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1. INTRODUCCIO  

1.1 La genealogia avui 

Com a éssers humans sempre ens preocupem pel nostre futur. Per moltes persones 
és més important centrar-se en el futur que en el passat on no podem canviar res. 
Encara i així tothom s’interroga sobre el nostre passat. 

De forma particular, sempre ens fem preguntes sobre el passat, la nostra família... 
Qui eren? A què es dedicaven? On vivien?  Etc. La genealogia intenta trobar una 
resposta a aquestes preguntes. 

Què és la genealogia? Un diccionari defineix la genealogia de la següent manera: 
“Ciència que estudia la composició de les famílies i llur ascendència, descendència i 
aliances”. Aquesta definició implica que un estudi genealògic requereix un esforç 
per recollir dades que aportin informacions rellevants a fi de construir un arbre 
genealògic. 

Per dur a terme aquesta tasca els investigadors recorren a fonts oral o escrites. 
Òbviament, les fonts orals són poc fiables i poc durables. Però accedir als 
documents escrits no està exempt de problemes. Hi ha una llarga sèrie d’obstacles. 
Per exemple, pot tractar-se de nombrosos desplaçaments entre diferents arxius 
que un ha de realitzar. També s’ha d’afegir que aquests documents no són eterns. 
Molts han desaparegut o han sigut destruït1. Altres s’han fet malbé , etc. 

A fi de facilitar el procés moltes persones han començat a digitalitzar aquests 
documents i han facilitat l’accés per web. Però contr{riament als arbres 
genealògics que utilitzen el GEDCOM2 com a estàndard, la recopilació de partides 
d’interès genealògic manca d’homogeneïtzació. En una ràpida ullada a la web de la 
Societat Catalana de Genealogia3 ho podrem comprovar: trobarem fitxers Excel, 
Word, pdf, zip... Aquesta varietat dificulta el procés de la informació així com la 
seva divulgació. 

Finalment, cal remarcar la importància de la genealogia avui dia. Més enllà de 
satisfer la nostra curiositat, té aplicacions en l’{mbit jurídic, Medical, estadístic, etc. 
La inform{tica ha jugat un rol determinant per facilitar l’intercanvi de dades i la 

                                                        

1 Per exemple, a França és difícil trobar documents anteriors a la Revolució Francesa (1789) ja que 
molts revolucionaris els van cremar. 
 
2 Acrònim de GEnealogical Data COMmunication. És un format d‘arxiu de dades desenvolupat pel 
departament d’Història Familiar de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies que facilita 
l’intercanvi de dades genealògiques. 
 
3 http://www.scgenealogia.org/ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_de_Jesucrist_dels_Sants_dels_Darrers_Dies
http://www.scgenealogia.org/
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promoció d’aquesta ciència. La gran quantitat d’aplicacions per tot tipus de 
plataformes (ordinadors, telèfons mòbils, etc.) relacionades amb la genealogia que 
podem trobar ens ho confirma. 

1.2 Motivació 

Donada la importància que té avui en dia la genealogia i la poca estandardització 
que existeix (pel que fa al buidatge de documents d’interès genealògics), aquest  
projecte presentava una excel·lent oportunitat per descobrir i aprendre noves 
coses. 

Per altra banda cal remarcar que encara que mai m’he dedicat plenament a la 
genealogia, aquesta sempre m’ha cridat l’atenció. Fer un treball relacionat amb ella 
era una molt bona ocasió per profunditzar en aquesta ciència. Encara que només 
sigui de forma teòrica o sobre aspectes organitzatius. 

Per tant, aquest projecte reunia una sèrie de característiques que em resultaven 
atractives. Era una molt bona ocasió de finalitzar la carrera aprenent coses noves 
sobre un tema que cada vegada agafa més importància en la nostre societat. 

1.3 Marc de treball 

Aquest projecte està emmarcat en un altre gran projecte. Aquest gran projecte  té 
com a objectiu aportar eines basades en les noves tecnologies a fi de facilitar el 
treball dels genealogistes. Aquest projecte està dividit en sub-projectes que van 
relacionats els uns amb els altres. En l’apartat 1.5 (antecedents) farem menció dels 
diferents projectes4 que van lligats amb el nostre. 

1.4 Objectius 

L’objectiu d’aquest projecte és crear una aplicació web que permeti la gestió, 
l’emmagatzemament i la consulta de  buidatges genealògics. Aquesta aplicació ha 
de ser accessible per a tots el col·laboradors. 

D’aquest objectiu general podem extreure 4 objectius més definits: 

1- Permetre la gestió dels diferents usuaris que accediran al sistema: 

La gestió d’usuaris implica poder donar d’alta usuaris que desitgin 

                                                        

4 Tots aquests projectes han sigut realitzats en el marc d’un projecte final de carrera a la Facultat 
d’Inform{tica de Barcelona 
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col·laborar. També comporta l’assignació de privilegis als usuaris ja 
existents. El sistema també permet donar-se de baixa si un no desitja seguir 
col·laborant. Uns usuaris amb privilegis avançats (administradors) podran 
donar de baixa usuaris quan ho creguin convenient. 

2- Permetre una bona gestió dels buidatges fets i pendents: 

S’espera que la nostra aplicació agilitzi el procés d’aportació de documents 
pendents de buidar, la seva divisió en lots i l’assignació per fer buidatges i 
revisions d’aquells lots. 

3- Permetre l’emmagatzemament dels buidatges realitzats5: 

Implica poder guardar les dades en una base de dades a partir d’un arxiu 
amb un determinat format. Pel moment, aquest projecte només contempla 
guardar un nombre de tipus de documents limitat. Per això, el model de 
dades ha de ser suficientment  canviable a fi de poder afegir altres tipus de 
partides amb el temps. 

4- Permetre cerques: 

Els usuaris han de poder fer cerques sobre els documents ja entrats al 
sistema. De moment el sistema cercarà documents en funció de les dades 
d’una partida (data, tipus, lloc) i d’un rol (nom, cognoms, tipus). 

1.5 Antecedents 

1.5.1 Modelització de fonts documentals d’interès genealògic 

Es tracta d’un projecte desenvolupat per Jordi Altés Martí que entre altres, tenia 
com a objectius: 

-Definir un esquema que estableixi els camps i la definició del contingut de 
cada un dels documents d’interès genealògic (religiosos). 

-Obtenir un esquema genèric que englobi tots els esquemes (de documents 
religiosos). 

Els documents que es van considerar són els següents: 

1- Baptismes 

                                                        

5 Només es tractar{ l’emmagatzemament. En cap cas es vol facilitar l’entrada de dades per part dels 
usuaris. Aquesta part està coberta per un altre projecta ja realitzat (trobarà més informació al punt 
1.5.2 
 



  

14 

 

2- Confirmacions 
3- Compliments Pasquals 
4- Expedients Matrimonials 
5- Dispenses Matrimonials 
6- Capítols Matrimonials 
7- Matrimonis 
8- Testaments 
9- Òbits 

A partir d’aquest projecte podíem definir amb més facilitat un formulari per poder 
simplificar i unificar l’entrada de dades al sistema així com el seu 
emmagatzemament. 

Existeix un projecte semblant intitulat “Modelización de fuentes documentales 
Civiles de interès genealógico” realitzat per Pedro Lucas Generelo Perulero. Aquest 
document té els mateixos objectius amb els document d’interès genealògic de caire 
civil. Encara que el nostre projecte estigui centrat en els documents religiosos, s’ha 
tingut en compte el contingut d’aquest  projecte de cara a fer un sistema flexible 
per poder afegir nous tipus de partides en el futur. 

1.5.2 Integració d’eines pel buidatge de fonts documentals d’interès 
genealògic 

És un altre projecte que va realitzar Pau Lladó Plana. L’objectiu del treball era: 

Aconseguir una aplicació genèrica que serveixi per buidar tots els tipus de 

documents religiosos existents. 

Aquesta aplicació vol donar suport als genealogistes que realitzen buidatges  sense 
la necessitat d’estar connectats a la xarxa. Òbviament, no permet el seu 
emmagatzemament ni consultes en un sistema distribuït a la xarxa.   

Aquesta aplicació ser{ l’encarregada d’aportar i de generar els fitxers que contenen 
dades de buidatges al nostre sistema. Per la seva banda, el nostre sistema 
processar{ aquests fitxers a fi d’extreure les dades per emmagatzemar-les de 
forma definitiva a la base de dades. 

El nostre projecte no és una continuació d’aquesta eina ni tampoc pretén recuperar 
la seva funcionalitat. El nostres sistema i aquesta aplicació tenen com a objectiu ser 
complementaris. 

1.5.3 Buidatge de Llibres d’Interès Genealògic 

Desenvolupat per Albert Bielsa Camprubí, aquest projecte volia crear un sistema 
que: 

1- facilités un sistema per a que una comunitat interessada en la genealogia 
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pugui fer diverses aportacions. 
2- emmagatzemés dades i permeti cerques. 

La nostre aplicació ha de ser una extensió d’aquesta.  Encara i així hi han molts 
canvis que mereixen ser destacats.  

De cara al primer objectiu esmentat hem de dir que el model conceptual s’ha 
redefinit aportant nombrosos canvis. Això implica una redefinició de l’esquema de 
bases de dades. A més a més el sistema gestor de bases de dades ha sigut canviat 
per un altre. 

Per altra banda la nostra visió de com han d’interactuar els diferents usuaris entre 
ells segons els seus rols ha canviat. Això fa que les funcionalitats hagin sofert 
nombrosos canvis. 

Pel que fa al segon objectiu, aquest es va assolir de forma mínima i simbòlica ja que 
el sistema es va centrar des de bon principi sobre el primer objectiu i que l’antiga 
aplicació de buidatges no era completa. 

1.5.4 Situació global 

El marc de treball global podria quedar resumit mitjançant aquest gràfic (nota: no 
s’ha parlat del projecte de la Teresa Calveres ja que no ha influït per res en el 
nostre projecte, però és bo remarcar que el projecte de Pau Lladó també pretén 
evolucionar un altre sistema). 

 

1 Marc global del projecte 
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1.6 Terminologia 

Abans d’acabar aquesta part introductòria és necessari definir alguns termes 
relacionats amb el projecte. La majoria d’aquests termes són utilitzats de forma 
freqüent en el nostre dia a dia. Però en el context del nostre projecte aquestes 
paraules agafen un altre sentit. 

Llibre: 

Agrupació de partides d’una mateixa zona geogràfica i període de temps. 

Es troba emmagatzemat a registres civils o religiosos, arxius, etc. 

Normalment, un mateix llibre conté un sol tipus de partida. Però s’ha 

donat el cas que un mateix llibre hagi servit per diferents tipus de partides 

(per exemple usant la part de davant per baptismes i la de darrera per 

òbits). 

Lot: 

Divisió interna d’un llibre en diverses parts. La divisió es només 

conceptual i té com a objectiu facilitar el buidatge dels llibres ja que 

alguns poden contenir un gran nombre de partides. 

Buidatge: 

Procés o resultat de transcriure a format electrònic un lot determinat. 

Generalment s’utilitza aquesta paraula fent referència al resultat. 

Partida: 

Part d’un document que conté informació sobre un esdeveniment concret 

i els seus participants.  

Registre: 

Transcripció d’una partida. Dins d’un mateix buidatge hi trobem un o més 

registres. 

Buidatge de revisió: 

Procés o resultat del procés pel qual un expert verifica que les dades que 

conté un buidatge són correctes6. També rep el nom de “buidatge de 

                                                        

6 S’acostuma a fer el procés de buidatge de forma est{ndard i després es comprova que els dos 
documents continguin exactament la mateixa informació. 
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control”. 

Administrador: 

Usuari encarregat de supervisar les activitats del altres usuaris. És qui té 

potestat per administrar els usuaris, continguts i assignacions de 

buidatge. 

Col·laborador 

Usuari que amb prèvia autorització de l’administrador realitza un 

buidatge que li ha estat assignat. 

Àrbitre 

Usuari encarregat de realitzar un buidatge de revisió o de control i que 

desempata les divergències que puguin haver-hi entre diferents buidatges 

d’un mateix lot 
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2. PLANIFICACIO  I COSTOS 

2.1 Planificació inicial 

Primerament cal remarcar que des d’un principi es va cometre un gran error: no es 
va plantejar fer una planificació des de bon inici. El resultat d’això és que al no 
tenir un calendari ben determinat els diferents processos s’allargaven massa. 

Va ser només sobre finals de novembre, principis de desembre que es va canviar 
aquesta situació. Per tant cal tenir en compte que la primera part del següent 
diagrama de Gantt mostra el resultat del que s’ha fet i no del que s’havia planejat. 

 

2 Planificació inicial 

El temps mitjà de dedicació di{ria ha estat de  d’aproximadament 3 hores di{ries. 

A continuació passem a aportar explicacions sobre la fase inicial i de documentació 
que no s’analitzaran en aquesta memòria. 

Fase inicial: 

Aquesta fase va consistir en la lectura de diversos documents i en realitzar un 
primer anàlisis de requeriments. Aquests documents engloben els diferents 
projectes que s’havien desenvolupat abans del nostre (projectes d’Albert Bielsa, de 
Jordi Altés i de Pau Lladó). També hi podríem incloure la lectura d’alguns 
documents addicionals sobre la genealogia i sobre algunes tecnologies que eren 
susceptibles de ser utilitzades. 

Documentació: 

Correspon al procés de redacció d’aquesta memòria i del manual d’usuari. 
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2.2 Desviacions 

Al final ens vam desviar de quatre setmanes respecte al que s’havia planificat. És 
pot observar en el següent diagrama com i quan es van començar i finalitzar les 
diferents tasques del projecte. 

 

3 Execució real del projecte 

Fets que han contribuït a la desviació: 

-No teníem previst que la configuració de l’entorn de treball necessites tant de 
temps. Els temps no es va gastar fent les típiques instal·lacions necessàries per 
desenvolupar aquest tipus de projecte (IDE, Tomcat, PostgreSQL Server). El que 
realment ha causat problemes és el desplegament i execució de la aplicació 
desenvolupada per Albert Bielsa degut a problemes amb alguns fitxers de 
configuració i d’algunes llibreries.  Aquest primer retard ens ha fet perdre una 
setmana, 

-S’havia subestimat el temps que es trigaria a implementar l’apartat de buidatges 
(validació i lectura dels fitxers XML, emmagatzemament de les dades a BD, etc). 
Aquest segon retard ens ha fet perdre dues setmanes. 

-L’inici de la fase de documentació ha començat una mica més tard per raons 
personals. 

2.3 Anàlisi econòmic del projecte 

Es pretén fer una valoració de les despeses que suposaria desenvolupar un 
projecte d’aquestes dimensions. 

2.3.1 Cost humà: 

Aquest apartat mostra quin hauria sigut el cost humà de desenvolupar aquest 
projecte segons les hores dedicades. 
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TASCA HORES €/hora Preu (€) 

Fase inicial 92 25 2300 

Especificació 132 25 3300 

Disseny 112 25 2800 

Codificació i proves 480 25 12000 

Documentació 44 25 1100 

TOTAL 860 25 21500 

2.3.2 Cost del hardware i software: 

El software no ens hauria suposat cap cost econòmic ja que tots el programes i 
tecnologies eren de llicència gratuïta o aportada per la UPC. 

Pel que fa al cost del hardware estimem que ha de ser prop de 1500€. Aquesta 
xifra inclou el cost d’amortització d’un ordenador, dels seus perifèrics (pantalles 
externes, teclats, ratolins, impressores, etc.) i òbviament del seu manteniment. 

2.3.3 Total 

Sumant els costos de hardware i de recursos humans arribem a un valor total de 
23.000€. 
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3. ANA LISIS DE REQUISITS 

Aquest apartat pretén estudiar quines són les condicions que ha d’assolir el nostre 
projecte. Per això, analitzarem els requisits funcionals i els no funcionals 

3.1 Requisits funcionals 

El requisits funcionals són aquests que defineixen el comportament que ha de tenir 
el nostre sistema. 

Tal com s’ha pogut veure en l’apartat anterior, l’objectiu del projecte és crear una 
aplicació web que permeti la gestió, l’emmagatzemament i la consulta de buidatges 
genealògics. 

Això implica que el nostre sistema ha d’incorporar les següents funcionalitats: 

1) Gestió d’usuaris: 

a. Qualsevol persona ha de poder donar-se d’alta com a col·laborador 

del sistema. 

b. Qualsevol usuari registrat ha de poder gestionar les seves dades 

personals. 

c. Els usuaris han de poder comunicar-se entre ells. 

d. Qualsevol col·laborador ha de poder donar-se de baixa com a 

col·laborador del sistema. 

e. Classificar els diferents usuaris segons les responsabilitats que els hi 

volem donar (Col·laborador, Administrador, etc.). Operació 

reservada als administradors. 

f. Gestionar privilegis (donar o treure drets d’administració). Operació 

reservada als administradors. 

