
 

 

 

 

 

 

 

 

  

iARXIU: Millores juny 2015 (versió 

2.12.1)  



  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iARXIU: Millores juny 2015 (versió 2.12.1)  18/06/2015 

Pàg. 2/12 

 

Control documental 

Estat formal Elaborat per: 

Raimon Nualart 

Aprovat per: 

 

Data de creació 18/06/2015 

Control de versions Data: 18/06/2015 

Descripció: Creació del document. Explicació de les millores que 
inclou la versió 2.12.1 de la plataforma iArxiu 

Nivell accés informació  pública 

Títol iARXIU: Millores juny 2015 (versió 2.12.1)  

Fitxer Comunicacio_millores_iarxiu_juny_2015.docx 

Control de còpies Només les còpies disponibles al web del Consorci AOC 
(www.aoc.cat) garanteixen l’actualització dels documents. Tota còpia 
impresa o desada en ubicacions diferents es consideraran còpies no 
controlades. 

Drets d’autor  

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-No 
comercial-Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative 
Commons. Per veure'n una còpia, visiteu 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca  o envieu 
una carta a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San 
Francisco, California 94105, USA. 

 

  

http://www.aoc.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca


  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iARXIU: Millores juny 2015 (versió 2.12.1)  18/06/2015 

Pàg. 3/12 

 

Índex 
CONTROL DOCUMENTAL ................................................................................................. 2 

ÍNDEX ............................................................................................................................. 3 

1 IARXIU: MILLORES JUNY 2015 ................................................................................... 4 

1.1 IDENTIFICACIÓ VERSIÓ ..................................................................................................... 4 

1.2 DESCRIPCIÓ ................................................................................................................... 4 

1.3 VALIDACIÓ I ACTUALITZACIÓ DELS DOCUMENTS PDF SIGNATS AL FORMAT PADES-LTV ............. 4 

1.3.1 Objectiu .............................................................................................................. 4 

1.3.2 Antecedents ........................................................................................................ 4 

1.3.3 Solució proposada .............................................................................................. 5 

1.3.3.1 Tractament document PDF signats quan s’indica “amb preservació de les evidències” en el 
moment de fer la transferència .................................................................................................................. 5 

1.3.3.2 Tractament document PDF signats quan s’indica “sense preservació” en el moment de fer la 
transferència ............................................................................................................................................... 6 

1.3.3.3 Visualització de les metadades de la/es signatura/es d’un document PDF .............................. 7 

1.3.3.4 Visualització de les metadades de les signatures dels documents PDF anteriors al canvi ...... 11 

1.3.4 Limitacions ........................................................................................................ 11 

1.4 CORRECCIONS MENORS ................................................................................................. 12 

 

  



  

  Ref.: D1300 N-iarxiu  | Versió: 1.0 

iARXIU: Millores juny 2015 (versió 2.12.1)  18/06/2015 

Pàg. 4/12 

1 iArxiu: Millores Juny 2015 

1.1 Identificació versió 

Versió: 2.12.1 

Data desplegament: 25/06/2015 

1.2 Descripció millores 

A continuació us detallem les millores i correccions realitzades en els darrers mesos 
i que s’han inclòs a la nova versió desplegada el passat 25 de juny de 2015 a 
l’entorn productiu del Consorci AOC: 

 Validació i actualització dels documents PDF signats al format PAdES-LTV 

 Correccions menors 

 

1.3 Validació i actualització dels documents PDF signats al 
format PAdES-LTV 

1.3.1 Objectiu 

Canviar el tractament de les validacions de les signatures electròniques dels 
documents PDF i adaptar-ho al format PAdES-LTV (Long - Term Validation), el 
format de signatura d’arxiu per a documents PDF i  que permet garantir la validació 
de la signatura més enllà del seu moment de generació. 

En concret, el format PAdES-LTV afegeix un nou diccionari de dades per desar tota 
la informació relacionada amb la validació de les signatures (els certificats digitals, 
les respostes OCSP o les llistes de certificats revocats que s’han utilitzat per validar 
les signatures del document PDF) i un nou segell de data i hora.  

Aquest format permet que les dades de la signatura i les seves validacions estiguin 
incorporades directament en el document PDF permetent que el document PDF 
sigui emmagatzemat i distribuït com un fitxer únic. 

 

1.3.2 Antecedents 

Quan es transfereix un document PDF signat electrònicament a la plataforma 
iARXIU, durant el procés de transferència, la plataforma procedeix a validar i, si és 
possible, completar la/es signatura/es electrònica/es que es troben incrustades en 
el document. 

Fins ara, s’extreien les signatures i es completaven al format d’arxiu (CAdES-A 
detached). Aquestes signatures es desaven com a objectes independents, amb les 
seves corresponents metadades, però vinculades al document original: 
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1.3.3 Solució proposada 

Amb l’aparició del format PAdES-LTV es canvia aquest comportament i es pretén 
que els documents PDF signats es completin al format PAdES-LTV (part 4), un 
format  preservable per si mateix, sense haver de fer el tractament fora del 
document. 

