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Introducció 

El genealogista és la persona entesa en genealogies i llinatges. Es dedica a l'estudi i 

seguiment de l’ascendència i la descendència d'una persona o família, ajudant 

d'aquesta manera mitjançant fonts documentals a l'historiador. Generalment la seva 

feina sol ser l’elaboració d’un arbre genealògic, encara que existeixen altres temes 

clàssics d’investigació genealògica, com per exemple: 

- Els ascendents i descents d’una mateixa família patronímica, incloent-hi els 

cònjuges. 

- Els avantpassats d’una persona. 

- Els descendents d’un avantpassat conegut, cònjuges inclosos. 

- Les investigacions patronímiques, és a dir, de totes les famílies de les quals com a 

mínim un dels seus membres porta el patronímic (nom o cognom declinat del pare), 

amb la finalitat de trobar les arrels comunes d’aquestes famílies, cònjuges inclosos. 

- Les investigacions històriques sobre famílies que tinguin algun punt en comú, com 

per exemple, la seva localitat, casa, ofici, etc., incloent-hi els descendents d’aquestes 

famílies amb els seus cònjuges. 

- Altres temes històrics que requereixin l’obtenció de dades personals, fins i tot de 

persones vives. 

A qualsevol investigació genealògica es recopila la major quantitat d’informació a 

través de dues fonts diferents, les orals i les documentals. Tota aquesta informació 

requerirà la redacció de fitxes personals i/o familiars relacionades amb les dades 

històriques personals dels difunts i de les dades no històriques de les persones vives. 

 

Fonts orals 

Les fonts orals són aquelles que s'obtenen verbalment d'una altra persona, 

generalment dins del nucli familiar: pares, avis, oncles, cosins, besavis. Aquestes fonts, 

atès que estan nodrides de la tradició familiar, freqüentment són inexactes en quant a 

dates de naixement, batejos, matrimonis i defuncions, professions i llocs d'origen. No 

obstant això ofereixen un patrimoni d'informació que moltes vegades no es troba 

documentada, a més de permetre determinar el marc general familiar com punt de 

partida del treball posterior. 

El millor és consultar a aquells membres de major edat dins de la família estesa, 

qualsevol antecedent per insignificant que sembli pot arribar a servir. També si es viu 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=genealogista
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dins d'una comunitat petita s'ha de consultar amb les persones de major edat que 

visquin en ella o en els seus voltants. 

Existeixen dades que exclusivament poden obtenir-se de fonts orals, bé sigui per no 

existir documentació, per exemple el pare d'un fill natural no reconegut, o bé perquè 

hagi estat destruït el document, durant catàstrofes naturals, accidents o guerres, pel 

que sempre és recomanable validar la informació amb persones i autors coetanis, 

sense que això impliqui menysprear la font primària oral. 

És recomanable sempre sistematitzar la informació obtinguda, creant fitxes personals 

per a cada persona que s'està investigant, i deixant sempre ben definit qui fou la 

persona que va informar de dites dades. Aquestes fitxes poden tenir un format tant 

físic com electrònic, utilitzant-se en aquest últim cas, generalment, programes 

genealògics. 

Depenent de com sigui de procliu el genealogista a compartir la seva base de dades 

amb altres investigadors, és recomanable que se cerciori del format de compatibilitat 

del programa utilitzat, degut al fet que existeixen diversos formats. El més comú d'ells 

és el GEDCOM. 

 

Fonts documentals 

Les fonts documentals són aquelles que es poden trobar en qualsevol mitjà escrit (sigui 

imprès o manuscrit). Els genealogistes acudeixen a aquestes una vegada que han 

esgotat tots els recursos que la memòria intrafamiliar pugui donar, tant per a 

corroborar la informació verbal, com per a ampliar la informació i retrocedir la recerca 

en el temps. 

Vegem a continuació quin són els diferents tipus de fonts documentals més habituals a 

les que accedeix un genealogista per dur a terme les seves investigacions: 

Arxius familiars i particulars 

Són els documents escrits que es troben en possessió d'una família o comunitat i són 

traspassats d'una generació a una altra. Aquests documents generalment són inèdits i 

són còpies úniques de valuosa informació i en si constituïxen un arxiu. El contingut 

d'aquests arxius van des de cartes personals fins a documents legals com còpies 

d'expedients, títols de domini, llibretes de família, etc. En alguns casos aquests arxius, 

per estar en poder de particulars no són custodiats sota estàndards “bibliotecnològics” 

que permetin la seva conservació en el temps, sigui per manipulació o per 

emmagatzematge. Per aquestes raonis els seus propietaris generalment donen 

aquests documents a alguna institució seriosa com els arxius nacionals per a evitar la 

seva destrucció o pèrdua.  
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Registres Civils 

Depenent del país es podran rastrejar antecedents en les oficines del Registre Civil fins 

a aproximadament 1871 (si bé a França són existents des de l'època de la Revolució 

francesa, i en molts llocs d'Espanya existeixen registres locals en els respectius 

ajuntaments, alguns des dels anys 40 del segle XIX). Les dades que manegen els 

registres civils són naixements, defuncions, matrimonis, divorcis, condemnes judicials, 

nacionalitzacions.  

Arxius Eclesiàstics 

Si es desitja consultar per persones en dates anteriors a la creació dels registres civils 

és aconsellable acudir a les parròquies que corresponguin al domicili de les persones 

investigades, en elles es troben llibres de batejos, defuncions i matrimonis. 

En 1563 el Concilio de Trento va instaurar de forma oficial l'obligació de registrar en els 

llibres parroquials les actes de batejos noces i defuncions. A partir d'aquest moment 

els llibres sacramentals registren els fets vitals de cada individu batejat en la fe 

cristiana. D'aquesta manera, els registres parroquials conserven una part fonamental 

de la memòria històrica d'alguns països, principalment els colonitzats per espanyols, el 

llegat dels quals va ser l'ensenyament de la religió catòlica, aquests registres 

poblacionals eren realitzats pel “corregidor” o màxima autoritat del recinte i després 

eren lliurats a un representant de la parròquia. Abans de 1563, no era obligació dur 

registres, pel que de vegades la recerca d'ancestres es deté en aquesta data. No 

obstant això existeixen algunes parròquies on és possible trobar llibres des del segle 

XIII des d'ara.  

Cal tenir en compte que, en molts països, la informació continguda en els llibres 

parroquials és traspassada periòdicament als Arxius Diocesans, situats normalment en 

la seu del bisbat al que pertany la parròquia. Això és important, perquè moltes vegades 

en la parròquies s'han perdut per diverses raons (incendis, guerres, robatoris, dolenta 

conservació) els llibres originals, no obstant això existeix una còpia de les inscripcions 

en els arxius diocensans. Per altra banda la La Església de Jesucrist dels Sants dels 

Últims Dies o església mormona ha fet convenis amb alguns bisbats per a microfilmar 

tant els arxius dioceasans com els llibres parroquials, estant en alguns casos aquesta 

informació disponible per internet en la seva base de dades, no obstant això aquesta 

informació apareix incompleta, ja que no figuren noms de testimonis o padrins, i de 

vegades els noms de les persones han estat mal transcrit resultant impossible trobar-

los en el seu cercador. Raó per la qual en alguns casos s'ha de consultar directament 

aquests registres en els seus centres de documentació.  
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Arxius Notarials 

Altres fonts importants de dades són els Arxius Notarials, que guarden informació i 

documents emanats per les actuals notaries i les antigues escrivanies, en els quals es 

poden trobar testaments, cartes de dot, transaccions comercials, vendes, 

arrendaments, etc. i en general tots aquells documents subscrits entre particulars.  

Arxius de l'Administració de l'Estat 

En gairebé tots els països existeix un Fons de Documents Històrics o Arxiu Històric en el 

qual es dipositen cada certa quantitat d'anys els documents que generen els diversos 

organismes públics o estatals durant la seva gestió, val dir expedients judicials, 

expedients militars, fulles de vida dels funcionaris públics, nòmines d'immigrants, 

censos, etc. També en aquests arxius es reben les donacions de documents de 

particulars, que poden contenir cartes, nòmines d'empleats i una sèrie de documents 

inèdits.  

Molts antecedents que concerneixen als països hispanoamericans es troben en l'Arxiu 

General d'Índies, organisme que va rebre la documentació generada per les colònies 

espanyoles, fins a la seva independència. És necessari destacar que bona part dels fons 

d'aquest arxiu són accessibles en Internet a través de PARES (Portal d'Arxius 

Espanyols).  

En països més descentralitzats, com Mèxic i Espanya, els estats o comunitats 

mantenen els seus propis arxius on se solen trobar arxius notarials i documents 

relacionats amb temes de terres i aigües.  

També existeixen corporacions, fundacions i universitats privades i estatals que han fet 

grans esforços per digitalitzar molts documents històrics. 

 

El valor de les fonts 

La feina del genealogista es nodreix principalment de les oportunitats de la investigació 

primària. És a dir, en la investigació directa sobre fonts d'informació: consultar un acta 

d'un registre civil, un llibre d'una parròquia, llegir dates en un panteó d'un cementiri, 

dialogar amb una persona que va tenir contacte directe amb immigrants fa 60 anys… 

Totes elles són fonts d'informació que enriqueixen la nostra investigació i ens 

permeten trobar baules en la nostra genealogia. 

Ara bé, complert l'objectiu de prendre nota de la dada que s'estava buscant, el 

genealogista no perd de vista que és molt important documentar el lloc d'on es va 

prendre aquesta informació. A més de conèixer l'origen de la dada emmagatzemada, el 
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tenir documentada la font permetrà tornar a consultar el mateix document buscant 

alguna altra informació d'interès. 

El treball s'enriqueix encara més si es pot prendre una còpia del document, en els 

casos que això sigui possible. Per exemple, si es tracta d'un acta d'un registre civil, i no 

hi ha restriccions sobre el copiat, es pot prendre una fotografia amb una càmera digital 

moderna (que tindrà la suficient resolució per a poder interpretar l'escrit). Si es tracta 

d'una xerrada amb una persona, és útil recórrer a una grabadora d'àudio (si els oradors 

estan d'acord que les seves veus siguin gravades). 

 

Compartir informació 

La genealogia és una activitat social, en la qual és molt important i profitós compartir 

informació. 

La possibilitat de compartir informació permet explorar noves branques de 

descendents fins al moment desconegudes, estalvia molt treball d'investigació, evitant 

realitzar un duplicat de feina ja feta o consultar algun arxiu de dades que ja ha estat 

consultat per altre investigador. Això pren importància quan s'ha de viatjar per a poder 

investigar. 

Internet i les comunicacions actuals han facilitat enormement la possibilitat de 

compartir informació. Per a comunicar dades genealògiques construïdes amb diferents 

programaris, l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies ha dissenyat un 

estàndard de comunicació denominat GEDCOM. D'aquesta manera, tots els programes 

de PC que siguin capaços d'escriure i llegir arxius en format GEDCOM podran 

intercanviar informació entre ells. 

 

Publicacions genealògiques 

També és aconsellable consultar les publicacions que periòdicament realitzen els 

instituts, associacions i acadèmies de genealogia, història i geografia de cada país on 

s'està realitzant la investigació: sempre cap la possibilitat que ja s'hagi fet un estudi 

sobre la família o cognom que es desitja investigar. A més algunes universitats i 

fundacions mantenen guies de fonts documentals. 
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Objectiu del projecte 

El projecte consisteix en definir clarament les principals tasques o activitats que fa un 

genealogista (així com identificar les principals fonts d’informació que usa en aquestes 

tasques o activitats, els recursos usats en el dia a dia, les persones amb qui té relació, 

les dificultats socials, personals, legals, etc, en les quals es pot trobar el genealogista 

per realitzar la seva tasca), per posteriorment identificar i analitzar quins aspectes 

d’aquestes activitats poden veure’s afectats per les lleis actuals. 

El resultat del projecte serà un model en que es descriguin aquestes activitats, fonts 

d’informació i recursos usats. A més a més, es fa una descripció de les principals lleis 

que poden afectar a aquestes tasques de recerca del genealogista. Finalment, es fa un 

anàlisi de l’impacte de les lleis actuals i un conjunt de recomanacions, bones 

pràctiques o precaucions (legals) a tenir en compte en la tasca diària d’un genealogista. 

Una vegada ben definida tota la feina que fa un genealogista, s’analitzen 

detalladament totes aquestes activitats i es detecta en quins punts es poden arribar a 

violar les lleis actuals, quins aspectes de la tasca diària d’un genealogista poden veure’s 

afectats per la legislació actual i quines són les precaucions o recomanacions de 

conducta en cada cas. Tot això dona com a resultat final el que podem anomenar una 

mena de “manual del bon genealogista” o “manual de bones pràctiques del 

genealogista”. 
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Planificació i costos 

La realització de la memòria del projecte s’ha dividit en dues parts. La primera, ha estat 

la d’identificar les principals tasques o activitats que fa un genealogista i l’anàlisi en 

detall d’aquestes. Per dur a terme aquest anàlisi, cada tasca o activitat del genealogista 

ha estat considerada com un cas d’ús de negoci, i la manera de modelar el flux de 

treball de cada cas d’ús gràficament serà mitjançant diagrames d’activitats en UML. 

Cada procés o activitat del flux de treball dins d’aquests diagrames vindrà documentat 

amb detall, tot seguint el següent esquema: 

- Pre: precondicions. 

- Predecessors: donada una activitat, saber des de quina o quines altres activitats es 

pot arribar a aquesta dins el flux de treball del diagrama. 

- Esdeveniment: “activació” del procés o activitat. 

- Input: possibles entitats d’informació d’entrada. 

- Recursos: recursos usats pel genealogista en aquest procés o activitat. 

- Procés: breu explicació de què consisteix el procés o activitat. 

- Output: possibles entitats d’informació de sortida. 

- Post: postcondicions. 

- Successors: donada una activitat, saber quina o quines altres poden ser les següents 

en el flux de treball dins del diagrama. 

Les principals activitats que realitza un genealogista que s’han tingut en compte per la 

seva rellevància i que, per tant, apareixen al projecte com a casos d’ús de negoci amb 

la corresponent documentació són les següents: 

- Elaborar arbre genealògic. 

- Cercar informació persona. 

- Afegir persona / informació a l’arbre i persones relacionades. 

- Demanar ajuda / col·laboració. 

- Difusió de recerca. 

- Realitzar buidatges. 

- Revisar / validar buidatges. 
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La segona part ha consistit, com ja s’ha comentat, en realitzar una anàlisi de totes les 

activitats de la tasca diària d’un genealogista i detectar quines d’elles es poden veure 

afectades per la legislació actual i quines són les precaucions o recomanacions de 

conducta en cada una d’aquestes activitats, ja sigui per evitar violar certes lleis o 

simplement com a guia de bones pràctiques per part del genealogista a l’hora de 

realitzar la seva feina. 

Podem dir que la realització del projecte s’ha allargat durant 10 mesos, des de 

setembre de 2009 fins al juny de 2010. Inicialment estava previst per a un sol 

quadrimestre, però aquest finalment es va dedicar bàsicament a elaborar i fer 

evolucionar la idea principal del projecte, així com la clara definició dels objectius i la 

feina a realitzar. Un dels principals motius d’aquesta durada és que vaig estar 

treballant durant uns mesos i no vaig poder dedicar el temps suficient per elaborar el 

projecte en un quadrimestre. 

En el primer contacte amb el director vam triar el tema d’aquest projecte. Durant les 

entrevistes de les següents setmanes vam tenir clar que necessàriament havíem de 

definir detalladament què fa un genealogista en les seves tasques diàries, i a partir 

d’aquí poder centrar-nos en el paper que adopta la legislació vigent. 

Per desenvolupar el nostre primer objectiu, el director va posar-me en contacte amb 

una genealogista “professional”. Vaig tenir una entrevista amb aquesta persona en la 

qual es va definir en què consistia la feina diària dels genealogistes i els llocs d’interès 

als que acudeixen per obtenir la informació i les dades que necessiten per poder 

realitzar el seu treball correctament. 

En relació amb la legislació, aquest contacte va assegurar que la major part dels 

genealogistes que coneix no tenen en compte molts dels apartats de les lleis de 

protecció de dades personals. D’aquesta afirmació tan sorprenent, el nostre interès en 

estudiar les lleis que poden afectar a la feina d’un genealogista per posteriorment 

elaborar un conjunt de precaucions i bones pràctiques d’aquest col·lectiu. 

En el segon quadrimestre, tal i com ja s’ha començat anteriorment, s’han modelat 

algunes de les tasques més importants que fa un genealogista mitjançant els 

diagrames d’activitats, i tots ells acompanyats de la seva corresponent documentació 

on s’explica amb detall cada una de les activitats. 

El següent i últim pas del projecte, ha estat la investigació de determinades lleis, 

principalment referents a protecció de dades de caràcter personal, i s’ha desenvolupat 

el manual de bones pràctiques que hauria de tenir en compte tot genealogista a l’hora 

de realitzar la seva feina, i aquest ha estat l’objectiu principal del nostre projecte. 
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Durant tota l’elaboració del projecte he tingut entrevistes amb el director cada dues o 

tres setmanes per fer el seguiment de la feina feta, assessorament, intercanvi 

d’opinions i idees per anar assolint els objectius proposats. 

En relació a la quantitat d’hores dedicades, he calculat aproximadament entre 8 i 10 

hores setmanals, durant el segon quadrimestre, exceptuant les dues últimes setmanes, 

en les quals hauré dedicat unes 20 hores setmanals. 

En quant als costos del projecte, podríem dir que són nuls, ja que quasi tota la 

informació obtinguda ha estat extreta d’Internet. L’únic cost que es pot tenir en 

compte és el del desplaçament fins a la facultat per tenir les entrevistes amb el 

director. Tampoc s’ha requerit cap cost en l’enquadernació de la memòria gràcies a la 

possibilitat de publicar-la electrònicament. 
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Tasques principals que realitza un genealogista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es desenvoluparan i s’explicarà amb bon detall en què consisteixen les 

principals tasques que du a terme un genealogista en la seva vida diària. Actes 

activitats són les que s’han cregut més rellevants per a l’elaboració d’aquest 

document, en cap cas significa que aquestes siguin estrictament les úniques tasques 

que pugui fer un genealogista. 

Per a cada cas d’ús de negoci o feina que realitza el genealogista, s’ha desenvolupat un 

diagrama d’activitats que mostra amb més detalls les activitats que es realitzen, la 

relació entre elles, així com les entitats d’informació que existeixen en aquests fluxes 

de treball. 
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1. CERCAR INFORMACIÓ PERSONA 
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1. Identificar informació que es vol obtenir 

Pre 

El genealogista té identificat l’avantpassat de qui vol obtenir certa informació. 