2) Gestió de buidatges: 

a. Aportar nous llibres al sistema i proposar la seva divisió en lots. 

b. Donar d’alta Arxius i Fons Documentals 

c. Sol·licitar un buidatge. 

d. Assignar un buidatge (Administrador). 

3) Emmagatzemament de buidatges: 

a. Aportar al sistema un fitxer contenint totes les dades d’un buidatge i 

d’aquesta manera finalitzar l’assignació. 

4) Cerques: 

a. Qualsevol usuari ha de poder cercar llibres al sistema 

b. Qualsevol usuari ha de poder cercar registres buidats al sistema. 

Finalment cal afegir que el nostre sistema ha de ser segur. Ha de poder crear zones 
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reservades per un determinat tipus d’usuari i denegar l’accés a aquestes als 
usuaris que no compleixin els mínims establerts. 

3.2 Requisits no funcionals 

Els requisits no funcionals són aquells requisits que no descriuen informació per 
guardar ni funcionalitats que ha de realitzar el sistema. Els requisits no funcionals 
es centren més en aspectes de qualitat. 

Els requisits no funcionals que considerem són els següents: 

-El sistema s’ha de poder implementar amb tecnologies que no requereixen cap 
cost d’adquisició. 

-El sistema ha de poder córrer sobre les plataformes més comunes (sistemes 
Linux, Windows, etc.). 

-L’accés via web ha de procurar ser compatible amb la majoria dels navegadors. La 
totalitat del sistema ha de poder executar-se des de: Mozilla Firefox 3.0, Google 
Chrome i Internet Explorer 8.0. 

-Sempre que sigui possible la implementació procurarà oferir una bona 
canviabilitat, portabilitat i reusabilitat així com un fàcil manteniment. 

-L’aplicació ha de ser robusta en front de situacions no previstes (com ho seria 
l’entrada de dades incorrectes). 

-El sistema haur{ de poder funcionar en moments d’alta demanda. Encara que 
aquest principi sigui molt dependent de l’arquitectura de l’hardware que l’executa, 
podem contribuir-hi escollint tecnologies escalables i implementant algorismes 
eficients. 

-El sistema ha de tenir una interfície gràfica de fàcil comprensió a fi de garantir una 
bona usabilitat. 

-El sistema ha de ser segur a fi d’afrontar accions per part d’usuaris mal 
intencionats.  
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4. ESPECIFICACIO  

4.1 Model conceptual 

A continuació passarem a donar explicacions sobre el model conceptual del 
sistema. 

Tenim dos diagrames diferents: 

 Un primer diagrama que pretén englobar l’apartat de gestió d’usuaris i 
de buidatges 

 El segon que pretén abastar la part que correspon a la representació de 
l’apartat genèric de les diferents partides. 

Cal remarcar que encara que ho presentem sota la forma de 2 models conceptuals, 
en realitat aquests dos models en formen un sol. Això ens permet obtenir una 
millor paginació dels diagrames i a més a més ajuda el lector a veure la diferència 
entre els dos grans apartats del projecte. 

 

4.1.1 Diagrama 1: Gestió d’usuaris i buidatges 

El diagrama es pot visualitzar a la pàgina següent. 
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4 Diagrama conceptual - Apartat de gestió d'usuaris i buidatges 
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Restriccions: 

-L’atribut data_fi d’un buidatge només podrà tenir un valor no nul si i només si el 
buidatge est{ finalitzat. Data_fi ha de ser anterior a la data d’inici.  

-Un buidatge serà complet si i només si s’han transcrit totes les p{gines del lot 
corresponent. 

-El tipus d’un document equival al tipus de les partides que conté. Totes les 
partides d’un mateix llibre han de ser del mateix tipus. 

-Donada una data d’inici, un col·laborador i un lot, només existeix un únic buidatge. 

-El tipus de fons d’un llibre ha de ser consistent amb el tipus del llibre. 

-Un buidatge és de revisió si revisa un buidatge ja finalitzat. 

-La data d’inici d’un buidatge de revisió ha de ser  posterior a la data de finalització 
del buidatge que revisa. 

-El conjunt de lots d’un mateix llibre ha de cobrir tot el llibre. 

-Un Buidatge ha d’estar autoritzat per un administrador. L’únic cas en el que no 
ser{ imprescindible l’autorització ser{ quan el col·laborador assignat sigui 
l’aportador del llibre. 

-Els registres han de fer referència a una partida inclosa en el lot del buidatge al 
quin correspon. 

Breu explicació del model: 

Existeix un únic tipus d’usuari registrat: el col·laborador. Aquest col·laborador pot 
tenir privilegis extres al ser Administrador. Tot col·laborador fa referència a una 
persona.  

Un col·laborador pot estar d’alta o no. Un col·laborador que no est{ donat d’alta no 
pot realitzar cap activitat. 

Els usuaris poden enviar-se entre ells missatges. 

Els llibres són documents aportats per un usuaris del sistema que es divideixen en 
lots. Els lots es divideixen en diferents partides. En qualsevol moment un 
col·laborador pot sol·licitar buidar un determinat lot. Els llibres són aportats al 
sistema per col·laboradors. 

Per crear un buidatge es necessiten un col·laborador, un lot i una data.  Cada 
buidatge està composat per una sèrie de registres. Cada Registre correspon a una 
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única partida. 

Observacions: 

Aquest model s’assembla al model conceptual publicat a la memòria del projecte 
d’en Pau Lladó. No obstant, presenta un conjunt de novetats i modificacions no 
menys importants. La majoria de les novetats estan relacionades amb la repartició 
de les tasques entre els diferents usuaris. A més a més incorpora una jerarquia 
entre els col·laboradors. També s’ha introduït el concepte de “Registre” i alguna 
que altra modificació a nivell conceptual. 

4.1.2 Diagrama 2: Representació genèrica d’un registre 

El model conceptual en el quin ens basem és exactament el que va redefinir Pau 
Lladó7. A continuació es pot veure el diagrama en qüestió. La resta de diagrames 
particular es poden trobar a l’apartat d’annexos d’aquest projecte. 

El model es pot visualitzar en la pàgina següent. 

                                                        

7 L’original era el model definit per Jordi Altés. Les diferències entre els dos models són mínimes. 
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5 Diagrama conceptual - Apartat de partides 
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Restriccions: 

-Com a mínim hi haurà 1 protagonista en la partida 

-La classe associativa entre Participant i Rol no permet que existeixi una Altra 
Relació amb una mateixa instància. 

Informació derivada: 

-Tots els atributs de la classe Persona es deriven de la classe Rol 

Breu explicació del model: 

Cada partida pot ser simple o composta. Una partida composta és una partida que 
està composta per partides simples. Cada partida està localitzada a un lloc 
determinat.  

Hi ha tot un seguit de persones relacionades vinculades a una partida. D’aquestes 
persones es guarda informació bàsica (nom, cognom, etc.). Aquestes persones 
juguen un rol. Es diferencien 3 tipus de rols diferent: anomenat, protagonista i 
participant. 

Apareixen dues classes associatives (AltreRelació i RelacióFamiliar). Aquestes 
modelitzen les relacions que tenen les persones entre elles. Cada classe modelitza 
un tipus de relació diferent. 

Si tinguéssim en compte cada tipus de partida i rol possible, les classes “Partida 
Simple” i “Partida Composta” presentarien tot un seguit de sub-classes com ho 
mostren els diagrames següents: 

 

-atributs de partida

Partida simple

-Atributs de baptisme

Baptisme

-Atributs d'Obits

Obits

disjoint, incomplete

[…]-Atributs de testament

Testament

-atributs de partida composta

Partida Composta

-Atributs de baptisme

Capçalera Confirmacions

-Atributs de testament

Capçalera Compliments Pasquals

 

 

6 Detall de les subclasses de Partida Simple i Partida Composta 
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Passaria una cosa semblant amb la classe rol: 

-...

Rols

-Atributs d'anomenat

Anomenat

-Atributs de participants

Participant

disjoint, incomplete

[…] -atributs de testador

Testador

-Atributs de batejat

Batejat

 

7 Detall de les subclasses de Rol 

4.2 Actors del sistema 

És important començar definint el tipus d’usuari que participar{ ja que cada cas 
d’ús aplica a un tipus concret d’usuari. 

El sistema contemplar{ quatre tipus d’usuaris (o actors)8: Visitants, 
Col·laboradors, Administradors i Super-Administradors. 

El visitant 

Correspon a qualsevol usuari que accedeix al sistema. És l’únic usuari que no té 
l’obligació de ser identificat pel sistema (encara que això limiti molt les seves 
interaccions amb la aplicació). 

El col·laborador 

Correspon a qualsevol usuari que estigui enregistrat al sistema i que per tant 
col·labora amb el projecte9. El sistema no fa cap diferència entre els col·laboradors 
segons el grau de participació d’aquests. 

Els col·laboradors realitzaran bàsicament consultes contra la base de dades i 
aportació de dades (llibres, buidatges).  Les seves atribucions es descomponen en 
tres àrees: 

 -Gestió del compte i de dades personals 

 -Comunicació interna 

                                                        

8 També es podria considerar la aplicació com a actor quan aquesta “parseja” un document XML. 
Però donat que aquest procés es fa en base a una acció realitzada per un usuari, s’entén que l’actor 
és l’usuari i que la aplicació només l’ajuda en aquesta tasca. 
9 S’entén que si un usuari s’inscriu és per ser col·laborador. El sistema no contempla la existència de 
cap categoria d’usuari situada entre la de visitant i la de col·laborador.  
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 -Activitats de buidatge 

Aquestes tres àrees es detallaran més endavant. 

S’ha d’entendre que aquest usuari no és necess{riament algú 
familiaritzat en l’{mbit de les tecnologies i que per tant 
l’aplicació ha de facilitar la interacció entre l’usuari i el 
sistema. 

L’administrador 

És aquell usuari encarregat de gestionar el sistema i els 
col·laboradors. Implica supervisar entre altres l’arribada de 
nous usuaris, la gestió de llibres i l’atribució de lots, etc. 

Les seves atribucions es descomponen en tres àrees: 

 -administració d’usuaris i privilegis 

 -organització de buidatges 

 -gestió de continguts 

Aquestes tres àrees es detallen més endavant.  

S’espera que aquests tipus d’usuari sigui experimentat amb el sistema i que 
conegui fins cert punt el funcionament d’aquest. Això implica una bona 
familiarització amb les noves tecnologies. 

El Super-Administrador 

Com l’indica el seu nom és un administrador d’administradors.  El sistema no 
contempla cap tipus d’usuari amb més privilegis que un super-administrador. És 
ell que atorgar{ els privilegis d’administració als col·laboradors. Sempre hi ha 
d’haver almenys un super-administrador al sistema. 

4.3 Casos d’ús 

A continuació detallarem els diferents casos d’ús que composen el sistema. Com es 
podrà comprovar les funcionalitats del sistema pretenen donar més autonomia als 
col·laboradors. D’aquesta manera reduïm la feina dels administradors. Això no 
passava en el projecte desenvolupat per Albert Bielsa on l’administrador havia de 
validar la majoria d’accions dels usuaris. 

8 Jerarquia d'usuaris 
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4.3.2 Casos d’ús: Visitant 

Diagrama de casos d’ús: 

 

 

9 Diagrama de casos d'ús d'un visitant 

 

Alta Col·laborador 

Visitant Sistema 

1. L’usuari accedeix a l’espai per 
altes de col·laboradors. 

 

 2. El sistema mostra les dades 
necessàries per crear el nou 
col·laborador. 

3. L’usuari completa el formulari i 
valida la operació per tal de fer l’alta. 

 

 4. Després de validar les dades, el 
sistema enregistra el nou usuari i li 
envia un e-mail de confirmació. 

 

Dades necess{ries i criteri de validació d’aquestes: 

- àlies: nom únic que identifica un col·laborador en el sistema. Aquest pot 
ser diferent del nom del col·laborador.  Aquesta dada ha de complir els 
següents aspectes: 

- L’{lies ha de tenir un mínim de 3 car{cters i un m{xim de 20 (per 
tant no admet valors nuls). 
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- L’{lies ha de ser únic a tot el sistema. És a dir que no pot existir cap 
usuari enregistrat amb el mateix àlies. 

-L’alies només pot contenir caràcters alfanumèrics  

-clau: la clau que permetr{ accedir al compte d’usuari. Per tal d’evitar 
errors el sistema demanarà la clau dues vegades. Aquesta dada ha de 
complir el següent: 

  -No pot admetre cap valor nul. 

-Ha de ser composta per un mínim de 6 caràcters i un màxim de 15 
caràcters. 

-document: document que identifica la persona en la vida real (DNI, NIE, 
passaport, etc.). Aquesta ha de complir el següent: 

  -No pot admetre cap valor nul 

  -Ha de ser única a tot el sistema 

  -No pot estar composada de més de 20 caràcters. 

-nom: nom que porta el col·laborador. Aquesta dada ha de complir els 
següents punts: 

 -No pot admetre cap valor nul. 

 -Ha de tenir un màxim de 20 caràcters 

-primer cognom: primer cognom que porta el col·laborador. Aquesta dada 
ha de complir els següents punts: 

 -No pot admetre cap valor nul. 

 -Ha de tenir un màxim de 20 caràcters 

-segon cognom: segon cognom que porta el col·laborador. Aquesta dada és 
opcional però ha  de complir la següent restricció: 

 -Ha de tenir un màxim de 20 caràcters 

-correu electrònic: correu electrònic on el col·laborador rebrà 
notificacions del sistema. Aquesta dada és obligatòria. Per tal d’evitar errors 
el sistema la sol·licitarà dues vegades. Ha  de complir la següent restricció: 

  -La seva longitud serà com a màxim de 30 caràcters. 
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  -La seva sintaxis ha de ser la d’una adreça de correu 

-primera especialitat: Primera especialitat del col·laborador. Aquesta dada 
és opcional i ha de complir aquesta regla: 

 -Ha de tenir un màxim de 20 caràcters 

-segona  especialitat: Segona especialitat del col·laborador. Aquesta dada 
és opcional i ha de complir aquesta regla: 

 -Ha de tenir un màxim de 20 caràcters 

-resolució d’un “CAPTCHA”10: Imprescindible per finalitzar l’alta del 
col·laborador. Aquest camp només s’utilitza per fer la comprovació de 
seguretat i no s’emmagatzema a la base de dades. 

 -El text introduït ha de correspondre al mostrat en la imatge. 

Autentificació 

Curs d’esdeveniments principal: 

Visitant Sistema 

1. L’usuari introdueix el 
seu nom d’usuari i la 
seva clau d’accés des de 
la pàgina de 
benvinguda. 

 

 2-A. El sistema comprova que les dades siguin 
correctes. Si aquestes són correctes i el compte 
d’usuari est{ activat redirigeix l’usuari al seu panell de 
col·laborador. Sino, el sistema fa saber a l’usuari que 
les dades no són correctes i acaba el procés. 

Curs alternatiu : 

Visitant Sistema 

 2-C. Si les dades són correctes i l’usuari 
té privilegis d’administrador el sistema 
ofereix la possibilitat d’accedir al panell 
de col·laborador o al panell 
d’administració. 

                                                        

10 Acrònim Anglès de Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 
Apart. Permet assegurar-se que l’alta est{ feta per un esser hum{ i no per un procés automatitzat 
(robot). Permet evitar que persones amb males intencions puguin aprofitar-se del sistema per 
realitzar pràctiques no desitjades (spam, creació massiva d’usuaris, etc.). 
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3. L’usuari escull el panell que 
l’interessa. 

 

 4. El sistema redirigeix l’administrador 
a un panell o a un altre segons la seva 
elecció. 

 

Recuperar contrasenya 

Visitant Sistema 
1. L’usuari sol·licita canviar la seva 
clau d’accés 

 

 2. El sistema sol·licita que l’usuari 
aporti el seu nom d’usuari i el correu 
electrònic associat al seu compte.  

3. L’usuari omple el formulari i ho 
valida 

 

 4. El sistema comprova que les dades 
siguin correctes i envia una nova 
contrasenya generada aleatòriament 
per correu. 

4.3.3 Casos d’ús: Col·laborador 

Diagrama de casos d’ús: 

 

10 Diagrama de casos d'ús d'un col·laborador 
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Baixa Col·laborador [gestió del compte i de dades personals]: 

Col·laborador Sistema 

El Col·laborador fa saber al sistema 
que vol donar-se de baixa de forma 
definitiva. 

 

 El sistema demana confirmació a 
l’usuari ja que aquesta operació és 
irreversible. 

El Col·laborador confirma que vol 
donar-se de baixa. 

 

 Si és possible, el sistema dona de baixa 
l’usuari del sistema eliminant totes les 
seves dades personals i impossibilitant 
qualsevol possibilitat d’autentificació 
per aquest usuari. 

