transferències (en Gb).
Nom de la sèrie documental/Tipologia documental a transferir

8.

Volum anual (GB)

Tractament de les dades personal

a) Pel que fa a l’encàrrec del tractament de les dades de caràcter personal
Mitjançant el present document s’habilita el Consorci AOC com a encarregat del tractament de les
dades necessàries per prestar el Servei especificat en aquesta sol·licitud.
El contingut del tractament de les dades és el que s’indica en el document de condicions
específiques de prestació del servei. Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de
l’objecte d’aquest encàrrec, es posa a disposició del Consorci AOC els fitxers en els quals es troben
les dades de caràcter personal associades al servei i que estan inscrits al Registre de Protecció de
Dades de Catalunya.
L’encàrrec del tractament durarà mentre es presti el Servei per part del Consorci AOC.
S’autoritza al Consorci AOC per subcontractar, totalment o parcial, la prestació del Servei. El
contractista, com a subencarregat del tractament, està obligat al compliment de les mateixes
obligacions que el Consorci AOC.
S’autoritza al Consorci AOC, si fos necessari per prestar el Servei, a incorporar les dades a dispositius
portàtils, o a tractar-les fora de les instal·lacions del Consorci AOC garantint el nivell de seguretat
corresponent.

b) Dret d’informació de la recollida de dades de caràcter personal a través del present formulari
En relació a les dades de caràcter personal, del responsable i/o altre personal, contingudes en aquest
formulari, el sotasignant certifica que han estat informats prèviament i han consentit la cessió de les
seves dades personals, l’abast de la comunicació, així com el tractament que realitzarà el Consorci en
la prestació del Servei, d’acord amb l’establert a l’article 5 de la Llei 15/1999.
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Acceptació de les condicions del Servei

El sotasignant, com a secretari/ària de l’Ens, certifica que Especificar òrgan en data de l'aprovació ha
aprovat:
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei.
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part
del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal
a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.

Control documental

Nom i cognoms del sol·licitant
Localitat, dia de/d’ mes de any

Codi de Classificació: D1300
Nom servei: Servei iARXIU
Títol: Sol·licitud alta/modificació al servei iARXIU
Tipus de document: Sol·licitud
Responsable: Consorci AOC

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem
que les dades personals recollides a través del present formulari seran incorporades a un fitxer del
qual és titular i responsable el Consorci Administració Oberta de Catalunya, per a la finalitat de
gestionar els serveis que presta.
Tanmateix us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
davant l’Àrea d’Assessoria Jurídica i Relacions Interadministratives del Consorci AOC, Passatge de la
Concepció 11, de Barcelona, amb el CP 08008, o per mitjans electrònic segons s’estableix a l’apartat
Dades personals del web www.aoc.cat.
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Annex: Dades sobre la integració amb el Servei mitjançant els serveis
web
Aquest formulari té per objecte facilitar les dades necessàries per a la integració tècnica de consultes
electròniques mitjançant serveis web. És imprescindible emplenar aquest formulari si en la sol·licitud
del Servei s’ha seleccionat l’opció “Integració mitjançant serveis web”.
Cas que s’hagi contractat una empresa externa per a la integració, l’Ens ha d’haver signat amb
aquella el corresponent document d’encàrrec del tractament i de confidencialitat per part de
l’empresa i el seu personal. Aquest document podrà ser requerit pel Consorci AOC a efectes
d’auditoria. La inclusió de les dades de l’empresa en aquest formulari comporta l’autorització de
l’ens per tal que l’empresa actuï en nom seu davant del Consorci AOC als exclusius efectes
d’integració, a connectar l’adreça IP facilitada per l’empresa i, en el seu cas, el certificat digital (CDA)
corresponent, en entorns de proves del servei.
a)

Dades del tècnic responsable de la integració de l’Ens

Nom
Cognoms
NIF

Càrrec
Telèfon contacte
Adreça electrònica

b) Dades complementàries si l’Ens ha contractat una empresa externa per a la integració
Nom empresa
NIF
IP de l’aplicació
Nom persona
Cognoms
NIF
c)

Càrrec
Telèfon contacte
Adreça electrònica

Dades de l’aplicació que s’integra

Les aplicacions són els sistemes informàtics de què disposa l’Ens i que es connecten mitjançant
serveis web al Servei iARXIU. Per a facilitar la gestió de la integració és d’interès que es faciliti la
següent informació:
Nom de l’aplicació
Descripció
Tecnologia i versió
(Java x.x, .NET. x.x)
Altres dades d’interès
d) Autenticació de l’aplicació que s’integra mitjançant l’adreça IP i el CDA
L’autenticació de l’aplicació que s’integra amb el servei es realitza mitjançant l’adreça IP pública de
l’aplicació i un certificat d’aplicació (CDA), tant per accedir a l’entorn de proves, com a l’entorn de
producció.
Per a l’autorització de la integració amb el Servei cal la següent informació:
Entorn Proves
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[cal adjuntar el fitxer de la clau pública del
CDA de Producció juntament amb aquesta
sol·licitud]

Notes:
-

Només cal adjuntar un CDA si es fa servir el mateix als dos entorns de proves i producció.
Si no disposeu del CDA, cal que el sol·liciteu a CATCert en una petició independent. Per a més
informació sobre com obtenir un certificat digital consulteu a www.catcert.cat
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Annex II: Acord específic de nivell de servei
1 Introducció
1.1 Objecte
Aquest document recull l’acord específic de nivell de servei del servei de preservació i arxiu de
documents electrònics a través de la plataforma iARXIU que el Consorci AOC presta a les
administracions públiques catalanes.
Cal tenir present que les condicions generals de nivell de servei es troben especificades en el següent
document,
publicat
al
web
del
Consorci
AOC:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Acompanyament/Suport/Condicions-prestacio-serveis
En definitiva, en el present document només hi consten aquelles especificitats o aspectes concrets
del servei iARXIU i que completen les condicions establertes en l’acord general de nivell de servei del
Consorci AOC. Ara bé, en cas de dubte o discrepàncies entre l’acord específic i el general, les
condicions específiques són les que prevalen sobre les genèriques.

1.2 Definició del servei iARXIU
Es tracta d’un servei de preservació i arxiu electrònic que garanteix que els expedients/documents
que genera o rep una organització en l’exercici de les seves funcions es mantinguin íntegres, fiables,
autèntics i accessibles al llarg del seu cicle de vida.
La voluntat és oferir aquest servei a les administracions públiques catalanes per tal que, mitjançant
els protocols d’ingrés pertinents, puguin transferir els seus documents a la plataforma iARXIU. El
servei inclou, a grans trets:


La creació d’una plataforma tecnològica d’arxiu digital o repositori per emmagatzemar els
documents electrònics que pugui garantir al llarg del temps l’autenticitat, la fiabilitat, la
integritat, la seguretat i la disponibilitat dels documents electrònics i llur informació.



El desenvolupament d’estratègies o solucions tecnològiques per tractar els problemes
derivats de la durabilitat dels suports i l’obsolescència de la tecnologia

Per a més informació sobre les funcionalitats del servei consulteu el document “Descripció funcional
del servei” a: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/iArxiu/Com-sol-licitar-ho

1.3 Marc contextual
El Consoci AOC, com prestador del servei iARXIU, es regirà per un enfocament orientat a la gestió del
servei, on la qualitat del mateix es mesurarà mitjançant els paràmetres de l’acord de nivell de servei,
tant el general com l’específic.
El Consorci AOC es compromet a complir els nivells indicats en aquests documents i a determinar
l’evolució d’aquests a mesura que van evolucionant nous serveis.
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Els ANS descrits a continuació no s’aplicaran a aquelles peticions que, per ser executades, calgui fer
una consulta a un servei tercer que no depengui directament del Consorci AOC i del qual no es
disposi d’acord de nivell de servei per part d’aquest tercer.
La mesura del nivell de servei ofert es fa utilitzant una sonda de monitorització del Consorci AOC.
Aquesta realitza varis tipus de sol·licituds, periòdicament a intervals de 10 minuts. Les peticions es
realitzen des d’una xarxa independent de la xarxa on s’ubica la plataforma iARXIU, assegurant
d’aquesta manera que el tràfic passa per Internet.

2 Rendiment
2.1 Temps de resposta i capacitat
L’acord de nivell de servei en matèria de temps de resposta es detalla a continuació en funció del
tipus de petició.
Es descompten els temps addicionals que altres plataformes que estan fora del control del Consorci
AOC afegeixen als temps globals de les transaccions.
Cal tenir en compte que el temps de resposta és la suma del temps de processat més el temps de
transferència de petició i resposta a través d’Internet.

t resposta = t processat + t transferència (petició) + t transferència (resposta)

2.1.1 Temps de resposta versus percentatge de peticions
L’acord de nivell de servei en matèria de temps de resposta del servei en relació al percentatge de
peticions es defineix i estableix com s’indica en la següent taula:
Tipus de transacció/petició
(WS i web de referència)
ingrés d’un document amb signatura
bàsica sense preservació (50 Kb)
ingrés d’un expedient amb 6 documents i
6 signatures avançades amb preservació
(1,5 MB)
cerca bàsica de metadades d’un paquet
d’informació

Acord de nivell de servei en matèria de temps de
resposta per percentatge de peticions (en segons)
90 % peticions
10 % peticions
t < 15
15 ≤ t < 25
t < 35

35≤ t < 45

t<2

2≤t<5
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2.1.2 Temps mig de resposta (TER)
L’acord de nivell de servei en matèria de temps mitjà de resposta en condicions de càrrega normals
(les que corresponen al dimensionament previst) es defineix i estableix com s’indica en la següent
taula:
Tipus de transacció/petició (WS i web de
referència)
ingrés d’un document amb signatura bàsica sense
preservació (50 Kb)
ingrés on-line d’un expedient amb 6 documents i
6 signatures avançades amb preservació (1,5 MB)
cerca bàsica de metadades d’un paquet
d’informació

Acord de nivell de servei en matèria de temps
esperat de resposta (en segons)
13
28
1

2.1.3 Limitacions pes dels paquets d’informació a transferir
El pes màxim en Mb per paquet d’informació per a cada petició que suporta la plataforma és de 300
Mb. Ara bé, per a no tenir problemes de connexió amb el servidor, cal utilitzar les següents
modalitats d’ingrés en funció del volum dels documents/expedients (paquets d’informació de
transferència) a transferir:
Modalitats d’ingrés
Ingrés PIT amb documents en B64.
Modalitat online
Ingrés PIT amb referències als documents
ubicats dins d’un fitxer ZIP. Modalitat
online
Ingrés PIT amb documents en B64.
Modalitat offline
Ingrés PIT amb referències a documents
ubicats dins d’un fitxer ZIP. Modalitat
ofline
Ingrés PIT amb referències als documents
enviats prèviament a un servei de càrrega
directa

Mida màxima permesa dels paquets d’informació de
transferència (PIT)
5MB
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Annex III: Descripció funcional del servei
1 Introducció
1.1 Presentació del servei iARXIU
1.1.1 Consorci Administració Oberta de Catalunya
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC) ofereix als ens
integrants del sector públic de Catalunya un servei d’arxiu i preservació de documents electrònics
mitjançant la plataforma tecnològica iARXIU. Tot això en compliment de les funcions per a les quals
ha estat creat i que es troben recollides no només als seus Estatuts sinó també a la Llei 29/2010, del
3 d’agost , de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, el Consorci Administració
Oberta Electrònica de Catalunya.

1.1.2 El Consorci AOC com a prestador del servei iARXIU: definició i objectius
Cada cop són més les administracions públiques que comencen a tenir sèries documentals en format
exclusivament electrònic i que, de la mateixa manera que la documentació en suport paper, s’ha de
conservar durant un determinat període de temps (5, 15, 25 anys...o, fins i tot, per sempre). Les
administracions públiques s’han posat a treballar per acomplir els terminis de conservació legals de
forma segura i perdurable, tot garantint que el seu contingut sigui íntegre i que puguin ser
recuperats en qualsevol moment amb plena garantia de validesa i eficàcia jurídica.
Gran part d’aquesta documentació s’ha de conservar més enllà de la seva presència en la fase de
tramitació electrònica i, en molts casos, més enllà del propi cicle de vida de l’entorn informàtic en
què es va produir i gestionar.
Precisament, en aquest nou context la funció de preservació i arxiu esdevé un element crucial i
estratègic que ha d’ajudar al desenvolupament i construcció d’una administració més moderna,
oberta, participativa i segura. En aquest sentit, per evitar que els problemes de conservació suposin
una trava per a la modernització de les administracions, el Consorci AOC presta un servei de
preservació i arxiu digital, anomenat iARXIU amb la finalitat de proporcionar solucions als problemes
de la conservació a llarg termini. Això inclou:


La creació d’un repositori digital per emmagatzemar i custodiar els documents electrònics al
llarg del seu cicle de vida, de forma que es pugui garantir la seva integritat, autenticitat,
confidencialitat, qualitat, seguretat, recuperació i conservació a llarg termini.



Prestació d’uns serveis específics relacionats amb la seva conservació a llarg termini (per
exemple, serveis de migració de documents, serveis de visualització de fitxers i un servei
d’evidència electrònica relacionat amb la preservació de les signatures electròniques)

La prestació d’un servei de preservació i arxiu electrònic per a les administracions públiques
catalanes és una necessitat palpable i una garantia per al desenvolupament de l’administració
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electrònica. Al mateix temps, és el complement perfecte per tal de disposar d’un sistema de gestió
1
documental integral que permeti gestionar la documentació electrònica al llarg del seu cicle de vida .
En aquest sentit, el servei iARXIU és una eina destinada a l’assoliment d’aquests objectius,
emmarcada en la preservació a llarg termini de documents electrònics generats i rebuts per les
administracions públiques catalanes en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes.
En aquest sentit, entenem, a llarg termini, un temps superior a la pròpia vida del sistema
d’informació o documental en el que es van generar o gestionar els documents. D’acord amb el text
legal esmentat, les administracions i entitats titulars de documents públics han de garantir
l’autenticitat i la integritat del seu contingut i, segons el cas, la seva conservació, custòdia i accés als
interessats si s’escau.
iARXIU assoleix aquests objectius en tant que:


Aporta mesures de seguretat als mitjans o suports en què s’emmagatzemin els documents
per tal de garantir la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i
conservació dels documents emmagatzemats, evitant la seva pèrdua, corrupció o
2
modificació no autoritzada .



Garanteix l’accés complet i immediat als documents a través de mètodes de consulta en
línia que permetin la visualització dels documents amb tot el detall del seu contingut, la
recuperació exhaustiva i pertinent dels documents, la còpia o descàrrega en línia en els
formats originals. El sistema permet la consulta durant tot el període de conservació
almenys de la signatura electrònica, inclòs, si s’escau, el segell de temps, i de les metadades
3
associades al document i/o expedient .



Aplica unes mesures per assegurar la conservació dels documents electrònics al llarg del seu
cicle de vida, de forma que es pugui assegurar la seva recuperació d’acord amb el termini
mínim de conservació determinat per les normes administratives i obligacions jurídiques,
se’n garanteixi la conservació a llarg termini, se n’asseguri el valor probatori i la fiabilitat
com a evidència electrònica de les activitats i procediments, així com la transparència, la
memòria i la identificació dels òrgans de les administracions públiques i de les entitats de
dret públic vinculades o dependents d’aquelles que exerceixen la competència sobre el
4
document o expedient .



Posa a disposició de les administracions públiques catalanes un repositori electrònic,
complementari i equivalent quant a la seva funció als arxius convencionals, destinat a cobrir
5
la fase semiactiva i històrica dels documents electrònics .



Assegura la conservació dels documents electrònics aplicant el que preveu l’Esquema
Nacional de Seguretat quant al compliment dels principis bàsics i dels requisits mínims de

1

Disposició addicional onzena de la Llei catalana 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya
2
Article 31.3 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
3
Article 21.1.g) del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica
4
Article 21.1.h) del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica
5
Article 21.2. del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica
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seguretat mitjançant l’aplicació de les mesures de seguretat adequades als mitjans i suports
6
en els quals s’emmagatzemin els documents, d’acord amb la categorització dels sistemes .


Guarda registre de totes les operacions efectuades sobre els documents electrònics
emmagatzemats a la plataforma, tant al registre d’accions de la plataforma com al registre
d’accions associat a cada document/expedient.



Protegeix la confidencialitat de les dades gràcies a la política d’accés, que estableix per a
cada document el seu nivell i règim d’accés. Els documents i les metadades només podran
ser consultats per aquells usuaris que estiguin autoritzats a veure’ls.



Garanteix la protecció de la signatura electrònica davant de la possible obsolescència dels
algoritmes i l'assegurament de les seves característiques al llarg del temps de validesa, de la
7
següent manera :
o

Completat de les signatures originals al perfil –A i només validació per aquelles
signatures que no es poden completar

o

Incorporació d’una signatura d’arxiu a nivell d’agrupació o paquet d’informació en
el moment de finalitzar l’ingrés al repositori digital.

o

Utilització de mecanismes de ressegellat, només a la signatura de l’agrupació o
paquet d’informació, per afegir, quan l'anterior segellat aquest proper a la seva
caducitat, un segell de data i hora d'arxiu amb un algoritme més robust.

o

Emmagatzematge de la signatura electrònica i les seves metadades en el propi
repositori digital garantint la protecció de la signatura contra falsificacions i
assegurant la data exacta en què es va guardar la signatura electrònica.

1.1.3 Model arxivístic de referència
Aquest servei té com a punt de partida el model d’organització del sistema arxivístic de Catalunya i
ha de respectar l’actual marc competencial en aquesta matèria. En aquest apartat es fa referència a
aquest model organitzatiu i els seu elements principals, que el servei iARXIU ha de respectar per a la
documentació electrònica.
1.1.3.1

Normativa bàsica aplicable

El marc normatiu bàsic aplicable a la gestió dels documents i els arxius i, per tant, al servei iARXIU, és
el següent:


Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català



Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents



Decret 110/1988, de 5 de maig que regula l'organització de la Xarxa d'Arxius Històrics
Comarcals



Decret 76/1996, de 5 de març, que regula el sistema general de gestió de la documentació
administrativa i l'organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya



Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents

6

Article 22.1 del Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració Electrònica
7
Article II.7 de la Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función
Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica
y de certificados de la Administración.
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Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics



Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
de Catalunya



Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya



Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en
l’àmbit de l’Administració Electrònica



Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat
en l’àmbit de l’Administració Electrònica



Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la
que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de Firma Electrónica y de
certificados de la Administración.
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Altres documents i normes aplicables:


Vocabularis de metadades elaborat pel Grup d’Innovació Tecnològica de la Subdirecció
Generals d’Arxius i Gestió Documental del Departament de Cultura i Mitjans de
8
Comunicació de la Generalitat de Catalunya



UNE – ISO 15489(2006). Informació i documentació. Gestió de documents. Part 1:
Generalitats



UNE – ISO/TR 15489 (2006). Informació i documentació. Gestió de documents. Part 2:
Directius



ISO 14721:2003 - Space data and information transfer systems. Open archival information
systems. Reference model



ISO 20652:2005 Space data and information transfer systems – Open archival information
systems – Producer-Archive interface methodology abstract standard

1.1.3.2

Fases de la documentació i dels centres d’arxiu

La documentació produïda o rebuda pels ens que integren el sector públic de Catalunya poden
passar per les següents fases al llarg del seu cicle de vida:


Documentació en fase activa: és aquella documentació administrativa que una unitat
tramita o utilitza habitualment en les seves activitats. S‘inicia amb l‘obertura de l‘expedient
i es prolonga fins al seu tancament.