Predecessors 

 ----- 

Esdeveniment 

La necessitat del genealogista de cercar determinada informació sobre una 
persona. 

Input 

- Persona que s'està investigant. 

- Llistat de tota possible informació que es pot obtenir d'una persona. 

- Informació que ja es poseeix d'aquesta persona. 

- Necessitats del genealogista en la seva investigació. 

Recursos 

- Experiència de la informació que se sol recollir d'una persona. 

- Arxiu personal. 

Procés 

El genealogista, que prèviament ha identificat la persona de qui vol trobar 
informació, decideix exactament quina informació necessita. 

Output 

- Llistat de la informació que es vol de la persona investigada. 

Post 

El genealogista decideix quina informació vol obtenir de la persona que està 
investigant. 

Successors 

Quan ja s’ha identificat la informació que es vol obtenir en la investigació, 
passem a l’activitat 2. 

 

2. Identificar fonts on adreçar-se 

Pre 

El genealogista sap quina informació vol obtenir d'una persona determinada. 

Predecessors 

 - Identificar informació que es vol (activitat 1). 
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Esdeveniment 

Necessitat del genealogista de saber on adreçar-se per obtenir aquella 
informació que li interessa de la persona que investiga. 

Input 

- Persona que s'investiga. 

- Catàleg de les possibles fonts on trobar informació d'aquesta persona. 

- Llistat de la informació que es vol obtenir de la persona investigada. 

Recursos 

- Experiència personal. 

- Coneixement de les fonts que ja s'han usat anteriorment en altres recerques. 

- Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

El genealogista identifica els fons documentals o fonts d'informació on pot 
adreçar-se per tal d'obtenir la informació de la persona que està investigant. 

Output 

- Llistat de les fonts on el genealogista pot adreçar-se per tal d’obtenir la 
informació que li interessa de la persona investigada. 

- Llistat de les fonts on el genelogista no pot adreçar-se (si n’hi ha). 

Post 

El genealogista obté les fonts on haurà d'acreçar-se per obtenir la informació 
que busca sobre la persona que investiga. 

Successors 

Un cop el genealogista identifica les fonts documentals o d'informació on pot 
adreçar-se per obtenir certa informació, ha de saber a quines d'elles podrà 
adreçar-se i a quines no (per motius de llunyania, disponibilitat horària, etc.). 

- Si el genealogista, per algun motiu, no pot adreçar-se a totes o a alguna de les 
fonts necessàries per a la seva investigació, demanarà ajuda o col·laboració a 
d’altres genealogistes o comunitats (activitat 7). 

- Si el genealogista no té cap problema per adreçar-se a les fonts necessàries 
per la seva investigació, procedirà a fer la recerca d’informació en les 
esmentades fonts (activitat 3). 

 

3. Recerca d’informació 

Pre 

El genalogista sap on ha d'adreçar-se i coneix la normativa d'ús d'aquestes fonts 
documentals. 
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Predecessors 

 - Identificar fonts on adreçar-se (activitat 2). 

 - Demanar ajuda/col·laboració (activitat 7). 

Esdeveniment 

El genealogista, un cop coneix les fonts on pot adreçar-se, vol fer la recerca de 
la informació que necessita. 

Input 

- Persona que s'investiga. 

- Fonts documentals o d’informació on adreçar-se. 

- Llistat de la informació que es vol obtenir. 

Recursos 

- Entrevistes a persones vives (fonts orals). 

- Arxius, biblioteques, webs, esglèsies, etc. 

- Arxiu personal, ordinador... 

- Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

El genealogista, un cop s'ha adreçat a alguna de les fonts on pot trobar la 
informació de la persona investigada, fa la recerca d'aquesta informació, a més 
de buscar altres persones relacionades. 

Output 

- Informació obtinguda de la persona investigada. 

- Llistat de la informació que manca. 

- Llistat d'altres persones relacionades i les dades que s'han trobat. 

Post 

El genealogista ha consultat els recursos i ha obtingut (o no) nova informació. 

Successors 

El genealogista s'adreça a les fonts documentals on pot trobar la informació 
 que li interessa. 

- Si no ha trobat tota o part de la informació que necessitava, demanarà 
col·laboració a d’altres genealogistes o comunitats per tal d’aconseguir-la 
(activitat 7). 

- Si ha obtingut tota la informació que necessitava o ja no pot obtenir més 
ajuda per poder aconseguir la que manca, el genealogista passarà a enregistrar 
tota la informació obtinguda en la seva recerca (activitat 4). 
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4. Enregistrar informació 

Pre 

 El genealogista ha obtingut certa informació en la seva investigació. 

Predecessors 

 - Recerca d’informació (activitat 3). 

Esdeveniment 

El genealogista, un cop s’ha adreçat a les fonts documentals o d’informació per 
dur a terme una recerca,  ha obtingut informació que necessita enregistrar. 

Input 

- Informació trobada durant la investigació. 

Recursos 

 - Proves documentals. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista enregistra al seu arxiu personal tota la informació que ha anat 
 obtenint durant la seva investigació. 

Output 

 - Informació trobada durant la investigació enregistrada. 

Post 

 El genealogista ha enregistrat la informació obtinguda de la persona investigada 
 durant la seva recerca a l’arxiu personal. 

Successors 

Un cop enregistrada la informació obtinguda durant la investigació, el 
genealogista passarà a validar aquesta informació (activitat 5). 

 

5. Validar informació 

Pre 

 El genealogista poseeix informació enregistrada que encara no ha estat 
 validada. 

Predecessors 

 - Enregistrar informació (activitat 5). 

 - Demanar ajuda/col·laboració (activitat 7). 

Esdeveniment 

 El genealogista ha obtingut i posteriorment ha enregistrat certa informació de 
 la qual  té la necessitat de comprovar la seva validesa. 
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Input 

 - Informació trobada durant la investigació. 

 - Proves documentals. 

 - Informació relacionada. 

 - Informació que ja es disposa. 

Recursos 

 - Arxiu personal. 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

 El genealogista valida la informació obtinguda durant la seva investigació amb 
 la informació que ja disposa, informació relacionada o amb documents que 
 demostrin la seva certesa. 

Output 

 - Informació validada. 

Post 

 Certa informació que el genealogista tenia enregistrada ha estat validada. 

Successors 

 El genealogista consulta tota la informació i proves documentals que disposa 
 per validar certa informació. 

- Si no té suficients medis per validar aquesta informació, demanarà 
col·laboració a d’altres genealogistes o comunitats per tal d’aconseguir-ho 
(activitat 7). Posteriorment passarà a confirmar tota la informació que ha estat 
validada (activitat 6). 

- En cas de no poder-se validar, aquesta informació romandrà enregistrada a 
l’arxiu personal del genealogista a l’espera de poder ser validada més endavant. 

 

6. Confirmar informació com a vàlida 

Pre 

 Certa informació ha estat validada. 

Predecessors 

 - Validar informació (activitat 5). 

Esdeveniment 

 El genealogista ha de confirmar com a vàlida certa informació que acaba de 
 validar. 

Input 

 - Informació validada. 
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Recursos 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista, que ha pogut comprovar i demostrar la validesa de certa 
 informació que posseïa, la confirma com a vàlida al seu arxiu personal. 

Output 

 ----- 

Post 

 El genealogista ha confirmat certa informació com a vàlida al seu arxiu 
 personal. 

Successors 

 ----- 

 

7. Demanar ajuda/col·laboració 

Pre 

El genealogista, en un moment donat durant la seva investigació, requereix 
d’algun tipus de col·laboració o d’ajuda per proseguir-la.  

Predecessors 

 - Identificar fonts on adreçar-se (activitat 2). 

 - Recerca d’informació (activitat 3). 

 - Validar informació (activitat 5). 

Esdeveniment 

El genealogista, que està realitzant una investigació, en algun punt d’aquesta 
troba dificultats per dur-la a terme i necessita demanar ajuda o col·laboració a 
d’altres genealogistes o comunitats. 

Input 

Depenent del tipus d’ajuda/col·laboració que sol·licita el genealogista podem 
tenir diferents inputs, com: 

- Fonts on no pot adreçar-se el genealogista. 

- Informació que al genealogista li manca i necessita obtenir en certa 
investigació. 

- Tota informació i dades importants que ja poseeix el genealogista sol·licitant. 

- Informació que el genealogista necessita validar. 

- Llistat de possibles contactes candidats per demanar col·laboració. 
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Recursos 

 - Experiència persona (de saber a qui sol·licitar ajuda) 

 - Arxiu personal, ordinador… 

Procés 

El genealogista, un cop troba dificultats per seguir endavant en la seva 
investigació, es posarà en contacte amb d’altres genealogistes o comunitats per 
tal de demanar col·laboració i poder aconseguir allò que li manca. 

Aquesta situació pot venir donada per diferents motius i en diferents moments, 
com quan el genealogista identifica les fonts documentals o d’informació on 
adreçar-se i per algun motiu no podrà adreçar-s’hi a alguna d’elles, quan està 
fent recerca d’informació i no troba o hi falten més dades necessàries per la 
investigació, quan necessita validar certa informació que ja poseeix i ha 
enregistrat anteriorment… 

Output 

 Depenent del tipus d’ajuda/col·laboració que sol·licita el genealogista podem 
tenir diferents outputs, com: 

 - Informació trobada per part del genealogista o comunitat col·laboradora. 

 - Informació i dades no trobades per part del genealogista o comunitat 
 col·laboradora. 

 - Proves documentals necessàries per validar certa informació. 

Post 

El genealogista que necessitava col·laboració ha obtingut satisfactòriament o 
no tot allò que ha sol·licitat a d’altres genealogistes o comunitats. 

Successors 

Segons el tipus d’ajuda o col·laboració que necessitava el genealogista 
investigador seguirem diferents cursos, però sempre tornant a l’activitat des de 
la que se sol·licita: 

- Identificar fonts on adreçar-se (activitat 2). 

- Recerca d’informació (activitat 3). 

- Validar informació (activitat 5). 

 En el cas que no s’obtingui tota la informació o ajuda desitjada, el genealogista 

 pot tornar a demanar col·laboració a d’altres genealogistes o comunitats 

 (activitat 7). 
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2. ELABORAR ARBRE GENEALÒGIC 
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1. Definir objectiu de l’arbre 

Pre 

 El genealogista ha de construir un arbre genealògic. 

Predecessors 

 ----- 

Esdeveniments 

 La necessitat del genealogista d’elaborar un arbre genealògic. 

Input 

 - Tema sobre el qual s’ha de fer l’arbre genealògic (ja sigui l’estudi d’un cognom 

 concret, d’una família, d’una regió, etc). 

 - Catàleg dels diferents tipus d’arbres genealògics que es poden realitzar. 

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Coneixement de les estratègies que s’han seguit anteriorment en altres 

 elaboracions d’arbres genealògics. 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

 El genealogista, per tal d’acabar elaborant un arbre genealògic, decideix quin 

 serà el  seu objectiu, el tipus d’abre resultant i l’estretègia que seguirà durant la 

 investigació per acabar construint aquest arbre genealògic. 

Output 

 - Objectiu de l’elaboració de l’arbre genealògic. 

 - Tipus d’arbre genealògic. 

 - Estratègia a seguir durant la investigació. 

Post 

 El genealogista ha decidit l’objectiu de l’arbre genealògic que vol elaborar, així 

 com de quin tipus serà aquest arbre i l’estratègia que seguirà per a la seva 

 elaboració durant la investigació. 
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Successors 

 Un cop el genealogista té identificats l’objectiu, el tipus i l’estratègia a seguir en 

 l’elaboració del arbre, passarà a escollir la persona amb qui començarà la 

 investigació (activitat 2). 

 

2. Escollir persona 

Pre 

 El genealogista té clar l’objectiu, tipus d’arbre i estratègia que seguirà en 

 l’elaboració de l’arbre genealògic. 

Predecessors 

 - Definir objectiu de l’abre (activitat 1), en el cas que justament es comenci 

 l’elaboració de l’arbre. 

 - Afegir persona/informació a l’arbre i persones relacionades (activitat 4), en el 

 cas que l’arbre ja s’hagi començat a fer anteriorment. 

Esdeveniment 

 El genealogista necessita escollir la persona amb qui començar o seguir 

 l’elaboració de l’arbre genealògic que l’ocupa. 

Input 

 - Arbre genealògic que s’està elaborant. 

 - Llistat de persones candidates. 

 - Informació que ja es poseeix. 

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Arxius, biblioteques, webs, etc. 

 - Arxiu personal. 

Procés 

 El genealogista, un cop ha decidit quin serà l’objectiu i el tipus de l’arbre 

 genealògic que elaborarà, ha d’anar seleccionant contínuament i amb l’ordre 
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 adequat les persones de les quals cercarà informació per seguir en l’elaboració 

 d’aquest arbre i anotar totes les dades necessàries. 

Output 

 - Persona escollida (s’actualitzarà el llistat de persones candidates eliminant 

 aquesta persona per les posteriors seleccions). 

Post 

 El genealogista ha seleccionat la persona de qui cercarà informació per elaborar 

 l’arbre  genealògic. 

Successors 

 Un cop el genealogista ha escollit la persona amb la qual seguirà la seva 

 investigació, passarà a cercar la informació convenient d’aquesta (activitat 3). 

 

3. Cercar Informació Persona (veure subprocés) 

Pre 

 El genealogista té identificada la persona de qui vol obtenir certa informació. 

Predecessors 

 - Escollir persona (activitat 2). 

Esdeveniment 

 La necessitat del genealogista de cercar determinada informació sobre una 

 persona per poder elaborar l’arbre genealògic. 

Input 

 - Persona escollida. 

 - Objectiu, tipus i estratègia en l’elaboració de l’arbre. 

Recursos 

 - Arxiu personal, ordinador… 

 - Arxius, biblioteques, webs, esglèsies, etc. 

 - Altres genealogistes o comunitats. 
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Procés 

 El genealogista, que prèviament ha identificat la persona de qui vol obtenir 

 certa informació per l’elaboració del seu arbre genealògic, procedeix a fer 

 aquesta recerca d’informació. 

Output 

 - Informació trobada sobre la persona. 

 - Persones relacionades amb la que s’ha investigat. 

Post 

 El genealogista ha cercat determinada informació sobre una persona durant 

 l’elaboració de l’arbre genealògic que l’ocupa. 

Successors 

 Després de cercar informació sobre una determinada persona, el genealogista 

 passarà a afegir a l’arbre genealògic que está elaborant aquesta persona (en el 

 cas que no existís), informació que hi pogués faltar i/o persones relacionades 

 amb la que s’ha investigat (activitat 4). 

 

4. Afegir Persona/Informació a l’Arbre i Persones Relacionades (veure subprocés) 

Pre 

 El genealogista està elaborant un arbre genealògic i poseeix certes 

 dades/informació que ha d’afegir a l’arbre. 

Predecessors 

 - Cercar Informació Persona (activitat 3). 

Esdeveniment 

 El genealogista, durant l’elaboració de l’arbre genealògic, necessita anar afegint 

 les persones, dades i informacions que va obtenint en les seves investigacions. 

Input 

 - Arbre genealògic que s’està elaborant. 

 - Informació trobada sobre la persona investigada. 

 - Persones relacionades amb la que s’ha investigat anteriorment. 
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Recursos 

 - Experiència personal en l’elaboració d’un arbre genealògic. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

 El genealogista, que es troba elaborant un arbre genealògic, ha investigat a una 

 determinada persona i ha obtingut certes dades, informació i/o persones 

 relacionades amb aquesta que ha d’afegir a l’arbre genealògic. 

Output 

 - Arbre genealògic amb informació actualitzada. 

Post 

 El genealogista ha afegit a l’arbre genealògic tota la informació que ha trobat 

 anteriorment investigant a una determinada persona. 

Successors 

 - Un cop el genealogista afegeix a l’arbre genealògic totes les dades i/o 

 informació que disposa després d’investigar a una determinada persona, si s’ha 

 assolit l’objectiu marcat a l’activitat 1, finalitza l’elaboració de l’arbre 

 genealògic. 

 - En cas contrari, el genealogista tornarà a seleccionar a una persona d’entre un 

 llistat de candidates per ser investigada i proseguir amb l’elaboració de l’arbre 

 genealògic. Per tant, el genealogista tornarà a escollir persona (activitat 2). 
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3. AFEGIR PERSONA / INFORMACIÓ A L’ARBRE i PERSONES 

RELACIONADES 
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1. Seleccionar informació a afegir 

Pre 

 El genealogista està elaborant un arbre genealògic i ha obtingut certa 

 informació investigant a una determinada persona. 

Predecessors 

 ----- 

Esdeveniment 

 El genealogista disposa de certes dades/informació que ha obtingut investigant 

 a una determinada persona i les vol anotar a l’arbre genealògic que està 

 elaborant. 

Input 

 - Informació trobada de la persona investigada. 

 - Objectiu de l’arbre genealògic i el tipus d’aquest. 

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Arxiu personal, ordinador… 

Procés 

 El genealogista, que ha cercat informació d’una determinada persona, decideix 

 quina d’aquesta informació vol afegir a l’arbre genealògic que l’ocupa. 

Output 

 - Informació desitjada per afegir a l’arbre genealògic. 

Post 

 El genealogista ha decidit quina informació vol afegir a l’arbre genealògic que 

 està elaborant. 

Successors 

 El següent pas del genealogista serà identificar la ubicació on haurà d’afegir-se 

 aquesta informació a l’arbre genealògic. 
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2. Identificar posició a l’arbre 

Pre 

 El genealogista disposa d’informació que vol afegir a l’arbre genealògic. 

Predecessors 

 - Seleccionar informació a afegir (activitat 1). 

Esdeveniment 

 La necessitat del genealogista d’afegir certa informació a l’arbre que elabora i 

 de localitzar la posició on ha d’anar aquesta informació. 

Input 

 - Arbre genealògic que s’està elaborant. 

 - Informació desitjada per afegir a l’arbre. 

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista, que prèviament ha seleccionat la informació que vol afegir a 

 l’arbre genealògic que està elaborant, identifica la posició dins d’aquest on 

 haurà d’anar aquesta informació. 

Output 

 - Posició dins de l’arbre genealògic on haurà d’afegir-se certa informació. 

Post 

 El genealogista identifica la posició dins de l’arbre genealògic on haurà d’anar 

 afegida la informació que es desitja. 