Casos en el que no és possible donar-se de baixa: 

 -L’usuari és l’únic administrador del sistema 

Casos en el que no és possible eliminar les dades personals: 

-La persona té més d’un rol associat. En aquest cas només es desactiva 
l’usuari. Si l’usuari realment vol eliminar aquesta informació haur{ de 
donar de baixa cada compte d’usuari vinculat a aquestes dades. 

 

Sortida [gestió del compte i de dades personals]: 

Col·laborador Sistema 
El Col·laborador sol·licita 
desconnectar-se. 

 

 El sistema  tanca la sessió de l’usuari 
que és redirigit a la pàgina de 
benvinguda. 

 

Modificar clau d’accés [gestió del compte i de dades personals]: 

Col·laborador Sistema 
El Col·laborador sol·licita modificar la 
seva clau d’accés 

 

 El sistema sol·licita les dades que 
permeten efectuar el canvi de clau 
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El col·laborador aporta les dades al 
sistema 

 

 Després de comprovar la correctesa de 
les dades el sistema modifica la clau 
d’accés. 

Les dades que l’usuari ha d’aportar són: 

-clau d’accés actual: ha de correspondre amb la que el sistema té 
emmagatzemada a la base de dades. 

-nova contrasenya: la nova contrasenya que l’usuari vol tenir. Ha de complir 
les regles esmentades al cas d’ús “Alta Col·laborador” en l’apartat de 
visitants. Per raons de seguretat el sistema sol·licitarà dues vegades aquesta 
dada a l’usuari. 

 

Modificar dades personals [gestió del compte i de dades personals]: 

Col·laborador Sistema 

El Col·laborador sol·licita modificar 
les seves dades personals. 

 

 El sistema mostra les dades que l’usuari 
pot canviar. 

L’usuari modifica les seves dades 
segons li convingui i quan acaba ho 
notifica al sistema. 

 

 Després de comprovar la correctesa de 
les dades, el sistema enregistra les 
modificacions i redirigeix l’usuari al seu 
panell de col·laborador. 

Les dades personals que l’usuari pot modificar són les següents: 

 -nom 

 -primer cognom 

 -segon cognom 

 -document 

-contrasenya (el sistema sol·licitarà dues vegades aquesta dada per evitar 
errors) 

-correu electrònic (el sistema sol·licitarà dues vegades aquesta dada per 
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evitar errors) 

 -primera especialitat 

 -segona especialitat. 

Les regles de validació seran les mateixes que les esmentades al cas d’ús “Alta 
Col·laborador” en l’apartat de visitants. 

 

Consultar missatges rebuts [comunicació interna]: 

Col·laborador Sistema 
1. L’usuari sol·licita veure la seva 
bústia de correu intern. 

 

 2. El sistema mostra a l’usuari els 
missatges que el col·laborador té a la 
seva bústia. 

3. L’usuari sol·licita veure un 
missatge en particular 

 

 4. El sistema mostra a l’usuari el 
missatge sol·licitat. Des de la vista 
aportada pel sistema el usuari podrà 
sol·licitar respondre al missatge (Cas 
d’ús Enviar Missatge). 

 

Enviar missatge [comunicació interna]: 

Col·laborador Sistema 

1. L’usuari fa saber al sistema que 
desitja enviar un missatge a un altre 
usuari. 

 

 2. El sistema mostra un formulari per 
poder enviar  un missatge 

3. L’usuari omple els camps 
necessaris i una vegada acaba ho fa 
saber al sistema 

 

 4. El sistema comprova que les dades 
siguin correctes i guarda el missatge per 
notificar-ho al destinatari 

A continuació s’indica les dades que l’usuari ha d’aportar i el criteri de correctesa 
d’aquestes: 
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-Destinatari: Correspon a l’usuari que ha de rebre el missatge. La dada 
introduïda ha de correspondre a un usuari validat del sistema. 

-Assumpte: una breu descripció del motiu del missatge. La dada introduïda 
no pot excedir els 50 caràcters 

Si l’usuari est{ responent un missatge, el sistema carregarà com a destinatari el 
emissor del missatge que s’est{ contestant. 

Aportar llibre [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 
1. L’usuari fa saber al sistema que 
desitja aportar un llibre 

 

 2. El sistema mostra a l’usuari un 
formulari per aportar les dades 
necessàries per crear un nou llibre al 
sistema. 

3. L’usuari omple les dades i quan 
finalitza ho notifica al sistema. 

 

 4.  El sistema comprova que les dades 
introduïdes siguin correctes i enregistra 
el llibre assignant-li un identificador 
intern, indicant l’aportador i la data 
d’aportació . 

A continuació s’indica les dades que l’usuari ha d’aportar i el criteri de correctesa 
d’aquestes: 

-nom: Cadena de caràcters que ha de permetre identificar ràpidament el 
llibre per un usuari (encara que no ha de ser únic). El límit de caràcters 
admesos és de 20 caràcters. No pot contenir valors nuls. 

-tipus d’esdeveniment: Identifica el tipus d’esdeveniment que trobem al 
llibre aportat. No pot contenir valors nuls. 

-data d’inici: indica la data de la primera partida enregistrada al llibre 
aportat. Aquesta data ha de ser inferior a la data actual. No pot contenir 
valors nuls. 

-data final: indica la data de la última partida enregistrada al llibre aportat. 
Aquesta data ha de ser superior a la d’inici i inferior a la data actual. No pot 
contenir valors nuls. 

-fitxer: correspon al fitxer informàtic on podem trobar la informació 
continguda al llibre. 
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-arxiu: correspon al arxiu on es troba el llibre. L’usuari l’haur{ de 
seleccionar des d’un llistat. 

-fons documental: correspon al fons documental al que pertany el llibre. 
L’usuari l’haur{ de seleccionar des d’un llistat.  

 

Crear arxiu: 

Col·laborador Sistema 
1. El col·laborador sol·licita donar 
d’alta un arxiu al sistema 

 

 2. El sistema mostra un formulari per 
tal de dur a terme l’alta 

3. L’usuari omple el formulari i el 
valida. 

 

 4. Després de comprovar la correctesa 
de les dades el sistema dona d’alta 
l’arxiu al sistema. 

Dades sol·licitades i criteris de correctesa: 

-nom: Nom de l’arxiu. Aquesta dada no admet valors nuls i ha de ser única a 
tot el sistema. El nombre màxim de caràcters estarà limitat a 50. 

-adreça: Adreça física on es troba l’arxiu. Aquesta dada opcional admet un 
màxim de 100 caràcters. 

-població: Població on es troba l’arxiu. Aquesta dada opcional admet un 
màxim de 20 caràcters. 

-web: P{gina web de l’arxiu. Aquesta dada opcional admet un màxim de 50 
caràcters. 

-mail: Aquesta dada opcional admet un màxim de 60 caràcters. 

-descripció: Descripció de l’arxiu. Sense cap límit especial. 

 

Crear fons documental [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 

1.  El col·laborador sol·licita crear un 
nou fons documental 

 

 2. El sistema mostra un formulari per 
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tal de dur a terme la creació del nou 
fons 

3. L’usuari omple el formulari i el 
valida. 

 

 4. Després de comprovar la correctesa 
de les dades el sistema dona d’alta el 
nous fons al sistema. 

Dades sol·licitades i criteris de correctesa: 

-nom: Nom del fons documental. Aquesta dada no admet valors nuls i ha de 
ser única a tot el sistema. El nombre màxim de caràcters estarà limitat a 30. 

-tipus: Tipus del fons documental. No pot contenir més de 20 caràcters 

-lloc: No pot contenir més de 20 caràcters 

 

Cercar llibre [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 
1. El col·laborador accedeix a 
l’apartat per cercar llibres. Des d’allà 
l’usuari indica els paràmetres de 
cerca desitjats. 

 

 2. El sistema executa la consulta 
sol·licitada contra la base de dades i 
mostra el llistat resultant l’usuari. 

El sistema ofereix la possibilitat de filtrar per: data, arxiu, fons documental, 
esdeveniment i per nom. 

 

Consultar lots d’un llibre [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 

1. El col·laborador selecciona un 
llibre d’un llistat obtingut cercant 
llibres i indica al sistema que desitja 
consultar els lots que composen 
aquest llibre 

 

 2. El sistema mostra un llistat amb tots 
els lots continguts pel  llibre seleccionat. 

Més informació: El llistat retornat a l’usuari consta de 5 columnes: el llibre, la 
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pàgina del llibre on comença el lot i la pàgina on acaba. A més a més indica si el lot 
ha estat assignat alguna vegada o no a un altre usuari. 

 

Sol·licitar buidatge [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 

1.  L’usuari sol·licita un llistat dels 
lots continguts en un determinat 
llibre.  

 

 2. El sistema llista tots els lots. 
3. L’usuari selecciona el lot que 
desitja buidar i ho notifica al sistema. 

 

 4. El sistema enregistra la sol·licitud11. 
Si es donés el cas que el sol·licitant fos 
qui va aportar el llibre en qüestió o un 
administrador, el sistema assignarà 
directament aquest lot a l’usuari. En 
aquest cas no es guardaria cap 
sol·licitud. 

 

Consultar sol·licituds [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 
1. L’usuari sol·licita consultar la 
informació relativa a les seves 
sol·licituds. 

 

 2. El sistema executa la consulta 
sol·licitada contra la base de dades i 
mostra el llistat de les sol·licituds a 
l’usuari. 

Concretament el sistema mostra les següents dades: el lot i la data de sol·licitud. 

 

Cancel·lar sol·licitud [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 
1. Després de consultar les seves 
sol·licituds, el col·laborador 

 

                                                        

11 Aquesta sol·licitud és no vinculant. És a dir que a l’hora d’assignar llibres l’administrador serà 
lliure d’assignar el llibre a qualsevol usuari.  
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selecciona del llistat la sol·licitud que 
desitja cancel·lar i ho notifica al 
sistema. 
 2. El sistema elimina la sol·licitud 

seleccionada del sistema. 

 

Estat dels buidatges [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 
1. L’usuari sol·licita veure tots els 
seus buidatges. 

 

 2. El sistema llista tots els buidatges del 
col·laborador en qüestió 

 

Finalitzar buidatges [activitats de buidatge]: 

Col·laborador Sistema 
1.  Tenint un llistat de tots els seus 
buidatges l’usuari selecciona un 
buidatge no finalitzat i hi adjunta el 
fitxer que conté les dades del 
buidatge. 

 

 2 a. Si el format del fitxer és correcte el 
sistema guarda totes les dades 
contingudes en aquest a la base de 
dades. Finalment marca el buidatge en 
qüestió com a finalitzat. 

 

Curs alternatiu: 

Col·laborador Sistema 

 2 b Si el format del fitxer no és correcte, 
el sistema ho fa saber a l’usuari. El 
sistema no realitzarà cap acció més. 

 

Nota: L’usuari no ha de saber quan un fitxer ser{ correcte o quan no ho ser{. 
L’aplicació de buidatges generar{ fitxers correctes. Si l’usuari no fa cap 
manipulació  posterior no hi podrà haver-hi cap error. 
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Consultes: 

Col·laborador Sistema 

1. El col·laborador accedeix a 
l’apartat de consultes on configura 
els diferents paràmetres que 
serviran de criteri per filtrar les 
dades 

 

 2. El sistema executa la consulta 
sol·licitada contra la base de dades i 
mostra un llistat de partides 
coincidents. 

3. L’usuari selecciona una de les 
partides que el puguin interessar 

 

 3. El sistema mostra el contingut 
d’aquesta partida a l’usuari. 

 

4.3.3 Casos d’ús: Administrador 

Diagrama de casos d’ús: 

 

11 Diagrama de casos d'ús d'un administrador 

Llistar usuaris [Administració d’usuaris i privilegis]: 

Administrador Sistema 

1. L’administrador sol·licita veure un 
llistat on apareguin tots els usuaris 
actius del sistema 

 

 2. El sistema obté un llistat de tots els 



  

46 

 

usuaris actius del sistema i el presenta 
al usuari. 

 

Donar usuaris de baixa [Administració d’usuaris i privilegis]: 

Administrador Sistema 
1. Des del llistat d’usuaris actius, 
l’administrador selecciona un o més 
usuaris i indica al sistema que desitja 
donar-los de baixa. 

 

 2. El sistema executa la sol·licitud per 
tots el usuaris seleccionats que no 
disposin de més privilegis que el que 
l’executa. 

 

Donar privilegis [Administració d’usuaris i privilegis]: 

Administrador Sistema 
1. Des del llistat d’usuaris actius, 
l’administrador selecciona un o més 
usuaris i indica al sistema que els hi 
desitja assignar privilegis. 

 

 2. El sistema executa la sol·licitud per 
tots els usuaris seleccionats.  El sistema 
no pot donar més privilegis dels que 
disposa 

 

Retirar privilegis [Administració d’usuaris i privilegis]: 

Administrador Sistema 

1. Des del llistat d’usuaris actius, 
l’administrador selecciona un o més 
usuaris i indica al sistema que els hi 
desitja retirar privilegis. 

 

 2. El sistema executa la sol·licitud per 
tots els usuaris seleccionats.  El sistema 
no pot retirar privilegis als usuaris que 
disposen de més privilegis que ell. Un 
col·laborador no pot perdre privilegis ja 
que no en té cap. 
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Consultar Sol·licituds [Organització dels buidatges]: 

Administrador Sistema 

1. Després de llistar els lots d’un 
llibre, per un lot concret 
l’administrador demana veure les 
sol·licituds corresponents 

 

 2. El sistema llista les sol·licituds 
vinculades a aquest lot. 

 

Assignar Sol·licituds [Organització dels buidatges]: 

Administrador Sistema 
1. Després de llistar les sol·licituds 
corresponents l’administrador ha de 
seleccionar una sol·licitud per tal de 
concedir-la i notificar-ho al sistema 

 

 2. El sistema assigna el lot sol·licitat al 
sol·licitant i esborra la sol·licitud del 
sistema. 

 

Consultar Assignacions [Organització dels buidatges]: 

Administrador Sistema 
1. Després de llistar els lots d’un 
llibre, per un lot concret 
l’administrador demana veure les 
assignacions corresponents 

 

 2. El sistema llista les assignacions 
vinculades a aquest lot. 

 

Assignar Buidatge [Organització dels buidatges]: 

Administrador Sistema 

1. Després de llistar els lots d’un 
llibre, l’administrador ha de 
seleccionar un lot i notificar al 
sistema que vol realitzar una 
assignació. 

 

 2. El sistema sol·licita que l’usuari li 
indiqui a qui el vol assignar i li deixa 
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l’opció d’afegir algun comentari. 

3. L’usuari aporta les dades 
sol·licitades. 

 

 4. Si les dades són correctes el sistema 
crea l’assignació assignant-li un 
identificador intern. 

Criteri de correctesa de les dades: 

 -Usuari: Ha de correspondre a un usuari del sistema. 

 -Comentaris: no pot contenir més de 255 caràcters. 

Nota: Aquest cas d’ús no permet assignar buidatges de revisió.  

 

Assignar Buidatge de Revisió [Organització dels buidatges]: 

Administrador Sistema 

1. L’administrador sol·licita al 
sistema llistar els buidatges 
finalitzats. 

 

 2. El sistema mostra un llistat de tots els 
buidatges que s’han finalitzat.. 

3. L’administrador selecciona un 
buidatge del llistat a fi d’assignar-li 
una revisió i indica a qui ho vol 
encarregar 

 

 4. Si les dades són correctes el sistema 
crea l’assignació com a buidat de revisió  
assignant-li un identificador intern. 

Criteri de correctesa de les dades: 

 -Usuari: Ha de correspondre a un usuari del sistema. 

Nota: Aquest cas d’ús no permet assignar buidatges de revisió.  

 

Dividir Lot [Organització dels buidatges]: 

Administrador Sistema 
1. Després de llistar els lots d’un 
llibre, l’administrador ha de 
seleccionar un lot i notificar al 
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sistema que el vol dividir. 

 2. El sistema sol·licita que l’usuari li 
indiqui com vol efectuar la divisió. 

3. L’usuari especifica com desitja fer 
la divisió. 

 

 4. El sistema executa la divisió. 

 

Baixa Llibre [Gestió de continguts]: 

Administrador Sistema 
1. A partir d’un llistat de llibres 
l’administrador selecciona un llibre i 
fa saber al sistema que el vol donar de 
baixa. 

 

 2. El sistema fa constar el llibre com a 
baixa. 

 

Modificar Llibre [Gestió de continguts]: 

Administrador Sistema 

1. A partir d’un llistat de llibres 
l’administrador selecciona un llibre i 
fa saber al sistema que el vol 
modificar. 

 

 2. El sistema mostra a l’usuari un 
formulari on pot modificar les dades del 
llibre. 

3. L’usuari fa les modificacions que 
havia de fer i ho notifica al sistema 
quan ha acabat. 

 

 4. Si les dades són correctes el sistema 
guarda les modificacions efectuades. 

Dades sol·licitades i criteri de correctesa d’aquestes: 

-nom: Cadena de caràcters que ha de permetre identificar ràpidament el 
llibre per un usuari (encara que no ha de ser únic). El límit de caràcters 
admesos és de 20 caràcters. No pot contenir valors nuls. 

