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1. Prescripcions tècniques
1.1

Objecte

L’objecte d’aquesta contractació és la prestació de serveis de desenvolupament, manteniment correctiu,
suport a les aplicacions i control de qualitat sobre alguns dels sistemes d’informació basats en tecnologia
Java del Consorci Administració Oberta de Catalunya.

1.2

Objectius

Els objectius del projecte són diversos:


Realització de tasques de desenvolupament en tecnologia Java d’una sèrie de funcionalitats
addicionals als serveis existents del Consorci AOC.



Oferir suport tècnic especialitzat pel que fa a la detecció, diagnòstic i resolució de les incidències
tècniques derivades de l’ús dels productes del Consorci AOC.

1.3

Descripció del servei

Per la diferent naturalesa dels serveis a prestar, el plec s’estructurarà en dos lots diferenciats que
poden ser adjudicats a una mateixa empresa o bé a diferents empreses:


Lot 1: Desenvolupament de serveis d’administració electrònica i interoperabilitat.



Lot 2: Desenvolupament de serveis de signatura electrònica.

1.4

Descripció del Lot 1: desenvolupament de serveis d’administració
electrònica i interoperabilitat

Aquest lot del contracte consta d'una sèrie de projectes a desenvolupar en paral·lel sobre diferents
serveis del Consorci AOC, basats en tecnologia Java i valorats globalment en un total de 7.040 hores
que caldrà realitzar en la seva totalitat en el període de durada del contracte.
L’empresa adjudicatària, en funció de la durada del contracte, i del volum d’hores previst per realitzar
els projectes, haurà de dimensionar adequadament l’equip de treball per donar resposta als
requeriments valorats, en temps i forma. És a dir, la disponibilitat de les hores executades pot,
puntualment, no ser proporcional a la durada del contracte, sinó que s'haurà d'adaptar a les
necessitats i requeriments del servei, podent fluctuar en funció de la càrrega de les tasques
encomanades, havent mesos en què es pugui requerir un major o menor dimensionament de l’equip
de treball.
Les tasques que es realitzaran són les següents:


Anàlisi, disseny, desenvolupament, documentació i tests unitaris i d’integració.



Recollir, crear i gestionar la documentació associada.
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Gestió i control del codi font. Aquesta gestió es durà a terme amb el repositori de codi font que
disposa el Consorci AOC.

Els projectes que es realitzaran són els següents:

1.4.1 Evolutius sobre l’eina de signatura centralitzada
Manteniment de la eina de signatura centralitzada basada en Java WebStart i que addicionalment
disposa d’una aplicació nativa que permet l’execució d’una eina de signatura electrònica basada en
certificats digitals d’usuari final dins les aplicacions que funcionen amb un navegador web.
https://signador.aoc.cat/signador/init

1.4.2 Evolutius sobre l’aplicació VALId / idCAT Mòbil i desenvolupament del nou
VALId
La Generalitat de Catalunya en Acord de Govern va encarregar al Consorci AOC la creació de serveis
alternatius a l’ús dels certificats electrònics.
Per donar resposta a aquest encàrrec, el Consorci AOC va desenvolupar el 2015 un servei anomenat
IdCAT Mòbil i una eina que agrupa diferents serveis d’identificació anomenada VALId.
Tant els serveis VALId com l’idCAT Mòbil es troben ja operatius i donant servei en entorns productius,
però cal realitzar periòdicament una sèrie de millores enfocades al rendiment i a la seguretat.
Concretament cal seguir amb les tasques de manteniment del servei actual, entre d’altres:


Realitzar evolutius funcionals per incorporar nous mecanismes d’identificació (per exemple,
funcionalitats de personalització del mecanisme d’autenticació Mobile Connect de GSMA,
entre d’altres).



Supervisió de la posada en marxa del nou mecanisme Mobile ID basat en SMS prevista per
Setembre de 2019.



Addicionalment cal realitzar tasques de manteniment sobre el procés de d’autoregistre online
dels ciutadans per a l’ús de l’idCAT Mòbil.

En paral·lel a aquests evolutius, caldrà seguir treballant en l’evolució de l’arquitectura del servei VALId
per tal que pugui ser desplegat en diferents CPDs (Centres de Processament de Dades) i així millorar
la disponibilitat i seguretat del servei.
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/document-dintegracio-valid/idservei/integracio/
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1.4.3 Integracions i adaptacions diverses de serveis del CAOC derivades de
requeriments de l’Administració General de l’Estat


Sistema d’Interconnexió de Registres amb l’Estat (SIR): L’Administració General de l’Estat (AGE),
amb l’objectiu de fomentar el concepte de Finestreta Única, ha creat un sistema que permet el
trasllat de la documentació que un ciutadà presenta a una Administració Pública cap a una altra
Administració Pública, de forma totalment electrònica i amb el corresponent assentament
d’entrada.
El servei està desenvolupat, certificat per part del equip SIR del MINHAP i operatiu a producció
des del 2017 tot i que al 2018 aquest servei es va reimplementar dins de la nova arquitectura
EACAT (Liferay 6) i PCI (Weblogic 12). Actualment aquesta nova versió està pendent de certificar
per part del MINHAP. Es preveu certificar aquesta nova versió durant el primer semestre de 2019
de manera que durant la durada del contracte s’hauran de realitzar tant manteniments evolutius
com correctius sobre aquesta nova versió del servei.
Abast: EACAT, PCI.
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sir



Manteniment dels serveis d’integració del CAOC amb el Punto de Acceso General de Intercambio
de Expedientes: realitzar les integracions que permetin incorporar nous organismes a aquest hub
de carpetes ciutadanes.
Abast: PCI.
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/ccd



Adaptació dels serveis d’interoperabilitat del CAOC per tal de contemplar els procediments
administratius enregistrats al Sistema de Información Administrativa (SIA) de l’Estat. Es preveu
que els serveis afectats siguin els serveis proporcionats i consumits pel MINHAP des de la seva
Plataforma de Intermediación.
Abast: PCI.