Successors 

 Un cop es conegui la posició dins de l’arbre on s’ha d’afegir la informació, el 

 genealogista haurà de comprovar la informació ja existent, per detectar 

 possibles conflictes o informació repetida (activitat 3). 
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3. Comprovar informació ja existent 

Pre 

 El genealogista es disposa a afegir certa informació en una posició concreta de 

 l’arbre  genealògic que està elaborant. 

Predecessors 

 - Identificar posició dins de l’arbre (activitat 2). 

Esdeveniment 

 La necessitat del genealogista de comprovar que la informació que afegirà en 

 una posició concreta de l’arbre genealògic no entrarà en conflicte amb altra 

 informació ja existent. 

Input 

 - Arbre genealògic. 

 - Informació desitjada. 

 - Posició dins de l’arbre on s’ha d’afegir la informació. 

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista, que prèviament ha seleccionat una informació determinada per 

 afegir al seu arbre genealògic i ha identificat la posició dins d’aquest on haurà 

 de ser afegida, realitza una comprovació de la informació ja existent a l’arbre 

 per tal de detectar possibles conflictes o informació que pugui estar repetida. 

Output 

 - Informació desitjada. 

 - Posició dins de l’arbre on s’ha d’afegir la informació. 

Post 

 El genealogista ha comprovat la informació ja existent a l’arbre genealògic i l’ha 

 comparat amb la informació que es vol afegir. 
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Successors 

 - En el cas que la informació que es vol afegir ja estigui repetida a l’abre 

 genealògic, no es farà res i acabarà el cas d’ús. 

 - En cas contrari, si hi ha algun tipus de conflicte amb la informació ja existent a 

 l’arbre  i la que es vol afegir, passarem a resoldre conflictes (activitat 4). 

 - Si la informació que es vol afegir no està repetida ni entra en conflicte amb 

 d’altra ja dins de l’arbre, el genealogista passarà a afegir aquesta informació a 

 l’arbre genealògic (activitat 5). 

 

4. Resoldre conflictes 

Pre 

 El genealogista ha volgut afegir a l’arbre genealògic que està elaborant certa 

 informació que entra en conflicte amb la ja existent. 

Predecessors 

 - Comprovar informació ja existent (activitat 3). 

Esdeveniment 

 El genealogista ha detectat un conflicte entre la informació ja existent a l’arbre 

 genealògic i la que vol afegir-hi. 

Input 

 - Arbre genealògic. 

 - Informacio desitjada per afegir a l’arbre. 

Recursos 

 - Arxiu personal, ordinador... 

 - Arxius, biblioteques, webs, esglèsies, etc. 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

 El genealogista, que quan comprova la informació existent a l’arbre i la que vol 

 afegir es troba amb un conflicte, es disposa a resoldre’l duent a terme les 
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 investigacions necessàries o donat el cas demanant ajuda a altres genealogistes 

 o comunitats. 

Output 

 - Resolució del conflicte. 

 - Informació correcta llesta per ser afegida o modificada dins l’arbre genealògic. 

Post 

 El genealogista ha resolt el conflicte que havia detectat entre certes 

 informacions. 

Successors 

 - En el cas que la informació correcta fos la que ja existia a l’arbre genealògic, el 

 genealogista no farà res i acabarà el cas d’ús. 

 - En cas contrari, és a dir, que la informació que ja existia fos incorrecta i s’hagi 

 de modificar o substituir per una altra, el genealogista passarà a afegir aquesta 

 informació a l’arbre genealògic (activitat 5). 

 

5. Afegir informació a l’arbre 

Pre 

 El genealogista disposa de certa informació per afegir a l’arbre genealògic que 

 l’ocupa en una determinada posició. 

Predecessors 

 - Comprovar informació ja existent (activitat 3). 

 - Resoldre conflictes (activitat 4). 

Esdeveniment 

 El genealogista, després de fer les seves investigacions, poseeix informació que 

 ha d’afegir a l’arbre genealògic que està elaborant. 

Input 

 - Arbre genealògic. 

 - Informació desitjada (de l’activitat 1), o bé la informació que s’hagi pogut 

 corregir o modificar (de l’activitat 4). 
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 - Posició dins de l’arbre on s’ha d’afegir la informació. 

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista, que prèviament ha investigat a una persona, ha seleccionat la 

 informació que necessita per assolir el seu objectiu, localitzat la posició dins de 

 l’arbre on afegir-la i comprovat l’existència o no de conflictes amb altra 

 informació ja existent, procedeix a afegir les persones, dades, informacions i/o 

 persones relacionades pertinents a l’arbre genealògic. 

Output 

 - Arbre genealògic. 

Post 

 El genealogista ha afegit certa informació a una determinada posició de l’arbre 

 genealògic que està elaborant. 

Successors 

 ----- 
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4. DEMANAR AJUDA/COL·LABORACIÓ 
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1. Identificar a qui sol·licitar l’ajuda/col·laboració 

Pre 

 El genealogista necessita té algun tipus de dificultat mentre realitza la seva 

 feina. 

Predecessors 

 ----- 

Esdeveniment 

 El genealogista, en algun punt de la seva investigació troba dificultats per dur-la 

 a terme i necessita demanar ajuda o col·laboració a d’altres genealogistes o 

 comunitats. 

Input 

 - Informació que es necessita. 

 - Problemàtica. 

 - Possibles candidats. 

 - Fonts d’informació.  

Recursos 

 - Experiència personal (sobre a qui sol·licitar ajuda). 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

 El genealogista, un cop troba dificultats per seguir endavant en la seva 
investigació, es posarà en contacte amb d’altres genealogistes o comunitats per 
tal de demanar col·laboració i poder aconseguir allò que li manca. 

 Aquesta situació pot venir donada per diferents motius i en diferents moments, 

 com quan el genealogista identifica les fonts documentals o d’informació on 

 adreçar-se i per algun motiu no podrà adreçar-s’hi a alguna d’elles, quan està 

 fent recerca d’informació i no troba o hi falten més dades necessàries per la 

 investigació, quan necessita validar certa informació que ja poseeix i ha 

 enregistrat anteriorment, quan troba un conflicte de dades mentre elabora un 

 arbre genealògic, etc… 

Output 

 - Candidat a qui demanar col·laboració. 
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Post 

 El genealogista identifica la persona o comunitat a qui demanarà col·laboració 

 per resoldre el problema concret que s’hagi trobat durant la seva feina. 

Successors 

 Un cop el genealogista decideix a qui sol·licitarà l’ajuda, es posarà en contacte 

 amb aquest possible col·laborador (activitat 2). 

 

2. Contactar amb col·laborador 

Pre 

 El genealogista ha identificat el col·laborador a qui sol·licitarà ajuda. 

Predecessors 

 - Identificar a qui sol·licitar l’ajuda (activitat 1). 

Esdeveniment 

 El genealogista necessita contactar amb un altre genealogista o comunitat per 

 resoldre les dificultats que ha trobat durant la seva investigació. 

Input 

 - Candidat a qui demanar col·laboració. 

 - Acceptació o denegació de la sol·licitud de col·laboració. 

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Arxiu personal, ordinador… 

Procés 

 Un cop el genealogista té identificat a qui sol·licitarà ajuda i quin és el 

 problema, la dificultat, la informació que li manca, etc, que l’impedeix seguir 

 amb la seva investigació, contactarà amb aquesta persona o comunitat enviant 

 una petició de col·laboració i romandrà a l’espera d’una resposta. 
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Output 

 - Petició de col·laboració. 

Post 

 El genealogista ha contactat amb un altre genealogista o comunitat sol·licitant 

 algun tipus de col·laboració. 

Successors 

 - En el cas de rebre una resposta i que aquesta sigui acceptant la petició del 

 genealogista, es passarà a facilitar totes les dades al col·laborador (activitat 3). 

 - En cas contrari, és a dir, si no es rep cap resposta o aquesta és denegant la 

 petició de col·laboració, es tornarà al primer pas per trobar un altre possible 

 col·laborador  (activitat 1). 

 

3. Facilitar dades al col·laborador 

Pre 

 Una petició de col·laboració del genealogista ha estat acceptada. 

Predecessors 

 - Contactar amb col·laborador (activitat 2). 

Esdeveniment 

 Un altre genealogista o comunitat (col·laborador) accepta la sol·licitud de 

 col·laboració que ha enviat el genealogista principal. 

Input 

 - Informació que es necessita. 

 - Informació que ja es poseeix. 

 - Altres tipus de problemàtiques. 

Recursos 

 - Arxiu personal. 
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Procés 

 El genealogista, un cop ha rebut una resposta d’acceptació de col·laboració per 

 part d’un altre genealogista o comunitat, procedeix a facilitar totes les dades 

 pertinents al col·laborador, ja sigui la informació que li manca, la informació 

 que ja poseeix, el problema o conflicte amb el que es troba que l’impedeix 

 seguir amb la seva investigació, etc. 

Output 

 - Informació desitjada. 

 - Informació que ja es poseeix. 

 - Fonts d’informació on adreçar-s’hi. 

 - Altres tipus de problemàtiques. 

Post 

 El genealogista ha facilitat totes les dades que necessita el genealogista o 

 comunitat col·laboradora per tal que el puguin ajudar en la seva petició. 

Successors 

 Un cop el genealogista ha facilitat les dades al seu col·laborador romandrà a 

 l’espera que aquest doni algun tipus de resposta, moment en el qual es passarà 

 a rebre la informació sol·licitada (activitat 4). 

 

4. Rebre informació sol·licitada 

Pre 

 El genealogista té una petició de col·laboració acceptada. 

Predecessors 

 - Facilitar dades al col·laborador (activitat 3). 

Esdeveniment 

 El genealogista rep una resposta del col·laborador que li està prestant ajuda. 

Input 

 - Resposta del col·laborador. 

 - Informació trobada pel col·laborador. 
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Recursos 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

 - Arxiu personal, ordinador… 

Procés 

El genealogista, que prèviament havia contactat amb un altre genealogista o 

comunitat demanant algun tipus de col·laboració, i que després que aquesta 

fos acceptada s’enviessin totes les dades necessàries, rep una resposta del 

col·laborador amb tota o part de la informació que s’havia sol·licitat. 

Output 

 - Informació trobada que necessitava el genealogista. 

Post 

El genealogista ha rebut una resposta per part del col·laborador a qui va 

sol·licitar ajuda. 

Successors 

Sempre el genealogista passarà a agrair les col·laboraciones rebudes (activitat 

5) i en el cas que la informació rebuda sigui satisfactòria (tant si és completa o 

només una part), el genealogista passarà a enregistrar aquesta informació 

(activitat 6). 

 - En el cas que manqui algun tipus d’informació o que es necessiti més ajuda 

 per part d’altres genealogistes o comunitats, tornarem a l’activitat 1. 

 

5. Agrair col·laboracions 

Pre 

 El genealogista ha rebut alguna resposta del col·laborador a qui va sol·licitar 

 ajuda. 

Predecessors 

 - Rebre informació sol·licitada (activitat 4). 

Esdeveniment 

 El genealogista vol agrair tot tipus de col·laboració o ajuda que rep. 
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Input 

 - Col·laboradors que han acceptat les peticions del genealogista i han donat 

 algun tipus de resposta. 

Recursos 

 ----- 

Procés 

 El genealogista, que en algun punt de la seva investigació ha trobat dificultats 

 per seguir endavant, ha sol·licitat ajuda a d’altres genealogistes o comunitats, 

 alguns d’ells oferint-se a col·laborar, motiu pel qual procedeix a agrair tot tipus 

 d’ajut rebut. 

Output 

 - Resposta d’agraïment al col·laborador o co·laboradors corresponents. 

Post 

 El genealogista ha agraït a tots els col·laboradors les respostes rebudes. 

Successors 

 Un cop s’han agraït totes les col·laboracions rebudes, el genealogista passarà a 

 enregistrar tota la informació rebuda (activitat 6). 

 

6. Enregistrar informació 

Pre 

El genealogista ha rebut una resposta per part del col·laborador o 

col·laboradors a qui va sol·licitar ajuda. 

Predecessors 

 - Rebre informació sol·licitada (activitat 4). 

Esdeveniment 

El genealogista, un cop ha rebut resposta dels col·laboradors, ha obtingut certa 
informació que necessita enregistrar. 

Input 

 - Informació trobada que necessitava el genealogista. 
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Recursos 

 - Proves documentals. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista enregistra al seu arxiu personal tota la informació que ha anat 

 obtenint gràcies a les col·laboracions rebudes. 

Output 

 - Informació obtinguda dels col·laboradors enregistrada. 

Post 

 El genealogista ha enregistrat la informació obtinguda per part del 

 col·laborador o col·laboradors a qui va sol·licitar ajuda prèviament. 

Successors 

 ----- 
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5. REALITZAR BUIDATGES 
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1. Obtenir documentació 

Pre 

 El genealogista està disposat a fer un buidatge. 

Predecessors 

 ----- 

Esdeveniment 

 La necessitat del genealogista d’aconseguir tota la documentació necessària 
 des d’on realitzarà algun tipus de buidatge. 

Input 

 - Catàleg de fonts on adreçar-se per poder accedir a la documentació. 

 - Objectiu perseguit amb la realització del buidatge. 

Recursos 

- Experiència personal. 

- Coneixement de les fonts que ja s'han usat anteriorment en altres buidatges. 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

 - Arxiu personal, ordinador… 

Procés 

 El genealogista, tant per iniciativa pròpia o per encàrrec, es disposa a fer un 
 buidatge (normalment de llibres o arxius parroquials i eclesiàstics). Aquesta 
 documentació la podrà obtenir pels seus propis mitjans o podrà ser facilitada 
 per algú altre (qui faci l’encàrrec o algun col·laborador). 

Output 

 - Documentació sobre la qual es farà el buidatge. 

 - Fonts o llocs on obtenir la documentació en cas que el genealogista no pugui 
 adreçar-s’hi i hagi de demanar col·laboració a d’altres genealogistes o 
 comunitats. 

Post 

 El genealogista ha obtingut la documentació necessària per poder dur a terme 
 el buidatge en què està interessat. 

Successors 

 - En el cas que el genealogista no pugui adreçar-se a les fonts on obtenir la 
 documentació pels seus propis medis (per motius de llunyania o disponibilitat 
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 horària, per exemple), demanarà ajuda o col·laboració a d’altres genealogistes 
 o comunitats per tal que puguin aconseguir-la (activitat 6). 

 En qualsevol cas, un cop s’hagi obtingut la documentació de la qual es farà el 
 buidatge, el genealogista passarà a decidir quines dades s’han de buidar 
 (activitat 2). 

 

2. Seleccionar dades a buidar 

Pre 

 El genealogista disposa de la documentació d’on es farà el buidatge. 

Predecessors 

 - Obtenir documentació (activitat 1). 

Esdeveniment 

 El genealogista ha de decidir quines dades vol buidar. 

Input 

 - Documentació sobre la qual es farà el buidatge. 

 - Catàleg de les possibles dades que es poden obtenir (buidar) de la 

 documentació. 

 - Objectiu perseguit amb la realització del buidatge. 

 - Resultat desitjat que es vol obtenir amb el buidatge. 

Recursos 

 - Experiència personal en buidatges. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista es troba en possessió de la documentació sobre la qual farà un 

 cert buidatge, i tenint en compte el resultat que vol obtenir d’aquest, decideix 

 quines dades són les realment necessàries i en les quals es centrarà durant la 

 realització del  buidatge, rebutjant totes aquelles innecessàries. 
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Output 

 - Catàleg de dades que es volen obtenir (buidar) de la documentació (poden ser 

 traduccions de textos complets com anotacions de dades d’interès, com anys 

 de naixement i de defunció, partides de batejos, casaments, propietats, etc). 

Post 

 El genealogista ha decidit quines dades són les que li interessen per dur a terme 

 amb èxit el buidatge. 

Successors 

 Un cop el genealogista té clar quina informació o quines dades vol buidar de la 
 documentació, passarà a elaborar una guia de com fer el buidatge (activitat 3). 

 

3. Obtenir guia de com fer el buidatge 

Pre 

 El genealogista disposa de la documentació d’on es farà el buidatge i sap quina 

 és la informació a buidar. 

Predecessors 

 - Seleccionar dades a buidar (activitat 2). 

Esdeveniment 

 El genealogista necessita obtenir o elaborar una mena de guia que l’orienti en 

 quant a com dur a terme el buidatge. 

Input 

 - Documentació sobre la qual es farà el buidatge. 

 - Catàleg de dades que es volen obtenir (buidar) de la documentació. 

Recursos 

 - Experiència personal en buidatges. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

 

 



48 

 

Procés 

 El genealogista, que disposa d’una documentació de la qual vol obtenir certa 

 informació i/o dades, ha d’elaborar-se una guia o planificació amb els passos 

 que haurà de seguir i que l’orientin en tot moment per realitzar amb èxit el 

 buidatge desitjat. 

Output 

 - Guia o planificació de com s’ha de realitzar el buidatge. 

 - Plantilla o formulari per a realitzar el buidatge. 

Post 

 El genealogista ha elaborat una guia de com dur a terme el buidatge en què es 

 disposa a treballar. 

Successors 

 - El genealogista, depenent del tipus de buidatge que es disposi a realitzar i dels 
 seus coneixements, és possible que necessiti demanar ajuda o consell a d’altres 
 genealogistes o comunitats per tal d’obtenir una guia clara de com ha de fer 
 aquest buidatge (activitat 6). 

 En qualsevol cas, un cop el genealogista té clar quina metodologia seguirà per 
 la realització del buidatge, passarà a la transcripció de la informació i dades que 
 interessen a través d’una eina informàtica (activitat 4). 

 

4. Transcripció amb eina informàtica 

Pre 

 El genealogista disposa de tot el necessari per realitzar el buidatge 

 (documentació, dades que es volen buidar i guia de com fer-ho). 

Predecessors 

 - Obtenir guia de com fer el buidatge (activitat 3). 

Esdeveniment 

 La necessitat del genealogista de transcriure i emmagatzemar totes les dades a 

 buidar mitjançant una eina informàtica. 

Input 

 - Documentació sobre la qual es farà el buidatge. 
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 - Catàleg de dades que es volen obtenir (buidar) de la documentació. 

 - Guia o planificació de com s’ha de realitzar el buidatge. 

 - Plantilla o formulari per a realitzar el buidatge. 

Recursos 

 - Experiència personal en buidatges. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

 El genealogista, un cop disposa de tot el necessari per dur a terme el buidatge, 

 procedeix a realitzar el buidatge en sí, és a dir, a fer la transcripció registre a 

 registre de tota la informació i/o dades que prèviament s’havia acordat de la 

 documentació que es troba en el seu poder. 