-tipus d’esdeveniment: Identifica el tipus d’esdeveniment que trobem al 
llibre aportat. No pot contenir valors nuls. 

-data d’inici: indica la data de la primera partida enregistrada al llibre 
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aportat. Aquesta data ha de ser inferior a la data actual. No pot contenir 
valors nuls. 

-data final: indica la data de la última partida enregistrada al llibre aportat. 
Aquesta data ha de ser superior a la d’inici i inferior a la data actual. No pot 
contenir valors nuls. 

-fons documental: fons documental al quin pertany l’arxiu. L’usuari haur{ 
de seleccionar el valor des d’un llistat. 

-arxiu: correspon al arxiu on es troba el llibre. L’usuari l’haur{ de 
seleccionar des d’un llistat. 

 

Modificar Fons [Gestió de continguts]: 

Administrador Sistema 
1. L’administrador sol·licita veure els 
fons enregistrats al sistema 

 

 2. El sistema mostra a l’usuari un llistat 
amb tots els fons enregistrats al sistema 

3. L’usuari selecciona un fons de la 
llista i fa saber al sistema que el 
desitja modificar. 

 

 4. El sistema mostra a l’usuari un 
formulari on pot modificar les dades del 
fons. 

5. L’usuari fa les modificacions que 
considera convenients i ho notifica al 
sistema quan acaba. 

 

 4. Si les dades són correctes el sistema 
guarda les modificacions efectuades. Si 
s’ha modificat el nom del fons, 
automàticament el sistema modifica els 
llibres que afectats. 

 

Dades modificables i criteris de correctesa: 

-nom: Nom del fons documental. Aquesta dada no admet valors nuls i ha de 
ser única a tot el sistema. El nombre màxim de caràcters estarà limitat a 30. 

-tipus: Tipus del fons documental. No pot contenir més de 20 caràcters 

-lloc: No pot contenir més de 20 caràcters 
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5. DISSENY 

5.1 Aspectes generals 

Quan parlem de disseny moltes vegades s’acostuma a pensar en l’aspecte estètic, 
gr{fic, etc. Però en l’{mbit de la creació de software ens referim a explicar  com 
funciona un determinat sistema. 

El disseny implica aplicar les tècniques i els principis a fi de definir un sistema. 
Això implica un procés de definició de la arquitectura, components, interfícies i 
totes aquelles altres característiques que composa el nostre sistema . Aquesta 
definició ha de ser prou detallada a fi de permetre la correcta implementació del 
sistema. 

A continuació passarem a definir l’element principal del disseny: la arquitectura. A 
fi d’implementar el nostre sistema, s’han aplicat dos principis generals: 

Arquitectura en tres capes: 

La programació en tres capes (o nivells) és un estil de programació que té com a 
objectiu primordial separar la presentació, la lògica del programa i la persistència 
de dades. Aquesta pràctica presenta l’avantatge que facilita el desenvolupament i 
sobretot la canviabilitat i la reusabilitat del software. 

Les tres capes són les de presentació, domini i persistència. La funcionalitat de 
cada capa queda detallada en els apartats següents. El següent esquema mostra 
com interactuen les capes entre elles: 

 

12 Esquema de l'arquitectura en 3 capes 

Programació orientada a objectes: 

Dins de cada capa podem trobar una sèrie d’objectes. Cada objecte conté tota la 



  

52 

 

informació que permet definir-ho i identificar-ho. Aplicar tècniques orientades a 
objectes obtenim les següents característiques: abstracció, encapsulament, 
modularitat, ocultació, polimorfisme i herència. Òbviament, tot això facilita el 
manteniment i la adaptabilitat a futurs canvis. 

5.2 Capa de presentació 

La capa de presentació és la que és visible per l’usuari. Presenta el sistema a 
l’usuari i captura tota la informació aportada per l’usuari. El procés realitzat per 
aquesta classe és mínim (un processament de dades típic que fa la capa de 
presentació és comprovar el format de les dades aportades). 

5.2.1 El patró Model-Vista-Controlador (MVC) 

El patró MVC és un patró d’arquitectura de software que separa la lògica de negoci, 
la interfície d’usuari i la lògica de control en tres components diferents: 

-El model: Correspon a les dades i regles de negoci 

-La vista: Mostra la informació del model a l’usuari 

-El controlador: Rep els esdeveniments d’entrada i ho transmet a la part 
corresponent del model (segons les regles que el desenvolupador hagi 
definit). 

El seu funcionament correspon al cicle següent: 

1- L’usuari interactua amb el domini 
2- El controlador rep l’esdeveniment i el tradueix en una petició al model 
3- El model crida a la vista per la seva actualització 
4- Per actualitzar-se la vista pot sol·licitar dades 
5- El Controlador rep el control 

Sota la forma d’un esquema quedaria de la següent manera: 

 

13 Funcionament del patró Model Vista Controlador 
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5.2.2 Diagrames d’activitats 

A continuació mostrarem els diferents diagrames d’activitats possibles per cada 
usuari del sistema. Aquests diagrames pretenen mostrar quines activitats es poden 
realitzar partint d’un determinat punt.  

Finalment, s’ha de precisar que els 3 diagrames presentats en formen un sol. S’han 
dividit segons el tipus d’usuari al que aplica per qüestions de visualització. 

 

Diagrama d’activitats d’un administrador: 

 

Inici

Gestió d’usuaris

Gestió de Llibres

Gestió de Fons

Buidatges

Baixa

Assignar 
privilegis

Retirar 
privilegis

Baixa llibre

Modificar 
llibre

Veure Lot

Dividir lot

Consultar 
assignacions

Consultar 
sol·licituds

Modificar 
fons

Assignar 
revisió

Assignar 
sol·licituds

Assignar 
Buidatge

 

 

14 Diagrama d'activitats d'un administrador 
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Diagrama d’activitats d’un col·laborador: 

Inici

Dades personals

Sol·licituds

Buidatges

Aportar llibre

Crear fons documental

Crear arxiu

Llibres

Missatges

Baixa

Nou Missatge

Consultar 
missatge

respondre

Veure Lots Sol·licitar

Finalitzar

Renunciar

Canviar dades 
personals

Canviar 
contrasenya

Cercar Partida

 

15 Diagrama d'activitats d'un col·laborador 
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Diagrama d’activitats d’un usuari: 

 

Inici

Donar-se d’alta

Autentificar-se

Recuperar Contrasenya

error

Zona de col·laborador

Zona d’administrador (si aplica)

 

 

16 Diagrama d'activitats d'un visitant 

 

 

5.2.3 Disseny extern 

Un bon disseny extern ha d’ajudar l’usuari a poder utilitzar la nostra eina sense 
massa dificultats. Per aquest motiu l’usuari ha de poder trobar amb facilitat i en tot 
moment les diferents possibilitats que li ofereix el sistema. Això és possible si es 
defineixen unes pautes de navegacions fàcils de seguir. 

Pel que fa als elements gràfics, han de mostrar una homogeneïtat. Això ens permet 
ajudar l’usuari a familiaritzar-se ràpidament amb el sistema. Per tant entendrà 
r{pidament la lògica d’aquest web. 

Com es veurà en els següents apartats, la interfície ha estat dissenyada i 
implementada mitjançant l’ajuda de plantilles. Això contribueix a la bona 
coherència del disseny. 

La captura de pantalla lleugerament modificada mostra les diferents parts que 
podem trobar a totes les pàgines del sistema. 
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17 Estructura de la part gràfica 

 

L’apartat d’informació de login ofereix les possibilitat de registrar-se o validar-se si 
l’usuari no s’ha validat. Si l’usuari ja està validat en aquest apartat es pot 
visualitzar el nom d’usuari i s’ofereix la possibilitat de sortir del sistema. 

L’apartat de “Menú d’accions d’usuari” mostra les diferents accions que pot 
realitzar un usuari segons els privilegis que té. Aquest bloc és determinant de cara 
a garantir una bona navegabilitat. 

L’apartat “Acció seleccionada” presenta la informació específica de l’acció que 
s’est{ realitzant. Aquest apartat està centrat i sempre té dimensions superiors a 
qualsevol altre bloc del sistema. D’aquesta manera aconseguim focalitzar l’activitat 
que vol realitzar l’usuari mantenint en un segon terme la resta d’elements gr{fics. 

El peu de pàgina mostra informació bàsica sobre la pàgina web. És sempre el 
mateix, sigui quina sigui la situació de l’usuari. 

Hem fet un esforç significatiu per tal fer constar de forma clara i visible a l’usuari 
els errors que comet. A més a més hem procurat fer possible que després de 
cometre un error l’usuari només hagi de modificar els camps necessaris sense 
haver de reintroduir-ho tot de nou. 

En aquesta p{gina, l’usuari ha validat la creació d’un nou arxiu sense omplir el 
camp “nom”12. El sistema marca en vermell (d’aquest manera es fa més visible) 
l’error. Com podem veure s’ha conservat el contingut de tots els altres camps. 

                                                        

12 El camp “nom” és un camp obligatori. 
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18 Després de cometre un error, l'usuari no perd la informació introduïda 

5.3 Capa de domini 

La capa de domini, també anomenada capa de negoci, és l’encarregada de gestionar 
les demandes de l’usuari i processar-les. Aquesta capa es comunica de forma 
bidireccional amb la capa de presentació i amb la capa de domini. 

Els intercanvis amb les capes de presentació es realitzen per rebre sol·licituds i 
presentar resultats. Les interaccions es fan seguint el patró Vista-Model-
Controlador que s’ha explicat anteriorment. 

Les comunicacions amb la capa de dades es realitzen de cara a poder consultar 
dades o emmagatzemar-hi dades. Les interaccions es realitzen mitjançant DAO 
(Data Access Object) i DTO (Data Transfer Object). 

Breu explicació del patró DTO: 

Situació: Quan la nostra aplicació tracta de satisfer la petició d’un client, fem 
nombroses crides a una interfície remota, incrementant així el temps de resposta. 
Aquesta situació esdevé particularment molesta quan la latència de la xarxa és 
elevada.  

Objectiu: DTO pretén solucionar aquest problema encapsulant les dades. 

Solució: Es crea un DTO que guarda totes les dades que són requerides per una 
crida remota. Es modifica la signatura del mètode remot per tal que accepti el DTO 
com a únic paràmetre i per que retorni un únic paràmetre DTO. Després de la 
crida, l’aplicació rep el DTO i el guarda com un objecte local. Amb això l’aplicació 
pot fer una sèrie de crides individuals al DTO sense fer crides remotes.  
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Breu explicació del patró DAO: 

Objectiu: L’objectiu del patró DAO és abstreure i encapsular tots els accessos a les 
fonts de dades. D’aquesta manera es subministra una interfície comuna entre la 
capa de domini i la capa de dades. 

Solució: DAO (DataAcessObject) encapsula l’accés a dades (DataSource) per un 
objecte (BussinesObject) que vol accedir a la font de dades a fi d’operar sobre les 
dades. L’encapsulament es fa creant un objecte intermedi entre el BusinessObject i 
el DataAccessObject. Aquest pas es fa utilitzant DTO. 

 

19 Funionament de DAO 

5.4 Capa de persistència (dades) 

La capa de persistència és aquella capa que s’encarrega de garantir la persistència 
de les dades en un suport determinat. També és aquesta capa la que gestiona 
l’accés a les dades emmagatzemades. En el nostre cas el suport utilitzat per 
guardar les dades és una base de dades. 

En aquest apartat pretenem estudiar com s’ha procedit a fi de poder guardar les 
dades de forma convenient. 

5.4.1 Convertir l’esquema conceptual a base de dades relacional 

Al voler utilitzar bases de dades relacionals, el primer problema que se’ns planteja 
és com convertir l’esquema conceptual a Base de Dades.  El punt particularment 
delicat és el de plasmar les jerarquies d’especialització. Hi ha tres maneres 
diferents de solucionar el problema. Cadascuna té els seus avantatges i els seus 
desavantatges. 

Les tres tècniques possibles són “Class Table Inheritance”, “Concrete Table 
Inheritance” i “Single Table Inheritance”. Els següents esquemes detallen el 
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funcionament de cadascunes d’elles a més d’especificar els avantatges i els 
desavantatges. 

 

 

20 Materialització de les jerarquies 

Per saber quina aplicar ho hem d’estudiar cas per cas (per cas parlem de jerarquia 
d’especialització i no del model conceptual en la seva globalitat), segons volem 
privilegiar l’aprofitament de l’espai, l’eficiència o la canviabilitat. 

Els següents apartats mostren com hem procedit a realitzar la transformació. 
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5.4.1.1 Aplicació (I): L’esquema de gestió d’usuaris 

 

21 Esquema de BD de l'apartat de gestió d'usuaris del sistema 
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Observacions i explicacions: 

-S’han eliminat algunes entitats que no contenen informació rellevant en si 
mateixes. És el cas de les classes “Usuari” i “Visitant”. 

-Subclasses: 

Després d’eliminar les dues classes anteriors, només queda una situació on hem de 
resoldre un cas de jerarquies d’especialització. Es tracta de la classe 
Administrador. Com es pot apreciar hem escollit el mètode Single Table 
Inheritance ja que la pèrdua d’espai era mínima (només l’espai d’un Integer i per 
una taula que mai arribarà a tenir un número de files exageradament alt). A més a 
més, donat que aquesta taula ha de rebre moltes consultes, amb aquest mètode es 
millora de forma considerable l’eficiència al necessitar només un accés per objecte. 

-Claus primàries: 

Les claus prim{ries d’algunes taules es deriven de claus de taula amb les que es 
relaciona (com Buidatge, missatge, lot). En aquest tipus de casos no ens 
interessava tenir un numero de camps massa nombrós per una sola clau primària 
(i conseqüentment claus foranes). Per això hem decidit crear una clau primària 
artificial13. La clau “real” es queda com a clau alternativa. 

  

                                                        

13 En el nostre cas, les Claus són generades per el SGBD mitjançant un tipus de dades anomenat 
“serial” o “bigserial” 
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5.4.1.2 Aplicació (II): L’esquema de les partides. 

A continuació podem observar com ha quedat l’esquema genèric aplicat a unes 
confirmacions. El diagrama UML corresponent es pot trobar als annexos d’aquesta 
memòria. 

 

22 Esquema de BD de les partides 

 

Observacions: 

1- La classe lloc i les seves subclasses han desaparegut. Els seus atributs passen a 
formar part de la classe partides. Les raons d’aquest canvi és que l’únic interès que 
podia tenir el fet de mantenir una taula pels llocs era la possibilitat de tenir els 
llocs uniformitzats i ben catalogats a la base de dades. Donat que la quantitat de 
llocs possible és molt gran i que a més a més un mateix lloc té moltes maneres de 
ser escrit, la tasca es complica molt. També s’ha de tenir en compte que el buidatge 
es fa des d’una aplicació independent de la xarxa. Això fa casi impossible que una 
gran comunitat pugui anar sincronitzada i al dia en aquest aspecte. 

Donat que el guany era casi nul, hem preferit fer aquesta fusió que a més a més 
permet evitar accessos innecessaris a la base de dades. 

2- La classe partida passa a tenir un atribut data. Correspon a la data de la partida. 
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Aquest atribut prové de les seves subclasses (cada subclasse de partida tenia un 
atribut fent referència a la data de la partida). Encara que en alguns casos aquest 
camp sigui redundant (en el cas de les partides compostes), permet facilitar les 
cerques a la base de dades. 

3- La classe partida passa a tenir un atribut tipus. Aquest atribut indica el tipus de 
partida que estem tractant. Encara que ho podríem deduir fent una cerca a totes 
les taules que referencien la taula partides, hem preferit posar-ho a fi de 
simplificar la feina del sistema millorant així la eficiència. S’ha aplicat el mateix 
principi a la taula Rols. 

4- El fet que la taula partides ja contingui els atributs tipus i data, fa que la 
presència d’una taula específica per les partides compostes sigui inútil ja que seria 
totalment redundant. Per això a l’esquema mostrat no apareix cap taula per aquest 
tipus de partides. 

5- Deixant de banda el cas de les partides compostes, per les subclasses de la classe 
Partida, s’ha aplicat el mètode Class Table Inheritance. Així podem permetre la 
màxima canviabilitat. Això és molt important ja que ens permetrà poder afegir 
nous tipus de partides sense fer massa canvis (afegir una nova taula serà suficient). 
Pels mateixos motius s’ha aplicat el mateix principi a les subclasses de Rols. 

6- Pel que fa a les subclasses de “Simple”, s’ha aplicat la tècnica Concrete Table 
Inheritance. D’aquesta manera aconseguim simplificar el nostre codi i a més a més 
guanyem en eficiència. És cert que perdem canviabilitat, però en aquest aspecte 
s’ha de dir que la probabilitat de tenir canvis és molt baixa ja que es tracta de 
documents antics que durant casi 800 anys no han canviat! En el cas dels 
buidatges, els canvis que poden sorgir estan més lligats a la possibilitat d’afegir 
nous tipus de partides que haver de veure grans canvis en l’estructura d’una 
partida. 