1.4.4 Evolutius del servei e-Valisa
Actualment el Consorci AOC ofereix als usuaris de la Generalitat de Catalunya un servei de Valisa
Electrònica que permet estalviar costos eliminant la despesa en missatgeria que inherent al trasllat
de paper entre les diferents dependències de la Generalitat.
Per tal de potenciar el servei i donar resposta a nous requeriments plantejats es preveu que durant la
durada del contracte calgui realitzar diferents evolutius.
Abast: EACAT.
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-valisa/
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1.4.5 Evolutius del servei de Còpia Autèntica
El servei de Còpia Autèntica té com a objectiu la generació de còpies autèntiques que tinguin la
mateixa validesa i eficàcia que els documents originals tot convertint els documents en paper en
documents electrònics i que els documents electrònics siguin també vàlids en paper.
Així, es disposa d’una aplicació web de generació de còpies autèntiques que s’ha adoptat com a
solució corporativa i transversal pels diferents serveis d’administració electrònica que ofereix el
Consorci AOC. Com a tal, es invocada des de les diferents aplicacions del consorci AOC (ERES, eNOTUM, EACAT, entre d’altres).
Així mateix, permet donar compliment als requisits de la llei 39/2015 i, en concret, a l’article 27 que
regula la validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les administracions públiques. També té en
compte les especificacions tècniques que s’estableixen en la NTI de digitalització de documents i la
NTI de procediment de copiat autèntic i conversió de documents entre documents electrònics.
Per tal de potenciar el servei i donar resposta a nous requeriments plantejats es preveu que durant la
durada del contracte calgui seguir realitzant diferents evolutius sobre l’eina.
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/copia/

1.4.6 Evolutius d’altres serveis del CAOC
Alguns dels serveis sobre els quals es preveu que caldrà realitzar tasques de manteniment són els
següents:


Via Oberta: sota la denominació Via Oberta, el Consorci AOC engloba els serveis que ha
desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de dades i documents electrònics procedents
de les administracions i, en general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la
substitució de l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els procediments
administratius per part dels interessats.
Periòdicament, cal anar incorporant al catàleg de consultes disponibles nous serveis
d'interoperabilitat a mesura que els diferents emissors de dades els publiquen (principalment
organismes de l’Administració General de l’Estat, Departaments de la Generalitat de Catalunya i
Col·legis Professionals).
Així mateix, dins dels projectes Via Oberta, es contempla el manteniment correctiu dels
webservices connectors del Padró Municipal d’Habitants dels Ajuntaments que han posat en línia
el seu padró (http://dadesobertes.seu-e.cat/csv/ens_amb_padro_en_linia.csv).
Abast: PCI, EACAT.
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/dades-i-documents-disponibles/idservei/viaoberta/
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Així mateix, està previst re-implementar el servei de Via Oberta DCOC (Documentació de
Col·legis Oficials de Catalunya) durant la durada del contracte. Desenvolupat originalment l’any
2006, actualment ha quedat obsolet tant funcionalment com tecnològicament i caldrà migrar-lo a
l’arquitectura PCI.
https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/11/CS-DCOC.pdf


e-NOTUM / e-NOTUM Lite: servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius
(resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsit,
convocatòries d’òrgans col·legiats, etc.) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les
garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.
Per tal de seguir potenciant el servei incorporant-hi noves funcionalitats i donar resposta als
requeriments de disponibilitat que es requereixen en un servei d’aquestes característiques es
preveu que durant la durada del contracte calgui seguir realitzant diferents evolutius sobre l’eina.
Abast: PCI, EACAT, frontal ciutadà.
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/



e-TAULER: servei del Consorci AOC que permet la publicació i la gestió d’edictes electrònics
online. És una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la
publicació dels edictes (control de períodes d’exposició, generació de diligències, etc.). L’eTAULER permet gestionar les evidències electròniques del procés de publicació per tal de garantir
els temps d’exposició i la integritat de la informació. No només és una eina d’enviament i recepció
electrònica d’edictes interns, també permet gestionar-ne d’externs, provinents d’altres
administracions a través d’EACAT. L’e-TAULER s’integra a la seu electrònica de les entitats en
modalitat marca blanca.
Abast: PCI, EACAT, frontal ciutadà.
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tauler/



Registre unificat / MUX: El servei de Registre Unificat (MUX) permet la integració dels serveis
del Consorci AOC amb el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens. Amb aquesta
integració, les anotacions d’assentaments d’entrada o sortida que generen els serveis AOC es
realitzen directament en el registre general de l’ens, en lloc de realitzar-se en el registre electrònic
auxiliar d’EACAT com s’havia fet fins ara.
Desenvolupat originalment el 2006, aquest 2019 s’ha iniciat la migració del MUX a la nova
arquitectura PCI. Així, es preveu que estigui enllestit al llarg del segon semestre del 2019 per, a
continuació, procedir a l’adaptació dels diferents serveis de l’AOC per tal que facin ús del nou
MUX.
Abast: PCI, EACAT.
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https://www.aoc.cat/serveis-aoc/registre-unificat-mux/

1.4.7 Evolutius al backoffice del servei E-TRAM 2.0
E-TRAM és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet del Consorci AOC.
Actualment s’està treballant en una versió 2.0 que està prevista que estigui enllestida aquest 2019.
Tot i que el gruix del projecte E-TRAM 2.0 queda fora de l’abast d’aquest contracte, el backoffice de
la nova versió d’E-TRAM es recolza sobre la PCI. Així, es preveu que durant la durada del contracte,
calgui realitzar algun tipus de manteniment evolutiu i correctiu sobre aquests serveis de backoffice
derivats de la posada en marxa del servei.
Abast: PCI.
https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-tram/

1.4.8 Implementar millores en l'arquitectura dels serveis de l'AOC
En paral·lel a les tasques del dia a dia de les aplicacions, actualment s'està portant a terme una sèrie
de millores en l'arquitectura de base dels serveis.
Així, es preveu que durant la durada del contracte, calgui portar a terme algunes d'aquestes iniciatives,
entre les quals es contempla:


Implementar un nou IDP (Identity Provider) pels serveis de l'AOC orientats al treballador
públic. El nou IDP es basarà en l'estàndard OAuth2 (similar a l'emprat en el servei VALId) i
caldrà adaptar les aplicacions que es recolzen en l'IDP actual (principalment el portal i
aplicacions EACAT) per que facin ús de la nova versió.