Documentació en fase semiactiva: és aquella documentació administrativa que, una vegada
ha conclòs la seva tramitació ordinària, no s’utilitza habitualment tot i que pot ser
necessària en determinades circumstàncies.



Documents en fase inactiva o històrica: és aquella documentació administrativa que, un cop
conclosa la seva vigència administrativa, posseeix valors de caràcter cultural o informatiu.

D’acord amb el que es preveu a la normativa aplicable en cada cas i segons la fase del cicle de vida
en la qual es trobin els documents, aquests hauran de romandre sota la tutela i gestió d’algun dels
9
arxius que integren el Sistema d’Arxius de Catalunya .
8

Per a més informació consulteu a:
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Temes/Arxius/Subdireccio%20General
%20d%20Arxius/Materials%20d%20Interes/20080425_vocabularis.pdf
9
Article 20 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents.

Cond_específiques_iARXIU_CEX_20120503_amb_annexos_definitiva.doc

03/05/2012

Condicions específiques de prestació del servei
iARXIU

pàg 24/87

iARXIU, té per finalitat dur a terme, en l’entorn electrònic, les tasques, assignades per la normativa
vigent, relatives a la custòdia i conservació de la documentació en fase semiactiva i històrica. Aquest
servei està destinat a tots aquells organismes o institucions, el que entenem com arxius,
responsables de la custòdia i gestió de determinats fons documentals del ens del sector públic
integrats en el Sistema d’Arxius de Catalunya.
Els diferents ens i organismes del sector públic que precisen disposar d’un o altre tipus d’arxiu per a
la documentació semiactiva i/o històrica, podran sol·licitar la prestació del servei iARXIU al Consorci
AOC per a procedir al dipòsit i preservació de la documentació electrònica de la seva responsabilitat,
a mode d’arxiu general, arxiu central i/o arxiu històric.

1.2 Estructura arxivística del servei iARXIU
Tenint en compte el model arxivístic de referència esmentat a l’apartat 1.1, es crea l’estructura o
jerarquia arxivística del servei IARXIU en base a la qual s’organitzaran els arxius dins de la plataforma
iARXIU. Aquesta estructura contempla els següents elements:
1. Arxiu
2. Fons
3. Sèries Documentals
4. Unitats Documentals Compostes
5. Expedients
6. Documents Electrònics d’Arxiu
7. Objecte Digital
8. Paquets d’Informació
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Fig. 1: Representació de l’estructura del servei iARXIU
A continuació es descriuen els esmentats elements, especificant la naturalesa i les principals
característiques de cadascun d’ells.

1.2.1 Arxiu
Organisme o institució des d’on es fan específicament funcions d’organització, tutela, custòdia,
gestió, descripció, conservació i difusió dels documents i fons documentals dels ens del sector públic
10
de Catalunya.
En aquest cas, aquests organismes utilitzen el servei iARXIU del Consorci AOC per a la custòdia,
gestió i conservació de la documentació electrònica, en fase semiactiva i històrica, dels fons
documentals de la seva responsabilitat.

10

Mireu concepte Arxiu definit a la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC),
Subdirecció General d’Arxiu de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació. Consultable a:
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Temes/Arxius/Banners/arxius/NODAC
publicada.pdf
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1.2.2 Fons11
És el conjunt de documents produït i/o reunit per un ens o organisme del sector públic català
(anomenat ens productor) en l’exercici de les activitats. Cada arxiu pot tenir un nombre indeterminat
de fons vinculats, cadascun d’ells produït per un ens productor diferent.

1.2.3 Sèries Documentals
Al seu torn, cada fons s’organitza o conté una o vàries sèries documentals entesa com el conjunt
d’unitats documentals homogènies organitzades d’acord amb un sistema de classificació o
conservades com a una unitat pel fet de ser el resultat d’un mateix procés de formació o de
classificació, o de la mateixa activitat, perquè tenen una mateixa tipologia; o per qualsevol altra
relació derivada de la seva producció, recepció o ús.

1.2.4 Unitat documental composta
Cada sèrie documental està formada per una o varies unitats documentals compostes entesa com
una unitat organitzada de documents aplegats pel propi productor per al seu ús corrent, o bé
aplegats durant el procés d’organització, perquè fan referència a un mateix tema, activitat o
procediment. En són exemples un expedient administratiu, un dossier, un llibre de registres, etc.
1.2.4.1

Expedient Electrònic

L’expedient electrònic és aquella entitat o unitat arxivística formada pel conjunt de documents
electrònics corresponents a un procediment administratiu, qualsevol que sigui la informació que
contingui. És a dir, és un contenidor que inclou tant documents electrònics formalitzats (documents
ofimàtics, correus electrònics, etc), les signatures o evidències electròniques associades a aquests,
com la informació estructurada que constitueixi evidència dels seus actes i, fins i tot, el conjunt de
metadades que ens descriuen el context, el contingut i l’estructura dels documents i ens permeten
garantir la seva autenticitat, fiabilitat, integritat i disponibilitat al llarg del seu cicle de vida.

1.2.5 Document Electrònic d’Arxiu
Tota unitat documental composta o expedient electrònic conté un o, si s’escau, varis documents
electrònics d’arxiu entès com la unitat arxivística més simple i amb significat dins de l’estructura
arxivística del servei iARXIU. Un document electrònic d’arxiu conté la informació creada o rebuda en
l’inici, tramitació o finalització d’una activitat de l’organització i comprèn el contingut, el context i
12
l’estructura suficient per aportar l’evidència de l’activitat el suport del qual sigui electrònic.
Ho podem considerar com una entitat lògica que representa i encapsula tots aquells objectes digital
o d’informació que formen part del document. Per exemple, hi podem trobar:

11

També inclou el concepte de subfons entès com la part d’un fons, que té una entitat diferenciada
de la resta i es pot correspondre amb una unitat administrativa subordinada que té un cert grau
d’autonomia tal i com es defineix a la Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC).
12
També se’l pot denominar document administratiu electrònic. Aquesta definició inclou tant els
documents electrònics “nascuts” digital com els documents digitalitzats resultat d’un procés de
digitalització segura o certificada a partir d’un original en suport paper
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1. Contingut representat per signes (codis binaris) que ha de ser descodificat mitjançant un
programa informàtic que converteixi la expressió en codificació informàtica a llenguatge
natural. Ho entenem com a fitxer (.pdf, .doc, etc.).
2. Metadades que descriuen el context, contingut i estructura dels documents, així com la seva
gestió al llarg del temps.
3. Signatura/es electrònica/es associades al fitxer.

1.2.6 Objecte digital
És l’element clau del sistema i en el què s’aplicaran les diferents polítiques per garantir la seva
llegibilitat, autenticitat, integritat i disponibilitat al llarg termini. Tot document electrònic està format
per un o varis objectes digitals. El podem definir com un objecte format per un conjunt de
seqüències de bits (fitxer) juntament amb informació de representació necessària per fer-lo
comprensible, entenedor i visible als humans.

1.2.7 Paquet d’informació
Amb l’objectiu de sintetitzar i encapsular en una única entitat tota la documentació que es preserva
a la plataforma iARXIU hem definit una nova entitat, anomenada paquet d’informació que serveix
per empaquetar la documentació a preservar tant a nivell d’unitat documental composta com
document electrònic d’arxiu. (en endavant quan ens vulguem referir a aquestes entitats farem servir
el concepte de “paquet d’informació”).
Un requisit imprescindible per a garantir la preservació de la documentació electrònica és definir,
modelar i implementar una forma d’estructurar i encapsular tots els documents electrònics d’arxiu
que són objecte de conservació en un contenidor tecnològic neutral. Si incorporem en un mateix
contenidor el/s document/s electrònics d’arxiu, la/es signatura/es electròniques, la informació
estructurada i les seves metadades, es crea una entitat que pot existir en qualsevol entorn
informàtic, ja que inclou tota la informació necessària per accedir i representar els documents al llarg
del temps. Dins de la plataforma iARXIU existeixen tres tipus de paquets d’informació:
1.2.7.1

Paquet d’informació de transferència (PIT)

És la documentació electrònica que transfereix el productor de la documentació a la plataforma
iARXIU, ja sigui aquesta una unitat documental composta o un document electrònic d’arxiu, d’acord
amb el protocol de transferència establert pel Consorci AOC.
1.2.7.2

Paquet d’informació d’arxiu (PIA)

Quan els paquets d’informació de transferència (en endavant PIT) ingressen a l’arxiu se’ls aplica un
conjunt de controls per verificar la seva integritat, autenticitat i idoneïtat amb els requeriments de
conservació. Se’ls afegeixen altres metadades (per exemple, les relacionades amb la informació de
representació) i, si es necessari, i així ho estableix la política de preservació, es pot procedir a la
migració dels objectes digitals a un format més estàndard i estable. A aquesta normalització del PIT
se l’anomena paquet d’informació d’arxiu (en endavant PIA). El PIA s’emmagatzemarà al repositori
digital el temps que estableixi la política de retenció i disposició corresponent.
1.2.7.3

Paquet d’informació de consulta (PIC)

Quan un usuari vulgui consultar algun document emmagatzemat, el sistema li permet obtenir una
còpia del PIA, més coneguda com a paquet d’informació de consulta (PIC).
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1.3 Àmbit d’aplicació del servei iARXIU
1.3.1 Destinataris del servei
Qualsevol ens del sector públic de Catalunya en els termes de l’article 2 de la Llei 29/2010, de 3
d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
Qualsevol Arxiu integrat en el Sistema d’Arxius de Catalunya responsable de la custòdia i gestió dels
fons documentals dels ens del sector públic de Catalunya en el termes de l’article 20 de la Llei
10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents.

1.3.2 Continguts admesos
De forma conseqüent amb la estructura arxivística actual, la documentació que es pot transferir i
custodiar a la plataforma iARXIU ha de tenir les següents característiques:


Ha de ser considerada documentació d’arxiu. És a dir, aquella produïda o rebuda per un ens
que pertany al sector públic de Catalunya en el desenvolupament de les seves activitats.



Ha de tenir la consideració de documentació semiactiva o històrica. En cap cas, s’accepta
documentació electrònica que formi part d’expedients en tramitació ni tampoc documents
en fase d’esborrany ja que l’objectiu es custodiar expedients tancats i/o documents
“definitius”.

 Ha d’estar en algun dels formats tecnològics suportats per la plataforma i que es poden
consultar en el llistat disponible
interna/iArxiu/Mes-informacio

a:

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-

1.3.3 Continguts no admesos
Tots aquells documents electrònics que no compleixin amb els requisits i característiques definits en
el punt anterior.

1.4 Serveis bàsics de la plataforma iARXIU
Són aquells serveis que s’ofereixen a la comunitat d’usuaris mitjançant la plataforma iARXIU:
1.

Servei d’ingrés i arxiu de documents electrònics

2.

Servei de consulta i visualització de documents electrònics

3.

Servei d’evidència electrònica

A continuació es descriuen els esmentats serveis bàsics de la plataforma iARXIU, especificant la
naturalesa i les principals característiques de cadascun d’ells.
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1.4.1 Servei d’ingrés i arxiu de documents electrònics
El servei d’ingrés i arxiu de documents electrònics és aquell servei que gestiona la transferència,
l’emmagatzemament i la custòdia dels paquets d’informació a la plataforma iARXIU. D’aquesta
manera els diferents ens/arxius que dipositin els seus fons documentals a l’ iARXIU, tenen la garantia
que la seva documentació es conserva de forma segura, de que la signatura electrònica que
incorporen serà plenament vàlida i, que poden recuperar i visualitzar-los en qualsevol moment,
d’acord amb els termes i condicions expressats en el present document (en particular, segons la seva
secció 5).

1.4.2 Servei de consulta i visualització de documents electrònics
El servei de consulta i visualització de documents electrònics és aquell servei que permet la consulta,
la recuperació i la visualització dels PIA emmagatzemats a la plataforma iARXIU, en funció de les
limitacions reglamentades per llei d’acord amb els termes i condicions expressats en el present
document (en particular, segons la seva secció 7).

1.4.3 Servei d’evidència electrònica
El servei d’evidència electrònica té per finalitat garantir la fiabilitat de les signatures electròniques al
llarg del temps. En concret, ofereix un servei per a:


mantenir les evidències de la validesa de les signatures electròniques;



gestionar l’actualització de les mateixes;



garantir la cadena de confiança mitjançant la incorporació d’una signatura o segell d’arxiu a
nivell de paquet d’informació, a la qual s’aplicaran mecanismes de ressegellat per facilitar la
seva conservació i



finalment, arxivar totes aquestes evidències en el repositori digital, garantint la seva
protecció contra possibles alteracions i assegurant la data exacte en què es va custodiar la
signatura.

Aquest servei garanteix la fiabilitat de les signatures o evidències electròniques originals associades
als documents electrònics que formen part dels paquets d’informació mitjançant el seu completat a
la modalitat d’arxiu (AdES-A), a fi i efecte de contribuir a preservar la validesa legal i el valor
probatori dels mateixos d’acord amb els termes i condicions expressats en el present document (en
particular, segons la seva secció 6).
A més a més, al finalitzar l’ingrés del paquet d’informació, la plataforma incorpora un segell d’arxiu a
nivell de paquet d’informació per tal de garantir que els documents, les signatures originals i les
seves metadades siguin autèntics i integres a partir del moment de la recepció i validació de
transferència.

1.5 Model funcional de la plataforma
Aquests serveis bàsics es concreten en els següents mòduls o funcionalitats de la plataforma iARXIU.
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1.5.1 Mòdul d’Ingrés
El mòdul d’ingrés és aquell mòdul que inclou les funcionalitats relatives a la preparació, la
transferència i l’ingrés dels PIT dels productors de fons cap a la plataforma d’acord amb el protocol
de transferència definit pel Consorci AOC: iARXIU: Estructura i creació de Paquets d'Informació de
13
Transferència (PIT) utilitzant el model METS .
Els productors de fons tenen dues formes o vies d’accés per preparar i transferir els PIT:


a través de la web de referència. Aquest canal l’utilitzen aquells ens productors/arxius que
tenen la necessitat de preparar els PIT de forma manual abans d’ingressar i arxivar-los a la
plataforma. En concret, es duu a terme en el que s’anomena “àrea de preingrés”.



a través dels serveis web d’ingrés (en endavant WS) que ofereix la plataforma i que utilitzen
les aplicacions de confiança dels ens productors/arxius per transferir els PIT a la plataforma
14
de forma automàtica.

Per tal que els PIT puguin ser arxivats a la plataforma, aquests han d’estar normalitzats i estructurats
d’acord amb el protocol de transferència establert pel Consorci AOC.
Un cop creats els PIT, es realitzen unes actuacions per tal de verificar la seva integritat, autenticitat i
idoneïtat amb els requisits de conservació de la plataforma:


Validacions vàries del PIT:
o

Aplicació d’un control d’integritat als fitxers per verificar que no s’hagin alterat
o modificat.

o

Aplicació del control d’antivirus als fitxers

o

Introspecció en els fitxers per extreure’n metadades tècniques útils per
assegurar la seva preservació i representació

o

Validació i completat de les signatures electròniques

o

Validació dels formats dels fitxers

o

Validació de l’estructura del PIT

o

Validació de les metadades presents en el PIT



Generació del paquet d’informació d’arxiu (PIA), un paquet normalitzat i apte per ser
custodiat i preservat a la plataforma.



Indexació de la informació descriptiva del PIT per a facilitar la consulta i la recuperació
dels documents.



Enviament del PIA al procés d’arxivament.

1.5.2 Mòdul d’arxiu
La plataforma disposa d’un repositori digital encarregat de custodiar i emmagatzemar els PIA,
durant el període de temps que estableixi la normativa corresponent.
13

Per a més informació sobre el protocol consulteu a: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestiointerna/iArxiu/Mes-informacio
14
Per a més informació sobre el document d’especificacions del WS d’ingrés consulteu a:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/iArxiu/Com-utilitzar-ho
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Per a garantir la conservació i arxiu dels documents electrònics, el Consorci AOC aplica el que preveu
l’Esquema Nacional de Seguretat quant al compliment dels principis bàsics i dels requisits mínims de
seguretat mitjançant l’aplicació de les mesures de seguretat adequades als mitjans i suports en els
quals s’emmagatzemen els documents.
Les principals tasques que realitza són les següents:


Manteniment i millora de la infraestructura tecnològica que sustenta la plataforma
(maquinari i programari).



Gestió i manteniment de la jerarquia d’emmagatzematge.



Construcció i manteniment del repositori digital segons els nivells i els controls de seguretat
establerts pel Consorci AOC.



Disseny i implementació d’un sistema de protecció i recuperació de les dades en cas de
desastre.



Refresc dels suports d’emmagatzematge, comprovació del seu estat i manteniment en unes
condicions ambientals de funcionament estables.



Implementació de mecanismes de control de la integritat de les dades.



Gestió i manteniment de la base de dades.

1.5.3 Mòdul de preservació
El mòdul de preservació permet planificar les estratègies de preservació digital a aplicar,
monitoritzar les seves execucions, detectar noves necessitats i adaptar-ho a l’evolució constant de
l’entorn tecnològic.
Aquestes funcionalitats són:


La gestió dels formats tecnològics: La plataforma iARXIU guarda informació sobre les
característiques tècniques dels formats dels objectes digitals o fitxers. En aquest registre de
formats de fitxers s’identifiquen de forma única i inequívoca els diferents formats i s’afegeix
informació completa del format, incloent normes sintàctiques i semàntiques per a codificarlos i descodificar-los correctament.



La gestió del servei d’evidència electrònica tal i com s’ha descrit en el punt 3.



Definició i implementació de les polítiques de preservació digital per assegurar la
perdurabilitat, l’accessibilitat i la recuperació dels documents electrònics al llarg del temps.
Això inclou:
o

Permetre la migració/actualització dels formats dels objectes digitals a
formats normalitzats o més aptes per a la seva conservació i així evitar la
seva obsolescència o degradació.

o

Verificar la integritat i consistència del PIA.

o

Mantenir la vigència dels segells de cada PIA (ressegellat).
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1.5.4 Mòdul d’Administració
Aquest mòdul que inclou les funcionalitats necessàries per administrar correctament la plataforma i
els seus fons documentals:


La gestió dels usuaris i els seus rols.



La gestió de les aplicacions de confiança que consumeixen els WS que ofereix la plataforma.



La definició i gestió de les polítiques d'accés dels usuaris a la plataforma.



La definició, gestió i monitorització de les polítiques de retenció i disposició dels documents
amb l'objectiu de determinar el període de temps que els PIA han de romandre a la
plataforma (període de retenció) en funció dels seus valors i assegurar la seva disposició
corresponent: eliminació, conservació permanent, conservació parcial i / o transferència a
un altre dipòsit.



La definició i configuració dels vocabularis i les plantilles de metadades que els usuaris
utilitzen per descriure els documents.



La gestió de la jerarquia documental (arxiu, fons documental i sèrie documental).



La consulta del registre d'accions o historial d'esdeveniments i la consulta de les
estadístiques d'ús de la plataforma.

1.5.5 Mòdul de consulta i visualització
És aquell mòdul on s’engloben les funcionalitats relatives a:


L’accés als PIA (d’acord amb les diferents polítiques d’accés) utilitzant un motor de cerques,
tot respectant les polítiques d’accés definides per a cada tipus de document.