Aplicant els punts 4, 5 i 6 l’esquema de bases de dades simplificat per les partides 
quedaria d’aquesta manera: 

 

23 Detall simplificat de l'apartat de partides de l'esquema de BD 

X fa referència a qualsevol tipus de partida, tant pels tipus de partides que no hem 
mencionat com per les partides que es podrien afegir, Com es pot observar cada 
partida genèrica té un identificador únic (id). Cada partida específica referencia 
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una fila de la taula partides. L’identificador d’aquestes partides genèriques és el 
mateix que l’identificador de partides que referencien. És el fruit d’aplicar el 
mètode Class Table Inheritance. 

7- Per les subclasses de participant hem optat per aplicar el patró Single Table 
Inheritance. Aplicar algun dels altres patrons hagués multiplicat per 6 (pel que 
engloba el nostre projecte) el nombre de taules sense aportar cap avantatge. És 
cert que perdem una mica d’espai (hem d’afegir un camp tipus i els camps 
observacions i  oficia_a poden quedar-se buit) però guanyem en eficiència.  

Aplicant aquest punt i el punt 5, l’esquema de bases de dades simplificat pels rols 
quedaria d’aquesta manera: 

 

24 Detall simplificat de l'apartat de rols de l'esquema de BD 

X fa referència a qualsevol tipus de rol (tant els que no hem mencionat com els que 
podríem afegir).  

- Per la classe RelacioFamiliar, que no deixava de ser una subclasse de AltreRelacio 
hem  aplicat la tècnica Single Table Inheritance. D’aquesta manera reduïem el 
nombre de taules i ens permetia guardar la integritat relacional entre el 
protagonista i el participant (encara que només sigui de forma parcial). Un altre 
avantatge és que si amb nous tipus de partides apareixen nous tipus de Relacions, 
el nostre esquema serà totalment reutilitzable i no farà falta modificar massa 
coses. 

- Alguns tipus de partides (els Expedients Matrimonials i les Dispenses 
Matrimonials) necessiten fer constar la presència de documents adjunts. Encara 
que hi ha almenys 4 tipus diferents de documents adjunts, ens ha semblat millor 
crear una taula genèrica pels documents adjunts. D’aquesta manera, si un nou 
tipus de partida arriba a necessitar un tipus de document adjunt, no faltarà 
implementar res més per suplir aquesta necessitat 

- Claus primàries: Les claus primàries de les taules rols i partides són un codi 
d’identificació generat autom{ticament pel SGBD (tipus serial). Les seves subtaules 
“hereten” aquesta clau. 

- El SGBD no té assignat cap comprovació a fer sobre els tipus enumerats. Les 
dades ja són verificades per la capa de domini quan validem el fitxer XML que 
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conté els buidatges contra el fitxer XSD corresponent.  

- Algunes partides necessiten dades que no quadren en cap de les situacions 
mencionades fins ara. Per cada cas, s’ha aplicat la mateixa metodologia. Als 
annexos apareixen les definicions de les taules de la base de dades que permeten 
veure cas per cas quines solucions s’han aplicat. 

-Comprovacions assignades al SGBD: 

El SGBD té la responsabilitat d’assegurar que es compleixen totes les restriccions 
de clau forana i de clau primària. També assegura el que les dades tinguin un 
format correcte. 

Pel que fa a les altres restriccions definides en el model conceptual són verificades 
per la capa de domini (i en alguns casos puntuals per la capa de presentació). 
D’aquesta manera evitem fer comprovacions innecess{ries.  

Per exemple, quan s’insereixen les dades d’un buidatge, totes les comprovacions 
han sigut fetes durant la validació amb un fitxer  XSD. 

En els altres casos, la capa de domini impedeix que un usuari pugui realitzar 
accions contr{ries al que s’ha especificat. Per exemple, quan es valida un buidatge, 
qui valida el buidatge ha de ser administrador. Es podria imposar al SGBD realitzar 
la comprovació mitjançant un trigger en el moment de la inserció. Però requereix 
menys operacions fer que el sistema impedeixi a usuaris que no siguin 
administradors aprovar buidatges. 
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6. IMPLEMENTACIO  

6.1 Llenguatges de programació i tecnologies utilitzats 

6.1.1 Java i Java EE 

El llenguatge de programació principal del nostre projecte és Java. Els avantatges 
que presenta Java són: 

-És multiplataforma: significa que pot ser executat i 
funcionar de forma similar sobre diferents 
plataformes. 

 -Es tracta d’un llenguatge orientat a objectes. 

-Té un excel·lent suport i és molt popular entre els 
desenvolupadors de software. 

Donat que el nostre projecte consisteix en un sistema d’informació basat en la web, 
es requereix  una capa que gestioni la lògica de negoci. Això fa que ens vam 
decantar per utilitzar Java EE14.  

Java EE és una plataforma de programació que permet desenvolupar i executar 
software d’aplicacions en llenguatge JAVA amb una arquitectura de N capes 
distribuïdes. A més a més Java EE configura algunes especificacions úniques com 
els servlets i els JavaServer Pages (JSP) molt utilitzades en aquest projecte. 

JSP és una tecnologia JAVA que permet generar contingut dinàmic per web en 
forma de documents HTML. Tot això es fa de forma còmoda ja que ens permet 
incrustar sentències Java dins d’un codi HTML. Aquesta tecnologia ens simplifica la 
creació i el manteniment de les nostres pàgines15. 

A fi de poder executar pàgines JSP es necessita un servidor Apache Tomcat. En el 
nostre cas s’ha utilitzat la versió 6 de Tomcat. 

A continuació, tenim un exemple que mostra com s’integra el codi java amb codi 
HTML: 

                                                        

14 Java Enterprise Edition (per les seves sigles en anglès). Per més informació, es pot consultar la 
pàgina oficial de sun: http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html 
 
15 Es pot trobar més informació a la pàgina oficial de SUN:  
http://www.oracle.com/technetwork/java/overview-138580.html 
 

25 Logotip de Java 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/overview-138580.html
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Una vegada executat aquest fragment de codi, el fragment HTML corresponent 
seria: 

 

6.1.2 XTML 

XHTML (acrònim anglès de eXtendsible Hypertext Markup Language), és un 
llenguatge de marques pensat per substituir HTML com a estàndard per les 
pàgines webs. 

La gran diferència amb HTML és que XHTML passa de ser una aplicació SGML16 a 
una aplicació tan estricte com XML. Per tant no tolera les malformacions de codi, 
com encavallar dues marques, no tancar una marca, etc. 

¿Què ens aporta aquesta rigidesa? Encara que a primera vista sembla complicar la 
tasca dels programadors, resulta d’un gran ajut pels navegadors. Al obligar a 
presentar un codi ben format, el parser17 del navegador pot ser molt més senzill ja 
que aquests s’estalvien la tasca de resoldre els errors comesos per part dels 
programadors. 

6.1.3 CSS 

CSS18 (acrònim de Cascading Style Sheets) és un llenguatge que permet definir la 
presentació d’un document estructurat o escrit en HTML (i per extensió en XHML).  

                                                        

16  Són les sigles de Standard Generalizad Markup Language. És un sistema per la organització i 
l’etiquetat de documents. El World Wide Web Consortium (W3C) dona una descripció detallada: 
http://www.w3.org/MarkUp/SGML/ 
 
17 Anglicisme que significa “analitzador sint{ctic. Consisteix en transformar una entrada en una 
estructura de dades. 
 
18 Especificat pel W3C: http://www.w3.org/Style/CSS/ 
 

<%  
int value = 3; 
 int i = 0; 
while (i < value) { %> 
 <br><%=i%></br> 
<% 
 i++; 
} %> 

<br>0</br> 
<br>1</br> 
<br>2</br> 
 

http://www.w3.org/MarkUp/SGML/
http://www.w3.org/Style/CSS/
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L’objectiu principal que trobem darrere del desenvolupament del CSS és separar 
l’estructura d’un document i la seva presentació. 

Les fulles d’estil es poden integrar de diferents maneres en un projecte web: 

-en un document extern: És una fulla d’estil que est{ emmagatzemada en un 
fitxer diferent al arxiu on es troba el codi HTML. És la manera més potent de 
programar ja que separa completament les regles de format per la pàgina 
HTML. 

-en una fulla d’estil interna. La fulla d’estils est{ incrustada dins d’un 
document HTML. 

-“in-line”: consisteix en inserir el llenguatge d’estil de la pàgina directament 
dintre d’una etiqueta HTML. Aquesta manera de procedir funciona però a 
nivell de codi és tediosa i poc elegant. 

L’ús de les fulles d’estil presenten nombrosos avantatges: 

-Permet un control centralitzat d’una pàgina web completa. Això permet 
facilitar les actualitzacions. 

-Una p{gina pot disposar de diferents fulles d’estil segons el dispositiu que 
la mostra (si és per un mòbil, una tableta, per imprimir, etc.). 

-El document HTML en si mateix és més f{cil d’entendre i es redueix 
considerablement el seu volum (sempre i quan no s’utilitzi un estil en línia). 

En el cas que ens ocupa, la millor solució era utilitzar un document CSS extern. El 
document  CSS creat per Albert Bielsa ja complia amb aquest requisit i a més a més, 
com que l’estil de presentació era més que correcte, s’ha decidit reaprofitar aquest 
mateix fitxer. 

6.1.4 XML i les seves tecnologies associades 

XML són les sigles en anglès de eXtensible Markup Language. És una simplificació i 
adaptació del SGML i permet definir la gramàtica de llenguatges específics. 

En el nostre cas s’ha utilitzat XML en dos casos diferents: 

Fitxers de configuració de Struts: 

A fi de definir certs comportaments del nostre de sistema, el Framework 
Struts 19 utilitza uns fitxers de configuració (context.xml, struts-config.xml, 

                                                        

19 Es pot trobar més información a l’apartat 6.1.7 
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web.xml).  Tots aquests fitxers són de tipus XML. El funcionament detallat 
de Struts s’explica una mica més endavant. 

Intercanvi de dades: 

A fi d’intercanviar dades amb altres aplicacions externes (com l’aplicació de 
buidatges de Pau Lladó), s’utilitzen fitxers XML. Aquests fitxers només 
serveixen pel traspàs de dades. En cap cas pretenen servir de suport per 
guardar dades de forma persistent. 

Aquests fitxers han de tenir una estructura ben definida que va molt més 
enllà de les normes sintàctiques imposades pel propi XML. Aquesta 
estructura s’anomena document esquema (Schema Document en anglès). A 
fi de definir aquestes restriccions hem utilitzat fitxers XSD. El fitxer XSD és 
un document XML que defineix quina estructura ha de complir un fitxer 
XML. Un document que compleix amb el XSD és un document vàlid20. 

No s’ha tingut en compte les definicions que va realitzar Pau Lladó per la 
seva aplicació i hem redefinit els diferents fitxers XSD21. 

Sobre els fitxers XSD: 

Com es pot veure, totes les partides segueixen un patró similar. Per tant és 
evident que cada fitxer XML tindrà elements i estructures molt semblants 
els uns dels altres. A fi de reduir el treball d’escriptura de cada fitxer XSD 
s’ha creat un XSD genèric que conté les definicions dels elements comuns 
dels 9 tipus de documents que tracta aquest projecte. A més a més això ens 
permet facilitar els canvis que s’hagin d’aplicar a les parts comunes (només 
s’hauria de modificar un fitxer en lloc de 9). 

Lectura dels documents: 

A fi de parsejar els documents XML hem utilitzat JDOM22. Es tracta d’una llibreria 
per manipular fitxers XML optimitzada per Java. Aquesta llibreria és molt semblant 
a DOM. Però té l’avantatge que al ser optimitzada per Java, ens permet beneficiar-
nos de les característiques de Java. 

                                                        

20 Òbviament, un document vàlid és un document ben format (és a dir que compleix les regles de 
sintaxis bàsiques de XML). 
 
21 Tots els fitxers XSD estan disponibles a l’apartat dels annexos.  
 
22 http://www.jdom.org/ 
 

http://www.jdom.org/
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6.1.5 Javascript 

Javascript23 és un llenguatge de programació lleuger, interpretat, poc tipificat i 
dinàmic. S’utilitza principalment del “costat-client” (client side en anglès24). Aquest 
llenguatge ens ajuda a poder incrementar la interacció entre el sistema i l’usuari. 

S’ha d’evitar utilitzar de forma massiva Javascript ja que pot arribar a 
sobrecarregar la pàgina. A més a més és molt habitual que un script compatible 
amb un determinat navegador web no ho sigui amb un altre. 

En el cas de la nostra aplicació, només hem utilitzat Javascript per realitzar petites 
accions, com per exemple obrir una finestra emergent a fi de que l’usuari pugui 
seleccionar una opció. 

6.1.6 SQL 

SQL (Structured Query Language) és el llenguatge que s’ha utilitzat per interactuar 
amb la capa de dades. 

És un llenguatge normalitzat que permet efectuar operacions (cerques, 
actualitzacions, insercions, supressions, assignació de privilegis, canvis 
d’estructura, etc.) sobre les bases de dades.  

Avui dia casi qualsevol SGBD reconeix el llenguatge SQL. Donada la gran varietat de 
SGBD que existeix avui hem hagut d’escollir. El SGBD “guanyador” és PostgreSQL25. 

Perquè PosgreSQL? 

Presenta aquests avantatges: 

 Té suport per Java. Requisit indispensable 
ja que el nostre projecte està 
desenvolupat en Java 

 És gratuït i lliure (llicència BSD26). El 
nostre portal funcionarà sens ànim de 
lucre. Per tant és importantíssim reduir 
costos en llicències i complir amb la 
legislació vigent. 

                                                        

23 Dissenyat per Netscape Communications Corps i Mozilla Fundacions. Avui és un estàndard ISO.   
 
24 Significa que s’executa en la m{quina del client sense passar pel nostre servidor. S’utilitza aquest 
terme en contraposició al server-side (“costat servidor”). 
 
25  El sistema desenvolupat per Albert Bielsa Camprubí utilitzava MySQL com a SGBD. 
 
26 Berkley Software Distribution 
 

26 Logotip de PostgreSQL 
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 És molt escalable. És un aspecte molt important ja que pretenem reunir 
el major nombre d’interessats en la genealogia. 

 Té un excel·lent suport. 
 És multiplataforma. 
 Compleix amb totes les propietats ACID27. 
 Aquest SGBD és cada vegada més utilitzat i més popular. 

En canvi, també presenta desavantatges: 

 No és dels SGBD més ràpids a la hora de realitzar consultes. 
 Consumeix molts recursos. 

Vam considerar que era més important privilegiar el fet que el SGBD sigui 
escalable i fiable que centrar-nos simplement en la velocitat d’algunes consultes en 
un moment donat. Per això vam escollir PostgreSQL en detriment d’altres SGBD . 

6.1.7 Framework Struts 

La paraula anglesa Framework defineix una estructura conceptual i tecnològica de 
suport definida a fi de permetre organitzar i desenvolupar un nou projecte de 
software. Es tracta d’un disseny reutilitzable. 

6.1.7.1 Funcionament 

És una eina de suport pel desenvolupament d’aplicacions web seguint el patró 
Model-Vista-Controlador sota la plataforma Java EE.  

El seu funcionament queda resumit en el següent diagrama: 

 

27 Funcionament de STRUTS 

                                                        

27 Acrònim anglès de Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (atomicitat, consistència, 
aïllament, definitivitat). És un conjunt de propietats que ha de complir tot SGBD per tal de garantir 
transaccions fiables. 
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El seu funcionament és el següent: 

-Des del navegador es genera una sol·licitud (acció de l’usuari) que és tractada pel 
controlador. 

-El controlador segueix la configuració que està programada al arxiu de 
configuració de struts (anomenat normalment struts-config.xml) i crida el “Action” 
corresponent passant-li els paràmetres rebuts. 

-El “Action” realitza les accions sol·licitades per l’usuari. Interactua amb el domini i 
fa les operacions necessàries segons sigui convenient28.  Una vegada finalitzades 
aquestes accions, el “Action” retorna un resultat de la operació. 

-Segons el resultat retornat el controlador derivarà a un jsp o un altre. 

6.1.7.2 Mecanisme de plantilles 

Com s’ha explicat a l’apartat de disseny, totes les pàgines del sistema tenen una 
estructura molt similar. Es necessitava poder disposar d’un sistema altament 
modular a fi de facilitar les modificacions del nostre sistema. 

S’ha decidit conservar el sistema de Templates posat en funcionament per Albert 
Bielsa. La implementació s’ha realitzat mitjançant l’ajuda de la llibreria JSP 
Template Tags.  