Output 

 - Transcripció de tota la informació i dades d’interès de certa documentació 

 (buidatge). 

Post 

 El genealogista ha realitzat amb èxit el buidatge. 

Successors 

 - El genealogista pot trobar-se amb dificultats a l’hora de fer la transcripció de 
 certa informació i/o dades (per temes de traducció, per exemple) i pot 
 necessitar contactar  amb altres genealogistes o comunitats per tal que el 
 donin un cop de mà (activitat 6). 

 En qualsevol cas, el genealogista passarà a guardar i enviar, transmetre o 
 compartir el buidatge acabat de realitzar (activitat 5). 

 

5. Guardar / enviar / compartir buidatge 

Pre 

 El genealogista acaba de realitzar algun tipus de buidatge. 

Predecessors 

 - Transcripció amb eina informàtica (activitat 4). 
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Esdeveniment 

 La necessitat del genealogista d’emmagatzemar el buidatge acabat de realitzar 

 i, si cal, enviar-lo o compartir-lo amb altres genealogistes o comunitats. 

Input 

 - Buidatge acabat de realitzar al pas anterior. 

 - Catáleg de possibles destinataris a qui enviar o amb qui compartir el buidatge, 

 en el cas que s’hagi de fer. 

Recursos 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista, un cop ha realitzar el buidatge de certa documentació, el que 

 sempre farà és guardar tota aquesta informació i dades transcrites al seu arxiu 

 personal. És possible que posteriorment vulgui compartir o difondre el material 

 obtingut d’aquesta feina amb altres genealogistes o comunitats 

Output 

 - Buidatge realitzat, en cas que es vulgui difondre. 

Post 

 El genealogista ha emmagatzemat al seu arxiu personal el buidatge realitzar i és 

 possible que posteriorment el difongui o comparteixi amb d’altres. 

Successors 

 ----- 

 

6. Demanar ajuda/col·laboració 

Pre 

 El genealogista, en un moment donat durant tot el procés de buidatge, 

 requereix d’algun tipus de col·laboració o d’ajuda per seguir endavant. 

Predecessors 

 - Obtenir documentació (activitat 1). 

 - Obtenir guia de com fer el buidatge (activitat 3). 
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 - Transcripció amb eina informàtica (activitat 4). 

Esdeveniment 

 El genealogista, que està realitzant un buidatge, en algun punt d’aquest troba 
dificultats per dur-lo a terme i necessita demanar ajuda o col·laboració a 
d’altres genealogistes o comunitats. 

Input 

 Depenent del tipus d’ajuda/col·laboració que sol·licita el genealogista podem 
tenir diferents inputs, com: 

 - Fonts on no es pot adreçar el genealogista per obtenir la documentació sobre 

 la qual  es farà un buidatge. 

 - Documentació sobre la que s’està fent un buidatge. 

 - Catàleg de dades que es volen obtenir (buidar) de la documentació. 

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista, un cop troba dificultats per seguir endavant durant la seva 
tasca de fer un buidatge, es posarà en contacte amb d’altres genealogistes o 
comunitats per tal de demanar col·laboració i poder aconseguir allò que 
necessita. 

Aquesta situació pot venir donada per diferents motius i en diferents moments, 
com quan el genealogista necessita obtenir la documentació sobre la qual 
realitzarà un buidatge, o quan necessita una guia o orientació dels passos a 
seguir de com fer el buidatge, o quan troba dificultats per realitzar la 
transcripció de certes dades o documents, etc. 

Output 

 Depenent del tipus d’ajuda/col·laboració que sol·licita el genealogista podem 

 tenir diferents outputs, com: 

 - Documentació sobre la qual es farà el buidatge. 

 - Guia o planificació de com s’ha de realitzar el buidatge. 

 - Transcripció de certa informació i/o dades. 
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Post 

 El genealogista que necessitava col·laboració ha obtingut satisfactòriament o 
no tot allò que ha sol·licitat a d’altres genealogistes o comunitats. 

Successors 

 Segons el tipus d’ajuda o col·laboració que necessitava el genealogista que està 
 fent un buidatge, seguirem diferents cursos, però sempre tornant a l’activitat 
 des de la que se sol·licita: 

 - Obtenir documentació (activitat 1). 

 - Obtenir guia de com fer el buidatge (activitat 3). 

 - Transcripció amb eina informàtica (activitat 4). 

 En el cas que no s’obtingui tota la informació o ajuda desitjada, el genealogista 
 pot tornar a demar col·laboració a d’altres genealogistes o comunitats (activitat 
 6). 
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6. REVISAR/VALIDAR BUIDATGES 
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1. Obtenir el buidatge 

Pre 

 El genealogista està disposat a revisar o validar un buidatge. 

Predecessors 

 ----- 

Esdeveniment 

 El genealogista ha d’obtenir un buidatge per tal de poder-lo revisar o validar. 

Input 

 - Informació general del buidatge a revisar o validar. 

Recursos 

- Experiència personal. 

- Coneixement de les fonts que ja s'han usat anteriorment en altres buidatges. 

- Altres genealogistes o comunitats. 

 - Arxiu personal, ordinador… 

Procés 

 El genealogista, que està disposat a fer una revisió o validació d’un buidatge 

 realitzat per un altre o altres genealogistes, rep tota la documentació 

 necessària d’aquest, així com tots els objectius que es van marcar en un principi 

 i la guia que es va seguir en el moment de fer-lo. 

Output 

 - Buidatge que s’ha de revisar o validar. 

 - Objectius que es van marcar en la realització d’aquest buidatge. 

 - Guia que es va elaborar de com dur a terme el buidatge. 

Post 

 El genealogista ha obtingut tota la documentació necessària per la revisió o 

 validació del buidatge. 

Successors 

 Un cop el genealogista disposa de tot el material, passarà a revisar/validar el 
 buidatge respecte els objectius i la guia marcats en un principi (activitat 2). 
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2. Revisar/validar buidatge respecte objectius i guia 

Pre 

 El genealogista disposa de tot el material necessari per realitzar la 

 revisió/validació del buidatge. 

Predecessors 

 - Obtenir buidatge (activitat 1). 

Esdeveniment 

 El genealogista ha de revisar o validar un buidatge que li han fet arribar. 

Input 

 - Buidatge que s’ha de revisar o validar. 

 - Objectius que es van marcar en la realització d’aquest buidatge. 

 - Guia que es va elaborar de com dur a terme el buidatge. 

Recursos 

 - Experiència personal en buidatges. 

 - Arxiu personal, ordinador… 

 - Arxius, biblioteques, esglésies i altres fonts documentals. 

 - Altres genealogistes o comunitats. 

Procés 

 El genealogista, que li han encomanat la tasca de revisar/validar un buidatge, 

 tenint en compte els objectius que es va marcar la persona o persones que el 

 van realitzar i la guia que van seguir per dur-lo a terme, mitjançant les seves 

 fonts, coneixements i possible ajuda d’altres genealogistes o comunitats, 

 procedirà a revisar-lo i validar-lo, i donat el cas, a fer les correccions 

 pertinents. 

Output 

 - Buidatge validat, revisat i/o corregit. 

Post 

 El genealogista ha revisat i validat el buidatge que li han fet arribar. 
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Successors 

 - És possible que el genealogista, en el seu procés de revisar i validar un 
 buidatge, necessiti la col·laboració d’altres genealogistes o comunitats, o 
 l’acceptació d’aquests en el cas que s’hagin fet algunes correccions al buidatge 
 original (activitat 4). 

 En qualsevol cas, després de fer la feina corresponent, el genealogista donarà 
 resposta i retornarà el buidatge revisat/validat/corregit a qui va encomanar-li 
 aquesta tasca  (activitat 3). 

 

3. Retornar buidatge revisat/validat 

Pre 

 El genealogista ha revisat i validat el buidatge que li han fet arribar. 

Predecessors 

 - Revisar/validar buidatge respecte objectius i guia (activitat 2). 

Esdeveniment 

 El genealogista ha acabat amb la seva feina i ha de donar resposta a qui va 

 encomanar aquesta tasca. 

Input 

 - Buidatge resultant del procés de revisió i validació per part del genealogista. 

Recursos 

 - Arxiu personal, ordinador... 

 - Altres genealogisteso comunitats 

Procés 

 El genealogista encarregat de dur a terme una revisió i validació d’un buidatge, 

 amb les seves corresponents correccions en el cas d’haver-hi, dóna una 

 resposta al genealogista o genealogistes que van realitzar el buidatge original 

 tot informant amb detall de les possibles correccions o de tots els punts a tenir 

 en compte. 

Output 

 - Buidatge resultant del procés de revisió i validació per part del genealogista 

 amb totes les correccions i explicacions adients. 
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Post 

 El genealogista ha donat resposta i retornat el buidatge que van enviar-li per tal 

 de dur  a terme una revisió i validació d’aquest. 

Successors 

 ----- 

 

4. Demanar col·laboració/acceptació 

Pre 

 El genealogista, en un moment donat durant tot el procés de revisió, validació 

 i/o correcció d’un buidatge, requereix d’algun tipus de col·laboració o 

 acceptació per seguir endavant. 

Predecessors 

 - Revisar/validar buidatge respecte objectius i guia (activitat 2). 

Esdeveniment 

 El genealogista, que està revisant i validant un buidatge, en algun punt troba 

 dificultats per dur-lo a terme i necessita demanar ajuda o col·laboració a 

 d’altres genealogistes o comunitats. 

Input 

 - Problemàtica. 

 - Genealogista o comunitat a qui se li demanarà col·laboració. 

 - Buidatge que s’està revisant i validant.  

Recursos 

 - Experiència personal. 

 - Arxiu personal, ordinador… 

 - Altres genealogistes i comunitats. 

Procés 

 El genealogista pot trobar dificultats durant la seva tasca de revisió i validació 

 d’un buidatge, es posarà en contacte amb d’altres genealogistes o comunitats 
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 per tal de demanar col·laboració (o acceptació d’algunes correccions que 

 s’hagin pogut fer i poder confirmar-les com a vàlides). 

Output 

 - Buidatge resultant després de fer les consultes pertinents a d’altres 

 genealogistes o comunitats. 

 - Temes pendents de ser aclarits (ja sigui en el moment de revisar certs punts 

 del buidatge o d’acceptar algunes correccions fetes). 

Post 

 El genealogista que necessitava col·laboració ha obtingut satisfactòriament o 

 no tot allò que ha sol·licitat a d’altres genealogistes o comunitats. 

Successors 

 En el cas que no s’obtingui tota la col·laboració o acceptació desitjada, el 

 genealogista pot tornar a demanar col·laboració a d’altres genealogistes o 

 comunitats (activitat 4). 

 Un sop s’ha obtingut la col·laboració o acceptació desitjada, tornarem a 

 l’activitat 3. 
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7. DIFUSIÓ DE RECERCA 
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1. Seleccionar informació a difondre 

Pre 

 El genealogista està disposat a difondre o publicar certa informació que 

 poseeix, la qual ja ha estat validada amb anterioritat amb altra informació 

 relacionada o amb documents que demostren la seva certesa. 

Predecessors 

 ----- 

Esdeveniment 

 El genealogista necessita seleccionar quina informació és la que vol difondre. 

Input 

 - Informació que disposa el genealogista producte de les seves recerques. 

 - (Possible sol·licitud rebuda que condueixi el genealogista a difondre certa 

 informació que poseeix). 

Recursos 

 - Experiència personal en anteriors difusions de recerca.  

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista, que es disposa a difondre algun tipus d’informació obtinguda 

 de les seves recerques i investigacions, ja sigui per iniciativa pròpia o per algun 

 tipus de sol·licitud que hagi rebut, ha de seleccionar dins del seu arxiu personal 

 quina és exactament la informació que es difondrà o publicarà. 

Output 

 - Informació que es vol difondre o publicar. 

Post 

 El genealogista ha decidit quina informació és la que es disposa a difondre o 

 publicar. 

Successors 

 Un cop el genealogista ha concretat la informació que vol difondre o publicar, 
 passarà a seleccionar qui serà el destinatari d’aquesta (activitat 2) i 
 paral·lelament escollirà el format que tindrà aquesta difusió (activitat 3). 
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2. Seleccionar destinatari de la difusió 

Pre 

 El genealogista es disposa a difondre o publicar certa informació. 

Predecessors 

 - Seleccionar informació a difondre (activitat 1). 

Esdeveniment 

 El genealogista necessita seleccionar el destinatari a qui anirà dirigida la 

 informació que pretén difondre o publicar. 

Input 

 - Conjunt de possibles destinataris. 

 - Possible sol·licitud rebuda per difondre certa informació.* 

Recursos 

 - Experiència personal en anteriors difusions de recerca.  

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genealogista, que es disposa a difondre o publicar certa informació, 

 selecciona qui serà el destinatari d’aquesta. Els destinataris poden ser altres 

 genealogistes, associacions de genealogia, bancs de dades genealògiques amb 

 accés limitat als genealogistes, fons d’arxius o biblioteques, etc. 

 *En el cas d’haver rebut una sol·licitud per dur a terme algun tipus de difusió 

 d’informació, el destinatari ja és reconegut implícitament en aquesta sol·licitud. 

Output 

 - Destinatari a qui anirà dirigida la informació a difondre o publicar. 

Post 

 El genealogista ha seleccionat el destinatari a qui anirà dirigida la informació 

 que vol difondre o publicar. 
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Successors 

 Un cop el genealogista ha decidit a qui anirà dirigida la informació i ha escollit el 
 format que tindrà la difusió o publicació, passarà a dur a terme la difusió o 
 publicació de la informació pròpiament dita (activitat 4). 

 

3. Escollir el format de la difusió 

Pre 

 El genealogista es disposa a difondre o publicar certa informació. 

Predecessors 

 - Seleccionar informació a difondre (activitat 1). 

Esdeveniment 

 El genelogista necessita escollir un format per a la difusió o publicació 

 d’informació que es disposa a realitzar. 

Input 

 - Conjunt de possibles formats. 

 - Destinatari a qui anirà dirigida la informació a difondre o publicar. 

Recursos 

 - Experiència personal en anteriors difusions de recerca.  

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 El genelogista, que es disposa a difondre o publicar certa informació, en el 

 mateix moment que decideix qui serà el destinatari de la seva difusió, també 

 escull el format d’aquesta. El format de la difusió podrà ser físic o electrònic, i 

 en diferents formes com poden ser llibres, articles, estudis, arbres genealògics, 

 etc, ja sigui en suport físic o  electrònic com en webs, fòrums, associacions de 

 genealogistes, etc. També pot ser la cessió d’informació a d’altres genealogistes 

 o comunitats, arxius, bibloteques, bancs de dades genealògiques, etc. 

Output 

 - Format escollit per a la difusió o publicació d’informació. 
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Post 

 El genealogista ha escollit el format mitjançant el qual durà terme la seva 
 difusió de recerca. 

Successors 

 Un cop el genealogista ha decidit a qui anirà dirigida la informació i ha escollit el 
 format que tindrà la difusió o publicació, passarà a dur a terme la difusió o 
 publicació de la informació pròpiament dita (activitat 4). 

 

4. Difusió de la informació 

Pre 

 El genealogista disposa de certa informació per difondre, així com el seu 

 destinatari i el format que tindrà. 

Predecessors 

 - Seleccionar destinatari de la difusió (activitat 2). 

 - Escollir el format de la difusió (activitat 3). 

Esdeveniment 

 El genealogista té tot allò necessari per dur a terme la difusió o publicació de 

 recerca. 

Input 

 - Informació que es vol difondre o publicar. 

 - Destinatari a qui anirà dirigida la informació a difondre o publicar. 

 - Format escollit per a la difusió o publicació d’informació. 

Recursos 

 - Experiència personal en anteriors difusions de recerca.  

 - Arxiu personal, ordinador... 

Procés 

 Després de seleccionar la informació a difondre, el destinatari a qui es farà 

 arribar i el format que tindrà aquesta difusió, al genealogista només li resta fer 

 la difusió de recerca pròpiament dita, és a dir, fer arribar aquesta informació 
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 (en forma de llibre, articles, arbres genealògics, etc) al destinatari o destinataris

 corresponents. 

Output 

 - Difusió de recerca. 

Post 

 El genealogista ha dut a terme una difusió o publicació de certa informació que 
poseeix a un destinatari determinat i en un format concret. 

Successors 

 ----- 
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I. Manual de bones pràctiques del genealogista 

Per a l’elaboració d’aquest manual del bon genealogista, es tindrà bàsicament en 

compte la legislació vigent en quant a dades de caràcter personal, ja que serà 

pràcticament l’únic tipus de legislació que perseguirà al genealogista durant la seva 

feina diària. 

La Directiva 95/46/CE té com a objectiu la protecció de les llibertats i drets 

fonamentals de les persones vives, de la seva vida privada, respecte al tractament de 

les dades personals i organitza els mitjans de protecció i els mètodes per a la seva 

aplicació pels Estats membres de la Unió Europea. 

El tractament de dades de caràcter personal i amb finalitats genealògiques són legítims 

pel fet que són necessaris per a la realització de l’interès secular perseguit pels 

genealogistes responsables dels seus tractaments, i pels tercers als quals es 

comuniquen aquestes dades, sempre i quan no prevalguin els interessos o drets i 

llibertats fonamentals de la persona viva interessada. 

Cada Estat membre de la Unió Europea trasllada la Directiva europea a les seves lleis. 

La llei nacional aplicable en el cas d’Espanya és la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). 

El genealogista té l’obligació de notificar sobre la seva activitat genealògica a la 

autoritat nacional de control del país de la Unió Europea on resideix. En el cas 

d’Espanya, aquesta autoritat nacional de control és l’Agencia Española de Protección 

de Datos. 

El genealogista fixa els seus objectius d’investigació. Determina les finalitats, els medis 

i les categories de tractaments. La determinació precisa i explícita de la finalitat dels 

tractaments és necessària respecte la legislació actual. 

Els objectius d’investigació són generalment de naturalesa genealògica i a la vegada 

històrica. Les investigacions històriques tenen a veure amb una localitat, una família, 

els avantpassats d’una persona, etc. Les investigacions genealògiques requereixen la 

redacció de fitxes individuals i/o familiars relacionades a la vegada amb dades 

històriques personals dels difunts i dades no històriques de les persones vives. 

Tots els tipus d’investigació tenen en comú el registre de vincles de filiació “Fill-Pares”, 

és a dir, per a cada individu, dos vincles que condueixen fins al seu pare i la seva mare, 

a més a més de dades personals. Sense aquest vincle de filiació no existiria genealogia, 

sinó col·leccions d’individus. 