Solució d’storage centralitzat: es preveu adoptar una solució d’storage al núvol per donar
cobertura als requeriments d’espai i d’accés dels documents i arxius generats pels serveis de
l’AOC. Així, caldrà adaptar tots els serveis de l’AOC per tal que es recolzin en la nova
arquitectura de repositori (a priori, tots els serveis recollits en aquest plec).

1.4.9 Perfil professional de l'equip de treball
El licitador haurà d’incloure en la seva oferta un equip de treball amb domini del català, parlat i escrit,
composat per uns perfils i dedicació que es senyala.
Els membres de l’equip que s’ofereixin a temps complert ho faran en exclusivitat per aquest servei.
Experiència professional


Perfil d’Analista-Programador amb experiència en projectes de desenvolupament i implantació
d’aplicacions JEE i integració de serveis.
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Experiència en les tecnologies indicades en l’annex PCI 3.0 - Arquitectura PCI (resum) d’aquest
Plec de Prescripcions Tècniques (Weblogic 12c, Tomcat 7 o superior i programació JEE,
webservices, base de dades Oracle 12) i coneixements en eines per a la gestió i construcció de
projectes (GIT per al control de versions, Gradle, Jenkins).



Coneixement de metodologies àgils per a la planificació, desenvolupament i manteniment de
sistemes d'informació.

Funcions


Desenvolupament tant a la banda client (EACAT, frontals del ciutadà) com al servidor (serveis
de backoffice, mòduls comuns i components d’interoperabilitat).



Realitzar i executar els plans de proves.



Addicionalment un dels perfils haurà d’actuar d’interlocutor entre l’equip de treball i els
responsables tècnics de cada servei dins de l’abast d’aquest plec. Així mateix, haurà de dirigir,
coordinar, supervisar i representar a l'equipo tècnic de treball i vetllar pel nivell de qualitat dels
treballs.

1.5

Descripció del Lot 2: desenvolupament de serveis de signatura
electrònica

Aquest lot del contracte consta d'una sèrie de projectes relacionats amb signatura electrònica basats
en tecnologia Java EE. Estan valorats globalment en un total de 3.520 hores, que caldrà realitzar en
la seva totalitat en el període de durada del contracte.
L’empresa adjudicatària, en funció de la durada del contracte, i del volum d’hores previst per realitzar
els projectes, haurà de dimensionar adequadament l’equip de treball per donar resposta als
requeriments valorats, en temps i forma.

Les tasques que es realitzaran són de manteniment evolutiu i correctiu dels productes:


Anàlisi, disseny, desenvolupament, documentació i test unitari i d’integració.



Recollir, crear i gestionar la documentació associada.



Gestió i control del codi font. Aquesta gestió es durà a terme amb el sistema centralitzat de
codi font que disposa el Consorci AOC.

Els projectes sobre els que es realitzaran els desenvolupaments són els següents:

1.5.1 Evolutius dels serveis Validador i Segell de Temps (PSIS)
Amb el producte PSIS el Consorci AOC ofereix els serveis del Validador i del Segell de Temps:


El Validador permet realitzar la validació de certificats digitals i la validació i completat de
signatures electròniques amb totes les garanties, tant jurídiques com tècniques, que estableix
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la normativa vigent. La missatgeria de PSIS segueix les especificacions DSS (Digital
Signature Services) d’OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information
Standards).


El servei del Segell de Temps ofereix una marca de temps fiable i segura. PSIS és la TSA
(Time Stamping Authority) del Consorci AOC. Permet tant la creació com la validació de
segells de temps, tant en format CMS (estàndard RFC3161) com XMLTimeStampToken
(segell de temps en format XML segons el protocol DSS d’OASIS).

PSIS és un servei transversal a la resta de serveis del Consorci AOC i en general de les AAPP
catalanes. Té per tant un consum molt elevat, amb gairebé 120 milions d’operacions anuals. És
indispensable garantir el millor rendiment possible per continuar oferint un SLA per sobre del 99%.
Evolutius
Per tal de dotar de noves funcionalitats i de més robustesa a PSIS, cal implementar els següents
evolutius:
1. Implementació dels nous estàndards de signatura electrònica del reglament europeu
eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services):
a. XAdES (XML Advanced Electronic Signatures) Baseline Profile
ETSI EN 319 132 XML Advanced Electronic Signatures (XAdES)


Part 1: Building blocks and XAdES baseline signatures



Part 2: Extended XAdES signatures

b. CAdES (CMS Advanced Electronic Signature) Baseline Profile
ETSI EN 319 122 CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES)


Part 1: Building blocks and CAdES baseline signatures



Part 2: Extended CAdES signatures

c. PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) Baseline Profile
ETSI EN 319 142 PDF Advanced Electronic Signature Profiles (PAdES)


Part 1: Building blocks and PAdES baseline signatures



Part 2: Additional PAdES signatures profiles

2. Estendre la validació mitjançant TSL (Trust Service List) als certificats espanyols.
3. Integració de PSIS amb una autoritat de segellat de temps reconeguda. Està previst
substituir la TSA de PSIS per una TSA qualificada, és a dir, que acompleixi amb els
requeriments del reglament eIDAS. Caldrà integrar PSIS amb la TSA qualificada per dur a
terme les funcions de completat de signatures.
4. Canviar el model actual de configuració i redistribuir-la entre la base de dades (model
actual) i els recursos propis del war. Modificar la consola de configuració per poder carregar

Pàg. 9

autoritats de certificació, certificats de signatura, i polítiques de signatura, en calent, és a dir,
sense necessitat d’aturar el servei.
5. Desenvolupar un sistema de sincronització entre les bases de dades dels entorns primari
i secundari.
6. Posar en marxa el guardat d’evidències de forma asíncrona en base de dades no
relacional.
A més a més de les activitats descrites, l’equip haurà també de respondre a activitats en els àmbits
següents:


Manteniment correctiu.