La consulta de les seves metadades;



La descàrrega i visualització dels objectes digitals i/o paquets d’informació de consulta (PIC);



La generació d’informes d’evidència electrònica;



L’expedició de còpies autèntiques;



La consulta del registre d’accions del PIA

Els usuaris de la plataforma tenen dues formes o vies d’accés per a consultar i accedir als PIA:


a través de la web de referència. Aquest canal el podran utilitzar aquells usuaris que volen
utilitzar una interfície web per a consultar i visualitzar els documents



a través dels serveis web (WS) de consulta a partir dels quals les aplicacions de confiança
15
poden consultar, obtenir i descarregar els PIC de forma desatesa, sense una interfície web.

1.6 Publicitat del document
La versió més actualitzada i vigent del document es
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/iArxiu/Com-sol-licitar-ho

pot

consultar

a:

15

Per a més informació sobre el document d’especificacions del WS de consulta consulteu a:
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Gesti%C3%B3-interna/iArxiu/Comutilitzar-ho
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1.7 Glossari
A continuació, per facilitar la comprensió del document, s’aporten breus definicions dels termes més
emprats en aquest document:
Concepte

Accés

Agent
Aplicacions de confiança

Arxiu

Arxiu central administratiu

Arxiu de gestió

Arxiu digital

Arxiu històric

Arxiver

Autoritat de Certificació

Avaluació documental

Certificat electrònic

Definició
Possibilitat de consultar i utilitzar la documentació que es
troba emmagatzemada a un arxiu, en funció de les
limitacions reglamentades per llei.
També inclou la visualització de la informació continguda
en un document
Ens o persona responsable o involucrada en la creació,
gestió, conservació i consulta dels documents
Sistemes informàtics que es podran connectar a través de
la xarxa amb la plataforma iARXIU
Organisme des d’on es fan específicament funcions
d’organització, de tutela, de gestió, de descripció, de
conservació i de difusió de documents i de fons
documentals
Unitat responsable dels fons documentals d’un organisme
administratiu determinat. S’hi conserva la documentació
de caràcter semiactiu
Unitat responsable de gestionar la documentació de
caràcter actiu, que és necessària per a la fonamentació, el
tràmit i la resolució dels diversos procediments
administratius que gestiona cada unitat administrativa
d’un organisme
Dipòsit per a la documentació segur, organitzat i gestionat
segons uns criteris arxivístics.
La plataforma iARXIU inclou un dipòsit per a documents
electrònics
Organisme responsable de la custòdia, el control, la
conservació i difusió de fons documentals que es
consideren d’interès històric, pel seu valor informatiu i
testimonial
Professional que defineix, implanta i manté el sistema de
gestió documental i de gestió de l’arxiu per tal
d’organitzar i custodiar els documents, amb la finalitat de
facilitar-ne l’accés i la consulta
Sistema informàtic dedicat a l’emissió i gestió posterior de
certificats digitals, incloent-hi la renovació, l’expiració, la
suspensió, l’habilitació i la revocació de certificats, a
petició de l'autoritat de registre. CATCert n’és una.
Funció destinada a determinar el valor cultural,
informatiu o jurídic dels documents per tal de decidir-ne
sobre la conservació o eliminació
Document electrònic signat per una autoritat de
certificació, que garanteix a les terceres persones que el
rebin o l’utilitzin una sèrie de manifestacions que s’hi
contenen, com per exemple, la identitat de la persona, les
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Custòdia

Client Webservice

Comunitat d’usuaris

Disposició
Document
electrònic

administratiu

Document electrònic d’arxiu

Document públic electrònic
Documentació activa
Documentació històrica

Documentació semiactiva
eaCAT
Eliminació

Evidència electrònica

Expedient electrònic

Fons
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autoritzacions, la seva capacitat per realitzar un
determinat acte, etc.
Responsabilitat de tenir cura dels documents, a partir de
la seva possessió física. La custòdia no inclou sempre la
titularitat jurídica ni el dret d’establir el règim d’accés als
documents
Forma en què es poden compartir serveis de dades oferts
per una plataforma (en aquest cas la plataforma iARXIU) a
un nombre elevat d’usuaris al mateix temps, ja que
aquests Clients Webservice no accedeixen al nucli
operatiu de la plataforma, sinó que són filtrats per
servidors que n’executen les seves peticions, el que
permet alleugerir la càrrega de treball del nucli.
Comunitat de persones i sistemes informàtics que
adopten diversos rols dins de la plataforma iARXIU.
Determinació del destí d’un document d’arxiu un cop ha
vençut el període de retenció al sistema. Les accions que
poden passar són: la transferència, l’eliminació o
conservació dels documents
Mirar definició document electrònic d’arxiu
Informació enregistrada creada o rebuda en l’inici,
tramitació o finalització d’una activitat de l’organització i
comprèn el contingut, el context i l’estructura suficient per
aportar l’evidència de l’activitat el format del qual sigui
electrònic
Document autoritzat per un notari o funcionari públic
competent en format electrònic.
La documentació administrativa que una unitat tramita o
utilitza habitualment en les seves activitats
La documentació administrativa que, un cop conclosa la
vigència administrativa immediata, posseeix valors
primordialment de caràcter cultural o informatiu
La documentació administrativa que, un cop conclosa la
tramitació ordinària, no és utilitzada d’una manera
habitual per la unitat que l’ha produïda en la seva activitat
Extranet de les Administracions Públiques Catalanes
La destrucció o supressió d’informació o documents per
qualsevol sistema que impossibiliti la seva recuperació o
posterior accés i utilització
Valor probatori d’un document en format electrònic. Per a
poder-ho ser amb garanties cal poder-n’hi assegurar i
demostrar el seu origen, integritat i autenticitat
Conjunt de documents electrònics corresponents a un
procediment administratiu, qualsevol que sigui la
informació que contingui
Conjunt de documents produït orgànicament i/o reunit i
utilitzat per un organisme en l’exercici de les seves
activitats i funcions.
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Objecte Digital
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Descripció estructural d’una seqüència de dades o fitxer
electrònic en què s’especifica el tipus, la llargada i la
disposició de cada element.
Conjunt d’usuaris
Informe que emet iARXIU sobre l’autenticitat, integritat i
validesa d’un paquet d’informació guardat a iARXIU i
sobre els seus continguts i signatures
Acció i efecte d’incorporar o ingressar documentació en
un Arxiu
International
Organization
for
Standardization:
Organització internacional de normalització.
Dades que descriuen el context, contingut i estructura dels
documents, així com la seva gestió al llarg del temps
Metadata Encoding and Transmission Standard. Estàndard
per a codificar i empaquetar un conjunt de continguts
indicant les seves relacions estructurals i les metadades o
informacions descriptives i administratives.
És l’esquema que iARXIU utilitzarà per representar els
paquets d’informació
Procés pel qual un programari tradueix un contingut
expressat en un format a un altre format
Norma desenvolupada per la ISO.
Objecte format per un conjunt de seqüències de bits
(fitxer) juntament amb informació de representació
necessària per fer-lo comprensible, entenedor i visible als
humans És a dir, que requereixen d’un programari per a la
seva representació i visionat per l’ésser humà (p.ex.:
Documents Word o Excel).
Estructura electrònica que agrupa tots els components
que són objecte de conservació en un contenidor neutral.
Si unim en un mateix contenidor els documents o objectes
digitals (fitxers) i les seves metadades, es crea una entitat
que pot existir en qualsevol entorn informàtic, ja que
inclou tota la informació necessària per a gestionar,
preservar accedir i representar els continguts al llarg del
temps. El format XML és el més adient per a representar i
emmagatzemar els documents i les metadades. Existeixen
tres tipus de paquets d’informació:
1. Paquet d’Informació de Transferència (PIT)
2. Paquet d’Informació d’Arxiu (PIA)
3. Paquet d’Informació de Consulta (PIC)

Perfil d’usuari

Plataforma iARXIU

Política

Sèrie de permisos assignats a un usuari o grup o rol.
Sistema d’informació que permet l’ingrés, l’arxiu,
l’administració i la consulta de documents electrònics al
llarg dels temps desenvolupada pel Consorci AOC. Inclou
tant el programari com el maquinari.
Conjunt de normes de seguretat, d’organització, de
negoci, tècniques i legals que fan referència a un servei
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determinat. En aquest cas, del servei iARXIU, que
consisteix en preservar i arxivar documents electrònics al
llarg del temps.
Conjunt d’operacions i tasques que s’han de realitzar per
aconseguir l’arxivament de documents en l’arxiu digital
Ens del sector públic de Catalunya que ha produït i/o
reunit documents en l’exercici de les seves activitats.

Procés d’arxivament

Productor
Equival a “ens del sector públic” i “ens productor”
PSIS

Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura
Sistema informàtic on s'emmagatzema la informació d'una
organització amb la finalitat que els seus membres la
puguin compartir
Període de temps durant el qual un Paquet d’informació
ha de ser guardat o arxivat a la plataforma iARXIU.
Agregació de permisos funcionals atorgats a un perfil
d’usuari
Conjunt d’unitats documentals homogènies organitzades
d’acord amb un sistema de classificació o conservades
com a una unitat pel fet de res el resultat d’un mateix
procés de formació o de classificació, o de la mateixa
activitat, perquè tenen una mateixa tipologia; o per
qualsevol altra relació derivada de la seva producció,
recepció o ús.

Repositori
Retenció
Rol

Sèrie Documental

Servei iARXIU

Signatura electrònica

Signatura
avançada

Sistema
documental

Transferència
Usuari

electrònica

de

gestió

Servei de preservació i arxiu segur de documents
electrònics. En concret, es tracta del conjunt de tasques,
operacions, treballs, procediments, etc. que serveixen per
a que la comunitat d’usuaris facin ús de la plataforma
iARXIU
Conjunt de dades en forma electrònica, consignats
juntament amb d’altres o associats a aquests que poden
ser utilitzats com a mitjà d’ identificació del signant
Signatura electrònica que estigui basada en un certificat
reconegut i que hagi estat produïda per un dispositiu
segur de creació de firma, tindrà, respecte a les dades
consignades en forma electrònica, el mateix valor jurídic
que la firma manuscrita en relació amb els consignats en
paper
Conjunt d’operacions i tècniques basades en l’anàlisi de la
producció, tramitació i valor de la documentació,
destinades a la planificació, control, ús, conservació,
transferència i eliminació de dita documentació, amb la
finalitat de sistematitzar i racionalitzar els tractament de
la mateixa.
Traspàs d’un arxiu a un altre d’un nombre determinat de
documents en consonància amb el seu valor documental i
els terminis de conservació d’aquests en funció de les
seves fases documentals: activa, semiactiva o històrica
Conjunt de permisos i de recursos als quals es té accés.
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Pot ser tant una persona física com un sistema
d’informació
Conjunt o esquema de metadades per a descriure les
diferents entitats que s’incorporaran a la Plataforma i són
indispensables per a la seva correcta interpretació,
preservació i gestió
Un servei web és un conjunt de protocols i estàndards que
serveixen para intercanviar dades entre aplicacions
És el llenguatge de la interfície pública per als serveis web.
És una descripció basada en XML dels requisits funcionals
necessaris per a establir una comunicació amb els serveis
web.

2 Comunitat d’usuaris
La comunitat d’usuaris és aquell conjunt d’agents que interactuen amb els serveis de la plataforma
iARXIU i que mitjançant l’assignació a uns rols determinats poden fer ús de les funcionalitats que
ofereix la plataforma.

2.1 Tipus d’agents del servei
Són aquells ens, organismes o persones responsables o involucrats en la creació, producció, gestió,
conservació i consulta dels documents electrònics dins del servei iARXIU. En concret, existeixen els
següents tipus d’agents:

2.1.1 Ens productor
Aquell ens o organisme del sector públic de Catalunya que ha produït i/o reunit documents en
l’exercici de les seves activitats.

2.1.2 Arxiu
Organisme o institució des d’on es fan específicament funcions d’organització, tutela, custòdia,
gestió, descripció, conservació i difusió dels documents i fons documentals dels ens del sector públic
de Catalunya.
D’acord amb la normativa d’arxius, ens podem trobar arxius que formen part de la pròpia estructura
organitzativa de l’ens productor (per exemple, els arxius dels municipis de més de deu mil habitants)
o bé arxius, que per llei, tenen atribuïda la gestió dels fons documentals d’altres ens (per exemple, el
cas dels Arxius Comarcals).

2.1.3

Prestador del servei

El Consorci AOC és el prestador i responsable del servei iARXIU.
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2.1.4 Consumidor
Persona física i/o sistema d’informació, degudament autoritzada, que consulta la documentació
emmagatzemada a la plataforma i que no pertany a l’estructura organitzativa de l’ens productor i/o
arxiu. Poden ser:


Pertanyents a un altre ens del sector públic de Catalunya



El ciutadà interessat



La persona que acrediti interès legítim/directe



L’investigador



El ciutadà

Queda fora de l’abast del present document regular el procediment de consulta i accés als
documents per part dels consumidors.

2.2 Rols dels agents del servei
2.2.1 Administrador de la plataforma
El Consorci AOC és l’administrador de la plataforma.
Per a més informació sobre els seus permisos funcionals consulteu l’apartat 3.3.1.

2.2.2 Operador iARXIU
L’operador iARXIU és aquella persona física designada pel Consorci AOC per assumir les funcions
pròpies de personal tècnic encarregat del manteniment, administració, explotació de la plataforma.

2.2.3 Administrador d’ens
L’administrador d’ens és aquella persona física designada per l’ens productor i/o arxiu encarregada
d’assumir les funcions pròpies de la gestió del seu arxiu.
Per a més informació sobre els seus permisos funcionals consulteu l’apartat 3.3.1.

2.2.4 Administrador de fons
L’administrador de fons és aquella persona física designada per l’administrador d’ens encarregada
d’assumir les funcions pròpies de la gestió del seu fons documental.
Per a més informació sobre els seus permisos funcionals consulteu l’apartat 3.3.1.
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2.2.5 Arxiver
L’Arxiver és aquella persona física designada per cada administrador de fons que assumeix les
funcions de gestió i validació de les transferències dels PIT, la gestió dels ingressos i determina, entre
d’altres, les polítiques d’accés, de cicle de vida i de preservació que afecta als PIA d’acord amb el que
s’indica a l’apartat 3.3.1.

2.2.6 Usuari intern16
L’usuari intern és aquella persona física i/o sistema d’informació que forma part de l’estructura
organitzativa de l’ens productor i/o arxiu i que pot realitzar les següents funcions:


Realitzar sol·licituds de preingrés de PIT tal i com es descriu en l’apartat 5.2.1



Realitzar sol·licituds d’ingrés de PIT tal i com es descriu en l’apartat 5.2.2



Accedir al mòdul de consulta i visualització de documents

2.2.7 Usuari extern17
L’usuari final és aquella persona física que actua com a consumidor extern i que només té accés al
mòdul de consulta de la plataforma.

2.3 Tipus d’usuaris
S’entén per usuari, la persona física o aplicació de confiança, que executa les tasques assignades als
agents en funció de cada rol. Tipus d’usuaris existents:

2.3.1 Persones físiques
Persones que utilitzen la plataforma iARXIU i quer formen part d’alguns dels agents descrits
anteriorment.

2.3.2 Aplicacions de confiança
Són aquells sistemes d’informació (per exemple, gestors documentals o gestors d’expedients) que
disposen els productors de fons/arxiu per gestionar la seva documentació. Aquestes aplicacions
actuen en nom de l’ens productor, arxiu i/o consumidor i fan ús dels serveis web que disposa la
plataforma iARXIU.

16

No confondre amb el concepte tipus d’usuaris descrit en el punt 2.3. En aquest cas es tracta d’un
rol anomenat usuari intern.
17
No confondre amb el concepte tipus d’usuaris descrit en el punt 2.3. En aquest cas es tracta d’un
rol anomenat usuari extern.
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3 Autenticació i autorització dels usuaris
L’autenticació i autorització dels usuaris és el conjunt de requisits que estableix la plataforma per tal
de comprovar la identitat, les funcions i els privilegis que els diferents tipus d’usuaris tenen assignats
a la plataforma.
L’accés a la plataforma es pot dur a terme mitjançant les següents vies d’accés:


via web de referència, per a les persones físiques que actuen com a administradors de
plataforma, d’ens, de fons, arxivers, usuaris interns i/o usuaris externs.



via serveis web (WS) per a les aplicacions de confiança que actuen com a usuaris interns i/o
usuaris externs.

Nota 1: Tant si s’accedeix per la web de referència com pels serveis web, la persona física i/o l’aplicació
de confiança mai accedeixen al nucli de la plataforma IARXIU (què es on s’emmagatzema la informació)
sinó que ho fa, bé el servidor que gestiona la web o bé el servidor local de la pròpia aplicació de
confiança.
Nota 2: L’autenticació es fa sempre mitjançant certificats emesos per CATCert o autoritats de certificació
dependents d’aquesta.

3.1 Requisits previs
Amb independència de la forma d’accés, cal tenir en compte els següents requisits:


Tot usuari ha de disposar d’un certificat digital emès per alguna entitat de certificació de
CATCert;



Ha d’estar donat d’alta al registre d’usuaris de la plataforma



L’assignació del/s rol/s al/s usuaris és responsabilitat de cada ens/arxiu, excepte
l’administrador de la plataforma que és assignat pel Consorci AOC.

3.2 Autenticació dels usuaris
3.2.1 Autenticació via web de referència
Les persones físiques que actuen com a administradors de plataforma, d’ens, de fons, arxivers,
usuaris interns i/o usuaris externs accedeixen a la plataforma utilitzant la web de referència
habilitada pel Consorci AOC a tal efecte: https://www.iarxiu.eacat.cat/refweb.
Un cop l’usuari es connecta a la web de referència, la plataforma iARXIU li demana que seleccioni un
certificat digital per autenticar-se.
La plataforma iARXIU valida el certificat digital utilitzant els serveis de validació del Consorci AOC i,
tanmateix consulta al registre d’usuaris per tal de conèixer els seus privilegis i rols assignats i mostrar
només aquelles funcionalitats que l’usuari té accés.
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En aquells casos que, independentment de la validesa del certificat digital, l’usuari corresponent no
està donat d’alta al registre d’usuaris, la plataforma iARXIU en denega l’accés.

3.2.2 Autenticació via WS per a les aplicacions de confiança
Les aplicacions de confiança s’autentiquen davant la plataforma iARXIU mitjançant la missatgeria de
18
serveis web sobre canal segur d’acord amb les especificacions SOAP (SOAP/HTTPS).
Aquestes actuen com a intermediàries entre l’usuari intern o extern i la plataforma iARXIU. És a dir,
19
actuen com a clients WS , per la qual cosa, un cop l’usuari s’ha autenticat a la corresponent
aplicació de confiança, aquesta, per tal de dur a terme les funcionalitats sol·licitades, s’acredita
davant la plataforma iARXIU aportant el seu certificat digital.
A tal efecte, les aplicacions de confiança disposen d’un certificat digital que les acredita com a tals, i
els permet identificar-se davant la plataforma.
La plataforma iARXIU valida el certificat digital utilitzant els serveis de validació del Consorci AOC i,
tanmateix consulta al registre d’aplicacions de confiança de la plataforma per tal de conèixer quins
són els seus permisos i funcionalitats que pot fer servir.
Addicionalment, l’aplicació de confiança pot al·legar davant la plataforma la identitat de l’usuari que
en sol·licita l’accés i la plataforma guarda aquestes dades en el registre d’accions.