El genealogista ha d’especificar les finalitats dels seus tractaments en la seva 

notificació a l’Autoritat Nacional de control. Si més endavant amplia els temes 

d’investigació, haurà de realitzar una nova notificació. Aquest és el motiu pel qual s’ha 
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de tenir des de bon començament tota la cura necessària a l’hora de definir els 

objectius d’investigació.   

Donada la cura que s’ha de prestar a les obligacions legals d’informació respecte als 

contemporanis, el genealogista ha de limitar les persones vives que apareixen als seus 

fitxers a l’estrictament necessari per realitzar els seus objectius d’investigació. 

Definicions 

Apuntem una sèrie de conceptes que poden aparèixer durant aquest manual tal i com 

estan descrits a l’article 3 de la LOPD per tal que quedi clar en tot moment al lector del 

que es parla. 

a) Dades de caràcter personal: qualsevol informació referent a persones físiques 

identificades o identificables. 

b) Fitxer: qualsevol conjunt organitzat de dades de caràcter personal, sigui quina sigui 

la forma o la modalitat de creació, emmagatzematge, organització i accés. 

c) Tractament de dades: les operacions i els procediments tècnics de caràcter 

automatitzat o no, que permetin recollir, gravar, conservar, elaborar, modificar, 

bloquejar i cancel·lar, així com les cessions de dades que derivin de comunicacions, 

consultes, interconnexions i transferències. 

d) Responsable del fitxer o el tractament: persona física o jurídica, de naturalesa 

pública o privada, o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, el contingut i 

l’ús del tractament.  

e) Afectat o interessat: persona física titular de les dades que siguin objecte del 

tractament a què es refereix l’apartat c) d’aquest article.  

f) Procediment de dissociació: qualsevol tractament de dades personals de manera 

que la informació que s’obtingui no es pugui associar a una persona identificada o 

identificable.  

g) Encarregat del tractament: la persona física o  jurídica, l’autoritat pública, el servei o 

qualsevol altre organisme que, sol o conjuntament amb altres, tracti dades personals 

per compte del responsable del tractament. 

h) Consentiment de l’interessat: qualsevol manifestació de la voluntat, lliure, 

inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l’interessat consenti el 

tractament de dades personals que el concerneixen. 

i) Cessió o comunicació de dades: qualsevol revelació de dades efectuada a una 

persona diferent de l’interessat. 
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j) Fonts accessibles al públic: els fitxers que poden ser consultats per qualsevol 

persona, sense que ho impedeixi una norma limitativa o sense altra exigència que, si 

s’escau, l’abonament  d’una contraprestació. Només es consideren fonts  d’accés 

públic el cens promocional, els repertoris telefònics en els termes que preveu la 

normativa específica i les llistes de persones que pertanyen a grups de professionals 

que continguin únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau 

acadèmic,direcció i indicació de la seva pertinença al grup. Així mateix, tenen el 

caràcter de fonts d’accés públic els diaris i els butlletins oficials i els mitjans de 

comunicació. 

Àmbit d’aplicació de la llei 

L’àmbit d’aplicació de la Directiva abarca: << al tractament totalment o parcialment 

automatitzat de dades personals, així com al tractament no automatitzat de dades 

personals incloses o destinades a ser incloses en un fitxer >>. 

Però immediatament la Directiva rebutja del seu àmbit d’aplicació << el tractament de 

dades de caràcter personal que efectuï una persona física en l’exercici d’activitats 

exclusivament personals o domèstiques >>. 

Es podria arribar a considerar que aquesta legislació no s’aplica dins l’àmbit domèstic 

de dades personals no incloses o destinades a ser incloses en un fitxer. Una persona 

podria estar en possessió de certs documents dins un àmbit doméstic, com per 

exemple: calendaris amb dates d’aniversari de persones vives, targetes que evidencien 

vincles familiars amb persones vives, llistes de convidats amb les seves relacions 

familiars, còpies o actes del Registre Civil, llibres de família, etc. 

Totes aquestes dades de diversos orígens no entren dins l’àmbit d’aquesta legislació 

mentre no es recol·lectin per elaborar << un fitxer en forma d’un conjunt estructurat 

de dades personals accessibles segons criteris determinats, tant si és centralitzat com 

descentralitzat o repartit de manera funcional o geogràfica (art.2.c de la Directiva). 

A priori és complicat saber si aquest conjunt de dades formen en realitat un fitxer 

“estructurat i accessible segons alguns criteris”, però aquest dubte queda resolt en el 

moment que la persona que ha recopilat aquestes dades personals declari la seva 

intenció de comunicar-les a d’altres, ja que serà llavors quan deixi de ser una “activitat 

personal o domèstica”, i per tant, aquesta persona es veurà afectada per la legislació 

actual. 
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1. Ètica general del genealogista 

El genealogista col·labora voluntàriament, en la mesura de les seves possibilitats, amb 

els altres genealogistes, associacions i organismes que es dediquen a la Genealogia. 

El genealogista comparteix amb els altres els resultats de les seves investigacions fent-

los àmpliament accessibles. 

El genealogista no pot inventar-se, minimitzar ni exagerar la informació que recull 

durant la seva feina, ni publicar informacions falses o no comprovades. 

El genealogista ha d’indicar sempre la font de tota informació que enregistra en les 

seves dades. 

El genealogista respecta els drets d’autor i la propietat intel·lectual sobre els treballs 

produïts o publicats pels altres, no apropiant-se del seu contingut sense la autorització 

del seu autor, i fent notar les fonts en els extractes i cites que publica. 

El genealogista, quan publica els seus treballs o extractes d’ells, procura autoritzar la 

lliure reproducció i difusió de la informació que contenen, sempre dins d’uns límits 

d’ús amb una finalitat genealògica, històrica o estadística, prohibint al mateix temps 

que qualsevol altra persona pugui treure un benefici o profit personal. 

El genealogista no obtindrà cap mena de lucre de les seves investigacions, ni pretendrà 

compensar les despeses que impliquen, negociant les seves informacions amb d’altres. 

No obstant això, quan el genealogista accepta fer una investigació, avisarà al 

sol·licitant si els seus mitjans financers l’impedeixen prosseguir amb la investigació o 

quan les despeses assumides pel sol·licitant deixin de ser marginals. El genealogista 

procurarà dirigir al sol·licitant cap una associació o genealogista professional. 

El genealogista pot cobrar al sol·licitant les despeses d’obtenció de còpies de 

documents d’arxius, sempre i quan s’hagi informat prèviament al sol·licitant. 

El genealogista no realitzarà cap investigació en contra de l’interès de les persones, així 

com qualsevol revelació d’informació que pugui afectar l’honor o la reputació de les 

persones. 

El genealogista respecta la legislació relativa als arxius als quals accedeix i els terminis 

establerts per a la seva consulta. Compleix també el reglament intern de cada arxiu, on 

s’identificarà a la seva entrada i informarà dels objectius i finalitats de la seva 

investigació. 

El genealogista ha de ser conscient que freqüenta sales d’estudi envoltat 

d’investigadors d’altres disciplines que realitzen treballs de vegades importants en 
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terminis sovint molt curts, i que és important facilitar-los l’accés als documents que 

puguin necessitar en un acte de solidaritat. 

El genealogista compleix els reglaments en quant a la còpia d’un document, fent servir 

els instruments posats a la seva disposició per realitzar còpies i cobrint les despeses 

previstes en les tarifes. 

El genealogista publicarà les seves investigacions i desarà una còpia no només a les 

associacions a les que pertany, sino també a biblioteques, bancs d’arxius, centres de 

documentació genealògica i/o històrica. 

El genealogista podrà difondre els seus treballs per Internet, en els llocs webs 

d’associacions, fòrums, al seu lloc web personal, etc, prenent les precaucions relatives 

a la protecció de la privacitat informàtica de caràcter personal de les persones vives i 

només publicant les dades adquirides lleialment mitjançant les seves fonts 

d’informació. 

 

2. Les dades de les persones vives 

Com a responsable del tractament, el genealogista ha de garantir el respecte de les 

normes sobre la finalitat genealògica de les dades (art.6 §1.b), les categories de dades 

adequades pertinents i excessives (art.6 §1.c) sobre les dades sensibles (art.8), el 

maneniment de la qualitat de les dades (art.6 §1.a, §1.d), la definició de les fonts, la 

localització de les persones vives interessades (art.11 §2) i adoptar les mides 

necessàries per a la confidencialitat (art.16) i per la seguretat dels tractaments (art.17). 

2.1. El respecte de la finalitat genealògica de les dades 

A la recol·lecció, comunicació, publicació, difusió i qualsevol altra forma de disposar de 

dades personals, la finalitat genealògica dels tractaments ha de declarar-se 

explícitament i no pot ser ocultada ni omitida. 

El genealogista responsable del tractament, obté la legitimitat de la seva activitat per 

l'interés declarat en els seus objectius d'investigacions, seguit per ell mateix i per 

tercers al quals es comuniquen les dades. Han de prevaler els interessos i drets 

fonamentals de les persones afectat en el marc de la protecció oferta per la llei 

(art.7.f). 

El genealogista no ha de permetre un tractament posterior de dades personals de 

manera incompatible amb la finalitat genealògica (art.6 §1.b). No ha de comunicar 

aquestes dades quan sospiti al destinatari la intenció d'utilitzar-los o de cedir-los a 

altres per a una utilització per altres finalitats. 
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No obstant, el tractament posterior amb finalitats històriques, estadístiques o 

científiques no és incompatible amb la finalitat genealògica si l'Estat membre, amb la 

legislació que s'aplica, preveu garanties convenients (art.6 §1.b). Aquestes garanties 

seran precisades per una reglamentació, ja que el tractament de les dades de difunts 

segueix a la vegada finalitats genealògiques i històriques. 

2.2. Les categories de dades personals 

La Directiva 95/46/CE preveu essencialment que les dades de caràcter personals de 

persones vives hagin de ser adequades, pertinents i no excessives en respecte a la 

finalitat genealògica dels tractaments (art.6 §1.c). 

La llista completa de les categories de dades personals donades per adequades per a la 

finalitat genealógica dels tractaments ha de ser idèntica: 

- En els fitxers del genealogista aficionat. 

- En les informacions proporcionades a la persona interessada quan les dades que no 

es recollissin davant d'ella. 

- En la notificació dels tractaments a les Autoritats  Nacionals de control. 

El genealogista no enregistrarà en els seus fitxers dades excessives en relació a la 

finalitat genealògica dels seus tractaments, en particular a les notes personals i fitxers 

vinculats a altres categories de dades personals relatives a la persona interessada. 

2.3. Les dades sensibles 

El genealogista té la prohibició de tractar les dades sensibles que revelen l'origen racial 

o ètnic, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, la pertinença 

sindical, així com dades relatives a la salut i a la vida sexual de les persones (art.8 §1). 

També té prohibit tractar les dades sensibles que revelen d'infraccions, condemnes 

penals o mides de seguretat que facin referència a persones vives (art.8 §5) excepte si 

algunes garanties apropiades i específiques als tractaments amb finalitats 

genealògiques han estat previstes pel seu Estat membre. 

El genealogista que va recollir el consentiment explícit de la persona interessada (art.8 

§2.a), pot tractar aquestes categories d'informacions sensibles. 

El genealogista que obté alguna dada personal, considerada part d'una categoria 

adequada, per la consulta d'un registre històric d'origen religiós, confessional o 

filosòfic, no infringeix aquesta prohibició. 



71 

 

El genealogista pot tractar dades de persones difuntes que pertanyen a aquestes 

categories sensibles com dades històriques, excepte si poden perjudicar als cònjuges, 

ascendents o nens d'aquests difunts o si la normativa aplicable ho preveu. 

 

3. El manteniment de la qualitat de les dades 

3.1. Lleialtat i legitimitat 

La primera qualitat d'una dada és que estigui tractada lleialment i lícitament (art.6 

§1.a). La lleialtat del genealogista consisteix en tractar cada categoria de dades amb el 

mateix nivell de qualitat per a totes les persones que figuren en els seus fitxers. 

3.2. Exactitud 

La segona qualitat de les dades és la seva exactitud i, si fos necessari, la seva 

actualització (art.6 §1.d). El genealogista adopta totes les mesures raonables per a que 

les dades inexactes o incompletes, respecte a la finalitat genealògica declarada, 

estiguin esborrades o rectificades. 

3.3. Capacitat d’identificar les persones interessades 

La qualitat següent de les dades és conservar-se sota una forma que permeti la 

identificació de les persones interessades (art.6 §1.e). El genealogista les manté sense 

codificació. 

No obstant, una persona pot fer valer el seu dret d'oposició, per raons preponderants i 

legítimes, de no figurar de cap manera en un fitxer genealògic. 

3.4. Durada de conservació 

Les dades han de conservar-se sense excedir la durada necessària per a la realització 

de les finalitats per les quals es tracten o es recullen (art.6 §1.e). La durada de 

conservació de les dades és un element de la notificació a l'Autoritat Nacional de 

control. No pot ser una durada indeterminada. Segons els seus objectius d'investigació, 

el genealogista aficionat podrà eventualment fixar i notificar una durada determinada 

corresponent a la seva esperança de vida. 

La conservació de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques, més 

enllà de la durada prevista, es combina amb garanties fixades per cada Estat membre 

(art.6 §1.e). 
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4. La importància de les fonts 

4.1. Conservació dels drets d’autors 

El genealogista adquireix els “drets d'autor” sobre les fitxes individuals i familiars que 

fa i enregistra en els seus fitxers per recopilació de diferents dades d'orígens. 

No obstant, probablement no va obtenir algunes dades directament d'investigacions 

en arxius o davant les persones interessades. Les pot haver obtingut d'una 

comunicació feta per una persona que pot tenir els drets d'autors sobre els seus fitxers 

i/o documents, entregats en suports i/o per mitjans de transmissió qualssevol. 

Passa el mateix quan les informacions es reben d'un altre genealogista. Aquest últim 

posseeix els drets d'autor sobre cada tractament, recopilació o extracció específica de 

les dades que va comunicar en fitxers i/o documents en diferents suports, i per a cada 

extracció de dades que podrà fer-se a partir d’aquests fitxers i suports. 

A la recepció d'un fitxer o document, el genealogista ha d'assegurar-se de la identitat 

del seu autor. Enegistra aquesta part en el seu “registre personal de comunicacions” 

per poder respectar el drets del seu autor més endavant. 

Després, garanteix que el document o fitxer no va ser afectat de prohibició d'utilització 

pel seu autor per a la finalitat genealògica o històrica de les seves investigacions. 

Quan comunica la totalitat o una part de les seves dades, el genealogista ha de vetllar 

per adjuntar les fonts respecte a cada una de les dades. Així, indica als altres a qui es 

lliguen els drets d'autor. 

4.2. Donar referència a les dades sensibles 

Quan es tracta d'una persona viva que va fer manifestadament públiques les dades 

sensibles (art.8 §2.e), el genealogista té en compte la font davant de cada dada la 

referència al fitxer o document i al seu autor. Té en compte en el seu registre de  

comunicacions els elements que demostren que van ser fetes públiques per la persona 

interessada. 

Per altres assumptes de dades sensibles no revelades públicament, el genealogista se 

sent amb el deure de recollir el consentiment escrit de la persona viva interessada 

abans d'incloure-les en els seus fitxers. Té en compte en la font, davant de les dades 

sensibles, la referència del document pel qual va recollir el consentiment de la persona 

viva interessada. 

4.3. Anotació de les fonts 

El genealogista ha de registrar les seves fonts d'informació en la fitxa individual del 

difunt o de la persona viva interessada per definir l'origen de cada dada de caràcter 
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personal. Es prepara així per preservar els drets dels autors, a respectar l'obligació 

d'informar a les persones vives i a justificar la possible existència de dades sensibles. 

Al prendre algunes precaucions en la manera de tenir en compte les seves fonts 

d'informació, el genealogista garanteix trobar el rastre de tota la informació obtinguda 

i protegeix els seus drets d'autors i els d'altres. 

Una base de dades genealògica és un conjunt de fitxes individuals de difunts i persones 

vives connectades entre elles per vincles de tipus pares, nens, cònjuges. Cada fitxa 

individual conté vàries dades personals cada una de les quals pot procedir d'una font 

diferent. Per exemple, les dades i llocs de naixement, matrimoni i mort procediran 

generalment de documents diferents, corresponents a registres diferents. 

La font inscrita davant una dada personal inclourà en principi una referència a un 

document, a un autor i eventualment a un intermediari, si la persona que transmet el 

document no és l'autor. 

4.4. Les adreces de les persones vives 

Quan no es van recollir algunes dades personals davant la persona interessada, el 

genealogista aficionat té l'obligació d'informar a aquesta persona (art.11 §1). Aquestes 

dades personals s'hauran recollit davant d'altres, membres de la família, tercers o 

davant d'un altre genealogista. 

En aquests intercanvis de dades entre genealogistes, es recomana incloure les adreces 

de les persones vives interessades. D'aquesta manera, el genealogista que obté 

aquestes dades té més facilitat per informar a les persones interessades. 

En aquests intercanvis, hi ha una segona raó per incloure les adreces de les persones 

que és la naturalesa històrica de les investigacions genealògiques. Amb motiu de les 

investigacions històriques, pot ser que informar a la persona en qüestió es fa 

impossible o implica esforços desproporcionats per al genealogista (art.11 §2 de la 

Directiva i art.5.5 de la LOPD). 

 

5. Seguretat dels tractaments 

El genealogista ha d'aplicar les mides tècniques i organitzatives convenients per 

protegir les dades personals de les persones vives contra una sèrie de canvis o 

transformacions així com contra qualsevol altre forma de tractament il·lícit, tenint en 

compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els 

riscos a què estan exposats. Aquestes mesures han de garantir un nivell de seguretat 

convenient respecte als riscos presentats (art.17 §1 de la Directiva i art.9.1 de la 

LOPD). Els principals problemes que han de prevenir-se: 



74 

 

- La destrucció accidental o il·lícita, la pèrdua accidental, l'alteració: el genealogista 

ha de fer regularment còpies de protecció dels seus fitxers en suports externs al seu 

ordinador. 

- La difusió o l'accés no autoritzat: el genealogista que utiliza els bancs de dades 

d'indexació i/o que publica les seves dades genealògiques a qualsevol web 

d’Internet, ha de ser conscient que l'accés a les dades de persones vives és possible 

fora de la finalitat genealògica dels tractaments i que en conseqüència es veu obligat 

a protegir aquestes dades contra una utilització incompatible amb aquesta finalitat. 