Canvis de configuració de l’aplicació.



Suport avançat.

Manteniment correctiu
Inclou qualsevol correcció o modificació de codi necessària per solucionar una incidència o problema
reportats pel Consorci AOC. La incidència podrà ser detectada pel propi Consorci AOC, o per clients
del servei, però serà únicament reportada al requeridor pel Consorci AOC, que farà un primer anàlisi
d’aquesta.
S’inclouen tant incidències a nivell funcional, com de rendiment.
Gestió del canvi de configuració
El servei de gestió de canvi de configuracions consisteix en realitzar totes aquelles tasques
necessàries per tal que l’aplicació PSIS incorpori els canvis de configuració sol·licitats pel Consorci
AOC. Els tipus de canvis de configuracions poden ser diversos, però com a mínim, el servei haurà de
cobrir les següents sol·licituds:


Càrrega de noves entitats de certificació (CA’s).



Càrrega / Renovació de certificats d’entitats de resposta OCSP.



Càrrega de nous perfils de certificats (que hauran estat emesos per alguna entitat de
certificació carregada a PSIS).



Canvis en el parseig dels perfils de certificats per obtenir els diferents atributs dels certificats
en funció del seu perfil (política de certificat).



Càrrega de polítiques de signatura.



Configuració per carregar noves claus dintre de l’aplicació PSIS per poder signar de manera
centralitzada (funcionalitat ASC).
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Configuració de permisos d’autoritzacions d’ús d’una clau (privada) carregada a PSIS per part
d’una altra clau (pública).



Configuracions i parametritzacions menors de qualsevol dels mòduls de l’aplicació PSIS.

Una sol·licitud consistirà, bàsicament, en el següent: El Consorci AOC notificarà a l’adjudicatari el
canvi de configuració que desitja que es realitzi. Donarà tots els detalls necessaris per cursar la
sol·licitud, així com els recursos i informació necessaris per a determinar-ne la validesa del canvi un
cop aplicat l’adjudicatari procedirà a fer el que calgui per tal que l'aplicació PSIS incorpori els canvis
de configuracions sol·licitats pel Consorci AOC.
Suport avançat
El servei de suport avançat consisteix en realitzar totes aquelles tasques necessàries per tal de donar
resposta a totes aquelles consultes que plantegi el Consorci AOC en relació a l’aplicació PSIS.
Els tipus de consultes poden ser diverses, però com a mínim, el servei haurà de cobrir les següents:


Consultes relacionades amb qualsevol funcionalitat de l’aplicació.



Consultes relacionades amb el disseny de qualsevol del mòduls de l’aplicació: pe. com està
dissenyat el mecanisme d’actualització de les llistes de revocació (CRL)?



Consultes relacionades amb com es fa servir de qualsevol de les funcionalitats de l’aplicació.
pe. com s’ha de construir una petició des d’un client per tal de validar una signatura avançada
XAdES enveloped?, com es construeix una petició per tal de demanar a l’aplicació un segell
de temps CMS?



Consultes relacionades amb respostes que el Consorci AOC consideri inesperades de
l’aplicació davant de certes peticions realitzades des de client.



Consultes relacionades amb els missatges d’error obtinguts de l’aplicació.



Consultes relacionades amb la configuració vigent de l’aplicació. pe. quins perfils de certificats
estan carregats?, en quin camp de la resposta de l’aplicació hi ha el camp CIF d’un certificat
personal de signatura?



Consultes relacionades amb els estàndards i normatives en els que es basa l’aplicació.

1.5.2 Evolutius del servei PSA
PSA és un programari que dóna solució a qualsevol aplicació per a la realització de signatures
electròniques. Aquesta solució s’ofereix mitjançant serveis web.
PSA ofereix també les funcionalitats necessàries per signatura en client. A tal efecte, PSA disposa
de la integració amb el Signador (versió APSA-Light), que permet el xifrat de les dades en client, de
manera que l’usuari pot signar localment en possessió de la seva clau privada. La resta de
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funcionalitats relacionades amb la generació de la signatura queden delegades a PSA, la qual el client
consumeix com a servei web.
El programari ofereix també eines i mecanismes per a que qualsevol aplicació pugui realitzar
signatures desateses fent ús de certificats carregats al propi PSA, i signatures múltiples.
Les signatures es generen amb suport de polítiques de signatura conforme a estàndards.
PSA també permet realitzar operacions de xifrat i desxifrat de documents.
Evolutius
Caldrà desenvolupar els següents evolutius en PSA:
1. Per adaptar el servei als nous certificats SHA-2, cal continuar amb la implementació de
l’algorisme de signatura SHA2withRSA.
2. Caldrà integrar la web d’administració de PSA amb el Signador del Consorci AOC.
Actualment la web d’administració fa servir encara tecnologia applet java amb l’APSA-Light
(applet java que permet seleccionar el certificat amb què es vol signar, així com xifrar
posteriorment les dades a signar). Molts navegadors han desactivat la tecnologia applet java,
fent que no es puguin executar aquestes aplicacions. El Consorci AOC ha desenvolupat una
eina alternativa, anomenada Signador (basada en Java WebStart i addicionalment amb una
aplicació nativa), que permet que les mateixes funcionalitats que ofereix l’APSA-Light
s’executin en una aplicació que funcioni en un navegador web.
A més a més de les activitats descrites anteriorment, l’equip haurà també d’oferir suport avançat
davant de dubtes plantejats pel Consorci AOC, així com davant d’incidències en el servei.
Manteniment correctiu
Inclou qualsevol correcció o modificació de codi necessària per solucionar una incidència o problema
reportats pel Consorci AOC. La incidència podrà ser detectada pel propi Consorci AOC, o per clients
del servei, però serà únicament reportada al requeridor pel Consorci AOC, que farà un primer anàlisi
d’aquesta.
S’inclouen tant incidències a nivell funcional, com de rendiment.
Suport avançat
El servei de suport avançat consisteix en realitzar totes aquelles tasques necessàries per tal de donar
resposta a totes aquelles consultes que plantegi el Consorci AOC en relació a l’aplicació PSA.
Els tipus de consultes poden ser diverses, però com a mínim, el servei haurà de cobrir les següents:


Consultes relacionades amb qualsevol funcionalitat de l’aplicació.