3.2.3 Altres vies d’autenticació
La plataforma iARXIU preveu una autenticació dels productors/consumidors federada amb la
plataforma EACAT: https://www.eacat.cat/web/guest/Eacat
Per aquesta raó, un usuari, que prèviament s’hagi autenticat al portal EACAT mitjançant el seu
certificat digital, pot accedir a la web de referència de l’ iARXIU mitjançant un enllaç al mateix portal
EACAT, sense necessitat de tornar-se a autenticar, ja que l’EACAT subministra a la web de referència
el certificat mitjançant el qual l’usuari s’ha identificat.
Ara bé, en tot cas és imprescindible que l’usuari estigui donat d’alta al registre d’usuaris de la
plataforma iARXIU per completar l’autenticació.

3.3 Autorització dels usuaris
L’autorització dels usuaris és l’agregació de permisos funcionals atorgats a un perfil d’usuari concret.

18

Per amés informació consulteu la Guia d’integració amb la plataforma IARXIU.
En realitat, tant la web de referència com les aplicacions de confiança es connecten a la
plataforma IARXIU com a client WS, el que significa que cap d’elles accedeix directament al nucli o
core de la plataforma –què és a on s’emmagatzema la informació- sinó que sempre ho fan de
manera indirecta a través dels serveis web. L’opció d’aquest accés indirecte incrementa el nivell de
seguretat del core en tant que, entre d’altres, impedeix usos malintencionats.
19
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3.3.1 Autorització via la web de referència
Els usuaris que accedeixen a la plataforma iARXIU mitjançant la web de referència, en funció del rol
que tingui assignat, poden dur a terme les següents accions:

Rol
Administrador de plataforma

Administrador d’ens

Administrador de fons

Arxiver

Usuari intern

Mòdul i acció
Administració: Gestió ens
Administració: Gestió aplicacions de confiança
Administració: Gestió límits serveis d’ingrés
Administració: Gestió formats dels fitxers
Administració: Creació plantilles
Administració: Creació i administració vocabularis
Administració: Consulta registre d’accions de tota la
plataforma
Administració: Consulta estadístiques de tota la
plataforma
Consulta de tots els PIA de la plataforma
Administració: Gestió fons documental
Administració: Gestió usuaris de l’ens
Administració: Consulta registre d’accions del seu ens
Administració: Consulta estadístiques del seu ens
Consulta de tots els PIA del seu ens
Administració: Creació i administració plantilles
Administració: Alta usuaris i assignació arxivers
Administració: Creació vocabularis
Administració: Gestió carpetes
Administració: Consulta registre d’accions del seu fons
Administració: Consulta estadístiques del seu fons
Consulta de tots els PIA del seu fons
Administració: Gestió sèries documentals
Administració: Gestió polítiques d’accés
Administració: Gestió polítiques de disposició
Administració: Gestió polítiques de preservació
Administració: Gestió usuaris finals i grups
Administració: Consulta registre d’accions del seu fons
Administració: Consulta estadístiques del seu fons
Consulta de tots els PIA del seu fons
Ingrés: Gestió de les sol·licituds de preingrés (alta, rebuig,
eliminació i ingrés)
Ingrés: Consulta estat preingressos
Ingrés: Consulta accions preingressos
Ingrés: sol·licitud de preingrés
Ingrés: Consulta estat preingressos
Ingrés: Consulta accions preingressos
Consulta: Només a aquells PIA als quals tingui accés
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Consulta: Només a aquells PIA als quals tingui accés

3.3.2 Autorització de les aplicacions de confiança
Els productors/consumidors que accedeixin a la plataforma iARXIU via aplicacions de confiança,
poden dur a terme aquelles funcionalitats relatives als privilegis que tinguin assignades dites
aplicacions.
La plataforma iARXIU, un cop l’aplicació de confiança hagi sol·licitat una acció determinada de les
que li són permeses, comprova que els privilegis atorgats es corresponen amb els privilegis requerits
segons s’indica, per a cada acció concreta, en l’apartat 4.2.
Les aplicacions de confiança tenen permeses les següents funcionalitats:


Ingrés de PIT



Consulta de PIA



Eliminació de PIA



Identificació al·legada

3.4 Gestió dels usuaris
3.4.1 Alta de les persones físiques en el registre d’usuaris
El registre d’usuaris és una taula amb totes les persones físiques, amb independència del/s rol/s que
tinguin associat/s, que formen part de la comunitat d’usuaris de la plataforma iARXIU. Aquest
registre no inclou les aplicacions de confiança.
Es poden donar d’alta els usuaris mitjançant el seu certificat o emplenant directament les següents
dades de l’usuari:
Nom de l’atribut i tipus
Nom (text  50)
Cognoms (text  100)
NIF/NIE núm. (text  25)
Correu electrònic (text  255)
Rol

Consignació
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Opcional

Definició
Nom de l’usuari
Cognoms de l’usuari
Número identificatiu
Adreça de correu electrònic de l’usuari
Rol
de
l’usuari:
administrador
administrador de fons/ arxiver o
intern/extern

d’ens/
usuari

Els següents rols poden donar d’alta un usuari a la plataforma:


Administrador de la plataforma



Administrador d’ens
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Arxiver
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3.4.2 Assignació de rols als usuaris
L’administració d’usuaris es jeràrquica. És a dir, els usuaris amb un determinat rol només poden
donar d’alta usuaris de rols inferiors. L’ordre jeràrquic és aquest:
 L’administrador de la plataforma es dóna d’alta de forma automàtica en desplegar la
plataforma.
 L’administrador de la plataforma assigna el rol d’administrador d’ens als usuaris de cada
ens/arxiu.
 L’administrador d’ens assigna el rol d’administrador de fons als usuaris del seu ens i també el
rol d’arxiver.
 L’administrador de fons assigna el rol d’arxiver als usuaris del seu fons.
 L’arxiver assigna els usuaris interns/externs a uns grups que s’utilitzen per establir les
polítiques d’accés als PIA del seu fons per aquests tipus de rols.

3.4.3 Assignació dels rols usuaris interns/externs a grups
Els arxivers tenen la possibilitat de crear grups i associar els usuaris interns/externs a aquests grups.
Aquests grups són importants ja que les polítiques d’accés als PIA es vertebren mitjançant el
concepte de grup, mai a nivell d’un usuari en concret.
Per donar d’alta un grup només cal emplenar les següents dades:
Nom de l’atribut i tipus
Nom del grup (text  100)
Descripció (text  500)

Consignació
Obligatori
Opcional

Definició
Nom del grup
Breu descripció del grup

3.4.4 Baixa dels usuaris
Els administradors de l’ens poden donar de baixa els usuaris del seu ens.

3.5 Gestió de les aplicacions de confiança
Mireu l’apartat 4.2
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4 Gestió i administració funcional de la Plataforma
A continuació es descriuen les funcions vinculades als mòduls de preservació i d’administració a què
s’ha fet referència als apartats 1.5.3 i 1.5.4 necessàries per a garantir un correcte funcionament de la
plataforma.
Aquestes funcions les realitzen els diferents rols administradors:

4.1 Gestió dels ens/arxius
4.1.1 Definició
Els ens/arxius són els ens productors i/o arxius que es donen d’alta a la plataforma iARXIU mitjançant
el procediment d’alta establert pel Consorci AOC.

4.1.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Administrador de plataforma

4.1.3 Creació de l’ens/arxiu
El Consorci AOC, com a administrador de la plataforma, dóna d’alta en aquesta a aquells l’ens i/o
arxius que hagin presentat la corresponent sol·licitud d’alta al servei.
Les dades que s’han d’informar per donar d’alta un nou ens i/o arxiu són les següents:

Nom de l’atribut i tipus
Codi ens (text  25)
Àlies (text  25)
Nom (text  250)
Nom curt (text  250)
CIF (text  50)
Adreça electrònica (text  100)
Adreça (text  100)
Telèfon (text  50)
Codi postal (text  50)
Població (text  250)
País (text  100)
Província (text  100)
Comarca (text  100)

Consignació
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Opcional
Opcional

Definició
Codi oficial estadístic
Àlies de l’ens i/o arxiu
Nom legal de l’ens i/o arxiu
Nom abreujat de l’ens i/o arxiu
Número identificatiu de l’ens i/o arxiu
adreça electrònica corporativa
Adreça de l’ens i/o arxiu
telèfon corporatiu de contacte
número codi postal
població
País
Província
Comarca
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Modificació de l’ens/arxiu

La modificació de l’ens/arxiu permet modificar totes les dades d’un ens i/o arxiu, excepte el seu
àlies.

4.1.5 Eliminació de l’ens/arxiu
El Consorci AOC, com a administrador de la plataforma, pot eliminar els ens i/o arxius donats d’alta a
la plataforma, sempre i quan no tinguin PIA arxivats i/o instruments donats d’alta (fons, polítiques,
etc.).
En cas d’existir fons actius en un ens i/o arxiu, primer s’han d’eliminar aquests fons, per poder
eliminar-los.

4.1.6 Gestió dels administradors de l’ens/arxiu
El Consorci AOC, com a administrador de la plataforma, dóna d’alta les persones que actuen com a
administrador d’ens per tal que gestionin l’ens i/o arxiu de la seva competència.
Les altes dels usuaris i les assignacions dels rols les efectuen els diferents rols d’acord amb el
procediment especificat en l’apartat 3.4.

4.1.7 Gestió de les quotes d’emmagatzematge de l’ens/arxiu
Per tal de poder assignar quotes d’emmagatzematge i delimitar l’espai que ocupen els ens/arxiu,
l’administrador de la plataforma pot establir quina és la quota màxima (en GB) per cada ens/arxiu i
informar d’una adreça de correu electrònic de notificació en cas d’arribar als límits establerts.
Queda fora de l’abast d’aquest document establir quina és la quota màxima per ens.

4.2 Gestió de les aplicacions de confiança
4.2.1 Definició
Les aplicacions de confiança són aquells sistemes d’informació (per exemple, gestors documentals o
gestors d’expedients)
que disposen els productors de fons/arxiu per gestionar la seva
documentació. Aquestes aplicacions actuen en nom de l’ens productor, arxiu i/o consumidor i fan ús
dels serveis web que disposa la plataforma iARXIU.
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Nota: Les aplicacions de confiança accedeixen a la plataforma IARXIU identificant-se amb el seu
propi certificat electrònic (en aquest cas, la plataforma IARXIU no coneix quin és l’usuari que l’està
utilitzant, sinó que aquesta informació l’ha de guardar la pròpia aplicació de confiança), o bé
accedeixen en mode al·legat, és a dir, que l’aplicació de confiança s’identifica a la plataforma i a
més a més identifica l’usuari que l’està utilitzant, per a constància de la plataforma IARXIU. Aquest
accés al·legat ha de ser autoritzat, prèviament, per l’administrador de la plataforma per a cada
aplicació de confiança.

4.2.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Administrador de plataforma

4.2.3 Abast
El Consorci AOC, com a administrador de la plataforma, autoritza a cada aplicació de confiança,
l’accés a un o més fons per part d’un o més ens/arxiu, així com els serveis web que pot utilitzar.
Els ens/arxiu han de lliurar la clau pública del certificat digital vinculada a l’aplicació de confiança al
Consorci AOC per tal que aquest la doni d’alta a la plataforma.
Els serveis web que vol utilitzar una aplicació de confiança s’han d’indicar a la sol·licitud d’alta i
adhesió al servei.

4.2.4 Alta aplicacions de confiança
Per donar d’alta una aplicació de confiança és necessari tenir el certificat digital de l’aplicació i saber
quines operacions dels serveis web consumeix. Les dades que s’han d’informar són:
Nom de l’atribut i tipus
Nom de l’aplicació (text  500)
Certificat digital (fitxer .cer)
Serveis o operacions permeses
(Llista preestablerta)

Consignació
Obligatori
Obligatori
Obligatori

Definició
Nom de l’aplicació
Certificat digital de l’aplicació
Escollir quines operacions
l’aplicació:

podrà

realitzar

1- Ingrés
2- Consulta
3- Disposició
4- Permís identificació al·legada
Ens (Llista preestablerta)
Fons (Llista preestablerta)
Horari des de

Obligatori
Opcional
Opcional

Horari fins

Opcional

Ens al qual pertany l’aplicació
Fons al qual pertany l’aplicació
Finestra horària que permet indicar l’hora d’inici
d’ús dels serveis web per part de l’aplicació
Finestra horària que permet indicar l’hora límit
d’ús dels serveis web per part de l’aplicació
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4.2.5 Modificació i eliminació aplicacions de confiança
Es poden modificar tots els atributs anteriors, excepte el certificat digital i el nom de l’aplicació.
També es pot eliminar l’aplicació de confiança, amb independència que s’hagin realitzat
ingressos/consultes amb aquesta aplicació.

4.3 Gestió dels límits del servei d’ingrés
4.3.1 Definició
Determinar el volum màxim permès, en Gb, de les transferències que es realitzen en el mòdul
d’ingrés.

4.3.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Administrador de plataforma

4.3.3 Abast
Permet assignar uns límits de pes dels paquets d’informació a transferir, expressat en GB, als
diversos mètodes d’ingrés per tal de controlar el volum de cada transferència i així evitar possibles
afectacions en la prestació del servei.
Els mètodes d’ingrés que es limiten són els següents:


Ingrés Online



Ingrés Online (ZIP)



Ingrés Offline



Ingrés Offline (ZIP)



Ingrés Upload

4.4 Gestió dels formats
4.4.1 Definició
El format d’un document electrònic és l’estructura interna i la codificació binària d’un objecte digital.
La plataforma iARXIU guarda informació sobre les característiques tècniques i dels formats dels
objectes digitals. En aquest registre de formats s’identifiquen de forma única i inequívoca els
diferents formats aplicats a fitxers, dades o objectes digitals i s’afegeix informació completa del
format, incloent normes sintàctiques i semàntiques per a codificar-los i descodificar-los
correctament.
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La gestió dels formats la porta a terme l’administrador de la plataforma, qui estableix els tipus de
formats que admet la plataforma iARXIU. Com a norma general, iARXIU, només accepta aquells
formats dels qual disposa d’un visor associat, o es pugui garantir que es pot llegir i interpretar en
qualsevol moment.
Inicialment, la plataforma iARXIU disposa d’una llista finita de formats de fitxers admesos. No
obstant, es preveu la possibilitat d’ampliar la llista inicial amb aquells nous formats sempre i quan
compleixin amb els requeriments tècnics aplicables en cada moment, en especial pel que fa a la seva
capacitat per a ser migrats, que comptin amb el corresponent visor i es trobin en un format obert.

4.4.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Administrador de plataforma

4.4.3 Abast
Entre les funcions relatives a la gestió dels formats, hi trobem la consulta de la llista de formats,
afegir nous formats, modificar-los, eliminar-los, la creació d’enllaços als visors dels corresponents
formats, l’activació i la desactivació d’un determinat format i la seva actualització.
Nota: Tot i que principalment els documents públics electrònics estaran continguts en fitxers en
formats binaris, el sistema IARXIU també admet que aquests documents electrònics d’arxiu
puguin presentar-se en format XML.

4.4.4 Formats admesos
La llistat de formats admesos es troba publicada a: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestiointerna/iArxiu/Mes-informacio

4.4.5 Llistat de formats i vincles URL amb els visors corresponents
Per facilitar la visualització dels documents electrònics d’arxiu emmagatzemats a la plataforma,
20
l’administrador de la plataforma pot crear vincles entre cada format i una determinada URL , des de
la qual es pot descarregar el visor específic associat.
Tanmateix, l’administrador de la plataforma pot modificar en qualsevol moment aquesta adreça
URL.

20

URL significa Uniform Resource Locator, és a dir, localitzador uniforme de recursos. Es tracta d’una
seqüència de caràcters, d’acord amb un format estandarditzat, que s’utilitza per a nomenar recursos,
como ara documents o imatges a Internet, per tal de procedir a la seva localització.
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4.4.6 Activació i desactivació de formats
Per tal que els formats puguin ser utilitzats han de ser prèviament activats per part de
l’administrador de la plataforma.
L’administrador de la plataforma pot, a més, desactivar determinats formats, de manera que:


no es poden fer servir en noves plantilles, però no afecta a les plantilles que ja existeixen al
sistema. Per tant, si que es podran ingressar paquets que corresponguin a aquestes
plantilles prèvies a la desactivació.



Aqueta desactivació no afecta a la correcta preservació, consulta i visualització dels
documents electrònics d’arxiu que ja es trobin emmagatzemats a la plataforma iARXIU i
estiguin en el format desactivat.

4.4.7 Actualització de formats
Es preveu l’alta de nous formats, la modificació i la baixa dels que ja no es considerin adients.
Aquestes operacions consisteixen en:


afegir nou format: permet afegir un nou format al sistema informant els següents elements:
mimeType, extensions i visor (nom i enllaç). No es permet afegir un format que ja existeix.



modificar un format: permet modificar les extensions i visor d’un format. No es permet
modificar el mimeType perquè possiblement s’està utilitzant en algun dels paquets
d’informació arxivats en el sistema. Per modificar un mimeType, s’ha d’esborrar (si no té
paquets associats) i tornar-lo a crear.



eliminar un format: permet eliminar un format, sempre que no s’estigui fent servir en algun
paquet d’informació.

4.4.8 Gestió d’eines d’introspecció de formats
Per identificar correctament els formats dels fitxers, la plataforma iARXIU utilitza dues eines
d’introspecció de formats durant el procés d’ingrés.


DROID



JHOVE

21

22

4.5 Gestió dels vocabularis
4.5.1 Definició
Els vocabularis són esquemes de metadades per a descriure les diferents entitats (unitat documental
composta/expedient, document electrònic d’arxiu i signatures) que s’incorporen a la plataforma i
que són indispensables per a la seva correcta interpretació, preservació i gestió. Els vocabularis
serveixen per a:
21
22

Per a més informació consulteu a: http://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/
Per a més informació consulteu a: http://hul.harvard.edu/jhove/
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descriure i identificar els paquets d’informació



facilitar la seva localització i recuperació de la informació, així com per a entendre el context
del paquet



facilitar la gestió i el processament dels paquets d’informació al llarg del seu cicle de vida
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4.5.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Administrador de plataforma

4.5.3 Abast
La gestió de vocabularis permet donar d’alta, modificar, donar de baixa, activar i desactivar els
vocabularis de la plataforma.

4.5.4 Alta nous vocabularis
L’administrador de la plataforma dóna d’alta nous vocabularis de metadades, a petició d’un
ens/arxiu o bé per iniciativa pròpia mitjançant la càrrega del fitxer XSD associat (XML Scheme) a la
plataforma iARXIU.
Limitacions i característiques dels fitxers XSD:


Tots els elements han d’estar declarats a l’arrel de l’esquema XML;



No es poden definir objectes complexes que contenen d’altres elements o atributs;



Només s’accepten elements de text, numèrics, dates, dates amb hora, booleans i
enumeracions;



Les dates i dates amb hora s’especificaran com a elements XS:Date i XS: DateTime d’acord
amb ISO 8601;



Es permeten elements repetitius.

La plataforma disposa d’un editor visual de vocabularis per crear el corresponent fitxer XSD de forma
senzilla. Aquest editor només és visible pels rols administrador de plataforma i administrador de
fons.

4.5.5 Baixa dels vocabularis
L’administrador de la plataforma pot donar de baixa qualsevol vocabulari que no estigui essent
utilitzat per cap plantilla.
En aquest sentit, la plataforma iARXIU impedeix donar de baixa vocabularis que són utilitzats per
alguna plantilla, ja que impossibilita la localització de la mateixa i/o els PIA que l’utilitzen o l’han
utilitzat.
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4.5.6 Modificació dels vocabularis
La modificació dels vocabularis es pot dur a terme, ja sigui modificant la seva descripció o bé
mitjançant la càrrega d’un nou fitxer XSD.
Només es poden modificar les mateixes dades que s’informen en donar d’alta un vocabulari. La
modificació dels vocabularis només es pot fer si cap plantilla està emprant el vocabulari que es
pretén modificar, igual que en el cas anterior.