- Quan el tractament implica transmissions de dades en una xarxa: la transmissió de 

dades personals de persones vives entre genealogistes ha de ser protegida 

raonablement. Exemples: en un correu electrònic pel xifrat del missatge i/o els fitxers 

vinculats al correu. En els casos en un lloc d'accés limitat, per una connexió segura 

SSL. 

- Qualsevol altra forma de tractament il·ícit: els principals tractaments il·ícits es 

refereixen al desviament de la finalitat genealògica, a l'utilització de dades 

pertanyent a una categoria no declarada a la'Autoritat Nacional de control, i a 

l'utilització de dades que no es van obtenir en conformitat amb el dret d'informació, 

accés, rectificació, cancel·lació i oposició de la persona en qüestió. 

 

6. Protecció de les dades a Internet 

6.1. Contra el desviament de la finalitat genealògica 

A Internet la finalitat genealògica dels tractaments es conserva si les dades personals 

de persones vives circulen només entre genealogistes degudament declarats a la seva 

Autoritat Nacional de control i no es tornen accessibles voluntàriament a altres 

finalitats. 

Les informacions que circulen per Internet poden tornar-se públiques o privades. Són 

públiques si el seu accés està obert a tots, i privades si les mesures de protecció 

comproven qui les accedeix i com les informacions transmeses estan assegurades. 

6.2. Correus electrònics, e-mail 

El genealogista és el responsable del contingut dels missatges i fitxers continguts en els 

correus, i per tant ha de mantenir la finalitat genealògica dels tractaments de dades de 

persones vives garantint que els destinataris són genealogistes exclusivament. En cas 

de dubte, comprovarà que es comunica degudament a un destinatari en qualitat de 

genealogista per a una Autoritat Nacional de control. 
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No obstant, s'ha de recomanar utilitzar les funcions de xifrat oferides pels programes 

informàtics de correu electrònic quan es tracta de dades personals de persones vives. 

6.3. Lloc Internet amb genealogies nominatives 

Dades personals tan reduïdes com el nom, cognom i vincles dels pares, permeten la 

identificació inequívoca de la persona viva interessada. Per naturalesa aquestes dades 

són personals i han de ser protegides contra el seu desviament cap a una finalitat no 

genealògica, per tant il·lícita (art. 17.1). 

En els llocs d'Internet, l'accés està obert a tots, la finalitat genealògica dels tractaments 

no es respecta si una dada personal d'una persona viva està present, excepte si la 

publicació d'aquesta dada va ser objecte d'un consentiment explícit per a la persona 

interessada tornar-se obertament accessible al públic a Internet. 

Al contrari, en els llocs d'Internet construïts per accessos limitats als genealogistes 

degudament enregistrats davant la seva Autoritat Nacional de control, totes les dades 

personals de persones vives poden ser accessibles. En un principi, l'accés limitat es 

dóna als genealogistes declarats a les Autoritats Nacionals de control que podran ser 

posseeïdors d'una contrasenya. 

A més a més del control d'accés, la connexió ha de ser segura entre el lloc limitat i el 

genealogista que l'accedeix. El genealogista és responsable de comprovar l'aplicació 

d'una connexió segura, per exemple SSL (Secure Socket Layer), per evitar desviaments 

de dades durant la transferència. 

6.4. Grups de debat, fòrums 

El genealogista és conscient que els grups de debat i fòrums genealògics són llocs 

accessibles a tothom. Encara que tots els membres d'un grup de debat tancat 

s’enregistren davant les Autoritats Nacionals en qualitat de genealogistes, això no 

impedeix l'accés als missatges que circulen en el grup. El genealogista demostrarà 

prudència i no tornarà disponible dades que permetin l'identificació d'una persona 

viva. Preferirà posar-se en contacte directament per correu electrònic amb l’altre 

genealogista interessat. 

 

7. Els drets de les persones vives 

La legislació actual dóna a les persones vives drets d’informació, d’accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició. 
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7.1. Dret d’informació 

En la recollida de dades personals de persones vives, el genealogista és responsable de 

subministrar certes informacions a cada persona viva interessada. 

La informació que s’ha de proporcionar a la persona interessada en el moment de la 

recollida de dades (art.5 LOPD) és la següent: 

- De la identitat i la direcció del genealogista responsable del tractament o, si s’escau, 

del seu representant.  

- De l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de la 

finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.  

- Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin 

plantejades. 

- De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.  

- De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. 

Identificació del genealogista responsable 

Per a identificar-se, el genealogista haurà de proporcionar el seu nom i cognom, 

adreça, telèfon, correu electrònic, etc, així com tota la informació que faciliti el 

contacte amb la persona interessada. 

Finalitat dels tractaments 

El genealogista ha d’informar a la persona interessada la finalitat o finalitats dels 

tractaments als quals es destinen les seves dades. 

És important que el genealogista proporcioni a les persones interessades les mateixes 

finalitats de tractaments que s’hagin declarat a l’Autoritat Nacional de control. 

Destinataris de les dades 

El genealogista ha de comunicar a la perona interessada que té la intenció de 

proporcionar les seves dades per a finalitats exclusivament genealògiques, conforme 

amb la legislació nacional i comunitària que es deriva de la Directiva 95/46/CE. 

Els destinataris poden ser altres genealogistes, associacions de genealogia, bancs de 

dades genealògiques amb accés limitat als genealogistes, fons d’arxius o biblioteques. 

El genealogita també podrà sol·licitar el consentiment explícit de la persona 

interessada per a que algunes de les seves dades personals siguin obertament 

accessibles al públic. 
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Existència del dret d’accés, rectificació i cancel·lació 

El genealogista ha d’indicar que existeix el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les 

seves dades de caràcter personal, que està regulat per la legislació actual (art.15 i 

art.16 de la LOPD) i que pot ser exercit lliurement per la persona interessada. 

Les categories de les dades 

El genealogista ha de declarar totes les categories de dades davant l’Autoritat Nacional 

de control sense cap omissió, per a que la persona interessada estigui totalment 

informada del contingut de les investigacions declarades. 

Quan les dades no van ser proporcionades per la persona interessada, el genealogista 

ha d’especificar les categories de les dades que disposa sobre la persona interessada. 

Les categories de dades han de classificar-se segons dades sensibles i no sensibles, és a 

dir, adequades. La persona interessada ha de ser informada sobre la naturalesa de les 

dades sensibles que es deriven dels drets humans, segons la Directiva 95/46/CE (art.8 

§1). 

La persona interessada també ha de ser informada de que les categories de dades 

sensibles requereixen del seu consentiment explícit per a poder ser tractades pel 

genealogista. 

7.2. Dret d’accés i rectificació 

Tota persona interessada té dret a obtenir del genealogista responsable dels 

tractaments, junts o successivament: 

- L'accés a les seves dades personals. 

- La seva rectificació, esborrat o bloqueig. 

- La notificació a tercers dels canvis operats. 

La persona interessada que justifica la seva identitat té el dret d'accés lliure a les seves 

dades, en intervals raonables i sense termini ni despeses excessives. 

Les informacions que s’han de proporcionar obligatòriament a la persona interessada 

en resposta a la sol·licitud justificada d'accés a les seves dades són: 

- La confirmació de que les dades estan o no estan presents. 

- La informació referent a la finalitat del tractament. S'ha de proporcionar la mateixa 

informació que la notificada a les Autoritats nacionals de control. 

- Les categories de dades que són objecte de tractaments. S'ha de proporcionar la 

mateixa informació que la notificada a les Autoritats nacionals de control. 
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- Els destinataris o les categories de destinataris al que se'ls hi comuniquen les dades. 

- La comunicació, sota una forma intel·ligible, de les dades que són objecte de 

tractaments, i tota la informació disponible sobre l'origen de les dades. La impressió 

de totes aquestes dades s'ha de fer lealment, sense omitir cap informació disponible 

en les fonts de dades amb la finalitat de revelar el seu origen amb el nom de l'autor 

de la recopilació i l'últim intermediari. 

La rectificació, l’esborrat o el bloqueig de dades 

El genealogista es veu obligat a procedir segons el cas a la rectificació, l'esborrat o el 

bloqueig de les dades on el tractament no va conforme a la Directiva 95/46/CE, degut 

principalment al caràcter incomplet o inexacte de les dades (art.12 b). 

La persona interessada no es veu obligada a donar el valor exacte d'una dada errònia o 

incompleta. Pot, si sap que la dada és incompleta o inexacta, demanar que s'esborri. 

Posteriorment, si el valor exacte d'aquesta dada s’arriba a obtenir, la persona 

interessada no ha de ser necessàriament informada d'aquesta modificació davant la 

llei, a no ser que demanés el seu bloqueig o oposició. No obstant, per lleialtat a 

aquesta persona, el genealogista preferirà informar a la persona interessada. 

El bloqueig consisteix per a la persona interessada en autoritzar el genealogista a 

conservar les dades contemplades, però amb la prohibició d'utilitzar-los per alguns 

tractaments. Podria incloure les seves dades en alguns tractaments, per exemple la 

comunicació a tercers, l'accés limitat a algunes persones en els llocs d'internet, la 

impressió de documents segons els seus destinataris, etc. 

La notificació a tercers de les modificacions operades 

A petició de l'interessat, el genealogista responsable del tractament ha de notificar als 

tercers destinataris de les dades, tota rectificació, qualsevol esborrat o bloqueig 

efectuat si no resulta impossible. 

Això suposa que el genealogista aficionat porti al dia un registre de les comunicacions. 

Ha de tenir les còpies dels documents entregats a tercers, els quals són les úniques 

probes del detall de les dades intercanviades. 

7.3. Dret d’oposició 

Se li reconeix a la persona interessada el dret a l'oposició, especialment en el context 

de legitimitat concedida a la genealogia (art.7.f), en qualsevol moment i per raons 

preponderants i legítimes pròpies de la seva situació particular (art.14.a). En cas 

d'oposició justificada, el tractament realitzat pel genealogista ja no pot incloure les 

dades designades per la persona interessada (art.14.a). 
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Quan l'exercici del dret d'informació no hagi sigut possible o hagi implicat esforços 

desproporcionats en condicions admissibles i que li segueixi per part d'un interessat la 

petició d'exercir el seu dret d'oposició, el genealogista aficionat ha de proporcionar les 

informacions previstes en cas de que les dades no es recopilessin davant d'ella. 

El genealogista ha de respectar sempre el dret d'informació. Així, la persona 

interessada coneix l'existència d'un dret de notificació a tercers als quals ja van ser 

comunicades les dades, dret que pot exercir en cas d'esborrat permanent de dades. 

Oposició a alguns tractaments, a algunes dades 

La persona interessada pot designar les categories de dades i els tractaments que 

abarca la seva oposició. Per exemple, les dades sensibles poden ser objecte d'oposició 

per a la publicació i la difussió (associacions, arxius...) però no per a la comunicació a 

altres genealogistes degudament registrats davant les Autoritats nacionals de control. 

Aquest exemple equival a un bloqueig. 

A falta de precisions sobre les categories de dades i els tractaments contemplats per la 

sol·licitud d'oposició, el genealogista ha de considerar que es tracta de totes les dades i 

de tots els tractaments, i per tant d'una oposició total. El genalogista demanarà a la 

persona interessada aquestes precisions i podrà suggerir limitar la seva oposició en 

funció de les raons que la justifiquin. 

Oposició per raons preponderants i legítimes 

La persona interessada ha de justificar la seva sol·licitud d'oposició justificant-la amb 

raons preponderants i legítimes pròpies de la seva situació particular. Una petició no 

justificada pot ser rebutjada per falta de justificació. 

En la motivació, les raons al·legades poden posar en joc els interessos, drets i llibertats 

fonamentals i han de ser pròpies de la situació particular del demandant. 

El genealogista ha de tractar jutjar l'admissió de la sol·licitud i, en el cas de negativa, 

haurà de considerar els riscos penals pel seu dret a exercir una activitat genealògica i 

les sancions que poden portar l'expiració de la seva qualitat de membre d'associacions 

genealògiques. 

 

8. Notificació dels tractaments a les Autoritats Nacionals de control 

La Directiva 95/46/CE dóna al genealogista responsable dels tractaments, o quan 

procedeixi al seu representant, una obligació de declarar la seva activitat genealògica a 

l'Autoritat Nacional de control de la que depén abans de l'aplicació d'un tractament, 
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sencer o parcialment automatitzat, o d'un conjunt de tractaments que tenen una 

mateixa finalitat o de les finalitats vinculades (art.18 §1). 

8.1. Contingut de la notificació 

La Directiva 95/46/CE preveu el mínim d'informacions que han de figurar en la 

notificació (art.19 §1): 

- El nom i adreça del genealogista responsable del tractament i, quan procedeixi, del 

seu representant. 

- Les finalitats del tractament. 

- Una descripció de la categoria de persones i de les dades o categories de dades 

relacionades. 

- Els destinataris o categories de destinataris als que les dades poden comunicar-se. 

- Les transferències de dades destinades a altres països. 

- La durada de la conservació de dades que no excedeixin el temps necessari per a la 

realització de les finalitats (art.6 §1.e). 

- Una descripció general que permet apreciar de manera preliminar el caràcter 

convenient de les mides adoptades per garantir la seguretat del tractament en virtut 

de l'art.17. 

Quan hi ha canvis que afecten les informacions contingudes en la notificació, el 

genealogista els comunica a l'Autoritat Nacional de control segons disposicions que 

cada estat membre ha d’establir (art.16 §2). 

Amb aquest motiu, una atenció molt especial ha de prestar-se a la llista de les 

categories de dades relatives a la seva adequació (art.6 §1.c), així com a les finalitats 

de les investigacions genealògiques i la seva possible classificació en dades sensibles 

(art.8). 

8.2. L’accés als registres nacionals davant les Autoritats de control 

Cada Autoritat Nacional de control té un registre dels tractaments notificats que ha de 

contenir com a mínim els 5 primers punts previstos en el contingut de la notificació. El 

registre dels tractaments pot ser consultat per tota persona que ho demani (art.21 §2). 

Per a la confidencialitat i la seguretat dels tractaments, inclús per a la protecció de la 

privacitat informàtica de caràcter personal a Internet, el genealogista ha de ser 

conscient de la necessitat de comunicar només aquesta classe de dades entre 

genealogistes degudament registrats davant d'una Autoritat Nacional de control o amb 

genealogistes reconeguts per un sistema adequat en els tercers països. 
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9. La comunicació de les dades genealògiques 

Cada dada genealògica elemental es classifica segons la finalitat genealògica de les 

investigacions en dades sensibles o no sensibles. Les dades elementals es guarden 

segons les seves categories en documents. 

Es tracta de documents de formes i suports variats (actes de registres públics, 

documents d’arxius, llistes d’ascendència i descendència, arbres, fitxers GEDCOM, etc.) 

als quals es lliguen els drets d’autor de les persones que varen crear cadascun dels 

documents. 

Les dades elementals són fets objectius, per tant no estan protegits pels drets d’autor. 

Però les dades sensibles estan sotmeses a l’autorització de les persones vives 

interessades, que poden limitar-les a alguns usos i a algunes comunicacions o oposar-

se a qualsevol tipus d’ús. 

La protecció de les persones vives interessades i dels drets d’autor obliga al 

genealogista a tenir en compte les fonts de cada dada que incorpora a la seva base de 

dades genealògica. 

9.1. El registre de comunicacions 

El genealogista obrirà un registre de comunicacions durant tota la duració de les seves 

investigacions. Al finalitzar aquestes, el registre donarà fe dels resultats obtinguts i de 

la seva conservació amb finalitats històriques. 

El registre de comunicacions té la utilitat d’autentificar cada comunicació de dades i 

dóna la possibilitat de rastrejar totes les comunicacions que s’han tingut, el que 

permetrà preservar els drets de les persones interessades. 

A la pràctica, el registre de comunicacions del genealogista és el vincle entre els 

documents i les seves referències, que el genealogista conserva, i cada dada 

acompanyada de la seva font que enregistra a la seva base de dades. 

9.2. Comunicació amb altres genealogistes 

A l’establir contactes entre genealogistes, aquests han de declarar mútuament la 

finalitat de les seves investigacions respectives, ja que la naturalesa i diversitat de les 

dades que es transmetran depenen essencialment de la finalitat de les seves 

investigacions respectives. 

Els genealogistes seran els responsables de la qualitat de les dades, de les condicions 

que s’han de satisfer per poder comunicar dades classificades com a sensibles i del 

respecte dels drets d’autor.  
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S’adjuntaran tambés les adreces conegudes de les persones vives a les dades que es 

transmeten en la comunicació, i el genealogista que rep aquestes dades té l’obligació 

d’informar a aquestes persones. 

9.3. La comunicació als bancs de dades 

Els bancs de dades genealògiques tenen generalment diferents objectius d'ajuda 

mútua que permeten als genealogistes progressar en les seves investigacions. 

Dues maneres de procedir han de distingir-se entre els bancs de dades: 

- Els bancs de dades d'accés limitat a genealogistes degudament registrats davant 

l'Autoritat nacional de control protegeixen la finalitat genealògica dels tractaments en 

contra de desviaments amb altres finalitats i poden contenir dades de persones vives. 

- Els bancs de dades oberts al públic o d'accés limitat a persones no registrades com a 

genealogistes davant una Autoritat nacional de control, no poden contenir dades de 

persones vives sense contravenir a la legislació que inclou tractaments incompatibles 

amb la finalitat genealògica declarada (art.6 §1.b). 

En funció del mètode operatiu, el genealogista que desitja proveir un banc de dades 

com a objectiu d'ajuda mútua a la investigació, és responsable en el segon modus 

operatiu de l'exclusió de tota dada de persones vives. Cada alimentació d'un banc de 

dades s'inscriu en el registre de comunicacions del genealogista. 

Els bancs de dades d'accés limitat són implementats en particular per les associacions 

genealògiques. Sovint són arxius històrics que constitueixen els resultats de les 

investigacions dels seus membres o antics membres. Es reserva el dret d'accés als 

membres d'aquestes associacions mitjançant el pagament d'una quota. Aquest accés 

de vegades s'extén als membres d'altres associacions. 

La responsabilitat de les associacions davant el desviament de la finalitat genealògica 

dels tractaments està implicada si operen bancs de dades, ja que per garantir la 

protecció de les persones vives han de comprovar que l'accés limitat i la comunicació 

de les seves dades només s'ofereixen a genealogistes degudament registrats davant 

una Autoritat nacional de control. 