Tal com ho explicava Albert Bielsa, JSP Template Tags és un sistema de plantilles 
que pot ser utilitzat per crear un disseny comú per a totes les finestres del sistema 
web. Més precisament defineix plantilles amb “forats a omplir”. Cadascuna de les 
pàgines que facin servir aquestes plantilles s’encarrega ”d’omplir-los” 

6.1.7.3 Internacionalització 

Encara que el nostre sistema no és multi-llenguatge, si que està concebut per 
facilitar la incorporació d’un nou idioma. 

Això és possible gràcies a la ajuda dels fitxer ApplicationResources. Aquests fitxers 
contenen una sèrie de claus i el seu valor. La seva aparença és la següent: 

 

28 Extret de codi d'un fitxer ApplicationResources 

                                                        

28 Struts no especifica que el domini ha de delegar les responsabilitats per capes. Però és una 
pràctica recomanada el fet de delegar les responsabilitats per capes. 
 



  

74 

 

Els diferents fitxers que composen la capa de presentació contenen les claus. A 
l’hora de generar el fitxer HTML sol·licitat el servidor Apache canvia les claus pel 
valor corresponent. 

Amb això guanyem canviabilitat. Per exemple, si volem que en el web, en lloc 
d’aparèixer “Document” volem veure “Document d’identitat”, només far{ falta 
canviar el valor de la clau generics.dni. D’aquesta manera evitem anar fitxer per 
fitxer canviant el valor. 

Si volguéssim afegir un nou idioma només faria falta copiar el mateix fitxer i 
canviar el valor de les claus a més a més de parametritzar alguns elements més 
propis del Framework. 

 

6.1.6 Llibreries 

A més de les llibreries est{ndards, s’han utilitzat altres llibreries que a continuació 
destacarem: 

JavaMail 

Com es pot comprovar a l’apartat dels casos d’ús, el nostre sistema necessita poder 
enviar correus electrònics als usuaris del sistema. Curiosament, el paquet base de 
Java EE no aporta cap ajuda al respecte. 

Per tant hem hagut de recórrer a una extensió de Java anomenada JavaMail29 que 
facilita l’enviament de correus electrònics des de correus java. 

reCAPTCHA 

reCAPTCHA és una llibreria desenvolupada per Google30 a fi de poder implementar 
filtres “captcha” escrits i auditius. Presenta l’avantatge de ser gratuït i és molt fàcil 
d’implementar. A més a més disposa d’una bona documentació i és molt segur. 

S’ha de remarcar una particularitat d’aquest sistema: l’usuari ha de resoldre dues 
paraules. D’aquestes dues una és coneguda pel sistema i l’altre és una paraula que 
un programa OCR no ha pogut desxifrar. Si la paraula coneguda pel sistema ha 
sigut resolta de forma satisfactòria per l’usuari, el sistema assumeix que l’altra 
paraula que no coneix ha sigut resolta de forma correcta. Òbviament, el sistema 
tornarà a fer la comprovació amb altres usuaris. 

                                                        

29 http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index.html 
 
30 http://www.google.com/recaptcha 
 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index.html
http://www.google.com/recaptcha


  

75 

 

Aquesta particularitat permet ajudar a digitalitzar llibres mantenint una alta 
protecció contra bots i spam. 

 

29 Captura de pantalla d'un reCAPTCHA 

6.2 Estructura del codi 

El nostre codi font està dividit en 7 packages principals diferents. Cada Package té 
el seu propi directori i s’ocupa d’una part de la lògica de negoci del sistema.  Més 
concretament són: 

 Action 
 Bean 
 Filter 
 Form 
 Parser31 
 Transaction 
 Util 

Action: 

És el mediador entre la vista i el model. Transmet les dades des de la vista cap al 
procés específic del model. Conté una classe per cada tipus de sol·licitud possible. 
Cadascuna d’aquestes classes hereta la Classe Action del Package genèric 
org.apache.struts.action.  

Beans: 

Conté les classes que defineixen els diferents components de tipus Entreprise 
JavaBeans (EJB). 

Filter: 

Aquest Package pretén filtrar l’accés d’un usuari concret a una p{gina concreta en 
base a la sol·licitud d’accés. En el cas del nostre sistema els criteri del filtre 

                                                        

31 Aquest package és totalment nou respecte a la aplicació d’Albert Bielsa. 
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dependran de la sessió d’usuari. 

Form: 

Aquest Package conté classes que hereten la classe ActionForm de 
org.apache.struts.action.ActionForm. Manté l’estat de la sessió per l’aplicació web. 
L’objecte ActionForm s’omple autom{ticament en el servidor amb les dades 
introduïdes en un formulari pel client (Client-side). 

Parser: 

Aquest Package conté les eines necessàries a fi de poder llegir un fitxer XML. Conté 
una classe principal anomenada XMLParser que gestiona la part genèrica dels 
fitxers que s’analitzen. A més a més existeix una classe (que hereta XMLParser) per 
cada tipus de fitxer XML susceptible de ser analitzat pel sistema. 

Transaction: 

Aquest Package s’encarrega  de guardar de forma persistent les dades en una base 
de dades. Està composat per una classe Transaction que conté les dades 
genèriques per cada tipus de transacció. A més a més existeix una classe (que 
hereta Transaction) per cada tipus d’acció susceptible de ser realitzat contra la 
base de dades. 

Cal remarcar que s’han creat dos nous sub-packages que no existien abans: 

 TrParser: Conté les classes que permeten guardar el resultat d’un 
buidatge a la base de dades. Hi ha una classe genèrica amb les 
operacions comunes a tots els tipus de buidatges i una sub-classe per 
cada tipus de buidatge. 

 TrQuery: Conté les classes que permeten consultar el resultat d’un 
buidatge a la base de dades. Hi ha una classe genèrica amb les 
operacions comunes a tots els tipus de buidatges i una sub-classe per 
cada tipus de buidatge. 

Util: 

Aquest Package conté classes amb funcions i procediments estàtics que poden ser 
d’utilitat per més d’una classe. 
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7. PROVES 

Les proves de software són els processos que permeten verificar i revelar la 
qualitat d’un producte de software. 

L’objectiu principal d’un procés de proves no ha de ser provar l’absència d’errors 
sino intentar trobar-ne. Això ens obliga a realitzar proves avançades per procurar 
trobar el m{xim d’errors possibles. 

El fet de trobar errors i solucionar-los permet millorar molt la qualitat d’un 
sistema. És per això que s’ha de considerar les proves com un apartat fonamental 
del desenvolupament d’un projecte de software. 

Al llarg del període de proves hem realitzat dos tipus de proves: les proves 
unitàries i les proves globals. 

7.1 Proves unitàries 

Les proves unit{ries són una forma de poder provar el correcte funcionament d’un 
determinat mòdul de codi. Això permet assegurar-nos que cadascú dels mòduls 
funcioni correctament per separat. 

Al llarg de la implementació hem anat comprovant el funcionament de les funcions 
i les classes que anàvem creant. 

Aquest tipus de proves permet és molt pràctic ja que els errors estan més acotats 
(hi ha menys codi per tractar) i per tant més fàcils de trobar i tractar. 

A més a més al tenir la seguretat que el codi funcionava correctament de forma 
individual hem aconseguit simplificar la integració posterior.  

Aquestes proves s’han realitzat sobre totes les capes existents al sistema. També 
s’han fet proves per separat per comprovar que els fitxers XSD estaven ben 
definits. 

7.2 Proves globals 

Les proves globals o proves d’integració serveixen per comprovar la verificació del 
correcte funcionament d’un determinat procés. Permeten comprovar que les 
diferents unitats del codi que ja s’han provat s’enllacen correctament entre elles. 

En el nostre cas han consistit en l’execució dels diferents casos d’ús de l’aplicació.  
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7.3 Dimensions 

Per fer-nos una idea de la dimensió d’aquesta fase, podem aportar algunes xifres. 
Al sistema hi ha més de 20 casos d’ús. 

Alguns casos d’ús, com guardar un buidatge o mostrar un registre buidat 
requereixen un mínim de 9 proves cadascú (una prova per cada tipus de partida 
existint).  

Cal tenir en compte que per un mateix Cas d’Ús o prova unit{ria s’han fet varies 
proves a fi de cobrir el màxim de situacions possibles, entre elles les més extremes. 
Això mostra que el procés de prova, encara que sigui un dels menys visibles, no 
deixa de ser una etapa costosa de la fase de desenvolupament. 
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8. CONCLUSIONS 

8.1 Valoració personal 

El desenvolupament d’aquest projecte ha sigut molt enriquidor.  

D’un punt de vista tècnic, m’ha permet reafirmar els coneixements que havia 
adquirit durant la carrera. Per exemple, el temari impartit a ES1, ES2, BD, PROP, 
XCA i a algunes altres assignatures ha sigut de gran utilitat per portar aquest 
projecte endavant. Aquest projecte m’ha permès veure com tots els conceptes 
apresos a la carrera encaixen entre ells. 

Cal remarcar que la majoria de les coses apreses a la carrera eren imminentment 
teòriques i que aquest projecte m’ha ajudat a assentar-les mitjançant la pràctica. 

Malgrat conèixer molta teoria, he hagut de ser autodidacta en moltes ocasions. 
Com per exemple a la hora d’aprendre nous llenguatges (com JSP, XSD), a utilitzar 
noves tecnologies (Servidors Apache, ús de Frameworks, etc.) i per manipular 
certes eines (Visio, Project, etc.). 

A nivell organitzatiu he après molt. He pogut veure que fer una planificació des del 
principi és essencial. He vist que si invertim temps des de bon inici en planificar 
després podem treballar molt millor i de forma ordenada. 

Encara que no he pogut complir amb el calendari que m’havia definit estic satisfet 
del treball realitzat ja que he pogut complir amb els objectius que m’havia fixat des 
del principi. Però, la cosa no s’acaba aquí, ja que encara es pot ampliar aquesta eina 
i millorar la integració amb els altres projectes relacionats. 

8.2 Línies de futur 

Encara que aquest projecte està acabat, no és el cas pel projecte que l’engloba. 
Deixant de costat les millores que sempre es poden fer, podem definir els següents 
passos que s’han de donar. 

 Integració total amb l’eina de Pau Lladó: Com s’ha dit anteriorment, el 
format dels fitxers XML ha canviat (i per tant el format dels XSD també). 
També es podria simplificar per l’usuari de l’aplicació de buidatges el 
transferir dades a la web de buidatges.  

 Integració amb el sistema web de la Societat Catalana de Genealogia: Pel 
bon funcionament d’aquesta eina el millor seria que un organisme 
extern gestioni els membres de la comunitat.  Aquest organisme seria la 
SCGHSVN. D’aquesta manera, seria aquesta societat l’encarregada de 
donar d’alta membres i de donar els diferents permisos. D’aquesta 
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manera la nostra aplicació no hauria de guardar cap dada relativa als 
usuaris. L’autentificació dels usuaris es faria contra els sistemes de la 
SCGHSVN. Aquesta evolució requereix millores de part dels dos 
sistemes.  

 Incorporació de més tipus de partides: Actualment el sistema dona 
suport a la recopilació i consulta de dades referents a partides religioses. 
També es pot contemplar la possibilitat d’incloure partides civils. 

 Millorar la funcionalitat de revisió: Quan s’afegeix un buidatge de 
revisió, el sistema podria oferir la possibilitat de fusionar les dades en 
un sol registre facilitat així les cerques. 

 Implementar algorismes de cerca avançats: El sistema hauria de poder 
ser capaç de buscar noms de persones semblants als que l’usuari 
sol·licita. Això seria necessari ja que un mateix nom pot estar escrit de 
diferents formes. Per exemple, el cognom “Mayol” també es pot veure 
escrit “Mallol”. El fet d’obviar aquestes diferències han de poder fer un 
gran pas endavant pel que fa a efectuar cerques.   
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9. MANUAL D’USUARI 

En aquesta part pretenem detallar com utilitzar aquesta aplicació. 

Visitants: 

Benvinguda i Login : 

 

Aquesta pantalla és la primera que ens trobarem al accedir. Permet autentificar-se 
utilitzant els camps “Identificador d’usuari” i “Clau d’accés”. La validació es realitza 
mitjançant el botó “Entrar”. 

Si no tenim usuari podem registrar-nos clicant sobre “Vull Registrar-me”. 

Si no recordem la nostra clau d’accés podem restituir-la clicant sobre “He oblidat la 
meva clau”. 

 

Recuperar contrasenya : 

 

Des d’aquest punt podem recuperar la nostra contrasenya indicant l’identificador 
d’usuari i el nostre e-mail. Si l’e-mail indicat correspon amb el del identificador, el 
sistema generarà una nova contrasenya i ens notificarà el resultat amb un e-mail. 
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Registrar-se: 

 

Aquesta pantalla està concebuda per poder registrar-se. Hem d’omplir els camps i 
clicar sobre el botó registrar-se. D’haver-hi qualsevol problema el sistema ens ho 
notificarà. 

Si el codi de verificació visual no es veu bé podem sol·licitar una altra imatge. Si 
algú tingués deficiències visuals pot optar per un codi de verificació auditiu. 
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Col·laboradors: 

Després d’autentificar-nos, podrem veure el següent panell de control (encerclat 
en vermell): 

 

Al clicar en un enllaç podrem accedir a una funcionalitat particular del sistema. 

Les meves dades: 

Quan un col·laborador ho cregui important pot accedir en tot moment a les seves 
dades personals i modificar-les. Per això ha de clicar sobre l’enllaç ”Les meves 
dades”. L’usuari ser{ redirigit a una p{gina on pot escollir entre modificar les seves 
dades personals o modificar la seva clau d’accés. 

En els dos casos s’haur{ d’omplir un formulari semblant al de la registració. 

Els meus missatges: 

Per consultar els nostres missatges hem de fer clic sobre l’enllaç “Els meus 
missatges”. Apareixerà un link on podrem sol·licitar crear un nou missatge. 

A sota d’aquest enllaç trobarem un llistat dels últims 20 missatges rebut. Al fer clic 
sobre l’assumpte podrem visualitzar el missatge sencer. El sistema oferir{ com a 
opció el poder respondre al missatge que a la pràctica serà com crear un nou 
missatge. 
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Crear un nou missatge: 

Per crear un missatge haurem d’indicar un destinatari, un assumpte i un cos. 
Finalment clicant sobre el botó “Envia” el missatge s’enviar{ i serem redirigits  a la 
zona de missatges. Si no coneixem exactament el nom del destinatari, al fer clic 
sobre l’enllaç “Veure llistat” s’obrir{ una nova finestra (la que apareix sobre la 
captura) des d’on podrem seleccionar el destinatari desitjat: 

 

Donar-se de baixa: 

En tot moment ens podrem donar de baixa clicant l’enllaç “Donar-se de baixa”. El 
sistema demanarà confirmació i procedirà a donar-nos de baixa impedint-nos 
accedir al sistema. 

Consultar sol·licituds: 

Si volem consultar les nostres sol·licituds hem de fer clic sobre l’enllaç intitulat 
“Les meves sol·licituds”. Apareixer{ una pantalla com aquesta: 
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Hi trobem el llistat de totes les sol·licituds que hem realitzat. Si volem en podem 
seleccionar una i cancel·lar la. D’aquesta manera ja no constar{ que sol·licitem 
buidar el lot en qüestió. 

Estat dels buidatges: 

Si volem consultar l’estat dels nostres buidatges hem de seguir l’enllaç “Estat dels 
meus buidatges”. A continuació el sistema ens presentar{ un llistat semblant a 
aquest: 

 

Hi podem veure un llistat de tots els buidatges que ens han estat assignats. Les 
assignacions no finalitzades es poden  seleccionar. Si es fa clic sobre el lot, podrem 
descarregar el fitxer que es va aportar quan es va crear el llibre que conté el lot que 
hem de buidar. Si fos un buidatge de revisió, podríem descarregar el fitxer antic 
fent clic sobre el tipus. 

Per finalitzar un buidatge hem de seleccionar l’assignació que volem acabar, 
seleccionar el fitxer que conté les dades del lot i prémer el botó “Finalitzar 
buidatge”. El sistema comprovar{ la correctesa del fitxer aportat, ho guardar{ a la 
base de dades i finalment marcarà el buidatge com a acabat. 

 

Aportar nou llibre: 

Per tal d’aportar un nou llibre al sistema, hem de clicar sobre l’enllaç “Aportar 
Llibre”. Hem d’omplir  els camps sol·licitats. El sistema ens avisarà de qualsevol 
error. 

Per escollir un esdeveniment, un fons documental o un arxiu, el procés és similar al 
que s’ha vist per escollir un destinatari a crear un nou Missatge. 

De cara a la divisió, si escollim crear un lot que comenci en unes pàgines ben 
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definides, hem d’introduir les p{gines d’inici dels lots desitjats separades per un 
espai. El primer lot ha de començar en la pàgina 1. No pot haver-hi cap nombre 
superior al número de pàgines del sistema. 