Consultes relacionades amb el disseny de qualsevol del mòduls de l’aplicació: pe. com està
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dissenyat el mecanisme d’autorització de signatura?, com està implementat el repositori de
documents?


Consultes relacionades amb com es fa servir de qualsevol de les funcionalitats de l’aplicació.
pe. com s’ha de construir una petició des d’un client per tal de fer servir una política de
signatura concreta? com es construeix una petició per tal de demanar la resposta de validació
de la signatura en la mateixa petició de creació de signatura?



Consultes relacionades amb respostes que el Consorci AOC consideri inesperades de
l’aplicació davant de certes peticions realitzades des de client.



Consultes relacionades amb els missatges d’error obtinguts de l’aplicació.



Consultes relacionades amb els estàndards i normatives en les que es basa l’aplicació.

1.5.3 Evolutius del servei iArxiu
L’iArxiu és un servei de preservació i arxiu electrònic que garanteix que els expedients/documents
que genera o rep una organització en l’exercici de les seves funcions es mantinguin íntegres, fiables,
autèntics i accessibles al llarg del seu cicle de vida. Abast: tecnologia JEE.
Evolutius
Caldrà desenvolupar els següents evolutius:
1. Integració amb servei CÒPIA de l’AOC. Crides REST i callbacks per part del servei per
rebre les còpies PDF signades que s’hagin enviat prèviament.
2. Modificacions als XSD de diversos WSDL d’iArxiu. Aquestes modificacions tenen impacte
en el codi base d’iArxiu, els clients generats per distribuir als integradors, les eines de
generació dels fitxers METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), etc.
3. Canviar el funcionament de les polítiques de disposició per millorar la gestió. Crear un nou
apartat a nivell d’administració de la plataforma que permeti gestionar (donar d’alta, modificar,
donar de baixa i importar des d’un fitxer CSV) les taules d’avaluació i accés documental
(TAAD). Ampliar els criteris per definir les accions de disposició utilitzant consultes creuades
per qualsevol metadada.
4. Ampliar els elements de metadades en els vocabularis estàndard de la plataforma.
5. Exportar els PIA (Paquet d’Informació d’Arxiu) al format d’intercanvi que estableix l’ENI
(Esquema Nacional d’Interoperabilitat).
6. Permetre transferències de PIT (Paquet d’Informació de Transferència) sense contingut
que "simulin" expedients en paper.
7. Implementar a la web de referència el preingrés individual a nivell de PIT o permetre
càrrega massiva a partir d'un fitxer d'intercanvi (CSV, Excel, XML...)
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A més a més de les activitats descrites anteriorment, l’equip haurà també d’oferir suport avançat
davant de dubtes plantejats pel Consorci AOC, així com davant d’incidències en el servei.
Manteniment correctiu
Inclou qualsevol correcció o modificació de codi necessària per solucionar una incidència o problema
reportats pel Consorci AOC. La incidència podrà ser detectada pel propi Consorci AOC, o per clients
del servei, però serà únicament reportada al requeridor pel Consorci AOC, que farà un primer anàlisi
d’aquesta.
S’inclouen tant incidències a nivell funcional, com de rendiment.
Suport avançat
El servei de suport avançat consisteix en realitzar totes aquelles tasques necessàries per tal de donar
resposta a totes aquelles consultes que plantegi el Consorci AOC en relació al producte iArxiu.
Els tipus de consultes poden ser diverses, però com a mínim, el servei haurà de cobrir les següents
consultes:


Consultes relacionades amb qualsevol funcionalitat de l’aplicació.



Consultes relacionades amb el disseny de qualsevol del mòduls de l’aplicació: pe. com es
duu a terme l’autenticació en la web de referència.



Consultes relacionades amb com es fa servir de qualsevol de les funcionalitats de l’aplicació.
pe. com s’ha de construir una petició des d’un client per tal d’ingressar un arxiu amb o sense
preservació?



Consultes relacionades amb respostes que el Consorci AOC consideri inesperades de
l’aplicació davant de certes peticions realitzades des de client.



Consultes relacionades amb els missatges d’error obtinguts de l’aplicació.



Consultes relacionades amb els estàndards i normatives en les que es basa l’aplicació.

1.5.4 Perfil professional de l'equip de treball
El licitador haurà d’incloure en la seva oferta un equip de treball composat com a mínim pels perfils
que es senyala.
Experiència professional


Perfil d’Analista-Programador sènior amb experiència en projectes de desenvolupament i
implantació d’aplicacions J2EE.



Experiència en les tecnologies indicades en els annexos PSIS, PSA, i iArxiu d’aquest Plec de
Prescripcions Tècniques (tecnologies J2EE i web services).



Coneixement i/o experiència en l’àmbit de la signatura electrònica, així com en els estàndards de
signatura electrònica i de les llibreries java que els implementen.
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Estàndards de signatura electrònica:
•

Protocol DSS d’OASIS

•

Estàndards de signatura XAdES, CAdES, i PAdES

•

Estàndards eIDAS de signatura

•

Protocol RFC3161

•

Electronic Signature Policies

•

Public Key Infrastructure

•

Etc.

Llibreries java:



•

BouncyCastle

•

Apache XML Security

Coneixement de metodologies àgils per a la planificació, desenvolupament i manteniment de
sistemes d'informació.

Funcions


Desenvolupaments tant a la banda de servidor (PSIS, PSA, i iArxiu) com de client (cas de les
webs d’administració de PSA i iArxiu).



Realitzar i executar els plans de proves.



Addicionalment un dels perfils haurà d’actuar d’interlocutor entre l’equip de treball i els
responsables tècnics de cada servei dins de l’abast d’aquest plec. Així mateix, haurà de dirigir,
coordinar, supervisar i representar a l'equipo tècnic de treball i vetllar pel nivell de qualitat dels
treballs.