4.5.7 Llistat i cerca dels vocabularis
L’administrador de la plataforma pot accedir i consultar la llista de vocabularis donats d’alta a la
plataforma.
Aquesta funció també la pot fer servir l’administrador de fons qui pot consultar la llista de
vocabularis admesos per tal de generar noves plantilles.
La cerca de vocabularis es pot dur a terme sobre la totalitat de vocabularis actius, o filtrada pels ens
que l’utilitzen.

4.5.8 Característiques dels vocabularis estàndards
La plataforma iARXIU utilitza, de forma nativa, els vocabularis que s’esmenten en el document del
Grup d’Innovació Tecnològica de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental depenent de la
Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
23
Generalitat de Catalunya, “Vocabularis de Metadades”, publicat el 25 d’abril de 2008.
24

Com s’indica més endavant , els paquets d’informació representen les següents entitats: unitat
documental composta o expedient i/o document electrònic que es corresponen amb els nivells
homònims de l’estructura arxivística de l’ iARXIU descrits a l’apartat 1.2.
A continuació es descriuen els diferents vocabularis que s’utilitzen per a descriure les diferents
entitats de la plataforma:

Vocabulari
Codi de Referència
Número Expedient
Codi de Classificació
Sèrie Documental
Nivell de Descripció
Títol

Unitat documental composta o Expedient
OB25
OP26
Mida
Descripció
X
500
Codi que identifica l’expedient o unitat documental composta
500
Número o nominal que identifica l’expedient o unitat documental
X
composta
X
500
Codi que identifica el procediment o sèrie documental al qual pertany
X
X
X

255
500
500

Nom de la sèrie documental a la que pertany
Identificar el nivell de la unitat de descripció
Camp de text que dóna nom a l’objecte. Descripció breu del
expedient o unitat documental composta

23

Per a més informació consulteu el document a:
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Temes/Arxius/Subdireccio%20General
%20d%20Arxius/Materials%20d%20Interes/20080425_vocabularis.pdf
24
Veure apartat 5.2.2
25
OB: Obligatori
26
OP: Opcional
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Data d’Obertura
Data de Tancament
Nom Productor

X
X
X

Unitat productora
Descripció

X

Descriptors
Documentació
Relacionada
Tipus Relació

X

Classificació Seguretat
i Accés
Sensibilitat
dades
LOPD

X

X
X

500
500
500

Data obertura de l’expedient o unitat documental composta
Data tancament de l’expedient o unitat documental composta
Nom de l’organisme productor de l’expedient o unitat documental
composta

500
500

Nom de la unitat o òrgan de l’organisme productor
Resum de l’abast cronològic, àmbit geogràfic i contingut de l’expedient o
unitat documental composta
Vocabulari dels diferents descriptors existents
Identificació dels expedient relacionats

500
500
500
500

X
X

500
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Vocabulari dels principals tipus de relacions entre l’expedient o unitat
documental composta principal i els relacionats
Identificació dels diferents nivells de d’accés a l’objecte segons el tipus
d’informació que conté
Identificador del nivell de seguretat LOPD

Document Electrònic d’Arxiu integrat en expedient o unitat documental
Vocabulari
Codi de referència
Número de Document
Nivell de Descripció
Títol

OB
X

Data de creació
Suport
Nom Productor

OP

X

Mida
500
500
500

X

500

X
X

500
500
500

X

X

Unitat Productora
Descripció
Descriptors
Tipus de Document
Classificació Seguretat
i Accés

X
X
X
X
X

Sensibilitat
dades
LOPD
Nivell de classificació
evidencial

X

Document essencial

X

Vocabulari

X

500
500
500
500
500
500

Descripció
Codi que identifica el document electrònic
Número que identifica el document electrònic
Identificar el nivell de la unitat de descripció
Camp de text que dóna nom a l’objecte. Descripció breu del
document
Data de creació/captura del document electrònic
Suport en què es troba el document electrònic
Nom de l’organisme productor del document electrònic
Nom de la unitat o òrgan de l’organisme productor
Resum de l’abast cronològic, àmbit geogràfic i contingut del document
Vocabulari dels diferents descriptors existents
Tipologia documental: Acta, Conveni, etc.
Identificació dels diferents nivells de d’accés a l’objecte segons el
tipus d’informació que conté
Identificador del nivell de seguretat LOPD

500

Nivell de classificació segons Marc Conceptual de Classificació
d’Evidències del Consorci AOC

N/A

Identifica si el document és eliminable o no

Document Electrònic d’Arxiu
OB
OP
Mida
Descripció

Codi de Referència
Número de Document
Codi de classificació
Sèrie documental
Nivell de descripció
Títol

X
X
X
X

500
500
500
255
500

X

500

Data de creació
Suport

X
X

500
500

X

Nom productor
Unitat productora
Descripció

X
X
X

500
500

Descriptors
Tipus de document

X
X

500
500

500

Codi que identifica el document electrònic
Identificador numèric del document electrònic
Codi que identifica el procediment o sèrie documental a la que pertany
Nom de la sèrie documental
Identificar el nivell de la unitat de descripció
Camp de text que dóna nom a l’objecte. Descripció breu del
document
Data de creació/captura del document electrònic
Suport en què es troba el document electrònic
Nom de l’organisme productor del document electrònic
Nom de la unitat o òrgan de l’organisme productor
Resum de l’abast cronològic, àmbit geogràfic i contingut del document
electrònic
Vocabulari dels diferents descriptors existents
Tipologia documental: Acta, Conveni, etc.
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Classificació Seguretat
i Accés
Sensibilitat
dades
LOPD
Nivell de classificació
evidencial
Document essencial

Vocabulari
Identificador
Signatura
Identificador
Document
Tipus Signatura
Format
de
la
Signatura
Data de la Signatura

X
X
X
X

500
500
500
N/A
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Identificació dels diferents nivells de d’accés a l’objecte segons el
tipus d’informació que conté
Identificador del nivell de seguretat LOPD
Nivell de classificació segons Marc Conceptual de Classificació
d’Evidències del Consorci AOC
Identifica si el document és eliminable o no

Objecte digital: Signatures electròniques
OB
OP
Mida
Descripció
Codi que identifica a la signatura electrònica
X
500
X

500

X
X

500

X

500

Data validació de la
Signatura
Evidència
de
la
validació

X

Nom signatari
Identificador signatari
Organització
Unitat orgànica
Política
de
la
signatura

X
X
X
X
X

X

500

500
500
500
500
500
500
500

Identificador del document al qual va vinculada
Tipus de Signatura:
Format: CMS/CAdES-A/XMLDsig/XAdES-A, etc
Data de generació de la signatura
Data de validació de la signatura
Adreça URL a on es pot accedir a l’informa de validació de PSIS
Nom de la persona que signa el document
Número identificador del signatari
Organisme del qual depèn el signatari
Unitat orgànica a la qual està adscrita el signatari
Identificador de la política de signatura aplicable

4.6 Gestió dels fons documentals
4.6.1 Definició
L’administrador d’ens pot crear un o n fons documentals vinculats a l’ens/arxiu de la seva
responsabilitat.

4.6.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Administrador de l’ens

4.6.3 Creació del fons
L’administrador de l’ens per crear un fons ha d’informar les següents dades:
Nom de l’atribut i tipus
Identificador de l’ens/arxiu
Títol (text  255)
Descripció (text  500)

Consignació
Obligatori
Obligatori
Opcional

Definició
Identificador o nom de l’ens/arxiu
Títol o nom del fons
Descripció del fons
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Administradors associats

Obligatori
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Associació dels diferents administradors que
gestionen el fons

4.6.4 Eliminació del fons
L’ens/arxiu pot sol·licitar, a l’administrador d’ens, l’eliminació d’un determinat fons sempre i quan no
tingui cap PIA arxivat. Per poder-ho fer, l’arxiver ha de transferir els PIA del fons que es vol eliminar a
un nou fons documental.

4.6.5 Gestió dels administradors del fons
L’administrador d’ens pot afegir nous arxivers i/o administradors de fons o bé donar-los de baixa als
fons que formen part del ens/arxiu de la seva competència.
Les altes dels usuaris i les assignacions dels rols les efectuen els diferents rols d’acord amb el
procediment especificat en l’apartat 3.4.

4.7 Gestió de sèries documentals
4.7.1 Definició
Les sèries documentals són creades pels arxivers i es vinculen a un fons determinat de la seva
competència. L’arxiver pot definir i assignar les polítiques de gestió del cicle de vida a aquest nivell i
així aquestes es podran aplicar a tots els PIA que formen part de la sèrie documental. És a dir, la
gestió de les sèries és un element indispensable per a facilitar l’administració i la implementació de
les polítiques de la plataforma.

4.7.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Arxiver

4.7.3 Creació de sèries documentals
L’arxiver per crear una sèrie documental ha d’informar les següents dades:
Nom de l’atribut i tipus
Codi de classificació (text 
255)
Títol (text  255)
Descripció (text  500)
nivell de descripció (text  255)

Consignació
Obligatori

Definició
Codi que identifica la sèrie documental

Obligatori
Opcional
Obligatori

Títol o nom de la sèrie documental
Descripció de la sèrie documental
Identificar el nivell de la unitat de descripció
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Nom productor (text  255)

Opcional
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Indicar el nom de la unitat responsable

4.7.4 Càrrega de sèries documentals a partir d’un fitxer CSV
Per no haver de donar d’alta manualment a les sèries, els arxivers disposen de la possibilitat de
carregar un fitxer CSV amb totes les dades de les sèries documentals a carregar.
Aquest fitxer ha d’enumerar els camps següents separats per comes:
codi_classificacio, titol, descripcio, nivell_descripcio, nom_productor

A continuació es mostra un exemple de fitxer CSV amb una sèrie:
01.01, Expedients de personal, Documentació relacionada amb l’expedient del personal, sèrie
documental, Ajuntament de XX
També s’accepta que els camps estiguin entre cometes dobles (ex: “Nivell convenis”).
Quan l’arxiver afegeix noves sèries mitjançant un fitxer CSV, la plataforma comprova per a cada sèrie
si ja existeix una amb el títol indicat, i l'afegeix si no existeix.. No es fa cap modificació sobre les
sèries que ja existeixen.

4.7.5 Modificació de sèries documentals
L’arxiver pot modificar les anteriors dades d’una sèrie documental en qualsevol moment, a excepció
del camp títol, doncs és el vincle amb les metadades del PIA.

4.7.6 Eliminació de sèries documentals
L’arxiver pot eliminar qualsevol sèrie documental, sempre i quan no hi hagi PIA associats.

4.8 Gestió de plantilles
4.8.1 Definició
L’ingrés de PIT a la plataforma iARXIU es fa mitjançant la utilització d’unes plantilles, la funció de les
quals és:


descriure l’estructura del paquet d’informació, que pot ser:
o

expedient flexible (que pot incloure de 1 a n documents)

o

expedient rígid (que inclou un nombre exacte de documents)

o

un sol document
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establir quins vocabularis de metadades s’utilitzen per descriure el paquet d’informació i;



limitar els formats de fitxers acceptats.
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Aquestes plantilles consisteixen en uns formularis XML creats i donats d’alta a la plataforma iARXIU
per l’administrador de fons.

4.8.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Administrador de fons

4.8.3 Abast
Com a pas previ a l’ingrés d’un PIT, aquest s’ha de vincular a una plantilla que en determina la seva
estructura i les seves metadades.
A tal efecte, com que cada fons disposa d’un nombre indeterminat de plantilles, l’arxiver o l’usuari
intern trien aquella que sigui més adequada al tipus de PIT que pretén ingressar.

4.8.4 Creació de plantilles
L’administrador de fons és l’encarregat de la creació de les plantilles, seguint l’esquema XML que es
troba definit a la documentació tècnica de la plataforma iARXIU proporcionada pel Consorci AOC.
Opcionalment, es disposa d’un editor visual de plantilles per crear el corresponent fitxer XML de
forma senzilla i intuïtiva.

4.8.5 Modificació i desactivació de plantilles
L’administrador de fons pot modificar una determinada plantilla, sempre i quan aquesta no tingui
cap PIA associat, carregant un nou fitxer XML que substitueix l’anterior.
L’administrador de fons pot donar de baixa plantilles mitjançant l’eliminació del fitxer XML associat,
sempre i quan aquesta no tingui PIA en ús ja que és imprescindible per garantir la correcta gestió i
preservació dels PIA.
També pot desactivar una plantilla amb la finalitat que no pugui ser utilitzada per a nous ingressos o
preingressos.

4.8.6 Llistat de plantilles
Permet a l’administrador de fons consultar les plantilles vinculades a un determinat fons.
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4.9 Gestió de les carpetes a l’àrea de preingrés
4.9.1 Definició
Per fer més estructurada l’àrea de preingrés i poder associar els PIT a determinats àmbits del fons
documental (departaments, edificis, centres, sèries documentals, etc.), l’administrador de fons pot
crear una llista de carpetes a l’àrea de preingrés per facilitar la classificació dels paquets.
D’aquesta forma els usuaris tenen una forma d’estructurar i ordenar els paquets que preingressen,
en espera del seu posterior ingrés a la Plataforma.

4.9.2 Responsable
Rol/usuari responsable: Administrador de fons

4.9.3 Creació, modificació i eliminació de carpetes
L’administrador de fons és l’encarregat de la creació/modificació/eliminació de les carpetes de l’àrea
de preingrés. Els camps que s’han d’informar per donar d’alta una carpeta són els següents:
Nom de l’atribut i tipus
Nom de la carpeta (text  100)
Descripció (text  255)

Consignació
Obligatori
Opcional

Definició
Nom de la carpeta
Descripció de la carpeta

No es poden eliminar carpetes que tinguin PIT associats.

4.10 Polítiques de gestió del cicle de vida
4.10.1 Definició
Per a poder garantir la correcta conservació dels PIA arxivats i custodiats a la plataforma cal definir
un conjunt de polítiques de gestió del cicle de vida. Aquestes inclouen:


Les polítiques de retenció i disposició



Les polítiques d’accés



Les polítiques de preservació

Qualsevol d’aquestes polítiques defineix:


Una operació de preservació/accés/disposició



Un criteri de selecció



Unes dates que determinen quan s’executa aquella política
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Existeix un mecanisme d’avís per correu electrònic, dins del motor que executa les polítiques, que
avisa al rol arxiver 48 hores abans de l’execució d’una política, amb l’objectiu de mantenir-lo
informat i anticipar errors en la planificació de les polítiques.
Cada cop que s’executa una política, el sistema deixa una traça documental, un registre que indica el
resultat de l’operació i detall de l’acció.
De la mateixa manera, l’arxiver pot modificar els paràmetres d’una política determinada excepte la
sèrie documental o el PIA al que s’aplica.

4.10.2 Responsable
Rol/usuari responsable: arxiver, excepte les polítiques de ressegellat que les gestiona l’administrador
de la plataforma.

4.10.3 Abast
Els arxivers poden determinar les polítiques de gestió del cicle de vida a nivell de sèrie documental o
a nivell d’un PIA concret del fons documental que gestionen.

4.10.4 Polítiques de retenció i disposició
Les polítiques de retenció i disposició determinen el període de temps que els PIA han de romandre
a la plataforma (període de retenció) en funció dels seus valors i assegurar la seva disposició
corresponent: eliminació total, eliminació parcial (mostreig numèric, buidat selectiu, mostreig
cronològic, eliminació fitxers i conservació metadades), conservació permanent i transferència.
Per retenció s’entén el període de temps durant el qual un determinat PIA ha de ser emmagatzemat
o arxivat a la plataforma.
Per disposició, cal entendre aquells processos associats amb la determinació del seu destí, és a dir,
quines accions poden passar en la data especificada en la política: la transferència, l’eliminació o la
conservació dels PIA.
Aquestes polítiques de retenció i disposició permeten a l’arxiver predeterminar, de forma congruent
amb la legislació vigent sobre gestió d’arxius i documents (Llei 10/2001, i demés legislació aplicable),
els factors de conservació aplicables a un determinat PIA o conjunt de PIA.
A tal efecte, a continuació s’estableixen els diferents paràmetres que l’arxiver pot configurar en
relació amb les diferents disposicions associades a les polítiques de retenció i disposició que es
poden aplicar als diferents PIA d’un fons documental.
Per a cada política de retenció i disposició, l’arxiver ha d’indicar els següents atributs:
Nom de l’atribut i tipus
Sèrie documental (text255)
Identificador PIA (text255)
Nom política (text255)
Descripció (text500)

Consignació
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori

Definició
Tipus de sèrie documental
Identificador del paquet
Nom de la política de retenció i disposició
Descripció de la política de retenció i disposició
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Codi
identificador
TAAD
(text255)
Títol TAAD (text500)
Publicació Ordre al DOGC
(text500)
Resolució de la CNAATD
(text500)
Motiu (text500)
Tipus de disposició (Llista
preestablerta)

Opcional

Període de retenció (data)

Opcional

Correu electrònic

Opcional

Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Obligatori
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codi identificador de la Taula d'avaluació i accés
documental
Títol de la Taula d'avaluació i accés documental
Identificador ordre de publicació DOGC
Resolució de la Comissió Nacional d'accés,
avaluació i tria documental
Observacions
Tipus d'acció que s'executarà.
Valors a escollir: eliminació total, eliminació
parcial, conservació permanent, transferència i
pendent de revisió
Període de temps associat a la política que passarà
abans d'executar el tipus de disposició
corresponent. El càlcul es fa per data obertura o
data de tancament
Correu electrònic de l’arxiver a qui cal informar de
la futura execució d’una política.