 

 

Crear arxiu: 

Per crear un arxiu a la base de dades hem de prémer l’enllaç “Crear arxiu”. El 
sistema ens presentar{ un formulari que hem d’omplir. Quan acabem hem de 
validar l’acció. Si hi han errors el sistema ens ho notificaria. 

 

Crear fons documental: 

Per crear un fons documental a la base de dades hem de prémer l’enllaç “Crear un 
Fons Documental”. El sistema ens presentar{ un formulari que hem d’omplir. Quan 
acabem hem de validar l’acció. Si hi han errors el sistema ens ho notificaria. 

 

Buscar llibres: 

A fi de buscar un llibre hem de seguir l’enllaç “Llibres”. El sistema ens mostrar{ un 
formulari on podem establir els criteris de cerca. Els camps deixats en blanc no es 
tindran en compte per fer la cerca. El resultat quedaria presentat de la següent 
forma: 



  

87 

 

 

Si volem podem seleccionar un llibre i prémer el botó “Veure Lots”.  Passaríem a 
veure una pantalla semblant a la següent: 

 

El que veiem és el llistat dels lots del llibre seleccionat. Podem seleccionar un lot i 
sol·licitar buidar-lo clicant sobre el botó “Sol·licitar”. 

 

Cercar partida: 

Per realitzar cerques sobre els buidatges efectuats hem de seguir l’enllaç “Buscar 
partida”. El sistema ens presentar{ un formulari on hem d’establir els criteris per 
filtrar les dades. Els camps deixats en blanc seran ignorats. També tenim l’opció de 
llistar per rol o per partida. Llistar per rols implica que el sistema llistarà el 
resultat per rols. Llistar per partides implica que el sistema llistarà el resultat per 
partides. 

El llistat retornat seria semblant a aquest: 

 

Per veure la partida amb tots els detalls hem de fer clic sobre “veure partida”. 
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Administradors: 

Alternar entre la zona d’administrador i la zona de col·laborador: 

 

Per alternar entre la zona d’administrador i la zona de col·laborador hem de 
seleccionar en quin mode volem entrar en la part superior dreta. Si ja hem entrat 
en una zona ser{ necessari seleccionar l’opció “Tornar al inici”. 

 

Gestió d’usuaris: 

Quan un administrador vol gestionar els usuaris del sistema, ha de segui l’enllaç 

intitulat “Col·laboradors”. Seguidament el sistema llista els usuaris del sistema 

donant una sèrie d’opcions: 

 

Des d’aquesta pantalla podem reordenar el llistat segons ens convingui. Podem 

seleccionar un o més  usuaris i realitzar sobre ells aquestes accions: 

 -Donar de baixa: Es dona de baixa els usuaris seleccionats. 

 -Donar privilegis: Afegim  privilegis als usuaris seleccionats. 

 -Treure privilegis: Retirar privilegis als usuaris seleccionats. 
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Assignar revisió: 

Per assignar una revisió l’administrador ha d’accedir a l’apartat de revisions 

mitjançant l’enllaç “Assignar Revisió”. L’apartat de revisions s’assembla a aquesta 

captura: 

 

Per assignar una revisió l’administrador ha de seleccionar un buidatge de la llista i 

un usuari a qui vol assignar el procés de revisió i validar la seva acció prement el 

botó “Assignar Revisió”. 

 

Operacions sobre els llibres: 

Després d’una cerca de llibres un administrador disposa de més opcions que un 

simple col·laborador. Aquestes opcions són: 

-donar de baixa un llibre: Després de seleccionar un llibre del llistat 

l’administrador el pot donar de baixa prement el botó “Donar de Baixa”. 

-modificar un llibre: Després de seleccionar un llibre del llistat 

l’administrador el pot donar de baixa prement el botó “Modificar”. L’usuari 

passa a ser redirigit a una pàgina des d’on pot modificar les dades que 

cregui convenient i validar quan acaba. Aquest procés és similar a la creació 

d’un nou llibre. 

 

Operacions sobre els lots: 

Després de llistar lots un administrador disposa de més opcions que un simple 

col·laborador. Aquestes opcions són: 
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-Dividir lot: Després de seleccionar un lot del llistat l’administrador pot 

dividir-lo clicant sobre el botó “Dividir Lot”. L’usuari passa a ser redirigit a 

una p{gina on ha d’especificar com el vol dividir. La manera de fer-ho és 

semblant a la de fer-ho durant la creació d’un llibre. 

 -Consultar assignacions: Després de seleccionar un lot del llistat 

l’administrador pot veure un llistat de les assignacions existents al sistema 

clicant sobre el botó “Assignacions” 

 -Assignar lot: Després de seleccionar un lot del llistat l’administrador el pot 

assignar a un usuari prement el botó assignar. L’Administrador serà 

redirigit a una pàgina com aquesta. 

 

Des d’aquesta pantalla ha d’indicar a qui el vol assignar i afegir un 

comentari si ho desitja. Finalment ha de validar fent clic sobre el botó 

“Valida”. 

-Consultar sol·licituds: Després de seleccionar un lot del llistat 

l’administrador pot veure un llistat de les sol·licituds realitzades pels 

col·laboradors del sistema per aquest lot concret. Des d’aquest nou llistat 

l’administrador pot seleccionar una sol·licitud i aprovar-la. D’aquesta 

manera es crearà una assignació de forma automàtica. La pantalla en 

qüestió té aquest aspecte: 
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Llistar fons documentals: 

Si un administrador vol llistar els fons documentals del sistema ha de seguir 

l’enllaç “Fons documentals”. Es mostrarà un llistat dels diferents fons enregistrats 

al sistema. 

 

Si l’administrador desitja modificar el contingut d’un fons documental ho pot fer 

seleccionant-ho i prement el botó “Modificar”. El sistema li mostrar{ una p{gina 

des d’on pot canviar les dades que desitgi i guardar les modificacions validant 

l’acció. És un procés similar a la creació d’un fons documental. Si durant el procés 

de modificació es canviés el nom del fons documental, el sistema modificarà tots 

els llibres afectats pel canvi.  
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12. ANNEXOS 

Models Conceptuals Específics 

 

Recordem que els models conceptuals específics considerats són els següents: 

 

 Baptismes 

 Confirmacions 

 Compliments Pasquals 

 Expedients Matrimonials 

 Dispenses Matrimonials 

 Capítols Matrimonials 

 Matrimonis 

 Testaments 

 Òbits 

 

La totalitat d’aquests esquemes són extrets de la memòria de Pau Lladó.  
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Model Conceptual Baptismes: 
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Model Conceptual Confirmacions: 
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Model Conceptual Compliments Pasquals: 
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Model Conceptual Expedients Matrimonials: 
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Model Conceptual Dispenses Matrimonials: 
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Model Conceptual Capítols Matrimonials: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

104 

 

Model Conceptual Matrimonis: 
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Model Conceptual Testaments: 
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Model Conceptual Òbits: 
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Contingut dels fitxers XSD 

 

Generic 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

 elementFormDefault="qualified">   

  

 <xsd:simpleType name="EstatCivil"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="solter" /> 

   <xsd:enumeration value="casat" /> 

   <xsd:enumeration value="divorciat" /> 

   <xsd:enumeration value="vidu" /> 

   <xsd:enumeration value="celibe" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType>  

  

 <xsd:simpleType name="Cara"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="recto" /> 

   <xsd:enumeration value="verso" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

  

 <xsd:complexType name="partida_simple"> 

  <xsd:attribute name="pagina"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cara"  type="Cara" use="required" /> 

  <xsd:attribute name="localitzacio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType>  

 

 <xsd:simpleType name="Sexe"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="home" /> 

   <xsd:enumeration value="dona" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType>  

  

 <xsd:simpleType name="TipusFill"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="legitim" /> 

   <xsd:enumeration value="illegitim" /> 

   <xsd:enumeration value="natural" /> 

   <xsd:enumeration value="adoptat" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

  

 <xsd:simpleType name="EstatVital"> 

  <xsd:restriction base="xsd:string"> 

   <xsd:enumeration value="viu" /> 

   <xsd:enumeration value="difunt" /> 

  </xsd:restriction> 

 </xsd:simpleType> 

  

 <xsd:complexType name="rol"> 

  <xsd:attribute name="nom"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cognom1"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cognom2"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="sexe"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="estat_vital"  type="EstatVital"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="id"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

  

 <xsd:complexType name="oficiant" > 

  <xsd:attribute name="carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 



  

108 

 

  <xsd:attribute name="oficia_a"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

  

 <xsd:complexType name="testimoni" > 

  <xsd:attribute name="ofici"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType>  

  

 <xsd:complexType name="padri" > 

  <xsd:attribute name="ofici"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

  

 <xsd:complexType name="altre_relacio" > 

  <xsd:attribute name="vincle"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="relacionat"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="participant"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

  

 <xsd:complexType name="relacio_familiar" > 

  <xsd:attribute name="vincle"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="comentari"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="protagonista"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="participant"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

  

 <xsd:complexType name="rol_anomenat"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici_carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

  

</xsd:schema> 

Dispenses 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="partida_simple" type="partida_simple" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="dispensa" type="dispensa" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_nuvi" type="rol_nuvi" minOccurs="1"  maxOccurs="2"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="document"> 

  <xsd:attribute name="tipus"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="nom"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="descripcio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="partida_simple"> 

  <xsd:attribute name="pagina"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cara"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="localitzacio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="dispensa"> 
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  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="document" type="document" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="data_expedient"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="observacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="permis_roma"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="grau"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="causa"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="peticio"> 

  <xsd:attribute name="data_peticio"  type="xsd:string"  use="required" />  

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_nuvi"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_naix"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_anomenat"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici_carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="oficiant" type="oficiant" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol"> 

  <xsd:attribute name="nom"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cognom1"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cognom2"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="sexe"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="estat_vital"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="id"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="oficiant" > 

  <xsd:attribute name="carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="oficia_a"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="testimoni" > 

  <xsd:attribute name="ofici"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="altre_relacio" > 

  <xsd:attribute name="vincle"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="relacionat"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="participant"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="relacio_familiar" > 

  <xsd:attribute name="vincle"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="comentari"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="protagonista"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="participant"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Compliments 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
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 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="compliment" type="compliment" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="data"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="compliment"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_feligres" type="rol_feligres" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="pagina"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cara"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="localitzacio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="posicio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="confirmacions"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="confirmacio" type="xsd:string" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="data"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="capcalera"> 

  <xsd:attribute name="data"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_feligres"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ordre"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="num_marques"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="edat"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="membre"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="unitatf"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="nom_casa"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="adreca"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_anomenat"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici_carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 
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   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="oficiant" type="oficiant" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

    <xsd:element name="padri" type="padri" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol"> 

  <xsd:attribute name="nom"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cognom1"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cognom2"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="sexe"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="estat_vital"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="id"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="oficiant" > 

  <xsd:attribute name="carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="oficia_a"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="padri" > 

  <xsd:attribute name="ofici"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="altre_relacio" > 

  <xsd:attribute name="vincle"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="relacionat"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="participant"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="relacio_familiar" > 

  <xsd:attribute name="vincle"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="comentari"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="protagonista"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="participant"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Matrimonis 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

           elementFormDefault="qualified"> 

      

    <xsd:include schemaLocation="generic.xsd" /> 

  

 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="partida_simple" type="partida_simple" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="matrimoni" type="matrimoni" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_nuvi" type="rol_nuvi" minOccurs="1"  maxOccurs="2"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="matrimoni"> 

  <xsd:attribute name="data_matrimoni"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_missa"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="dispenses"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="notes"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="amonestacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="rol_nuvi"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici_carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_naix"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_fill"  type="TipusFill"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="oficiant" type="oficiant" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

    <xsd:element name="testimoni" type="testimoni" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Confirmacions 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

           elementFormDefault="qualified"> 

      

    <xsd:include schemaLocation="generic.xsd" /> 

  

 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="confirmacio" type="confirmacio" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="data"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="confirmacio"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_confirmat" type="rol_confirmat" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="pagina"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cara"  type="Cara"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="localitzacio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="posicio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="confirmacions"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="confirmacio" type="confirmacio" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="data"  type="xsd:date"  use="required" /> 
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  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="capcalera"> 

  <xsd:attribute name="data"  type="xsd:date"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_confirmat"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="edat"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_fill"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="oficiant" type="oficiant" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

    <xsd:element name="padri" type="padri" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Obits 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

           elementFormDefault="qualified"> 

      

    <xsd:include schemaLocation="generic.xsd" /> 

  

 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="partida_simple" type="partida_simple" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="obit" type="obit" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_difunt" type="rol_difunt" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="obit"> 

  <xsd:attribute name="hora"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="observacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_ob"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_ent"  type="xsd:date"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="anotacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="notes"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="despeses"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="causa_def"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc_ent"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc_test"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_difunt"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 
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  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_naix"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_fill"  type="TipusFill"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="oficiant" type="oficiant2" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="oficiant2" > 

  <xsd:attribute name="carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="oficia_a"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="drets"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="observacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Baptismes 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

           elementFormDefault="qualified"> 

      

    <xsd:include schemaLocation="generic.xsd" /> 

  

 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="partida_simple" type="partida_simple" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="baptisme" type="baptisme" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_batejat" type="rol_batejat" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="baptisme"> 

  <xsd:attribute name="data_baptisme"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_partida"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="anotacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="notes"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="observacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_batejat"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="altres_noms"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_naix"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="hora_naix"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_fill"  type="TipusFill"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="oficiant" type="oficiant" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

    <xsd:element name="padri" type="padri" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 
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   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

 </xsd:complexType>  

</xsd:schema> 

 

Expedients 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

           elementFormDefault="qualified"> 

      

    <xsd:include schemaLocation="generic.xsd" /> 

  

 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="partida_simple" type="partida_simple" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="expedient" type="expedient" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_nuvi" type="rol_nuvi" minOccurs="1"  maxOccurs="2"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="document"> 

  <xsd:attribute name="tipus"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="nom"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="descripcio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="expedient"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="document" type="document" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="data_matrimoni"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="notes"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_nuvi"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici_carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_naix"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_fill"  type="TipusFill"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="oficiant" type="oficiant" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Capitols 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 
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  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="partida_simple" type="partida_simple" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="capitol_matrimonial" type="capitol_matrimonial" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_nuvi" type="rol_nuvi" minOccurs="1"  maxOccurs="2"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="partida_simple"> 

  <xsd:attribute name="pagina"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cara"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="localitzacio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="lloc"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="tipus_lloc"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="capitol_matrimonial"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="clausules" type="clausules" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="aportacio" type="aportacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="data_matrimoni"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="clausules"> 

  <xsd:attribute name="descripcio"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="origen"> 

  <xsd:attribute name="rol"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="aportacio"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="origen" type="origen" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="element"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_nuvi"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici_carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_naix"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_fill"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_anomenat"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici_carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:choice> 

    <xsd:element name="oficiant" type="oficiant" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

    <xsd:element name="testimoni" type="testimoni" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   </xsd:choice> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 
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 <xsd:complexType name="rol"> 

  <xsd:attribute name="nom"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cognom1"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="cognom2"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="sexe"  type="xsd:string"  use="required"  /> 

  <xsd:attribute name="estat_vital"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="id"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="oficiant" > 

  <xsd:attribute name="carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="oficia_a"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="testimoni" > 

  <xsd:attribute name="ofici"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="altre_relacio" > 

  <xsd:attribute name="vincle"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="relacionat"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="participant"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="relacio_familiar" > 

  <xsd:attribute name="vincle"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="comentari"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="protagonista"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="participant"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 

 

Testaments 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

           elementFormDefault="qualified"> 

      

    <xsd:include schemaLocation="generic.xsd" /> 

  

 <xsd:element name="buidatge" type="buidatge" /> 

 <xsd:complexType name="buidatge"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="registre" type="registre" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="registre"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="partida_simple" type="partida_simple" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="testament" type="testament" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

   <xsd:element name="rol_anomenat" type="rol_anomenat" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="rol_testador" type="rol_testador" minOccurs="1"  maxOccurs="2"/> 

   <xsd:element name="rol_participant" type="rol_participant" minOccurs="1"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="altre_relacio" type="altre_relacio" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="relacio_familiar" type="relacio_familiar" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="testament"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="patrimoni" type="patrimoni" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

   <xsd:element name="clausula" type="clausula" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="data"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="anotacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="notes"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="observacions"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="clausula"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="beneficia" type="beneficia" minOccurs="0"  maxOccurs="unbounded"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="descripcio"  type="xsd:string"  use="required" />  
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  <xsd:attribute name="ordre"  type="xsd:string"  use="required" />  

  <xsd:attribute name="accio"  type="xsd:string"  use="required" />  

  <xsd:attribute name="condicions"  type="xsd:string"  use="required" />   

  <xsd:attribute name="tipus"  type="xsd:string"  use="required" />   

  <xsd:attribute name="id"  type="xsd:double"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="beneficia"> 