9.4. La comunicació en el marc de grups de debat a Internet 

El genealogista és conscient de que els fòrums i els llocs que organitzen grups de 

discussió genealògics són llocs accessibles a tots. Per tant, es mostrarà prudent i no 

difondrà dades que permetin la identificació d'una persona viva. 

Quan els missatges rebuts d'un grup de discussió són una invitació a intercanviar dades 

relatives a persones vives, el genealogista aficionat té el deure de deixar el grup de 

discussió i establir un contacte directe amb l'autor d'aquesta invitació, sense còpia als 
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altres membres del grup de discussió. En aquest contacte directe, el genealogista 

declara la finalitat de les seves investigacions i el seu número de registre davant la seva 

autoritat de control, i li sol·licita aquesta mateixa informació al seu corresponsal. 

9.5. La comunicació per publicació en un lloc Internet 

Les consideracions sobre la protecció de la privacitat informàtica en els llocs Internet 

que presenten genealogies nominatives tenen per objecte evitar el desviar-se de la 

finalitat genealògica dels tractaments cap a altres finalitats, pel que fa referència a 

dades personals de persones vives. 

Per tant, el genealogista responsable d'un lloc Internet obert al públic que presenta 

una genealogia nominativa, no ha de col·locar cap dada de persones vives, excepte de 

qui ha rebut l'autorització explícita (escrita) de publicar algunes dades en un lloc 

Internet obert al públic. S'ha de recordar que existeixen persones vives perfectament 

identificables amb dades tan minúscules com els seus noms i cognoms, i els vincles cap 

als noms dels seus pares, i que una autorització escrita és també de rigor per col·locar 

qualsevol dada en un lloc obert al públic. 

El genealogista que desitja publicar una genealogia nominativa completa en un lloc 

Internet, és a dir, constituïda per les dades completes de persones vives, és 

responsable de l'aplicació d'un control d'accés limitat per contrasenyes, reservades 

només als genealogistes degudament registrats davant una Autoritat nacional de 

control. També ha de vetllar per la instauració d'una connexió segura (per exemple, 

SSL) entre el lloc Internet restringit i el genealogista que el consulta. 
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II. Difusió d’informació que contingui dades de caràcter 

personal a través d’Internet 

En el moment actual ens trobem davant d’una creixent difusió de tot tipus 

d’informació a través de mitjans electrònics, fonamentalment a través d’Internet, que, 

en la mesura que pot contenir informació relativa a les persones físiques, afecta el dret 

fonamental a la protecció de dades. 

Per això creiem convenient dedicar-hi un apartat diferenciat a tot el que fa referència a 

la difusió d’informació que contingui dades de caràcter personal a través de la xarxa, 

per la importància que té en l’actualitat dins de la societat de la informació. 

El dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal es configura en l’article 

18.4 de la CE (Constitució Espanyola) i es desenvolupa en la Llei orgànica 15/1999, de 

13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Aquest dret 

implica que el tractament de dades de caràcter personal només pot fer-se de forma 

adequada per assolir les finalitats legítimes que justifiquen el seu tractament i, en 

definitiva, que el ciutadà ha de poder saber i tenir control sobre qui utilitza les seves 

dades de caràcter personal, per a quina finalitat i a qui es faciliten aquestes dades, 

entre d’altres circumstàncies. Aquest control es pot exercir a través dels anomenats 

drets d’habeas data (drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició), que confereixen 

a la  persona la potestat de protegir aquesta informació i d’exercir-ne per tant un 

control efectiu.  

Cal fer esment de les directives de la Unió Europea que afecten la protecció de dades, 

principalment, la Directiva 95/46/CE. 

Concepte de difusió 

Es considera difusió la comunicació d’informació que contingui dades de caràcter 

personal a través d’Internet, intranet o extranet, adreçada a una pluralitat 

indeterminada de destinataris que puguin accedir-hi sense necessitat d’una 

identificació prèvia per part del responsable de la difusió, per acreditar la legitimació 

necessària per a poder accedir a les dades de caràcter personal.  

Cal entendre per dada de caràcter personal tota informació que  identifica o fa 

identificable una persona física, com es desprèn de les definicions de l’article 3 de la 

LOPD, i l’article 2.a de la Directiva 95/46/CE. 

Principis 

En la difusió d’informació a través d’Internet cal tenir en compte els principis de la 

legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, el 

següent: 
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Consentiment: només es pot procedir a la difusió d’informació que contingui dades 

de caràcter personal quan es compti amb el consentiment del titular de les dades o 

quan la difusió derivi de les previsions d’una norma amb rang de llei. 

Proporcionalitat: és necessària la ponderació per tal que la informació facilitada sigui 

l’estrictament adequada i es mantingui només durant el temps adequat per a assolir 

la finalitat que legitima la difusió de les dades. Es considerarà adequada la informació 

que sigui idònia i imprescindible per assolir la finalitat perseguida, sempre que, quan 

sigui possible difondre electrònicament la informació de diferents formes, o amb 

diferents graus de concreció, s’opti per aquell sistema que, alhora que permeti 

assolir igualment la finalitat perseguida, comporti una menor difusió de dades de 

caràcter personal tant des d’un punt de vista qualitatiu com quantitatiu. 

Exactitud: correspon a qui difongui o ordeni la difusió de dades de caràcter personal 

per Internet vetllar per la seva correcció i actualització, com també pel cessament de 

la difusió quan esdevingui innecessària o il.legítima. 

Inalterabilitat de drets i garanties: la utilització d’Internet per a la difusió 

d’informació ha de garantir el manteniment de la integritat dels drets i les garanties 

jurídiques i de seguretat, contingudes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal i altres normes d’aplicació. 

Adaptabilitat al progrés: en la difusió d’informació a través d’Internet, cal adequar 

les mesures de seguretat als avenços que experimenti la tecnologia i a les necessitats 

derivades dels nous riscos. 

Responsabilitat: els responsables dels fitxers o tractaments són responsables de la 

informació que ofereixen a través d’Internet que incorporin dades de caràcter 

personal, amb independència de les responsabilitats en què puguin incórrer els 

prestadors de serveis de la societat de la informació o els que ofereixin serveis 

d’intermediació d’aquests. 

Si en la protecció de dades en general és important el compliment dels principis 

continguts fonamentalment a  l’article 4 de la LOPD, ho és molt més encara en aquest 

àmbit, perquè són els principis generals els que permetran donar resposta als nous 

problemes que es plantegin, donat els constans avenços tecnològics. 

 

1. Legitimitat de la informació 

Només es podrà difondre la informació que contingui dades personals quan es tingui el 

consentiment previ de l’interessat o bé quan ho autoritzi una norma amb rang de llei. 
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La difusió de dades de caràcter personal a través d’Internet, tot i no tenir uns 

destinataris concrets, ha de ser considerada com una comunicació de dades en el 

sentit de l’article 11 de la LOPD. Per tant, la difusió per Internet d’informació que 

contingui dades de caràcter personal només és pertinent quan es realitza en el marc 

de les funcions que cada ens té atribuïdes i es compta amb el consentiment dels 

afectats, o bé ho autoritza una norma amb rang de llei. Per tant, es recomana als 

responsables dels fitxers que continguin la dita informació fer un anàlisi prèvi, des del 

punt de vista de la protecció de dades de caràcter personal, de la informació que es 

pretengui difondre, per tal d’evitar la difusió d’informació que contingui dades de 

caràcter personal fora dels supòsits legalment previstos. 

A aquests efectes, en primer lloc cal analitzar si la difusió de dades pot comportar 

afectació dels drets i interessos de les persones, en especial dels drets de l’article 18 de 

la CE, tenint en compte els límits que estableixi la normativa aplicable en funció de la 

tipologia de les dades personals, de les persones físiques afectades o de si permet o 

facilita l’obtenció de perfils sobre la personalitat o la conducta de persones 

determinades o determinables. 

En aquest anàlisi, caldrà avaluar, com a mínim, els aspectes següents: 

- Si les dades han estat recollides per a una finalitat legítima i d’una forma legítima. 

- Si existeix deure de reserva. 

- Si s’ha informat els interessats de la posterior difusió de les seves dades a través de 

pàgines web i de les implicacions que això pot tenir. 

- Si es compta amb el consentiment de les persones afectades per la difusió. 

- Si existeix previsió en norma amb rang de llei sobre la publicitat que cal donar a la 

dita informació. 

- Si entre les dades que es pretén difondre n’hi ha que tinguin la consideració 

d’especialment protegides o que es refereixin a l’honor, la intimitat i la pròpia 

imatge. 

- Si les dades es refereixen a persones menors o a persones que requereixin una 

especial protecció, per raons de seguretat o per altres causes. 

- Si les dades permeten o faciliten l’obtenció de perfils sobre la personalitat o la 

conducta de les persones afectades. 

- Si és possible gestionar l’accés a la informació personal a través de paraules de pas 

o altres sistemes d’accés restringit a les persones interessades o a seccions de la 

pàgina web que no són d’accés general. 
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- Si es preveu una durada determinada de la publicació de les dades o, altrament, 

quina ha de ser aquesta durada. 

L’existència de determinades dades especialment sensibles pot fer aconsellable 

establir seccions diferenciades en la pàgina web que permetin un accés restringit a 

aquelles dades que així ho requereixin. 

 

2. Proporcionalitat de la informació 

No s’han de difondre més dades personals que les necessàries per assolir la finalitat de 

la difusió.  

En aquells supòsits en què la difusió d’informació sigui legítima, es recomana al 

responsable que adopti les mesures necessàries perquè aquesta difusió només es 

produeixi respecte d’aquelles dades que en cada cas resultin necessàries per assolir la 

finalitat que la justifiqui. 

Per tal d’evitar la difusió innecessària de dades de caràcter personal, quan sigui 

possible optar entre diferents formes de publicació es recomana utilitzar aquella que, 

alhora que permeti assolir la finalitat perseguida, millor garanteixi el dret a la protecció 

de les dades de caràcter personal. 

Es recomana, sempre que això no impedeixi la consecució de la finalitat perseguida, 

utilitzar sistemes d’identificació per a l’accés que permetin verificar la legitimació de la 

persona que pretengui accedir a les dades de caràcter personal, de manera que 

aquestes es difonguin només als interessats directes o aquelles persones o col·lectius 

titulars d’interessos legítims. 

En els supòsits en què no es compti amb una cobertura legal que justifiqui la 

publicació, o en què es pugui assolir igualment la finalitat perseguida sense la 

publicació de dades de caràcter personal, es recomana valorar la possibilitat de fer la 

difusió de manera anonimitzada, indicant als interessats la forma com poden accedir al 

contingut complet de la informació, o bé utilitzar un sistema d’accés restringit com el 

descrit al paràgraf anterior. 

 

3. Exactitud i actualització de les dades difoses 

S’ha de vetllar perquè les dades difoses siguin correctes i actualitzades. 

Les dades personals difoses han de ser correctes. Per això, cal evitar que la difusió 

d’informació parcial o desactualitzada pugui induir a equívocs o confusions que puguin 

perjudicar els afectats. 
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Igualment, per a evitar situacions que generin confusions, es recomana que la 

publicació de dades a Internet vagi acompanyada sempre de la data d’actualització de 

la informació. 

 

4. Limitació temporal de la difusió 

Es recomana ajustar el període de difusió al compliment de la finalitat que la justifica. 

El principi de proporcionalitat comporta també que la difusió de les dades sigui 

delimitada temporalment al període de temps necessari per a assolir la finalitat que en 

justifica la publicació. 

Per això, es recomana als responsables de la difusió de dades de caràcter personal per 

Internet que estableixin els mecanismes necessaris per tal de garantir que, un cop hagi 

transcorregut el termini d’exposició pública determinat per la norma que n’exigeixi la 

publicació, es limiti l’accés a les dades de caràcter  personal. 

En el cas que  la normativa d’aplicació no prevegi expressament un termini d’exposició 

pública, la difusió s’ha de limitar temporalment al període necessari per assolir la 

finalitat que justifica la publicació de les dades. 

Igualment, en els casos en què la difusió es fonamenti únicament en el consentiment 

del titular, si el titular de les dades revoca el seu consentiment cal adoptar les mesures 

necessàries per al cessament de la difusió. 

 

5. Revisió periòdica del contingut de les webs 

S’han d’establir revisions periòdiques de les dades difoses. 

Per tal d’aconseguir les finalitats exposades en els dos apartats anteriors, es recomana 

una revisió periòdica dels continguts de les seus electròniques i les pàgines web, o si 

més no d’aquelles parts que incorporin dades de caràcter personal, per tal de corregir 

les errades que es detectin i per cessar la difusió en el cas que ja hagi esdevingut 

innecessària o il·legítima. 

 

6. Deure d’informació 

S’ha d’informar sobre la política de privacitat i sobre l’exercici dels drets.  

Sens perjudici del deure d’informació establert a l’article 5 de la LOPD, es recomana 

donar informació, a la seu electrònica o web on es difongui la informació, sobre la 
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política de privacitat de la web (disposició legal que autoritza la publicació de les dades  

en cada cas, origen de les dades, tractaments a què són sotmeses, període  previst de 

publicació, utilització i conservació de la informació sobre les visites efectuades, 

cookies, mesures adoptades per evitar determinades recerques basades en dades de 

caràcter personal, utilització d’eines que permetin el tractament de les dades de tràfic 

per part de tercers, etc. ). Es recomana també, especialment, informar de la possibilitat 

d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les dades de 

caràcter personal que hi són difoses, la forma com poden exercir-se i l’òrgan davant el 

qual es pot fer. 

 

7. Exercici dels drets d’habeas data 

S’han d’adoptar les mesures adequades per fer efectius els drets anomenats d’habeas 

data. 

Correspon al responsable del fitxer de dades de caràcter personal on es trobi la 

informació atendre les sol·licituds d’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació 

i oposició i, si escau, adoptar les mesures necessàries per a fer-los efectius. 

Mitjançant el dret d’accés, l’interessat pot sol.licitar al responsable del fitxer on es 

contingui la informació publicada que se l’informi sobre l’origen de les dades 

publicades, sobre les altres comunicacions realitzades o que es prevegin fer, com 

també sobre la finalitat del fitxer on es troben incloses. 

Mitjançant el dret de rectificació, l’interessat pot sol.licitar al responsable del fitxer 

que es rectifiquin les seves dades de caràcter personal que resultin inexactes o 

incompletes. En aquest cas, cal dur a terme la correcció i a més advertir, en la mateixa 

web, que la informació ha estat rectificada. 

Mitjançant el dret d’oposició a la difusió de les dades, el titular de les dades publicades 

pot oposar-se, llevat que una llei disposi el contrari, a la difusió a Internet d’unes 

determinades dades, o que aquesta difusió es realitzi en unes determinades 

condicions.  

Mitjançant el dret de cancel.lació, el titular de les dades pot sol.licitar, quan no sigui 

contrari a l’ordenament jurídic, que les seves dades contingudes en un o diversos 

fitxers siguin suprimides d’aquests fitxers. La cancel.lació ha de comportar el 

cessament de la difusió, sense que, als efectes de l’article 16.4 de la LOPD, sigui 

necessària la notificació de la cancel.lació a les persones que n’hagin tingut 

coneixement a través d’Internet. 
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8. Mesures de seguretat 

S’han d’adoptar les mesures necessàries per protegir la integritat de les dades. 

El responsable de la web o seu electrònica ha d’adoptar les mesures de seguretat 

necessàries per tal d’assegurar la integritat de la informació publicada, de forma que 

no pugui ser manipulada per terceres persones. 

A aquests efectes, es recomana la implantació d’un sistema d’identificació dels 

administradors i editors que eviti la manipulació del contingut de la web per part de 

terceres persones no autoritzades. 

 

9. Enllaços a altres webs 

S’han de revisar els enllaços a altres pàgines web. 

Es planteja un problema específic en relació amb la informació que es pugui difondre 

indirectament a través de la incorporació, en les seus electròniques i les pàgines web, 

d’enllaços a altres pàgines web. 

Tot i que la responsabilitat derivada de la difusió d’informació pugui correspondre al 

titular de la pàgina web que realitza la difusió, en els termes que estableix la Llei 

34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic 

(LSSICE) i altres disposicions aplicables, es recomana evitar la inclusió d’enllaços a 

pàgines web que no compleixin amb la normativa de protecció de dades. 

 

10. Servei d’allotjament de webs 

S’han d’establir les garanties necessàries en cas que s’allotgi una web en servidors de 

tercers. 

Quan el responsable del fitxer o tractament no coincideixi amb el titular del mitjà 

electrònic a través del qual es produeixi la difusió, es recomana establir detalladament, 

en el conveni o contracte previ a què es refereix l’article 12 de la LOPD, totes les 

obligacions del prestador d’aquest servei derivades del tractament de dades de 

caràcter personal que pugui realitzar per compte de l’entitat responsable del fitxer. 

En aquests supòsits, la responsabilitat que es pugui derivar de la difusió d’informació 

és imputable al responsable del fitxer, en els termes previstos a la LOPD, sens perjudici 

de l’eventual responsabilitat del prestador del servei d’intermediació consistent en 

l’allotjament en el propi servidor de dades subministrades per alguna de les entitats 
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incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta recomanació, en els termes que estableix la  

LSSICE i altres disposicions aplicables. 

 

11. Blogs i fòrums de discussió 

S’han d’establir prèviament les condicions d’ús del servei.  

Quan algú, un genealogista en el nostre cas, ofereixi als ciutadans la possibilitat 

d’allotjar a la seva seu electrònica o pàgina web, blogs o espais on els usuaris puguin 

oferir la seva opinió o les informacions que considerin oportunes, i també en aquells 

casos en què s’ofereixi la possibilitat de participar en fòrums de discussió, es 

recomanen als responsables de la web les mesures següents: 

- Establir les condicions d’utilització del servei, amb especial referència a la 

impossibilitat d’utilitzar-lo per a la difusió de dades de caràcter personal que no 

comptin amb el consentiment de les persones afectades o amb cobertura legal. 

- Informar adequadament els usuaris del servei sobre aquestes condicions. 

- Exigir sistemes d’identificació que permetin verificar la identitat de les persones 

autores de les esmentades opinions o informacions. 

- Preveure els mecanismes necessaris per a poder retirar amb diligència les dades 

personals el tractament de les quals resulti il·legítim. 
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III. Normativa d’ús d’arxius i biblioteques 

Dediquem també un altre espai a part a tot allò que fa referència a la normativa d’ús 

d’arxius i biblioteques, llocs on el genealogista passarà la major part del temps durant 

les seves investigacions. Partim de l’exemple dels arxius diocesans, per la riquesa 

d’informació que s’hi pot trobar en aquests, però tot el que es comenti a continuació 

en quant a normativa és extensible a qualsevol tipus d’arxiu provincial o comarcal. 