Aquestes polítiques de retenció i disposició es poden subdividir, segons l’acció de disposició que s’ha
d’executar, entre:
4.10.4.1 Polítiques de conservació permanent
Aquesta política estableix la conservació permanent de determinats PIA (ja sigui de forma individual
o tots aquells que formen part d’una determinada sèrie documental), especialment quan es tracti de
documents amb valor cultural o informatiu.
A més dels atributs informats a la política de retenció i disposició, per a cada política de conservació
permanent, l’arxiver ha d’indicar els següents paràmetres:
Nom de l’atribut i tipus
Data d’inici d’execució (data)
Freqüència execució (Llista
preestablerta)

Consignació
Obligatori
Obligatori

Definició
Dia en que es portarà a terme la disposició
Freqüència d’execució (dies, mesos o anys)

4.10.4.2 Polítiques d’eliminació
Aquesta política estableix l’eliminació sistemàtica dels respectius PIA quan siguin susceptibles de ser
eliminats donat el seu escàs valor cultural, informatiu o jurídic, amb posterioritat a la seva
corresponent avaluació d’acord amb el que s’indica a Llei 10/2001, d’arxius i documents i la legislació
sectorial sobre avaluació i tria de la documentació.
Aquests criteris d’eliminació es determinaran en funció del valor de la documentació, tal i com
queden reflectides en les Taules d’Avaluació Documental aprovades en cada moment per la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental depenent del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, o qualsevol d’altres que les substitueixin en el futur.
L’arxiver ha de disposar en tot cas de la corresponent resolució i aprovació de la Comissió Nacional
d’Accés, Avaluació i Tria Documental de forma prèvia a la definició i execució d’una política
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d’eliminació, que pot ser total o parcial. L’eliminació parcial inclou les següents operacions: mostreig
numèric, buidat selectiu, mostreig cronològic i eliminació fitxers i conservació metadades.
A tal efecte, l’arxiver, un cop realitzada la corresponent avaluació dels documents, determina els
paràmetres adequats per a procedir a l’eliminació d’aquells PIA (ja sigui de forma individual o tots
aquells que formen part d’una determinada sèrie documental).
Quan es tracti d’una política d’eliminació parcial amb mostreig numèric, s’aplica tot el previst per a
qualsevol política d’eliminació amb la particularitat que l’arxiver determina el percentatge d’aquells
que han d’ésser conservats com a mostra representativa cada vegada que s’executa l’eliminació dels
PIA.
En aquest cas, la plataforma iARXIU selecciona aleatòriament uns PIA entre aquells que es troben
afectats per la política d’eliminació parcial fins a completar el nombre de PIA necessaris per arribar al
percentatge de conservació indicat per l’arxiver.
Pel cas de buidat selectiu, s’utilitza la metadada ‘document_essencial’ dels vocabularis document i
document que forma part de l’expedient (mireu apartat 4.5.8). Quan s’executa la política de buidat
selectiu s’elimina els documents marcats amb el valor igual a “No”.
Pel cas del mostreig cronològic s’aplica tot el previst per a qualsevol política d’eliminació amb la
particularitat que l’arxiver determina les terminacions d’any que s’han de conservar.
Finalment, la eliminació de només binaris permet eliminar els binaris (tots els del paquet) mantenint
les metadades. Per al cas d’expedients, l’usuari pot escollir si vol eliminar també les metadades del
document associat. En cas de documents independents, sempre es conserven les seves metadades.
A més dels atributs informats a la política de retenció i disposició, per a cada política d’eliminació,
l’arxiver ha d’indicar els següents paràmetres:
Nom de l’atribut i tipus
Data d’inici d’execució (data)
Freqüència execució (Llista
preestablerta)
% a conservar (número)

Eliminació parcial - Mostreig
cronològic: Anys a conservar
(número)
Eliminació parcial
selectiu (SI/NO)

-

Buidat

Eliminació de fitxers

Eliminació també de metadades

Consignació
Obligatori
Obligatori

Definició
Dia en que es portarà a terme la disposició
Freqüència d’execució

Obligatori,
quan
sigui
eliminació
parcial
Obligatori
quan
sigui
mostreig
cronològic
Obligatori
quan
sigui
buidat selectiu
Obligatori
quan
sigui
eliminació de
binaris
Obligatori
quan
sigui
eliminació de

% de PIA que es conserven al aplicar la política
d’eliminació (mostreig)

Terminacions dels anys sobre els que s’aplica la
conservació.

Pot tenir valor cert o fals, per indicar si s’han
d’esborrar també les metadades al fer la
eliminació.
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binaris

L’eliminació efectiva dels PIA es realitza mitjançant uns processos de destrucció que garanteixen la
no recuperació de la informació eliminada. Addicionalment, la traça d’aquesta acció queda
documentada en el registre d’accions que té la plataforma.
4.10.4.3 Polítiques de transferència
Aquesta política estableix la transferència de determinats PIA (ja sigui de forma individual o tots
aquells que formen part d’una determinada sèrie documental) a un nou ens/arxiu i/o fons
documental de la plataforma iARXIU.
Les polítiques de transferència es poden realitzar en els següents casos, tal i com estableix l’article 10
i altres de la Llei 10/2001, d’arxius i documents:


En cas de supressió o traspàs d’un ens o organisme públic, els seus documents s’han
d’incorporar a l’arxiu de l’administració pública que n’assumeixi les funcions. Si no hi ha cap
administració que les assumeixi, els documents s’han d’incorporar a un arxiu de
l’administració pública de la qual depenia l’organisme suprimit o traspassat. Si no es dóna
cap d’aquestes circumstàncies, els documents han de passar a l’arxiu que determini el
Departament de Cultura



El traspàs parcial de funcions d’un ens o organisme públic a un altre comporta també el
traspàs dels documents corresponents que tinguin vigència administrativa



Els documents produïts o rebuts pels càrrecs polítics que, en cessar en llurs funcions, no es
trobin a l’arxiu corresponent han d’ésser lliurats a qui els succeeixi en el càrrec o ingressats
a l’arxiu de l’administració o ens pertinent



Quan un organisme públic o un ens que en depengui passi a ésser de naturalesa privada o
perdi la dependència pública, la documentació anterior al canvi de naturalesa o de
dependència manté la titularitat pública. L’esmentada documentació, si és de conservació
permanent, s’ha de transferir a l’arxiu de l’administració pública de la qual depenia
l’organisme o l’ens, o bé al que determini el Departament de Cultura.



Els acords entre dues administracions o entitats públiques pels quals s’estableixi el dipòsit
de la documentació d’una d’elles a un arxiu de l’altra s’han de notificar al Departament de
Cultura



S’ha de transferir a l’Arxiu Nacional de Catalunya la documentació en fase semiactiva d’ús
infreqüent i de conservació permanent, i la documentació històrica dels òrgans centrals de
l’Administració de la Generalitat i de les entitats i les empreses que en depenen



Els arxius comarcals, sens perjudici que l’organisme originari en conservi en tot cas la
titularitat, els correspon rebre la documentació en les condicions expressades a l’article
30.2 de la Llei 10/2001 d’arxius i documents.

Per tal de donar d’alta o modificar una política de transferència, l’arxiver ha de disposar del
corresponent instrument jurídic de transferència que han de signar, en el seu cas, l’ens/arxiu
productor i l’ens/arxiu receptor, segons la normativa aplicable.
La política de transferència s’activa d’acord amb els requisits i les condicions establertes en
l’instrument jurídic subscrit entre els dos ens.
A més dels atributs informats a la política de retenció i disposició, per a cada política de
transferència, l’arxiver ha d’indicar els següents paràmetres:
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Nom de l’atribut i tipus i tipus
Data d’inici d’execució (data)
Freqüència execució (Llista
preestablerta)
Ens destí (Llista preestablerta)
Fons destí (Llista preestablerta)

Consignació
Obligatori
Opcional

Definició
Dia en que es portarà a terme la disposició
Freqüència d’execució

Obligatori
Obligatori

Ens/arxiu receptor de la transferència
Fons receptor de la transferència

pàg 63/87

4.10.4.4 Polítiques de revisió
Aquesta política no defineix cap tipus de disposició perquè la documentació encara no ha estat
avaluada i no es pot establir la seva retenció i disposició corresponent (ja sigui de forma individual o
tots aquells que formen part d’una determinada sèrie documental).

4.10.5 Polítiques d’accés
Una política d’accés estableix el règim d’accés als documents que formen part d’un fons documental.
En concret estableix quins usuaris poden accedir a la informació continguda en els PIA d’un
determinat fons, sèrie documental o d’un PIA concret i en quines circumstàncies o limitacions.
A tal efecte, a continuació s’estableixen els diferents paràmetres que l’arxiver pot configurar en
relació amb les diferents polítiques d’accés, tot respectant la normativa que regula la matèria de
l’accés:
Nom de l’atribut i tipus
Sèrie documental (text  255)
Identificador del paquet (text 
255)
Nom política (text  255)
Descripció (text  500)
Criteris de restricció d'accés
(text  500)
Marc Legal d'accés (text  500)
Sensibilitat dades LOPD (Llista
preestablerta)

Consignació
Obligatori
Obligatori

Definició
Tipus de sèrie documental
Identificador del paquet

Obligatori
Obligatori
Opcional

Nom de la política d’accés
Descripció de la política d’accés
Descripció criteris de restricció de l'accés

Opcional
Opcional

Tipus
d'accés
preestablerta)

(Llista

Obligatori

Tipus
de
permís
preestablerta)
Identificador
Grups
preestablerta)

(Llista

Obligatori

(Llista

Obligatori

Enumeració del marc legal que regula l’accés
Aquest paràmetre d’informació permet identificar
d’acord a la Llei de Protecció de Dades de caràcter
Personal LOPD quin dels tres nivells de seguretat
és aplicable a la informació continguda al objecte
Aquest paràmetre d’informació permet identificar
els diferents nivells de d'accés a l'objecte segons el
tipus d'informació que conté: públic o restringit
Tipus de permís de consulta: només metadades o
metadades + contingut
Llistat dels grups d'usuaris que formen part d'un
fons i que tindran accés
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Per defecte, la plataforma impedeix l’accés als PIA als usuaris amb rol usuari intern /oi extern,
sempre i quan el mateix paquet, o la sèrie documental a la qual pertany, no tingui vinculada una
política d’accés que n’autoritzi l’accés.

4.10.6 Polítiques de preservació
Les polítiques de preservació defineixen com s’ha de portar a terme la conservació tècnica dels PIA
per a garantir la permanència intel·lectual i tècnica, així com, assegurar la autenticitat, la integritat,
la fiabilitat i la disponibilitat dels documents electrònics d’arxiu al llarg del temps. A més a més de la
seva definició, també controla la seva execució.
La plataforma iARXIU presenta a l’arxiver diferents configuracions per a determinar aquestes
polítiques de preservació. Aquestes poden ser:
4.10.6.1 Polítiques de migració
Aquesta política permet realitzar la transformació o conversió d’un document electrònic d’arxiu en
27
un determinat format a un format més conegut, estable o normalitzat , tot preservant la integritat
del contingut del document corresponent i garantint la seva correcta consulta i visualització en el
futur. Els documents resultants tindran la consideració de còpies autèntiques sempre i quan es
compleixi amb els requisits establerts en l’article 30 de la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. Per tal de complir amb els requeriments expressats en el
precepte legal anterior, el document resultant es signa amb el certificat CDA d’ iARXIU i amb un
format avançat (XAdES-C detached), emmagatzemant la signatura resultant juntament amb el fitxer
migrat constituent la seva signatura electrònica en el PIA. El fitxer migrat i la nova signatura queden
coberts pel nou segell d’arxiu que es genera al finalitzar el procés de migració.
La migració es pot realitzar tot i que els formats en que es trobin els documents electrònics d’arxiu
corresponents siguin encara operatius, sempre i quan sigui necessari d’acord amb els següents
criteris:


les previsions de la indústria sobre la vida mitjana del format que s’estigui utilitzant;



format obsolet o amb risc de pèrdua d’informació;



canvis tecnològics en els components físics que la plataforma iARXIU utilitza;



homologació d’un format de preservació.

Per a cada política de migració, l’arxiver ha d’indicar els següents atributs:
Nom de l’atribut i tipus i tipus
Sèrie documental (text  255)
Tots els paquets del fons

Consignació
Obligatori
Obligatori

Nom política (text  255)
Descripció (text  500)
Codi TAAD

Obligatori
Obligatori
Opcional

Definició
Tipus de sèrie documental
Indicador si la política aplica a tots els paquets del
fons
Nom de la política
Descripció de la política
codi identificador de la Taula d'avaluació i accés
documental

27

En concret,es tracta de la migració o conversió del format del objecte digital que forma part d’un
document electrònic d’arxiu a un format més estable o normalitzat.
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Motiu (text  500)
Correu electrònic
Tipus
operació
preestablerta)
Format origen

Opcional
Opcional
(Llista

Opcional
Obligatori

Format destí

Obligatori

Data d’inici d’execució (data)
Freqüència execució (Llista
preestablerta)

Obligatori
Opcional
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Descripció del motiu o causa d’executar la política
Correu electrònic de l’arxiver a qui cal informar de
la futura execució d’una política.
Tipus d’operació o acció que s’executa.
Valors a escollir: migració, ressegellat, consistència
Desplegable amb els possibles formats de fitxer
que es poden migrar
Desplegable amb els possibles formats de fitxer
resultants de la migració
Dia en que es portarà a terme la política
Freqüència d’execució

Addicionalment, el Consorci AOC, a través de l’administrador de la plataforma o bé de
l’administrador d’ens, pot requerir als ens/arxius l’activació d’una determinada política de migració,
de compliment obligatori per part d’aquests, necessària per a la millora objectiva de la Plataforma.
En aquest sentit, el Consorci AOC, a través de l’administrador de la plataforma comunicarà la
necessitat d’establir aquesta política de migració, tot indicant en la corresponent comunicació:


El termini en què s’ha d’activar, que no pot ser inferior a 2 mesos;



El termini en que la corresponent migració s’ha d’haver executat;



Condicionants objectius que motiven la migració.

Per la seva banda, l’ens/arxiu es pot oposar a l’execució de la corresponent política de migració,
comunicant la circumstància al Consorci AOC sempre i quan la mateixa vingui motivada per:


Impossibilitat material d’activar la corresponent política de migració en el termini indicat



Impossibilitat material d’executar-la en el termini indicat;



Manca de fonament objectiu per a la seva activació;

En aquest cas, i transcorregut el termini indicat pel Consorci AOC per a l’execució de la política de
migració establerta, les garanties assumides per part del Consorci AOC respecte la integritat, l’accés i
la visualització correcte dels documents electrònics d’arxiu que es trobin en el format que hauria
d’haver estat migrat i a la que s’ha oposat l’ens/arxiu, restaran sense efecte mentre no s’executi la
mencionada migració.

4.10.6.2 Polítiques de ressegellat
Aquesta política estableix la freqüència amb què la plataforma procedirà al ressegellat
signatura o segell que tenen associats tots els PIA arxivats a la plataforma.

28

de la

29

De forma periòdica la plataforma procedeix a generar un nou segell el segell per tal de garantir
que els PIA continuen sent íntegres, prèvia validació del segell anterior. Aquesta acció rep el nom de
ressegellat i la seva periodicitat s’indica a la política de ressegellat.
28

Vid. apartat 6
La periodicitat ve determinada pel període de vigència del certificat digital que emet els segells de
temps que s’incorporen a les signatures que genera la plataforma IARXIU per cada PIA. La plataforma
procedeix a generar un nou segell de temps abans que el darrer segell de temps estigui a punt de
caducar.
29
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Per donar d’alta la política l’administrador de la plataforma cal emplenar els següents atributs:
Nom de l’atribut i tipus
Sèrie documental (text  255)
Tots els paquets

Consignació
Obligatori
Obligatori

Nom política (text  255)
Descripció (text  500)
Codi TAAD

Obligatori
Obligatori
Opcional

Motiu (text  500)
Correu electrònic

Opcional
Opcional

Tipus
operació
(Llista
preestablerta)
Condicions (data)
Periodicitat (data)
Data d’inici d’execució (data)
Freqüència execució (Llista
preestablerta)

Obligatori
Obligatori
Obligatori
Obligatori
Opcional

Definició
Tipus de sèrie documental
Indicador si la política aplica a tots els paquets del
fons/arxiu
Nom de la política
Descripció de la política
codi identificador de la Taula d'avaluació i accés
documental
Descripció del motiu o causa d’executar la política
Correu electrònic a qui cal informar de la futura
execució d’una política.
Tipus d’operació o acció que s’executarà.
Valors a escollir: migració, ressegellat, consistència
Especificar un rang de dates pel darrer segell
Espai de temps que passarà fins a renovar el segell
Dia en que es portarà a terme la política
Freqüència d’execució

4.10.6.3 Polítiques de consistència
Aquesta política estableix la freqüència amb què la plataforma realitza unes comprovacions sobre la
integritat dels PIA i, en concret, dels objectes digitals que formen part del PIA.
L'objectiu és verificar periòdicament que els PIA mantenen la seva integritat durant tot el temps que
romanen a iARXIU. La forma de fer-ho és comprovar que el resum criptogràfic dels objectes digitals
que s’obté en el moment del seu ingrés és el mateix que el que es calcula en executar la política.
Per a cada política de consistència, l’arxiver ha d’indicar els següents atributs:
Nom de l’atribut i tipus
Sèrie documental (text  255)
Tots els paquets del fons

Consignació
Obligatori
Obligatori

Nom política (text  255)
Descripció (text  500)
Codi TAAD

Obligatori
Obligatori
Opcional

Motiu (text  500)
Correu electrònic

Opcional
Opcional

Tipus
operació
(Llista
preestablerta)
Data d’inici d’execució (data)
Freqüència execució (Llista

Obligatori
Obligatori
Opcional

Definició
Tipus de sèrie documental
Indicador si la política aplica a tots els paquets del
fons
Nom de la política
Descripció de la política
codi identificador de la Taula d'avaluació i accés
documental
Descripció del motiu o causa d’executar la política
Correu electrònic de l’arxiver a qui cal informar de
la futura execució d’una política.
Tipus d’operació o acció que s’executarà.
Valors a escollir: migració, ressegellat, consistència
Dia en que es portarà a terme la política
Freqüència d’execució
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preestablerta)

4.11 Consulta del registre d’accions
4.11.1 Definició
Els registres d’accions inclou les traces documentals de les operacions més comunes realitzades en
la plataforma iARXIU pels diferents usuaris amb la finalitat de deixar constància i traça d’aquests
esdeveniments, a efectes d’auditoria.
Aquests registres d’accions són generats automàticament per la plataforma iARXIU, que guarda
registre de totes les operacions que s’indiquen a l’apartat 4.11.4.

4.11.2 Responsable
Rol/usuari responsable: administrador de la plataforma.
Rol/usuari de consulta: administrador d’ens, administrador del fons i arxiver

4.11.3 Abast
Aquests rols poden en qualsevol moment:


Cercar i consultar els registres d’accions dels ens/arxius i fons de la seva competència



Generar informes d’auditoria que recullen l’històric de les operacions realitzades.

4.11.4 Informació auditada i registrada
Els registres d’accions guarden les següents dades de totes les accions realitzades en la plataforma:


Id. acció



Aplicació



Usuari



Data



Acció



Id. paquet d'informació



Detall de l'acció



Ens



Fons



Sèrie documental



Títol
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Data d'obertura/creació



Data de tancament



Nom productor



Volum (kb)



Codi identificador TAAD



Títol TAAD



Publicació ordre al DOGC



Identificador de la política



Resultat



Autor de la política

pàg 68/87

Els tipus d’esdeveniments/accions registrats són els següents:


Ingrés



Migració



Segellat



Consistència



Transferència



Eliminació:
o

Eliminació total

o

Eliminació parcial

o

Buidat selectiu

o

Mostreig cronològic

o

Eliminació de binaris



Restauració



Conservació



Importació

Els registres d’accions són emmagatzemats a la pròpia plataforma iARXIU, i romanen accessibles als
diferents rols mitjançant la corresponent utilitat de generació d’informes d’auditoria, segons s’indica
al apartat 4.11.6.
El registre d’accions té una durada indefinida.

4.11.5 Registre d’eliminacions
El registre d’eliminacions és un informe que conté un subconjunt de dades del registre d’accions, i es
pot consultar filtrant només per l’acció “eliminació”.
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Aquest registre d’eliminació s’ha de conservar permanentment tal i com estableix l’article 12 del
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.

4.11.6 Informes d’auditoria
Els rols corresponents poden generar informes d’auditoria, que poden ser filtrats en base als
següents elements:


Identificador acció



Identificador PIA



Acció



Sèrie documental



Identificador política



Data acció



Resultat

La plataforma mostra com a màxim 500 registres per consulta, però en l’extracció de l’informe en
format Excel es mostren tots els resultats de la cerca.

4.12 Consulta registre d’accessos
4.12.1 Definició
El registre d’accessos inclou l’ historial de les consultes realitzades en els documents/paquets que es
troben arxivats a la plataforma.