A més a més, cal mantenir la visualització de les metadades de les signatures 
electròniques de documents prèviament ingressats i alhora mostrar (i extreure en el 
moment de la transferència) les metadades acord al nou format de signatura. 

Quan es transfereixi un document PDF signat electrònicament el comportament, en 
relació a la validació i completat de la/es signatura/es que incorpora, és el següent: 

1.3.3.1 Tractament documents PDF signats quan s’indica “amb preservació” 
en el moment de fer la transferència 

Quan s’indiqui “preservació de les evidències”, en el moment de fer la transferència 
del paquet d’informació, la plataforma es comportarà de la següent manera: 
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 Si el PDF ocupa menys de 20 MB s’enviarà a completar al format PAdES-
LTV  

 En cas que superi el llindar màxim, es tractarà com un document sense 
signatures i no es validaran les signatures que inclogui. 

 En cas que totes les signatures incloses dins del PDF s’hagin pogut validar 
es completarà el document al format PAdES-LTV i s’extrauran les 
metadades de les signatures. 

 En cas que no es pugui completar a PAdES-LTV, s’avortarà el procés i es 
rebutjarà l’ingrés (mateix comportament com fins ara). 

1.3.3.2 Tractament documents PDF signats quan s’indica “sense 
preservació” en el moment de fer la transferència 

Quan s’indiqui “sense preservació de les evidències”, en el moment de fer la 
transferència del paquet d’informació, la plataforma es comportarà de la següent 
manera: 

 

 Si el PDF ocupa menys de 20 MB s’enviarà a completar al format PAdES-
LTV  
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 En cas que superi el llindar màxim, es tractarà com un document sense 
signatures i no es validaran les signatures que inclogui. 

 En cas que totes les signatures incloses dins del PDF s’hagin pogut validar 
es completarà el document al format PAdES-LTV i s’extrauran les 
metadades de les signatures. 

 En cas que no es pugui completar a PAdES-LTV, per què alguna de les 
signatures no ha passat el procés de validació, el procés no s’avortarà i es 
realitzarà l’ingrés i s’extrauran les metadades de les signatures. Ara bé, en 
aquests casos queda registrat en el registre d’accions el motiu pel qual el 
document no s’ha pogut completar. 

1.3.3.3 Visualització de les metadades de les signatures d’un document PDF 

Com que la validació i completat dels documents PDF al format PAdES-LTV no 
implica extreure les signatures com a objectes independents, sinó que es troben en 
el mateix PDF, la visualització de les metadades de les signatures es troben 
incloses dins de les metadades del document: 

 

Quan es clica a “veure metadades” apareixen tants blocs de metadades 
anomenades “AMD” com signatures hi hagi en el document: 
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Si es desplega les metadades “AMD_1” es poden veure les metadades bàsiques de 
la signatura: 
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Important: L’extracció de les metadades de les signatures es fa sempre, amb 
independència que el document PDF s’hagi pogut o no completar al format PAdES-
LTV. 

Per saber si el document s’ha pogut completar al format PAdES-LTV cal consultar 
el registre d’accions: 

Exemple document PDF que no s’ha completat al format PAdES-LTV: 
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Exemple document PDF que si s’ha pogut completar al format PAdES-LTV 
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1.3.3.4 Visualització de les metadades de les signatures dels documents PDF 
anteriors al canvi 

La visualització de les metadades de les signatures electròniques dels documents 
PDF signats electrònicament anteriors al desplegament d’aquesta versió es veuran 
com fins ara.  

1.3.4 Limitacions 

El servei que completa els documents PDF és la plataforma de Validació del 
Consorci AOC i té establert uns límits de tamany del PDF a l’hora de completar 
signatures al format PAdES-LTV: 

 Si el document PDF és inferior a 20 MB es completaran, sempre i quan 
superi el procés de validació de les signatures, al format PAdES-LTV. 

 Si el document PDF supera els 20 MB no es validaran les signatures que 
pugui tenir. 
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1.4 Correccions menors 

S’ha aprofitat per corregir alguns bugs o incidències menors: 

 Incorporar un control que eviti que es puguin incloure documents en b64 en 
el PIT que s’envia quan s’utilitza el mètode de ZipIngest (només aplica als 
usuaris que fan ús dels serveis web). 

 Correcció en l’assignació de la consignació (obligatori i/o opcional) d’un 
element de metadades quan es dóna d’alta un vocabulari de metadades. 

 Correcció de l’error que no permetia accedir a un PIA mitjançant la URL de 
descàrrega si l’usuari no estava prèviament connectat a iARXIU 

 Correcció de l’error que no permetia eliminar una carpeta de l’àrea de 
preingrés quan no tenia preingressos associats. 

 Implementació d’un mecanisme per determinar quin és l’algoritme del 
MessageDigest de la signatura electrònica i calcular el DocumentHash que 
s’inclou a la petició de validació de la signatura en funció d’aquest algoritme. 

 Actualització dels links de suport que et redirigeixen al nou portal de suport 
de l’eina: http://web.aoc.cat/suport/iarxiu/   
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