  <xsd:attribute name="id"  type="xsd:double"  use="required" />  

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="patrimoni"> 

  <xsd:attribute name="rom"  type="xsd:string"  use="required" />  

  <xsd:attribute name="descripcio"  type="xsd:string"  use="required" />  

  <xsd:attribute name="quantitat"  type="xsd:string"  use="required" />  

  <xsd:attribute name="clausula"  type="xsd:double"  use="required" />   

  <xsd:attribute name="tipus"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_testador"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="edat"  type="xsd:double"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="data_naix"  type="xsd:date"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus_fill"  type="TipusFill"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

 <xsd:complexType name="rol_participant"> 

  <xsd:sequence> 

   <xsd:element name="rol" type="rol" minOccurs="1"  maxOccurs="1"/> 

  </xsd:sequence> 

  <xsd:attribute name="alies"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="estat_civil"  type="EstatCivil"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="tipus"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="ofici_carrec"  type="xsd:string"  use="required" /> 

  <xsd:attribute name="oficia_a"  type="xsd:string"  use="required" /> 

 </xsd:complexType> 

</xsd:schema> 
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Model físic de bases de dades 

 
CREATE TABLE _baptismes 
( 
  id integer NOT NULL, 
  data_baptisme date, 
  data_partida date, 
  anotacions character varying, 
  notes character varying, 
  observacions character varying, 
  pagina integer, 
  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  CONSTRAINT _baptisme_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _baptismes_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 
 
CREATE INDEX id_bapt 
  ON _baptismes 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _capitols 
( 
  pagina character varying, 
  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  data_matrimoni date, 
  id integer NOT NULL, 
  CONSTRAINT _capitols_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _capitols_id_fkey FOREIGN 
KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
); 

 
CREATE INDEX id_capitol 
  ON _capitols 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _capitols_apor_origen 
( 
  apor integer NOT NULL, 
  origen integer NOT NULL, 
  CONSTRAINT _capitol_apor_origen_pkey 
PRIMARY KEY (apor, origen), 
  CONSTRAINT 
_capitols_apor_origen_apor_fkey FOREIGN 
KEY (apor) 
      REFERENCES _capitols_aportacions (id) 
MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE, 
  CONSTRAINT 
_capitols_apor_origen_origen_fkey 
FOREIGN KEY (origen) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE _capitols_aportacions 
( 
  id serial NOT NULL, 
  element character varying, 
  capitol integer, 
  CONSTRAINT _capitols_aportacions_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT 
_capitols_aportacions_capitol_fkey 
FOREIGN KEY (capitol) 
      REFERENCES _capitols (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
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CREATE TABLE _capitols_clausules 
( 
  id serial NOT NULL, 
  descripcio character varying, 
  capitol integer, 
  CONSTRAINT _capitols_clausules_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT 
_capitols_clausules_capitol_fkey FOREIGN 
KEY (capitol) 
      REFERENCES _capitols (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE _compliments 
( 
  pagina integer, 
  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  id integer NOT NULL, 
  posicio integer, 
  composta integer, 
  CONSTRAINT _compliments_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT 
_compliments_composta_fkey FOREIGN 
KEY (composta) 
      REFERENCES _partides_compostes (id) 
MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE, 
  CONSTRAINT _compliments_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_compli 
  ON _compliments 

  USING btree 
  (id);  
 
CREATE INDEX id_cp_compli 
  ON _compliments 
  USING btree 
  (composta);  
 
CREATE TABLE _confirmacions 
( 
  pagina integer, 
  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  id integer NOT NULL, 
  posicio integer, 
  composta integer, 
  CONSTRAINT _confirmacions_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT 
_confirmacions_composta_fkey FOREIGN 
KEY (composta) 
      REFERENCES _partides_compostes (id) 
MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE, 
  CONSTRAINT _confirmacions_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_confirmacio 
  ON _confirmacions 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE INDEX id_cp_conf 
  ON _confirmacions 
  USING btree 
  (composta);  
 
CREATE TABLE _dispensa 
( 
  id integer NOT NULL, 
  pagina character varying, 
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  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  data_expedient date, 
  observacions character varying, 
  permis_roma boolean, 
  grau character varying, 
  causa character varying, 
  tipus character varying, 
  CONSTRAINT _dispensa_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _dispensa_id_fkey FOREIGN 
KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_dispensa 
  ON _dispensa 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _documents_adjunts 
( 
  tipus character varying, 
  nom character varying, 
  descripcio character varying, 
  partida integer, 
  id serial NOT NULL, 
  CONSTRAINT _documents_adjunts_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT 
_documents_adjunts_partida_fkey 
FOREIGN KEY (partida) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX da_partida_ref 
  ON _documents_adjunts 
  USING btree 

  (partida);  
 
CREATE TABLE _expedients 
( 
  id integer NOT NULL, 
  pagina character varying, 
  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  data_matrimoni date, 
  notes character varying, 
  CONSTRAINT _expedients_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _expedients_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_expedient 
  ON _expedients 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _matrimoni 
( 
  pagina integer, 
  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  data_matrimoni date, 
  data_missa date, 
  dispenses character varying, 
  notes character varying, 
  amonestacions character varying, 
  id integer NOT NULL, 
  CONSTRAINT _matrimoni_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _matrimoni_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
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);  
 
CREATE INDEX id_matrimoni 
  ON _matrimoni 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _obits 
( 
  id integer NOT NULL, 
  hora character varying, 
  observacions character varying, 
  data_ob date, 
  data_ent date, 
  anotacions character varying, 
  notes character varying, 
  despeses character varying, 
  causa_def character varying, 
  lloc_ent character varying, 
  lloc_test character varying, 
  pagina integer, 
  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  CONSTRAINT _obits_pkey PRIMARY KEY 
(id), 
  CONSTRAINT _obits_id_fkey FOREIGN KEY 
(id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_obit 
  ON _obits 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _partides 
( 
  id bigserial NOT NULL, 
  lloc character varying, 
  tipus_lloc character varying, 
  tipus character varying, 
  data date, 
  buidatge integer, 

  CONSTRAINT _partides_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _partides_buidatge_fkey 
FOREIGN KEY (buidatge) 
      REFERENCES buidatges (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX data 
  ON _partides 
  USING btree 
  (data);  
 
CREATE INDEX id 
  ON _partides 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE INDEX tipus 
  ON _partides 
  USING btree 
  (tipus);  
 
CREATE TABLE _partides_compostes 
( 
  id integer NOT NULL, 
  tipus character varying, 
  data date, 
  CONSTRAINT _partides_compostes_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT 
_partides_compostes_id_fkey FOREIGN 
KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE _relacions 
( 
  rol integer NOT NULL, 
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  participant integer NOT NULL, 
  vincle character varying, 
  comentari character varying, 
  tipus character varying NOT NULL, 
  CONSTRAINT _relacions_altres_pkey 
PRIMARY KEY (rol, participant), 
  CONSTRAINT _relacions_participant_fkey 
FOREIGN KEY (participant) 
      REFERENCES _rol_participant (id) 
MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE, 
  CONSTRAINT _relacions_rol_fkey 
FOREIGN KEY (rol) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_relacionat 
  ON _relacions 
  USING btree 
  (rol);  
 
CREATE TABLE _rol_anomenat 
( 
  rol integer NOT NULL, 
  alies character varying, 
  estat_civil character varying, 
  ofici_carrec character varying, 
  CONSTRAINT _rol_anomenat_pkey 
PRIMARY KEY (rol), 
  CONSTRAINT _rol_anomenat_rol_fkey 
FOREIGN KEY (rol) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_anomenat 
  ON _rol_anomenat 
  USING btree 
  (rol);  
 

CREATE TABLE _rol_batejat 
( 
  id integer NOT NULL, 
  altres_noms character varying, 
  data_naixament character varying, 
  tipus_fill character varying, 
  hora_naixament character varying, 
  CONSTRAINT _pro_batejat_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _rol_batejat_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_batejat 
  ON _rol_batejat 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _rol_confirmat 
( 
  id integer NOT NULL, 
  edat integer, 
  tipus_fill character varying, 
  estat_civil character varying, 
  CONSTRAINT _rol_confirmat_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT _rol_confirmat_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_confirmat 
  ON _rol_confirmat 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _rol_difunt 
( 
  id integer NOT NULL, 
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  estat_civil character varying, 
  ofici character varying, 
  data_naix date, 
  tipus_fill character varying, 
  CONSTRAINT _pro_difunt_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _rol_difunt_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_difunt 
  ON _rol_difunt 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _rol_feligres 
( 
  id integer NOT NULL, 
  estat_civil character varying, 
  ordre integer, 
  num_marques integer, 
  edat integer, 
  membre character varying, 
  unitat_familiar character varying, 
  nom_casa character varying, 
  adreca character varying, 
  CONSTRAINT _rol_feligres_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _rol_feligres_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_feligres 
  ON _rol_feligres 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _rol_nuvi 

( 
  estat_civil character varying, 
  ofici_carrec character varying, 
  data_naixement character varying, 
  tipus_fill character varying, 
  id integer NOT NULL, 
  CONSTRAINT _nuvi_pkey PRIMARY KEY 
(id), 
  CONSTRAINT _rol_nuvi_id_fkey FOREIGN 
KEY (id) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_nuvi 
  ON _rol_nuvi 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _rol_participant 
( 
  id integer NOT NULL, 
  alies character varying, 
  estat_civil character varying, 
  tipus character varying, 
  ofici_carrec character varying, 
  oficia_a character varying, 
  observacions character varying, 
  CONSTRAINT _rol_participant_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT _rol_participant_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_participant 
  ON _rol_participant 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _rol_testador 
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( 
  id integer NOT NULL, 
  estat_civil character varying, 
  edat integer, 
  data_naixament date, 
  tipus_fill character varying, 
  CONSTRAINT _rol_testador_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT _rol_testador_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _rols (id) MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_testador 
  ON _rol_testador 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE _rols 
( 
  nom character varying, 
  cognom1 character varying, 
  cognom2 character varying, 
  sexe character varying(4), 
  estat_vital character varying(6), 
  partida integer, 
  tipus character varying(15), 
  id bigserial NOT NULL, 
  CONSTRAINT _rols_pkey PRIMARY KEY 
(id), 
  CONSTRAINT _rols_partida_fkey FOREIGN 
KEY (partida) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX id_i 
  ON _rols 
  USING btree 
  (id);  

 
CREATE INDEX partida_ref 
  ON _rols 
  USING btree 
  (partida);  
 
CREATE TABLE _test_clau 
( 
  id serial NOT NULL, 
  descripcio character varying, 
  ordre integer, 
  accio character varying, 
  condicions character varying, 
  testament integer, 
  tipus character varying, 
  CONSTRAINT _test_clau_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _test_clau_testament_fkey 
FOREIGN KEY (testament) 
      REFERENCES _testaments (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX clau_ref_test 
  ON _test_clau 
  USING btree 
  (testament);  
 
CREATE TABLE _test_correspon 
( 
  clausula integer NOT NULL, 
  participant integer NOT NULL, 
  CONSTRAINT _test_correspon_pkey 
PRIMARY KEY (clausula, participant), 
  CONSTRAINT 
_test_correspon_clausula_fkey FOREIGN 
KEY (clausula) 
      REFERENCES _test_clau (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE, 
  CONSTRAINT 
_test_correspon_participant_fkey FOREIGN 
KEY (participant) 
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      REFERENCES _rol_participant (id) 
MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE _test_patrimoni 
( 
  id serial NOT NULL, 
  nom character varying, 
  descripcio character varying, 
  quantitat character varying, 
  tipus character varying, 
  clausula integer, 
  testament integer, 
  CONSTRAINT _test_patrimoni_pkey 
PRIMARY KEY (id), 
  CONSTRAINT 
_test_patrimoni_clausula_fkey FOREIGN 
KEY (clausula) 
      REFERENCES _test_clau (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE, 
  CONSTRAINT 
_test_patrimoni_testament_fkey FOREIGN 
KEY (testament) 
      REFERENCES _testaments (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX ref_testament 
  ON _test_patrimoni 
  USING btree 
  (testament);  
 
CREATE TABLE _testaments 
( 
  pagina character varying, 
  cara character varying, 
  localitzacio character varying, 
  id integer NOT NULL, 

  data_testament date, 
  anotacions character varying, 
  notes character varying, 
  observacions character varying, 
  CONSTRAINT _testaments_pkey PRIMARY 
KEY (id), 
  CONSTRAINT _testaments_id_fkey 
FOREIGN KEY (id) 
      REFERENCES _partides (id) MATCH 
SIMPLE 
      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE 
CASCADE 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX testament_id 
  ON _testaments 
  USING btree 
  (id);  
 
CREATE TABLE arxius 
( 
  nom character varying NOT NULL, 
  adreca character varying, 
  poblacio character varying, 
  web character varying, 
  mail character varying, 
  descripcio character varying, 
  autor character varying, 
  CONSTRAINT "Arxiu_pkey" PRIMARY KEY 
(nom) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE  
); 
 
CREATE TABLE buidatges 
( 
  col character varying(20) NOT NULL, 
  lot integer NOT NULL, 
  data_ini date NOT NULL, 
  data_fi date, 
  comentaris character varying(255), 
  tipus integer NOT NULL DEFAULT 0, 
  adm character varying(20) NOT NULL, 
  id serial NOT NULL, 
  CONSTRAINT buidatges_pkey PRIMARY 
KEY (id) 
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) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE fons_documental 
( 
  nom character varying NOT NULL, 
  tipus character varying, 
  lloc character varying, 
  autor character varying, 
  CONSTRAINT fons_documental_pkey 
PRIMARY KEY (nom) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE llibres 
( 
  nom character varying(20), 
  id_llibre serial NOT NULL, 
  esdeveniment character varying(30), 
  arxiu character varying(20), 
  fitxer character varying, 
  fons character varying(20), 
  aportat_per character varying(20), 
  aportat_el timestamp without time zone, 
  data_ini character(10), 
  data_fi character(10), 
  ano_ini integer, 
  ano_fi integer, 
  alta boolean DEFAULT true, 
  num_pages integer, 
  CONSTRAINT llibres_pkey PRIMARY KEY 
(id_llibre), 
  CONSTRAINT llibres_fons_fkey FOREIGN 
KEY (fons) 
      REFERENCES fons_documental (nom) 
MATCH SIMPLE 
      ON UPDATE CASCADE ON DELETE NO 
ACTION 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE lots 
( 
  id_lot serial NOT NULL, 

  pag_ini integer NOT NULL, 
  pag_fi integer NOT NULL, 
  llibre integer NOT NULL, 
  assignat boolean DEFAULT false, 
  CONSTRAINT lots_pkey PRIMARY KEY 
(id_lot) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX llibre 
  ON lots 
  USING btree 
  (llibre);  
 
CREATE INDEX lot 
  ON lots 
  USING btree 
  (id_lot);  
 
CREATE TABLE missatges 
( 
  emisor character varying(20) NOT NULL, 
  receptor character varying(20) NOT NULL, 
  data timestamp without time zone NOT 
NULL, 
  asumpte character varying(100), 
  cos text, 
  llegit boolean NOT NULL DEFAULT false, 
  id serial NOT NULL, 
  CONSTRAINT missatges_pkey PRIMARY 
KEY (emisor, receptor, data) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX receptor 
  ON missatges 
  USING btree 
  (receptor);  
 
CREATE TABLE persones 
( 
  "document" character varying(20) NOT 
NULL, 
  nom character varying(20) NOT NULL, 
  cognom1 character varying(20) NOT 
NULL, 
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  cognom2 character varying(20), 
  mail character varying(30) NOT NULL, 
  especialitat1 character varying(20), 
  especialitat2 character varying(20), 
  CONSTRAINT "Persones_pkey" PRIMARY 
KEY (document) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE sollicituds 
( 
  lot integer NOT NULL, 
  col character varying(20) NOT NULL, 
  data date, 
  CONSTRAINT sollicituds_pkey PRIMARY 
KEY (lot, col) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE tipus_fons 
( 
  tipus character(20) NOT NULL, 
  CONSTRAINT tipus_fons_pkey PRIMARY 
KEY (tipus) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE tipus_partida 
( 
  nom character varying(20) NOT NULL, 
  nom_xsd character varying(20) NOT NULL, 
  CONSTRAINT tipus_partida_pkey 
PRIMARY KEY (nom) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE tipus_rols 
( 
  nom character varying NOT NULL, 
  CONSTRAINT tipus_rols_pkey PRIMARY 
KEY (nom) 
) 

WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE TABLE usuaris 
( 
  alias character varying(20) NOT NULL, 
  clau character varying(20) NOT NULL, 
  persona character varying(20), 
  actiu boolean DEFAULT true, 
  alta timestamp without time zone, 
  administrador integer, 
  CONSTRAINT "Usuaris_pkey" PRIMARY 
KEY (alias) 
) 
WITH ( 
  OIDS=FALSE 
);  
 
CREATE INDEX usuari_id 
  ON usuaris 
  USING btree 
  (alias); 

 
 