4.12.2 Responsable
Rol/usuari responsable: administrador de la plataforma.
Rol/usuari de consulta: administrador d’ens, administrador del fons i arxiver

4.12.3 Abast
Aquests rols poden en qualsevol moment:


Cercar i consultar els registres d’accessos als paquets d’informació/documents
ens/arxius i fons de la seva competència



Generar informes d’accessos
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4.12.4 Informació auditada i registrada
Els registres d’accessos tenen la finalitat de deixar constància de quins usuaris han consultats els
paquets d’informació/documents que es troben custodiats a la plataforma. En concret, les dades que
es registren són les següents:


Identificador accés



Usuari/aplicació que ha accedit al recurs. Inclou les dades bàsiques extretes del certificat
digital amb el qual s’ha autenticat a la plataforma. En el cas de persones físiques es captura
el nom, cognoms i número identificatiu. En el cas de les aplicacions de confiança captura el
nom d’aquesta.



Data de l’accés/consulta



Acció realitzada. Aquestes poden ser:
o

Consulta PIA

o

Descàrrega

o

Generació còpia autèntica

o

Conversió en línia de documents

o

Descàrrega informe d’evidència



Identificador del fitxer consultat



Nom del fitxer consultat



Ens/arxiu on es troba custodiat el document



Fons documental on es troba custodiat el document

Els registres d’accessos són emmagatzemats a la pròpia plataforma iARXIU, i romanen accessibles als
diferents rols mitjançant la corresponent utilitat de generació d’informes d’accessos, segons s’indica
al apartat 4.11.6.

4.12.5 Informes d’accessos
Els rols corresponents poden generar informes d’accessos, que poden ser filtrats en base als
següents elements:


Identificador acció



Identificador PIA



Acció



Identificador fitxer



Nom fitxer



Usuari



Data acció

La plataforma mostra com a màxim 500 registres per consulta, però en l’extracció de l’informe en
format Excel es mostren tots els resultats de la cerca.

Cond_específiques_iARXIU_CEX_20120503_amb_annexos_definitiva.doc

03/05/2012

Condicions específiques de prestació del servei
iARXIU

pàg 71/87

4.13 Gestió de les estadístiques de la plataforma
4.13.1 Definició
La plataforma recull unes estadístiques bàsiques sobre l’ús que es fa de la plataforma per part dels
diferents ens/arxius.

4.13.2 Responsable
Rol/usuari responsable: administrador de la plataforma.
Rol/usuari de consulta: administrador d’ens, administrador del fons i arxiver

4.13.3 Abast
Les estadístiques de la plataforma mostren l’ús que es fa dels serveis bàsics de la plataforma:
ingressos, consultes, eliminacions, transferències d’entrada i de sortida, etc. permetent filtrar per
ens, fons i dates. Les dades a mostrar són les següents:


Ens



Fons



Nombre de PIA (total)



Quantitat d’ingressos realitzats (per data)



Nombre d’importacions



Nombre de transferències d’entrada



Nombre de transferències de sortida



Nombre d’eliminacions



Espai utilitzat en GB (total)



Consultes de paquets realitzades (per data)



Consultes de binaris realitzades (per data)



Espai utilitzat



Quota d’emmagatzematge assignada

La plataforma permet extreure els llistats de les estadístiques en format Excel per facilitar la seva
explotació i consum.
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5 Servei d’ingrés i arxiu documents electrònics
El servei d’ingrés i arxiu de documents electrònics és aquell servei que permet la transferència,
l’ingrés, l’emmagatzemament i la custòdia de paquets d’informació a la plataforma, de manera que
les diferents administracions i entitats públiques que en siguin usuàries i que dipositin els seus
documents a la plataforma iARXIU tinguin la garantia que aquests documents es conservaran de
forma segura, de que la signatura electrònica que incorporen serà plenament vàlida, i de que poden
recuperar i visualitzar-los en qualsevol moment.
A continuació es descriuen les funcions vinculades al mòdul d’ingrés que s’ha fet referència a
l’apartat 1.5.1.

5.1 Paquets d’informació
5.1.1 Concepte
La Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC) en la seva redacció del 2007, defineix els
trets bàsics que han de reunir els documents electrònics per al seu tractament arxivístic.
En aquest sentit, l’apartat introductori de la NODAC indica el següent:
“Arran de la facilitat de manipulació, duplicació i distribució d’aquests documents
(electrònics), és molt necessari garantir la seva fiabilitat, autenticitat, integritat i
accessibilitat, per la qual cosa, el procés de descripció (per al seu correcte arxivament) ha de
ser molt explícit en relació al context original de creació. La descripció arxivística dels
documents electrònics ha de ser la suma de la descripció del contingut, és a dir, la
informació que contenen pot incloure text, números, fulls de càlcul, gràfics, vídeo.../...; la
descripció del context mitjançant l’ús de Metadades, que recull la descripció del context
administratiu (p.ex. anàlisi de les funcions i competències de l’òrgan administratiu
productor) i la informació tècnica (maquinari, programari, versió.../...), i, finalment, la
descripció d’enregistrament de la informació.”
Per tant, per a poder procedir al tractament arxivístic de documents electrònics és necessari que els
mateixos vagin acompanyats de les metadades a què fa referència la NODAC.
30

A tal efecte, el Consorci AOC ha adoptat l’estàndard OAIS i la seva estructura de paquets
d’informació (tal com es descriuen a l’apartat 1.2.7), que és l’estructura capaç d’agrupar els
documents electrònics que s’han de custodiar i les seves metadades en un únic objecte o contenidor.
Aquests paquets d’informació seran l’objecte del tractament arxivístic de la plataforma iARXIU.

30

Per a més informació consulteu: ISO 14721:2003 - Space data and information transfer systems.
Open archival information systems. Reference model.
Per a més informació sobre el model OAIS desenvolupat pel Consultative Comite for Space Data
Systems de la NASA i que posteriorment es va convertir en la norma ISO 14721:2003 consulteu a:
http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf
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5.1.2 Estructura dels paquets d’informació
Els paquets d’informació s’estructuren internament en nivells o seccions que contenen diferents
blocs d’informació i que ens permeten descriure, estructurar i incloure tots els objectes que es volen
preservar, ja siguin aquests unitats documentals compostes/expedients o documents electrònics
d’arxiu sols. Davant l’absència d’un estàndard normalitzat d’estructuració i empaquetament de
31
documents electrònics en format XML, el Consorci AOC ha decidit utilitzar l’esquema METS perquè
és un model amb una àmplia acceptació en l’àmbit de la preservació digital i les característiques del
qual s’adeqüen molt a les necessitats de la plataforma iARXIU.
L’estructura del paquet d’informació inclou:


Metadades descriptives que serveixen per a la localització i la recuperació del paquet així
com per entendre el seu context. Aquestes poden ser a nivell d’unitat documental
composta/expedient i/o document electrònic d’arxiu.



Metadades administratives que faciliten la gestió i el processament dels paquets a llarg
termini, la qual cosa cobreix una extensa gama d’informació com ara informació tècnica
sobre els formats necessària per mostrar i representar els objectes, metadades de
provinença i metadades de cicle de vida i d’accés:
o

Metadades relacionades amb la gestió de les signatures electròniques

o

Metadades de representació utilitzant el vocabulari Object de PREMIS

o

Metadades administratives necessàries per gestionar correctament el paquet dins
de la plataforma iARXIU

32



Els objectes digitals (fitxers) que s’han de preservar i custodiar.



Metadades d’empaquetat i estructurals que defineixen com s’organitzen i es relacionen
entre ells els distints fitxers que configuren un document electrònic d’arxiu o una unitat
documental composta/expedient i les relacions amb les metadades descriptives i
administratives d’aquests continguts. Es tracta d’un índex estructurat que facilita la
comprensió i accés als fitxers o objectes digitals.



Històric d’esdeveniments que conté les operacions més bàsiques per les quals passa un
paquet des del seu ingrés a la plataforma. Aquesta informació es captura fent servir el
vocabulari Event de PREMIS.



Segell d’arxiu a nivell de paquet d’informació signat per la pròpia plataforma per assegurar
la integritat i la autenticitat del paquet i els seus continguts.

5.1.3 Tipologia de paquets d’informació
Els paquets d’informació reben diferents denominacions en funció del seu estat dins de la
plataforma iARXIU:


Paquets d’Informació de Transferència (PIT): Es tracta d’aquells paquets d’informació que
transfereix el productor (mireu definició a l’apartat 1.2.7.1)



Paquets d’Informació d’Arxiu (PIA): Es tracta d’aquells paquets d’informació que ja es
troben arxivats a la plataforma iARXIU (mireu definició a l’apartat 1.2.7.2).

31

L’esquema METS és un model per a codificar metadades descriptives, administratives i
estructurals, d’objectes digitals emmagatzemats en un dipòsit, en format XML. Consulteu a:
http://www.loc.gov/standards/mets/
32
Per a més informació consulteu a: http://www.loc.gov/standards/premis/schemas.html
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Paquets d’Informació de Consulta (PIC): Es tracta d’aquells paquets d’informació que la
plataforma iARXIU envia com a resposta a una consulta d’un PIA (mireu definició a l’apartat
1.2.7.3).

PIT

Els PIT, paquets d’informació de transferència, es poden presentar en dos formats:


Un sol fitxer METS.xml , amb tots els documents o binaris que formen part del paquet
codificats en base64, a més les metadades pròpies del paquet;



En cas de no voler incrustar els fitxers en Base64 dins del METS.xml, es poden enviar els
binaris per separat, en un fitxer ZIP o bé pujar els fitxers en un servidor de fitxers i, indicar la
referència del fitxer en el METS.

5.1.3.2

33

PIA

Els PIA són, de fet, els PIT normalitzats i validats per la plataforma després del seu ingrés, els quals
se’ls afegeix un seguit de metadades i altra informació necessàries per a la seva gestió i conservació:


Metadades descriptives del PIA que serveixen per descriure el PIA i faciliten les cerques
d’aquests.



Metadades de provinença i de context del PIA que serveixen per a identificat l’origen del PIA
en cas de posteriors transferències a d’altres iARXIU, ens o fons. Aquestes metadades són:



o

Nom del Productor;

o

Aplicació de confiança que transfereix la documentació;

o

Usuari al·legat (si s’escau);

o

Data de realització de l’acció;

o

Tipus d’acció

Metadades d’identificació del PIA que serveixen per a la correcta identificació del PIA per
part del productor:
o









Codi PIA: codi que retorna la plataforma iARXIU al productor per a deixar
constància de l’ingrés del PIT en el sistema

Metadades administratives que serveixen per controlar l’execució de les polítiques sobre el
PIA. Aquestes metadades són:
o

Data de creació del PIA;

o

Data de tancament del PIA.

o

Sèrie documental a la qual pertany el PIA.

Metadades d’atributs i de privilegis d’accés que serveixen per a la creació i posterior
aplicació d’una política d’accés sobre el PIA. Aquestes metadades són:
o

Ens i Fons als quals pertany el PIA;

o

Sèrie documental a la qual pertany el PIA.

Metadades d’integritat i d’autenticitat que serveixen per a garantir la integritat del PIA.
Aquestes metadades són:
o

Metadades de la/les signatura/es incloses dins del PIA

o

Metadades de la signatura a nivell de PIA

Metadades de representació que donen informació sobre el format dels fitxers utilitzant el
vocabulari de PREMIS

33

METS (Metadata Encoding & Transmission Standard): Estàndard per a la codificació de Metadades
descriptives, administratives i estructurals d’objectes electrònics en llibreries XML.
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Metadades de traçabilitat i historial d’accions que deixen traça o registre de les accions
executades sobre els PIA utilitzant el vocabulari de PREMIS. Aquestes metadades són:
o

En el seu cas, nom de l’usuari al·legat que ha dut a terme una determinada acció;

o

Nom d’usuari del certificat de l’aplicació de confiança que ha dut a terme l’acció;

o

Data i hora en el que s’ha executat l’acció;

o

Acció executada;

o

Continguts del PIA afectats;

o

Resultat de l’acció;

Metadades d’empaquetat i estructurals que defineixen com s’organitzen i es relacionen
entre ells els distints fitxers que configuren un document electrònic d’arxiu o una unitat
documental composta/expedient i les relacions amb les metadades descriptives i
administratives d’aquests continguts. Es tracta d’un índex estructurat que facilita la
comprensió i accés als fitxers o objectes digitals.

A part d’aquestes metadades, el PIA incorpora una signatura electrònica o segell a nivell de paquet
d’informació per garantir la seva integritat i mantenir la cadena de confiança del seu valor evidencial.

Nota: Aquest històric d’esdeveniments no guarda la traça de consultes o descàrregues realitzades.
Aquestes dades es guarden en el registre d’accessos
5.1.3.3

PIC

Els PIC poden ser, segons la informació que desitja consultar i/o descarregar l’usuari:


Consulta de només les metadades del PIA. En aquests cas s’envia el fitxer METS amb
l’estructura o índex del PIA i les metadades descriptives i de representació dels documents
inclosos en el PIA, però sense enviar els documents.



Còpia completa del PIA. En aquest cas s’envia tota la informació continguda en el PIA en
format METS, ja sigui amb els fitxers codificats en base64 o bé dins d’un fitxer ZIP.

5.1.4 Creació dels PIT
5.1.4.1

Creació manual utilitzant la web de referència

La creació de PIT es duu a terme a l’àrea de preingrés per part de l’usuari intern o arxiver del ens
productors. Aquests rols han de seguir els següents passos:


Seleccionar l’ens/arxiu i fons documental al qual vol transferir el PIT.



Seleccionar la plantilla que farà servir per descriure el PIT. Aquesta plantilla defineix les
metadades a emplenar, els tipus de formats de documents que accepten i la seva
estructura;



Seleccionar el document electrònic o expedient que vol transferir:
o

En el cas d’un expedient ha de ser un fitxer ZIP que inclogui tots els documents que
en formen part.



Emplenar les metadades de descripció d’acord amb la plantilla seleccionada



L’arxiver corresponent ha de validar el contingut i les metadades del PIT. Si tot és correcte
procedeix a l’ingrés del PIT. En cas de detectar algun error, pot sol·licitar al usuari final que
esmeni els errors detectats o bé ho pot esmenar ell mateix.
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Un cop realitzades les accions anteriors, la plataforma iARXIU procedeix a:


Validar l’estructura del PIT seguint el següent protocol de validació:
o

Validació dels formats dels documents electrònics d’arxiu contra el llistat formats
admesos;

o

Comprovació si els documents estan lliures de virus;

o

Validació de les metadades informades

En aquells casos que alguna de les comprovacions anteriors donés un resultat erroni, la plataforma
iARXIU informa d’aquesta circumstància al ens productor per a la seva correcció.
Un cop dutes a terme les accions anteriors, el PIT podrà ser ingressat d’acord amb el que s’indica a la
secció 5.2
iARXIU permet consultar i cercar sobre l’històric de les accions que s’han realitzat amb els paquets
de l’àrea de preingrés. Cada usuari intern pot veure les accions realitzades sobre els seus paquets,
excepte l’arxiver, que veu les de tot el fons.
5.1.4.2

Creació automàtica utilitzant els WS

En aquells s’ingressen els PIT a través de les aplicacions de confiança, l’ens productor haurà d’enviar
les sol·licituds de transferència utilitzant els WS adients. A més, aquestes sol·licituds de transferència
34
han d’incloure els PIT que es vulguin ingressar en format METS .

5.2 Operacions d’Ingrés
5.2.1 Preingrés de documents utilitzant la web de referència
L’usuari intern/arxiver procedeix a la creació dels corresponents PIT mitjançant la web de referència
tal i com s’ha descrit en el punt 5.1.4.1.
Aquests PIT romanen a l’àrea de preingrés de la plataforma fins que l’arxiver corresponent
procedeixi al seu ingrés definitiu, d’acord amb el següent procediment:




L’arxiver procedeix a l’ingrés dels PIT que es trobin dipositats a l’àrea de preingrés:
o

En cas de detectar algun error pot rebutjar l’ingrés tot indicant el motiu. En aquest
cas, el PIT queda en estat rebutjat

o

En cas de detectar algun error i el sap esmenar, pot modificar algunes de les dades
emplenades

o

En cas de detectar algun error o que no compleix amb els requisits necessaris es
pot eliminar el PIT

o

Si tot és correcte procedeix a l’ingrés del PIT a la plataforma

L’arxiver informa en aquest moment si es precisa del servei d’evidència electrònica de les
signatures electròniques presents en el PIT.

34

Per a més informació sobre el protocol IARXIU: Estructura i creació de Paquets d'Informació de
Transferència (PIT) utilitzant el model METS consulteu a: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestiointerna/iArxiu/Mes-informacio
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Un cop l’arxiver fa l’enviament del PIT, aquest passa un seguit de controls abans d’ingressar
definitivament en el repositori.

5.2.2 Transferència dels PIT mitjançant serveis web
Per a la transferència dels PIT mitjançant els serveis web consulteu les especificacions tècniques del
servei web d’ingrés i el wsdl corresponent a: http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestiointerna/iArxiu/Com-utilitzar-ho

5.2.3 Validació dels PIT
Un cop dutes a terme les operacions de preingrés per part de l’arxiver en el cas d’utilitzar la web de
referència o quan l’aplicació de confiança genera el PIT i l’envia emprant els WS corresponents, la
plataforma, abans de procedir a l’ingrés definitiu, aplica els següents controls de verificació:


control del resum criptogràfic o hash sobre els documents electrònics d’arxiu que formen
part del PIT;



Introspecció automàtica en els fitxers per extreure les metadades de caràcter tècnic i de
representació útils per a garantir la seva preservació i representació



Verificació d’existència de virus al PIT;



Validació i, en el cas de fer ús del servei d’evidència electrònica, completat de les signatures
electròniques originals a la modalitat d’arxiu.

35

5.2.4 Consulta estat ingressos via web de referència
Degut al volum d’ingressos, aquests no s’efectuen en temps real, per la qual cosa la plataforma, en el
moment de l’ingrés, proporciona a un tiquet informant de l’estat de l’ingrés:


En curs



Realitzat



Fallit (en aquest cas informa del motiu)

L’arxiver i els usuaris podran consultar en qualsevol moment l’estat d’ingrés dels PIT.

5.2.5 Consulta estat ingrés mitjançant serveis web
Degut al volum d’ingressos, aquests no s’efectuen en temps real, per la qual cosa la plataforma, en el
moment de l’ingrés, proporciona a l’aplicació de confiança un tiquet que identifica la transacció.
Existeix un mètode en la crida del WS per saber l’estat d’un ingrés. Les possibles respostes seran:


Ingrés en curs



Ingrés realitzat

35

Les funcions hash són una forma de control de redundància per a protegir la integritat de dades,
verificant que no hagin estat corrompudes.
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Ingrés fallit (en aquest cas informa del motiu)

5.2.6 Ingrés dels PIT a la plataforma iARXIU
Amb independència de la forma de transferir els PIT, ja sigui mitjançant la web de referència o bé els
WS, la plataforma envia els PIT a la plataforma iARXIU on es realitzen les següents accions:


Incorporació d’altres metadades establertes per la plataforma.



Indexació de les metadades descriptives per a facilitar les cerques i recuperació dels
documents



Actualització de l’estat del PIT com a ingressat, és a dir, passa a tenir la condició de PIA



Generació del PIA, un fitxer xml en format METS apte per ser preservat en el repositori.



Generació del segell d’arxiu en el format XAdES-A associat al PIA.



Emmagatzemament del PIA en el repositori



Generació del corresponent registre d’accions o històric d’esdeveniments amb les dades
d’ingrés.