1.6

Metodologia

Les tasques a realitzar contemplades en el present plec s’engloben dins el desenvolupament de nous
serveis així com el manteniment evolutiu i correctiu de gran part de les aplicacions que formen part
del catàleg de serveis del Consorci AOC durant la fase continua del seu cicle de vida.
Així doncs, els serveis existents objecte d’aquest contracte tenen un alt grau de maduresa i
s’encabeixen dins el conjunt de serveis que el Consorci AOC ofereix.
Així mateix, cal tenir en compte que els serveis dels que són objecte aquest contracte presenten una
certa complexitat en la seva gestió pels següents motius:
●

La direcció estratègica de cadascun dels serveis està liderada per un Cap de Servei -que el rol
de promotor- amb uns objectius i uns terminis, però que ocasionalment pot presentar una
interdependència amb altres serveis.

●

Alta dependència amb tercers (p.e. organismes externs a l’AOC que poden impactar tant en
l’abast funcional com amb els terminis d’execució previstos inicialment).
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●

Alt solapament i concurrència de tasques de diferents serveis.

Tot i que gran part dels serveis estan a producció des de fa anys, podem considerar cadascuna de
les versions a desenvolupar com un projecte propi que s’haurà de desenvolupar seguint el compliment
d’aquesta guia metodològica.
A continuació es detallen les fases per les que ha de passar cadascuna d’aquestes versions d’un
determinat servei des de la seva definició fins a la seva posada en marxa.
Introducció de les tasques a JIRA
El Cap de Servei tradueix els objectius estratègics que marca el comitè estratègic en les peticions de
millora i evolutius que han de permetre assolir aquests objectius. A continuació els introdueix com a
tasca de Serveis a l’eina JIRA. En el moment d’entrar cada tasca (en forma de tiquet) indica la seva
prioritat.
Fase de definició
La fase de definició de la versió consisteix en seleccionar quins són els requeriments funcionals que
han d’entrar a formar part de la propera versió a desenvolupar.
El Cap de Projecte (Àrea de Tecnologia) estudia tots aquells requeriments que es poden incloure dins
una finestra tipus que el Consorci aplica als seus serveis (per serveis grans, versions cada 3 mesos
aproximadament entre la posta en marxa de cada versió tot i que en serveis més petits aquesta
finestra es redueix).
El Cap de Projecte consensua amb el Cap de Servei l’abast de la versió i es confecciona la llista
definitiva de tasques traslladant aquesta llista de peticions en tasques de Projectes JIRA que
representa la versió a desenvolupar.
En cas que s’escaigui, és el Cap de Servei qui defineix el pla de comunicació que s’haurà de dur a
terme abans de que la versió arribi als usuaris finals i dins aquest pla seleccionarà els usuaris i
organismes que hauran de participar a la prova pilot, si s’estima oportú.
El Cap de Projecte introdueix tota aquesta informació en els tiquets JIRA que conformen la versió.
Una vegada tancada l’abast de la versió, no s’acceptarà cap modificació en la llista de funcionalitats
a desenvolupar fins a la propera fase de definició de la nova versió.
Anàlisi
L’adjudicatari partirà del recull de funcionalitats a satisfer que s’han seleccionat al JIRA per a la nova
versió i haurà de realitzar les reunions de presa de requeriments per poder fer la recaptació detallada
de tots els requisits tant funcionals com tecnològics demanats. Serà responsabilitat de l’adjudicatari
vetllar i preocupar-se de recaptar tots i cadascun dels requeriments que afectin a l’abast d’una
determinada versió.
Pàg. 16

L’adjudicatari elaborarà un anàlisi previ de la solució que proposa incloent una estimació de l’impacte
que suposa l’evolutiu. En cas que hi hagi diferents alternatives, l’adjudicatari haurà d’explicar-les
indicant els avantatges i inconvenients de cadascuna.
Planificació
El Cap de Projecte afegirà al JIRA les tasques tècniques que considera necessàries per poder
desenvolupar la versió (documentació tècnica, pla de proves, etc.) i prepara conjuntament amb
l’adjudicatari la planificació detallada de la versió assignant les tasques entre els diferents tècnics de
desenvolupament.
Desenvolupament de tasques planificades
Les tasques que comportarà aquesta fase són:


Generació del codi.



Execució de proves unitàries.



Execució de proves d’integració.



Execució de proves de rendiment, si s’escau.



Elaboració de la documentació funcional i tècnica.