Un arxiu diocesà i/o una biblioteca diocesana conserva la memòria documental i tota 

la documentació històrica de la Cúria diocesana, com també de les altres entitats o 

associacions de la diòcesi. Igualment els fons dels arxius parroquials d’una antiguitat 

superior als cent anys. 

Tot arxiu diocesà està al servei dels organismes i institucions de la diòcesi per ajudar a 

la gestió administrativa, però també de totes les persones interessades en l’estudi de 

les ciències eclesiàstiques i dels investigadors de la documentació de l’arxiu diocesà, 

com una col·laboració de l’Església a la cultura de la nostra societat. 

El genealogista, com a investigador que és, té en els arxius diocesans una de les seves 

majors fonts de recerca durant la seva feina. Prenent com a referència la normativa 

d’ús de l’Arxiu Diocesà i la Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona, trobem una 

sèrie de normes comunes a la gran majoria d’arxius, ja siguin diocesans o no, i que tot 

genealogista haurà de respectar i tenir en compte. 

Horari 

Com a tot lloc públic, un arxiu disposa d’uns dies i hores d’obertura, uns dies de 

tancament al públic i d’un horari de lliurament de documents de l’arxiu (que podria ser 

en intervals de mitja hora o d’una hora). 

Accés 

Per accedir a la sala de consulta i lectura cal tenir més de 18 anys, presentar el DNI, i 

signar en el llibre de registre. Quan es consulti l’Arxiu o la Biblioteca per primera 

vegada, s’obrirà una fitxa d’usuari. Les dades dels usuaris s’incorporaran a un fitxer i 

s’utilitzaran exclusivament amb finalitat de gestió del servei. 

L’accés a la sala comporta unes limitacions en pro de la seguretat de la documentació i 

del treball i del respecte als altres usuaris: 

- Només s’hi permet l’accés amb paper, llapis, regla, goma d’esborrar, lupa i 

ordinador personal. 

- No hi és permès l’ús dels bolígrafs, plomes o retoladors; només s’hi podran utilitzar 

els llapis. 
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- No s’hi poden entrar bosses, carteres, carpetes o abrics. 

- Els telèfons mòbils hauran d’estar desconnectats o en posició no sonora. No és 

permès parlar-hi a la sala. 

- No s’hi poden entrar aparells fotogràfics o de filmació, escàners o gravadores de so. 

- No s’hi pot menjar, beure o fumar. 

Consulta de la documentació arxivística 

Accés a la documentació: 

- Es podrà accedir a la documentació de caràcter general (no personal) amb una 

antiguitat superior als 75 anys i que hagi estat objecte del tractament arxivístic 

imprescindible per autoritzar-ne la consulta. 

- D’acord amb la legislació vigent no és consultable, per part d’un tercer, la 

documentació de caràcter personal que afecta a persones vives. Com a criteri 

general, els fons dels arxius parroquials es podran consultar a partir dels 100 anys 

d’antiguitat. L’interessat, degudament acreditat, sempre podrà demanar certificació 

de la documentació. 

- Per raons de conservació, sempre que existeixi una còpia de la documentació la 

consulta es farà a partir de la còpia. La part de la documentació que es troba 

digitalitzada només es podrà consultar mitjançant els ordinadors instal·lats a la sala 

de consulta. Per això, caldrà fer prèviament una reserva d’ús d’aquests ordinadors.  

- Només en casos degudament raonats, la direcció podrà autoritzar la consulta 

d’originals de la documentació digitalitzada si l’estat de conservació ho permet i 

aquesta no ha estat exclosa de consulta per criteris tècnics. 

- La resta de la documentació serà consultable sempre i quan no n’hagi estat exclosa 

per raó de l’estat precari de conservació a criteri dels tècnics. La documentació 

exclosa només es podrà consultar amb l’autorització de la direcció, prèvia sol·licitud 

exposant-ne les raons de caràcter científic que ho justifiquin. 

Procediment per a la sol·licitud de documents: 

- Les sol·licituds de documents es faran utilitzant les butlletes per a aquesta finalitat, 

omplint una butlleta per a cada document. S’atendran les sol·licituds fins a un màxim 

d’unitats documentals per sessió, establert segons cada arxiu. 

- Al rebre la documentació l’usuari signarà la butlleta de recepció. 
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Mesures de conservació i seguretat: 

- Els usuaris són responsables dels documents mentre els consulten. 

- Un cop acabada la consulta, cal retornar la documentació al personal. 

- La documentació consultada s’ha de retornar en les condicions que tenia quan s’ha 

servit a l’usuari. És a dir, no s’ha d’alterar la classificació, l’ordenació, l’arxivament i 

l’estat de conservació dels documents. Mai s’escriurà sobre els documents ni s’hi 

faran anotacions, paginacions o senyals. En els casos que el personal tècnic ho cregui 

convenient caldrà utilitzar guants. 

-Està prohibit doblegar els documents, recolzar-s’hi, col·locar-hi al damunt el paper 

on s’ha d’escriure o humitejar les pàgines amb saliva. Sempre que sigui possible, cal 

posar el document en els faristols que hi ha a les taules de la sala de consulta. 

- Si es produeixen danys en els documents per actuacions contràries a la normativa 

establerta a l’arxiu, l’usuari causant dels danys assumirà les despeses de restauració 

que se’n derivin o bé, la indemnització pel valor del document a partir de la valoració 

que efectuï la Direcció amb el concurs de persones expertes o organismes tècnics. 

Préstec de llibres 

Els usuaris inscrits com a tals, poden accedir al servei de préstec de llibres de les 

biblioteques diocesanes, amb un màxim determinat de llibres simultàniament. En cap 

cas es fa préstec de documentació de l’arxiu. 

Hi ha certes obres que poden estar excloses de préstec, depenent de cada biblioteca 

diocesana, però son molt comunes les següents: 

- Tots els llibres ubicats a la sala de lectura. 

- Totes les publicacions anteriors al 1960 (aproximadament). 

- Les publicacions periòdiques. 

- Els llibres d’art il·lustrats o que contenen làmines artístiques. 

- Totes les obres en suports especials (informàtic o microfilm). 

- Les obres amb característiques especials per raó del valor històric, artístic o 

artesanal, o que es troben en un estat precari. 

A més a més, s’ha de tenir en compte la durada del préstec, que sol estar al voltant 

dels 20-30 dies, i que aquest pot ser renovat en el cas que el llibre no hagi estat 

sol·licitat per un altre usuari o que no hagi expirat la data de retorn. 

 



95 

 

En cas d’incompliment de les normes de préstec: 

- El retard en la devolució serà sancionat amb un determinat període de penalització 

per llibre i per dia de retard. 

- En cas de pèrdua o deteriorament l’usuari haurà de restituir l’obra prestada per un 

exemplar de la mateixa edició. En cas de trobar-se exhaurida n’haurà d’adquirir una 

altra de característiques similars, que li serà proposada per la direcció de la 

biblioteca. Fins que això no es compleixi, no podrà utilitzar el servei de préstec. 

- La no devolució reiterada comportarà la suspensió definitiva de la condició d’usuari. 

Reproducció 

Règim de les fotocòpies: Està prohibida la fotocòpia de la totalitat dels documents 

arxivístics i dels llibres, revistes i publicacions periòdiques impresos anteriors al 1960 

(aproximadament), els de gran format (enciclopèdies i altres obres de consulta) o en 

estat precari. De forma general només serà possible fotocopiar articles concrets d’una 

revista o el 10 % del contingut d’un llibre. 

Impressió de documentació digitalitzada: Per mitjà dels ordinadors es podrà obtenir 

còpia impresa de documents, amb l’abonament del preu establert. No n’és permesa la 

reproducció. 

Captació d’imatges, sense dret a reproducció: 

- Es podrà autoritzar, prèvia sol·licitud mitjançant imprès i l’abonament del preu 

establert, la fotografia de documents concrets (no pas de llibres o sèries senceres), 

sempre que la imatge estigui destinada exclusivament a l’ús privat i de recerca de 

l’investigador. La fotografia es farà sense flaix i en presència del responsable de la 

sala de consulta. 

- També es podrà demanar al personal de l’arxiu l’obtenció de les imatges, que es 

lliuraran en suport digital. S’abonarà la taxa establerta per aquesta tasca auxiliar. 

Captació d’imatge, amb dret a reproducció: Quan la captació d’imatges es fa per ser 

reproduïdes en alguna publicació se signarà el corresponent conveni i s’aplicaran les 

condicions i les taxes establertes per la Delegació episcopal del Patrimoni Cultural. El 

model de conveni i el barem de taxes es troba a disposició dels usuaris. 

Assessorament i certificacions 

Assessorament: El personal de l’arxiu i/o de la biblioteca està a la disposició dels 

usuaris per a qualsevol consulta sobre la utilització dels fons i per a facilitar-los l’accés 

als documents o al fons bibliogràfic. D’altra banda no realitza cap mena de recerca 

genealògica, a excepció d’aquelles que tinguin una finalitat administrativa (exclosos els 
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arbres familiars) i, en tot cas, prèvia facilitació de les dades precises per a dur a terme 

la cerca. Les gestions de recerca de partides o altres documents, així com la 

transcripció o traducció d’aquests, tenen establerts uns preus. 

Certificacions: Totes les certificacions que proporciona un arxiu tenen establerta una 

taxa, a excepció d’aquelles que es fan per manament de l’Ordinari diocesà. 

Préstec de documents per a exposicions 

Els documents de l’arxiu i el fons bibliogràfic de la biblioteca, amb les excepcions 

tècnicament establertes, podran ser cedits en préstec temporal amb la finalitat de 

contribuir a la difusió del patrimoni documental i bibliogràfic diocesà en exposicions o 

esdeveniments semblants. Per autoritzar-ho caldrà que l’entitat organitzadora presenti 

la petició a la Direcció de l’Arxiu i Biblioteca o a la Delegació episcopal per al Patrimoni 

Cultural, oferint una contraprestació en favor del document prestat o en favor de 

l’Arxiu i Biblioteca en general. 

Els préstecs es formalitzaran per mitjà d’un conveni on hi figuraran les mesures de 

protecció i conservació dels documents, l’assegurança i la contraprestació acordada. 

Abans de lliurar el document en préstec se’n farà sempre una còpia digital si és oportú. 

Taxa per les reproduccions de documents 

Segons el Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya (Títol VIII, Capítol VI), 

trobem la tarifa de les taxes que s’apliquen a la reproducció de documents als arxius 

provincials i comarcals. 

L’import de la quota és: 

1.  Reproduccions fotogràfiques. Ampliacions en blanc i negre: 

Mida fins a 18 x 24: 15,30 euros. 

Mida fins a 30 x 40: 20,40 euros. 

Full de contacte: 15,30 euros. 

2.  Reproduccions en microfilm de 35 mm: 

1 fotograma: 0,65 euros. 

Duplicat d’un rodet: 38,25 euros. 

Reproducció en paper DIN A4: 0,20 euros. 

Reproducció en paper DIN A3: 0,45 euros. 
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3.  Impressions d’imatges digitals 

3.1.  A 300 dpi, en paper fotogràic digital, en blanc i negre o en color: 

Mida DIN A4: 7,70 euros. 

Mida DIN A3: 8,95 euros. 

3.2.  A 72 dpi, en paper normal, en blanc i negre o en color: 

Mida DIN A4: 0,45 euros. 

Mida DIN A3: 0,85 euros. 

En les impressions a partir de 51 imatges, s’aplica, per cada impressió, la tarifa  

següent: 

Mida DIN A4: 0,35 euros. 

Mida DIN A3: 0,75 euros. 

3.3.  Impressions per a les persones usuàries d’imatges ja digitalitzades: 

Mida DIN A4: 0,20 euros. 

4.  Digitalització en blanc i negre o en color (inclou el suport): 

1 imatge: 8,95 euros. 

En les reproduccions de més d’una imatge de documents textuals s’apliquen les  

tarifes següents: 

De 2 a 50 imatges, per cada imatge: 6,40 euros. 

A partir de 51 imatges, per cada imatge: 3,75 euros. 

5.  Reproduccions de vídeo VHS (inclou el suport): 

Per un minut seleccionat: 1,70 euros. 

Duplicació de cinta, per cada 30 minuts: 10,85 euros. 

6.  Reproduccions d’enregistraments sonors (inclou el suport): 

Per un minut seleccionat sobre cinta analògica: 0,75 euros. 

Per un minut seleccionat sobre CD-R: 0,90 euros. 

Duplicació de cinta analògica o de CD-R, per cada 30 minuts: 6,55 euros. 
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8.  Despeses per tramesa de material. 

A petició de l’usuari, s’envien les reproduccions per correu amb acusament de 

recepció. En aquest supòsit, l’usuari o usuària ha d’abonar les despeses de tramesa 

d’acord amb les tarifes postals vigents. 
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LLEIS CONSULTADES 

 

· Directiva 95/46/CE Datos Personales 

· Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 

· Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio cultural catalán 

· Ley 10/2001, de 13 de julio, de Archivos y Documentos 

· Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil 

· Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, Ley de Propiedad Intelectual 

· Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual 

· Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

· Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 

· Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 
electrónico 

· Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i 

preus públics de la Generalitat de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.html
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Conclusió 

Fins aquí el que hem anomenat el “Manual del bon genealogista” o “Manual de bones 

pràctiques del genealogista”. Com s’ha pogut apreciar, s’ha dividit en tres parts ben 

diferenciades. La primera part i la més important fa referència a la protecció de dades 

de caràcter personal i totes les precaucions que s’han de prendre quan s’està en 

possessió d’elles i es fa algun tipus de tractament amb una finalitat determinada. 

La segona part és la que fa referència a tota comunicació o difusió de dades de 

caràcter personal a través d’Internet. Aquesta pren especial importància a l’actual 

societat de la informació amb creixents canvis en els mitjans informàtics i electrònics, a 

més de ser l’eina principal de comunicació de la majoria de genealogistes. 

La tercera i última part és la dedicada a les normatives d’ús d’arxius i biblioteques, fons 

d’informació on el genealogita passarà molta part del seu temps durant els seus 

estudis, investigacions i recerques. 

Hem d’aclarir que la majoria dels punts declarats en aquest manual s’hauran de tenir 

presents contínuament a la majoria d’activitats que realitza un genealogista, i d’altres 

depenent del cas o la situació concreta en que es trobi fent ús de dades de caràcter 

personal o determinats tractaments d’aquestes. 

En el moment de fer la ponència del projecte es realitzarà un exemple pràctic de la 

utilitat d’aquest manual donada una activitat concreta que realitza el genealogista, 

analitzant pas per pas tot allò que haurà de tenir en compte, les precaucions que haurà 

de prendre per no violar o entrar en conflicte amb la legislació actual, i en el cas que 

cap llei regeixi una certa activitat, també es donaran les millors pautes de conducta i 

d’ètica per part d’un genealogista. 
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FONTS DE CONSULTA 

 

Agencia española de protección de datos: 

http://www.agpd.es/ 

Agència catalana de protecció de dades: 

http://www.apdcat.net/ 

Diverses pàgines sobre genealogia: 

http://www.familysearch.org/eng/default.asp 

http://www.plusesmas.com/genealogia/ 

http://www.genealogia-es.com/index.html 

http://www.scgenealogia.org/index.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genealog%C3%ADa 

http://www.emperador.org/index.php/2007/12/18/como-hacer-mi-arbol-genealogico-

1%C2%AA-parte/ 

http://pares.mcu.es/ 

Diverses pàgines sobre legislació: 

http://www.ngsgenealogy.org/cs/ngs_standards_and_guidelines 

http://208.79.233.16/~arxivers/index.php/recursos/recull-de-legislacio.html 

http://www.mcu.es/legislacionconvenio/loadSearchLegislation.do?cache=init&legislati

on.area.id=ARCH&layout=legislacionArchivos&language=es 

http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Paginas/Index.aspxhttp://www.palaciodecanaldetudel

a.com/palacio/archivos_legislacion.html 

http://www.arxivers.com/cat/legislacio.asp 

Normativa d’arxius: 

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e5

6a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCR

D&vgnextchannel=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD 

http://www.arxiuadg.org/ 

http://www.agpd.es/
http://www.apdcat.net/
http://www.familysearch.org/eng/default.asp
http://www.plusesmas.com/genealogia/
http://www.genealogia-es.com/index.html
http://www.scgenealogia.org/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Genealog%C3%ADa
http://www.emperador.org/index.php/2007/12/18/como-hacer-mi-arbol-genealogico-1%C2%AA-parte/
http://www.emperador.org/index.php/2007/12/18/como-hacer-mi-arbol-genealogico-1%C2%AA-parte/
http://pares.mcu.es/
http://www.ngsgenealogy.org/cs/ngs_standards_and_guidelines
http://208.79.233.16/~arxivers/index.php/recursos/recull-de-legislacio.html
http://www.mcu.es/legislacionconvenio/loadSearchLegislation.do?cache=init&legislation.area.id=ARCH&layout=legislacionArchivos&language=es
http://www.mcu.es/legislacionconvenio/loadSearchLegislation.do?cache=init&legislation.area.id=ARCH&layout=legislacionArchivos&language=es
http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Paginas/Index.aspx
http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Paginas/Index.aspx
http://www.arxivers.com/cat/legislacio.asp
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.a698cbe5a26e56a65a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d3e57b49f4346110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.arxiuadg.org/
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Diagrames de casos d’ús i diagrames d’activitats 

http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema10.pdf 

http://www.visual-paradigm.com/product/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso 

http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42530/pdf/M2tema10.pdf
http://www.visual-paradigm.com/product/
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/uml2_activitydiagram.html
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Agraïments 

Per fer possible aquest projecte han estat presents unes persones molt especials, que 

cadascuna d’elles, han aportat el seu granet de sorra. 

En primer lloc, dono les gràcies al professor Enric Mayol per assessorar-me, guiar-me i 

donar-me bones idees per al meu projecte. També agraeixo la seva constància i el seu 

interès en les sessions tutorials. 

A la genealogista Sofia Garçon, per la informació de primera mà que em va 

proporcionar i per contestar-me desinteressadament algun que altre correu amb els 

meus dubtes. 

Per últim, agraeixo els ànims i el recolzament dels meus pares, de la meva xicota i en 

especial, de la meva germana que sempre està quan la necessito per donar-me un cop 

de mà en tot allò que faci falta. 