36

5.3 Arxiu
El repositori digital de la plataforma iARXIU arxiva i custodia els PIA el temps que estableixi la
normativa vigent i d’acord amb les polítiques de retenció i disposició que cada arxiver determini.
Per a garantir la conservació i arxiu dels PIA, el Consorci AOC aplica el que preveu l’Esquema
Nacional de Seguretat quant al compliment dels principis bàsics i dels requisits mínims de seguretat
mitjançant l’aplicació de les mesures de seguretat adequades als mitjans i suports en els quals
s’emmagatzemen aquests.
Per a més informació consulteu les condicions generals i específiques del servei a:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/iArxiu/Com-sol-licitar-ho

5.3.1 Avaluació documental
Tal i com preveu l’article 9 de la Llei 10/2001 d’arxius i documents i els articles 7,8,9, 10 i 11 del
Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, tots els documents
públics han de ser objecte d’avaluació i un cop concloses les fases activa i semiactiva, s’ha d’aplicar a
tots ells la normativa d’avaluació, sobre la base de la qual se’n determina la conservació, per raó del
valor cultural, informatiu o jurídic, o bé l’eliminació.
Per tant, tots els documents/expedients que es vulguin transferir a la plataforma iARXIU han d’estar
prèviament avaluats i associats a una política de retenció i disposició determinada.

36

Vid. apartat 6
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6 Servei d’evidència electrònica
El servei d’evidència electrònica té per finalitat garantir la fiabilitat de les signatures electròniques al
llarg del temps. En concret, ofereix un servei per:


mantenir les evidències de la validesa de les signatures electròniques;



gestionar l’actualització de les mateixes;



garantir la cadena de confiança mitjançant la incorporació d’una signatura o segell d’arxiu a
nivell de paquet d’informació, a la qual s’apliquen mecanismes de ressegellat per facilitar la
seva conservació i



finalment, arxivar totes aquestes evidències en el repositori digital, garantint la seva
protecció contra possibles alteracions i assegurant la data exacte en què es va custodiar la
signatura.

En concret, s’encarrega de completar les signatures o evidències electròniques originals associades
als documents electrònics que formen part dels paquets d’informació mitjançant el seu completat a
la modalitat d’arxiu (AdES-A), a fi i efecte de contribuir a preservar la validesa legal i el valor
probatori dels mateixos. A més a més, al finalitzar l’ingrés del paquet d’informació, la plataforma
incorpora un segell d’arxiu a nivell de paquet d’informació per tal de garantir que els documents, les
signatures originals i les seves metadades siguin autèntics i integres a partir del moment de la
recepció i validació de transferència.

6.1 Tipologia d’evidències electròniques
La plataforma iARXIU contempla dos tipus d’evidències electròniques:


Evidències de l’ens productor: Les evidències del productor són les signatures associades als
documents que formen part dels PIT. El productor pot transferir a la plataforma iARXIU
documents juntament amb les seves signatures.



Evidències de la plataforma iARXIU o segells d’arxiu: són signatures sobre els PIA que
asseguren la integritat dels documents emmagatzemats a la Plataforma i són preservades
pel propi sistema, encara que el productor no ho hagi demanat en el moment d’ingressar el
paquet. iARXIU renova periòdicament aquests segells per tal de garantir la integritat dels
paquets d’informació.

6.2 Formats de signatura electrònica admesos
Els formats de signatura electrònica admesos són els següents:


CMS i CAdES: El format de signatura CMS és un format binari. CAdES és una versió avançada
del format CMS. La plataforma iARXIU admet aquests formats tant per signatures
independents com embolcallades.



XMLDSig i XAdES: El format de signatura XMLDSig es un format de signatura XML. XAdES és
una versió avançada del format XMLDSig. La plataforma iARXIU admet aquests formats tan
per signatures independents, embolcallades com per embolcallants.



Tiquets PSIS: Els tiquets PSIS són documents XML que contenen, a més del resultat de la
validació d’una signatura, la versió completada d’aquest signatura i una signatura del propi
servei de validació. Aquest tiquet no es correspon amb cap estàndard de signatura, sinó que
es tracta d’una configuració específica de del servei de validació del Consorci AOC.
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Els tiquets PSIS són del tipus independents. Poden ser utilitzats com a evidència electrònica
sempre i quan continguin la signatura a validar/preservar.


Signatures avançades en PDF: són signatures CAdES embolcallades dintre d’un document
PDF. En aquest cas, la plataforma iARXIU verifica la integritat del document, n’extreu la
signatura, verifica que es tracta d’una signatura CAdES i la incorpora al PIA com un nou
objecte digital. En cap es substitueix la signatura original per la signatura completada.

6.3 Formats de signatura electrònica que es poden completar a la
modalitat d’arxiu
Els formats de signatura electrònica que es poden completar a la modalitat d’arxiu són els següents:


Com a norma general, el servei de validació només suporta el completat de la signatura
original a la modalitat d’arxiu (AdES-A) si la signatura està en algun format avançat. Per tant
si es desitja completar, les signatures originals s’han de trobar en algun dels formats de
signatura avançada:
o

Qualsevol format CAdES: CAdES-BES, CAdES-EPES, CAdES-T, CAdES-C, CAdES-X,
CAdES-X-L.

o

Qualsevol format XAdES: XAdES-BES, XAdES-EPES, XAdES-T, XAdES-C, XAdES-X,
XAdES-X-L.

o

Qualsevol tiquet de PSIS que contingui una signatura en qualsevol dels formats
avançats.

6.4 Tractament de les evidències de l’ens productor
Un cop s’ha generat el PIT i, abans del seu ingrés a la plataforma, l’ens productor pot escollir si vol
fer ús del servei d’evidència o no:


En el cas d’indicar l’opció de “sense preservació” la plataforma realitza les següents accions:
o

o


Primer de tot, procedeix a la validació de les signatures en l’instant actual:


si aquesta és vàlida i està en format avançat, es completa a la modalitat
d’arxiu i s’extreuen les metadades corresponents.



si és vàlida, però no està en un format avançat, només s’extreuen les
metadades.



si aquesta no es validable automàticament (per exemple, perquè el
certificat del signatari i/o de l’autoritat de segellament de data i hora no
són vigents en el moment de la validació) el sistema deixarà traça en
l’historial d’accions del PIA de l’identificador de la signatura/document no
vàlida més el detall que retorna la plataforma de validació del Consorci
AOC. Tot i no ser vàlida, la plataforma accepta el seu ingrés.

I al finalitzar l’ingrés incorpora una signatura o segell d’arxiu a nivell del paquet
d’informació.

En el cas d’indicar l’opció de “preservació” la plataforma realitza les següents accions:
o

Primer de tot, procedeix a la validació de les signatures en l’instant actual:
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o



si aquesta és vàlida i està en format avançat, es completa a la modalitat
d’arxiu i s’extreuen les metadades. Si és vàlida, però no està en un format
avançat, només s’extreuen les metadades.



En aquest cas, si la plataforma detecta alguna signatura no validable
automàticament es rebutjarà la transferència.

pàg 81/87

I al finalitzar l’ingrés incorpora una signatura o segell d’arxiu a nivell del paquet
d’informació.

Fig. 2: Diagrama funcional tractament de les signatures electròniques
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6.5 Tractament de les evidències de la plataforma iARXIU o segells
d’arxiu
Els segells són aquelles signatures electròniques generades per la pròpia plataforma a nivell de PIA i
que n’asseguren la seva integritat. En concret aquesta signatura cobreix uns nodes determinats del
fitxer XML que representa el PIA:
 Els fitxers que formen els documents


Les signatures electròniques associades als documents



Les metadades del document i de les signatures



Les metadades administratives i arxivístiques del mateix paquet d’informació



Segells antics generats pel propi repositori

La signatura generada és del tipus XAdES-A detached i es desa com un objecte independent, però
vinculat al PIA. Aquesta signatura es genera utilitzant el certificat digital d’aplicació que disposa la
pròpia plataforma.
El que es pretén Amb aquest procés és simplificar el manteniment de les signatures ja que les
signatures i/o segells originals ja no es mantenen al llarg del temps per dos motius:



el primer, ja disposem d’unes metadades que ens indiquen si les signatures dels documents
eren vàlides o no en el moment de l’ingrés i;
en segon lloc, la signatura electrònica que ha incorporat el repositori al finalitzar la
transferència, al fer referència a les signatures originals i les metadades, és la signatura
electrònica que s’ha de mantenir al llarg del temps. Passem de mantenir totes les signatures
originals a mantenir només la signatura que ha generat l’arxiu durant l’ingrés.

Ara bé, la signatura electrònica generada a nivell de paquet d’informació també caduca amb el pas
del temps i s’ha de mantenir la seva validesa afegint un nou segell de data i hora abans que el darrer
segell de temps caduqui. I així successivament fins que el paquet d’informació s’elimini del
repositori.
La incorporació de nous segells de data i hora per tal de garantir que el PIA continua sent íntegre i
autèntic s’ha de realitzar mitjançant una política de ressegellat descrita en l’apartat 4.10.6.2.
En aquells casos, que l’estructura del PIA es modifiqui de forma controlada, per exemple, per
l’aplicació d’alguna política de la plataforma (migració, eliminació parcial, etc.) es genera un nou
segell d’arxiu, que substituirà l’anterior.

6.6 Informe d’evidència electrònica
Tots els rols i usuaris de la plataforma poden sol·licitar l’expedició d’informes d’evidència electrònica
que certifiquen l’origen i la integritat d’un determinat PIA i el seu contingut. Aquests informes
contenen la següent informació:


L’origen i historial de les actuacions o esdeveniments relacionats amb el PIA;



Una asseveració emesa per la pròpia plataforma sobre la integritat i l’autenticitat de tots els
seus continguts des de l’ingrés i de l’estat de les signatures contingudes en el PIA en el
moment del seu ingrés a la plataforma;



L’informe és un document signat per la pròpia plataforma iARXIU.
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6.7 Validesa i eficàcia del contingut dels documents electrònics
d’arxiu
Els documents electrònics d’arxiu continguts en un PIA tenen el valor i eficàcia jurídica que
correspongui a la seva respectiva naturalesa i/o format, de conformitat amb la legislació que els sigui
d’aplicació i de forma independent a la prestació de qualsevol servei de l’ iARXIU, en especial del
servei d’evidència electrònica.

6.8 Valor probatori de les evidències Electròniques
Tota evidència electrònica és admissible com a prova documental en judici o, quan així ho
determinin les normes procedimentals d’aplicació, a més, és igualment admissible en el marc dels
corresponents procediments administratius.
El valor probatori de cada evidència electrònica es determina segons les corresponents normes
procedimentals, així com considerant els productes de signatura electrònica relatius als
corresponents continguts dels documents electrònics d’arxiu de conformitat amb les normes
reguladores o aplicables a les jerarquies de confiança contra les quals hagin estat validats o respecte
de les quals hagin estat generats.

7 Servei de consulta i visualització de documents electrònics
El servei de consulta i visualització de documents electrònics és aquell servei que permet la consulta,
la recuperació i la visualització dels paquets d‘informació d’arxiu emmagatzemats a la plataforma
iARXIU, tot garantint el compliment amb la normativa vigent sobre accés que afecta als esmentats
documents per part dels usuaris del sistema i de tercers.
Els usuaris de la plataforma tenen dues formes o vies d’accés per a consultar i visualitzar els PIA:


a través de la web de referència. Aquest canal l’utilitzen aquells usuaris que necessiten una
interfície web per a consultar i visualitzar els documents.



a través dels serveis web (WS) de consulta a partir dels quals les aplicacions de confiança
37
poden consultar, obtenir i descarregar els PIC de forma desatesa, de forma automàtica.

7.1 Cerca de documents
La plataforma preveu dues modalitats de cerca:


Cerca bàsica



Cerca avançada

A continuació es detallen les característiques de cada modalitat.
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L’especificació tècnica del servei web de consulta i el WSDL corresponent es poden consultar a:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Gestio-interna/iArxiu/Com-utilitzar-ho
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7.1.1 Cerca bàsica
Aquesta modalitat permet cercar els PIA a partir d’unes metadades bàsiques i comunes a tots els
paquets:


Nom de la sèrie documental;



Data obertura de l’expedient o data de creació del document (permet entre dates);



Data tancament de l’expedient (permet entre dates);



Data d’ingrés (permet entre dates);



Títol/número d’expedient/identificador iARXIU

7.1.2 Cerca avançada
Aquesta modalitat permet cercar els PIA a partir de qualsevol metadada que forma part dels
vocabularis de metadades que s’han utilitzat per descriure els PIA:


En primer lloc, l’usuari haurà de seleccionar el vocabulari de metadades



En segon lloc, podrà emplenar qualsevol metadada del vocabulari seleccionat i iniciar la
cerca.

7.1.3 Llista de resultats
Tant la cerca bàsica com l’avançada, presenten als usuaris una llista amb els PIA que compleixen amb
els criteris de la cerca introduïts. La informació que es mosta per cada PIA és aquesta:


Data d’ingrés



Identificador del PIA;



Títol de la sèrie documental a la que pertany;



Data obertura de l’expedient;



Data de tancament de l’expedient;



Títol del PIA;



Número d’expedient

7.2 Consulta i accés als PIA
Els usuaris poden, d’acord amb la política d’accés corresponent, accedir als continguts dels PIA
cercats i, optar entre les diferents maneres de visualització/recuperació que ofereix la plataforma.
La consulta es realitza a dos nivells:


Consulta només de les metadades relacionades amb el PIA. En aquest cas l’usuari no pot
visualitzar els documents o continguts.



Consulta de metadades i visualització/descàrrega dels documents electrònics (objectes
digitals o fitxers) que formen part del PIA.
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En aquells casos que els documents o objectes digitals s’hagin migrat a un nou
format, l’usuari podrà visualitzar el document original i la còpia autèntica
electrònica fruit de la migració, tot proporcionant l’enllaç al corresponent visor.

Pel que fa a la descàrrega d’una còpia del PIA, que s’anomena paquet d’informació de consulta (PIC)
l’usuari, en funció dels règim d’accés es pot descarregar el PIC en els següents formats:


PIC en format XML-METS que inclou només les metadades



PIC en format XML-METS que inclou metadades més els continguts o objectes digitals en
B64



ZIP que inclou les metadades en format XML-METS i els fitxers que formen part del PIA.



A més, es pot sol·licitar que s’inclogui la equivalència de les metadades del paquet
d’informació d’acord amb l’esquema Dublin Core.

iARXIU ofereix altres serveis relacionats amb la consulta dels paquets d’informació


Veure l’històric d’accions del PIA



Descarregar informe d’evidència (mirar punt 6.6)



Consulta historial d’accessos (només visibles pels usuaris administradors)



Conversió en línia de documents. L’usuari es descarrega els fitxers en un format diferent del
format originari. Sota demanda de l’usuari, iARXIU converteix el fitxer a un dels formats
disponibles per tal que l’usuari el pugui visualitzar. El nou fitxer és temporal i en cap cas
s’emmagatzema dins del propi PIA.

7.2.1 Generació d’una còpia autèntica sota demanda
Els usuaris es poden descarregar una còpia autèntica dels documents d’acord amb la política de
signatura expedició de còpies autèntiques electròniques.
Per generar la còpia autèntica, iARXIU segueix el següent procés:


Comprova si hi ha alguna versió en format PDF del document, i si existeix, la signa i la lliura
com a còpia autèntica.



Si no n’hi ha cap, migra el document a format pdf, la signa i la lliura com a còpia autèntica.



Si el document no es pot passar a PDF, llavors s’informarà a l’usuari de que no es pot
descarregar la copia autèntica.

La signatura de la còpia autèntica té les següents característiques:


Es genera en el mateix moment de la sol·licitud, fent ús dels serveis del validador del
Consorci AOC.



El format de la signatura és CAdES-C incrustada en el pdf.



No és visible al PDF (no té imatge).



Està signada amb un certificat digital d’aplicació del propi servei.

La còpia autèntica en cap cas s’emmagatzema en la plataforma iARXIU.
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8 Serveis d’interoperabilitat amb altres sistemes
8.1 Exportació i importació de PIA
El servei d’exportació i importació de PIA permet transferir paquets d’informació individuals, paquets
d’una sèrie o paquets d’un fons, a un ens/arxiu i/o fons documental d’una altra instància de la
plataforma iARXIU, amb la particularitat que l’ iARXIU destí es troba ubicat a una instal·lació diferent
a la del iARXIU remitent.
L'exportació/importació es realitza en 3 passes:


Exportació dels PIA a un directori a l’ iARXIU origen.



Transferència dels fitxers de l’IARXIU origen al destinatari



Càrrega dels PIA al fons destinatari

La importació i exportació són accions puntuals, sota demanda i no s’inclouen com a polítiques de
retenció i disposició.
Com que al fons destinatari poden no existir les plantilles i els vocabularis del fons origen, també
s’exporten els vocabularis i plantilles que s’utilitzen en els paquets exportats. Els identificadors dels
vocabularis i de les plantilles s’estructuren de manera inequívoca de manera que inclouran el nom
del arxiu on es varen crear. D’aquesta manera s’evita la col·lisió entre vocabularis i plantilles que
tenen el mateix nom però no el mateix contingut (per exemple: arxiu1:factures, arxiu2:factures).

8.2 Crosswalk dels vocabularis estàndards amb Dublin Core
La consulta de paquet via web de referència i la descàrrega del PIC en format METS inclouen, si així
38
es desitja, l’equivalència de les metadades bàsiques amb el vocabulari Dublin Core (DC)
Concretament, les equivalències són les següents:
Dublin
Core

Vocabulari expedient

Vocabulari document

Vocabulari
expedient

document- iARXIU Vocabulari

coverage

pac:organization; pac:fonds

creator

nom_productor;
unitat_productora

nom_productor;
unitat_productora

nom_productor;
unitat_productora

date

data_obertura;
data_tancament

data_creacio

data_creacio

descripcio

descripcio

format
description descripcio

38

pac:ingestDateTime
prem:formatname

Per a més informació sobre Dublic Core podeu consultar a: http://dublincore.org/
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codi_referencia;
numero_document

relation

codi_referencia;
codi_referencia;
numero_expedient
numero_document
documentacio_relaciona
da
N/A

rights

classificacio_seguretat_a classificacio_seguretat
cces
_acces

classificacio_seguretat_a
cces

source

codi_classificacio;
titol_serie_documental;

codi_classificacio;
titol_serie_documenta
l;

N/A

subject

descriptors

descriptors;
tipus_document

descriptors;
tipus_document

title

titol

titol

titol

type

nivell_descripcio

nivell_descripcio

nivell_descripcio

identifier
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pac:packageID

N/A

Els elements de la columna “iARXIU” s’afegeixen a les metadades del nivell més extern del METS
(expedient o document). L’únic que té un tractament específic és el de format. Aquest es posa a
nivell de document o document_exp, i conté tants elements com diferents binaris hi ha dins del
document.

8.3 Eina de migració de documents
39

La plataforma iARXIU utilitza un servidor de la suite ofimàtica OpenOffice per a:




Executar les polítiques de migració de documents
Generar còpies autèntiques
Conversió en línia de documents

8.4 Antivirus
40

La plataforma iARXIU utilitza l’antivirus CLAMAV per comprovar si els fitxers que es volen ingressar
a la plataforma estan infectats o no.

8.5 Validació i generació de signatures electròniques
La plataforma iARXIU utilitza el servei de validació del Consorci AOC per als processos de validació i
completat de les signatures electròniques durant l’ingrés dels documents a la plataforma.
Per a la generació del segell de l’arxiu i el seu manteniment utilitza l’autoritat de signatura
centralitzada del servei de validació del Consorci AOC.
En aquest sentit, cal tenir en compte les polítiques de validació de certificats i/o signatures i de
generació de signatures que té implementades el Consorci AOC en aquest servei.
39
40
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