L’adjudicatari haurà de fer un ús freqüent de l’eina de control de versions de codi (GIT i VSSAFE en
projectes més antics) del servei per sincronitzar els diferents desenvolupaments. La freqüència ideal
de sincronització (tant per pujar al repositori els canvis realitzats com per descarregar tots els canvis
que han introduït la resta de desenvolupadors) seria fer-ho un cop al dia (p. ex. a primera hora del
matí) de forma que es detecti quan abans millor els conflictes entre els diferents desenvolupaments.
Abans de pujar res al repositori cada desenvolupador haurà de garantir en la mida que sigui possible
que el codi pujat és íntegre. Si no és possible pujar els canvis de forma diària, sí que s’ha de garantir
que cada equip de desenvolupament pujarà els canvis com a mínim amb una freqüència setmanal.
Els diferents tècnics tenen un control total sobre l’entorn de desenvolupament i poden desplegar
tantes vegades com ho necessitin.
Implantació i acceptació
En base als lliuraments de la fase anterior es procedirà a realitzar la implantació de l’evolutiu sobre
els diferents entorns. En primer terme, en l’entorn de desenvolupament. L’adjudicatari procedirà a
realitzar l’execució del pla de proves. En cas que es superi satisfactòriament procedirà a promocionar
el canvi a l’entorn de pre-producció i posteriorment al de producció.
Cas que en aquest procés els resultats obtinguts no siguin els esperats (és a dir, els que es van
obtenir en l’entorn de desenvolupament) l’adjudicatari haurà de donar el suport necessari, si cal
presencial, per solucionar-ho.
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Una vegada s’hagi realitzat l’execució del pla de proves amb el 100% de les proves funcionant en
l’entorn de pre-producció i producció es donarà el projecte per tancat. A partir d’aquest instant entrarà
en vigor el període de garantia de l’evolutiu.
A partir d'aquest moment ja ha d'entrar en vigor l'etapa de suport, és responsabilitat de l'adjudicatari
realitzar les tasques necessàries de traspàs, formació i documentació del projecte, d'operació, i
procedimental per tal que els nous desenvolupaments ja puguin ser objecte del servei de suport 24x7.
Una vegada acabada l’etapa de codificació i superades les proves d’integració a l’entorn de preproducció, l’equip de desenvolupament haurà de preparar el pla d’implantació amb la col·laboració de
l’equip de Suport de l’AOC (també depenent de l’Àrea de Tecnologia). El pla d’implantació incorpora
totes les accions adreçades a que la versió arribi als usuaris finals.
Cal tenir en compte que cap dels tècnics de desenvolupament però, té -per defecte- accés als entorns
de preproducció i producció.
Per dur a terme el pla d’implantació cada equip de desenvolupament prepara el paquet de
desplegament i realitza una petició al projecte Desplegaments del JIRA. En la petició de desplegament
s’indicarà la versió del JIRA a la que correspon el desplegament.
Els desplegaments a l’entorn de PRE es realitzen els dijous a la tarda i la petició de desplegament ha
d’haver arribat com a molt tard el dia d’abans, per tal que es pugui preparar juntament amb la resta
de desplegaments d’altres serveis del Consorci AOC.
Amb l'objectiu d'agilitzar i garantit la correctesa dels desplegaments, s'està implantant un sistema
d'integració continua i desplegament automàtic. Actualment està en fase de proves però es preveu
que aquest ja estigui completament operatiu en el moment d'adjudicació d'aquest contracte.
Una vegada desplegat a pre-producció, és l’adjudicatari qui haurà d’executar el pla de proves per
realitzar la validació final. El cap de projecte del Consorci AOC decidirà si la versió supera
satisfactòriament el pla de proves. En cas afirmatiu, l’equip de desenvolupament prepararà i sol·licitarà
a través del JIRA la petició de desplegament a producció (els desplegaments a l’entorn de producció
es realitzen els dimecres a la tarda). En cas contrari, l’equip de desenvolupament realitzarà les
correccions necessàries donant tot el suport necessari per corregir les incidències detectades en la
major brevetat possible.
Una vegada la versió s’hagi desplegat a producció entrarà en vigor el període de garantia de l’evolutiu.
Avaluació
Una vegada definits els requeriments que formaran part de la versió, el Cap de Projecte defineix les
mètriques i els indicadors que permetran avaluar el compliment dels objectius marcats per a la versió.
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Després d’un cert temps de la posta en marxa de la versió, el Cap de Servei realitzarà el seguiment
dels indicadors a través d’enquestes, auditories i qualsevol altra eina de gestió de la qualitat que
consideri adient, establint el quadre de comandament del servei.
Aquest quadre de comandament es posarà a disposició del comitè estratègic amb l’objectiu de
mantenir-ho informat de la marxa del servei.
Finalment, el comitè de seguiment realitzarà una sessió de retrospectiva analitzant conjuntament
quines coses han anat bé durant la versió i quines coses han anat malament (des del punt de vista
de tots els actors) per tal de poder aprendre i millorar de cara a la nova versió.
JIRA
L’eina corporativa JIRA esdevé la pedra angular de la versió en tant permet reflectir en detall l’estat
actual de la versió, el grau d’assoliment d’aquesta, així com l’evolució estratègica que seguirà el servei
en un futur mitjà. És per tant una eina fonamental per mantenir coordinats tots els actors.
La informació del JIRA es fa visible a tots els actors que participen en el servei, però donat que
cadascun dels actors prioritzarà un tipus d’informació diferent, es requereix d’un esforç per part del
Cap de Servei i del Cap de Projecte per reflectir al JIRA els diferents punts de vista. Aquesta diferent
visió es plasma al JIRA a partir dels següents projectes:
●

Servei: evolució estratègica d’un servei a mig/llarg termini. En aquest projecte del JIRA els
requeriments s’agrupen i s’ordenen en idees conceptuals properes a les línies d’actuació que
marca el comitè estratègic. Aquest projecte permet obtenir una idea global del que es pretén
aconseguir amb el servei a mig o llarg termini.
Per als requeriments més prioritaris, que inicialment són els candidats a ser seleccionats per a la
propera versió, el responsable del servei realitzarà l’anàlisi funcional detallat.
El Cap de Servei és el principal responsable del manteniment al JIRA d’aquest projecte i ha de
reflectir tots els canvis i documents amb la màxima periodicitat possible.

●

Projecte: vista detallada del futur immediat del servei. En aquest projecte del JIRA es
descomponen les peticions d’evolutius en els diferents requeriments funcionals i tècnics que ha
de complir la nova versió. Els assumptes que composen aquest projecte es troben ben definits i
detallats, disposen d’una estimació del seu cost, el/s recurs/os que està/n assignat/s, així com el
seu grau d’avançament. Aquest projecte permet obtenir una idea detallada de l’estat actual del
servei i el seu objectiu és mantenir informat amb el major nivell de detall possible els diferents
actors que participen en el desenvolupament diari del servei.
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El Cap de Projecte és el principal responsable del manteniment al JIRA d’aquest projecte i ha de
reflectir tots els canvis amb la màxima periodicitat possible. En aquest projecte s’inclouran tots els
documents tècnics (disseny tècnic, documents d’integració, etc.)
Si s’escau, qualsevol d’aquests 2 projectes principals es poden complementar amb altres projectes
que permetin agrupar línies d’actuació que es duran a terme a llarg termini o bé que es duran a terme
en paral·lel, però en dates diferents. L’objectiu d’aquests projectes complementaris ha de ser
simplement el de facilitar la lectura de l’estat present i futur del servei als diferents actors.

1.7

Requeriments tècnics i personals

El licitador haurà de disposar en el moment d’iniciar el contracte, dels recursos que s’han indicat a la
descripció del lot del contracte.
Es requereix que aquestes persones tinguin un bon nivell de coneixement de la llengua catalana, tant
parlada com escrita.
El proveïdor ha de garantir que per a la resolució d’incidències i per donar resposta a les peticions
bàsiques d’operació sempre hi haurà un mínim de dues persones formades en cadascun dels entorns
i que, com mínim, sempre hi ha una disponible.
En cas de baixa (temporal de més 4 dies de duració o definitiva) de qualsevol dels membres de l’equip,
l’adjudicatari haurà de substituir-lo en menys de 5 dies laborables d’acord amb els responsables del
Consorci AOC. Qualsevol canvi en un dels membres de l’equip a instàncies de l’adjudicatari haurà de
ser validat pel Consorci AOC. Caldrà acordar el calendari de canvi amb el Consorci AOC per tal de
minimitzar l’impacte en els desenvolupaments en curs. Resten fora d’aquest compromisos els
períodes de vacances i permisos de tots els membres de l’equip.
Quan es canviï un membre de l’equip de treball a instàncies de l’adjudicatari, es fixarà un temps de 2
setmanes de formació /adaptació del nou membre que seran a càrrec de l’adjudicatari.
El Consorci AOC es reserva el dret a demanar el canvi de qualsevol dels membres de l’equip sense
necessitat de justificació amb una antelació de 20 dies naturals a la data de substitució.
A més dels perfils descrits per a cada lot, caldrà aportar un gestor del servei d'alt nivell sense càrrec
i que s'encarregarà de les següents tasques:


Interlocució a alt nivell.



Disseny i seguiment del pla derivat del contracte.



Vetllar per a que cada fase del projecte es realitzi de forma diligent i dins de les dates acordades.



Informar de les desviacions de les dates de finalització de cada fase tan bon punt es detectin.



Gestionar els recursos assignats, tant materials com personals.
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Condicions d’execució

1.8

1.8.1 Obligacions bàsiques
L’adjudicatari haurà de complir les següents obligacions bàsiques:


L’adjudicatari haurà de gestionar qualsevol alteració del servei en les condicions expressades en
aquest document.



L’adjudicatari haurà de realitzar reunions periòdiques amb el Consorci AOC per tal d’exposar el
compliment del servei i tractar els possibles problemes o millores del servei.



L’adjudicatari haurà de realitzar la formació dels tècnics designats, en tots aquells aspectes que
el Consorci AOC cregui oportuns i que siguin de directa aplicació als serveis requerits.



L'adjudicatari haurà de proposar l’organització general del servei.



Tota la documentació generada per l’equip serà en català i en el format proposat pel Consorci
AOC.

1.8.2 Horari de servei
S’haurà de cobrir un horari de 40 hores setmanals amb el calendari laborable que apliqui al Consorci
AOC. Qualsevol canvi o ajust d’aquest horari s’haurà de pactar amb el Consorci AOC.

1.8.3 Eines de gestió i control
L’adjudicatari serà responsable de:


L’execució formal dels processos de gestió tant pel desenvolupament d’evolutius com del
manteniment correctiu definits i aprovats pel Consorci AOC.



Proposar les eines addicionals a les eines corporatives del Consorci AOC que han de permetre
el seguiment i el control global del contracte.



El Consorci AOC és reserva el dret a validar, i si s’escau definir, les eines que s’hagin de fer servir
per a la gestió i control del servei.

Així mateix, l’adjudicatari elaborarà mensualment un informe en el que detallarà, com a mínim, les
dades següents:


Informe resum de les actuacions ja resoltes (micro-projectes o explotació) i hores realitzades.



Informe de situació de les actuacions en curs i hores realitzades.



Informe resum de les actuacions pendents i hores estimades.



Planificació de les actuacions a realitzar.
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Escandall d’hores total realitzades en el mes.



Informe de finalització del contracte amb el resum d’hores i tasques realitzades.

Es crearà un comitè de seguiment del servei que es reunirà amb periodicitat mensual (com a mínim).

1.8.4 Infraestructura necessària per dur a terme el projecte
L’adjudicatari aportarà les infraestructures informàtiques, llicències de desenvolupament i qualsevol
altre component o mitjà tècnic necessari per a la realització dels treballs.
Els llocs de treball estaran ubicats a les oficines de l’empresa adjudicatària. Els membres de l’equip
hauran de disposar obligatòriament d’ordinadors portàtils per si ocasionalment, per motius de
formació, presa de requeriments o reunions de seguiment s’haguessin de desplaçar a les oficines del
Consorci AOC.

1.8.5 Garantia
Les tasques objecte del contracte tindran una garantia de 6 mesos. Durant aquest període,
l’adjudicatari es compromet a resoldre satisfactòriament totes aquelles incidències o defectes
detectats en qualsevol de les activitats dutes a terme pels seus equips de treball que li siguin
imputables amb ell per acció o omissió.

1.8.6 Pla de transició i devolució del servei
L’adjudicatari haurà d’assumir el pla de transició per fer-se càrrec del servei. Al final del servei
l’adjudicatari haurà de planificar i executar el pla de devolució del servei en cas de canvi de proveïdor.
El Consorci AOC proporcionarà a l’adjudicatari totes les paraules de pas necessàries per a la
realització de les tasques. L’adjudicatari no podrà modificar les paraules de pas sense el consentiment
explícit del Consorci AOC.

1.9

Acords de Nivell de Servei

En aquest apartat es descriu el marc contextual d’aplicació dels Acords de Nivell de Servei. Tots els
Acords de Nivell de Servei que s’aplicaran amb caràcter general sobre els serveis descrits en aquest
plec, amb les excepcions i particularitats que es recullen en les descripcions específiques dels
mateixos.
Les possibles penalitzacions que es derivin de l’incompliment dels ANS, s’aplicaran sobre descompte
en la següent factura emesa després de la penalitat. L’aplicació de penalitats serà acumulatiu.
Els Acords de Nivell de Servei es podran revisar i modificar semestralment sempre i quan hi hagi
acord mutu entre l’adjudicatari i el Consorci AOC.
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Pel càlcul del nivell ofert per part de l’adjudicatari s’exclouran els increments de temps provocats per
l’actuació ineludible d’una tercera part (pe. suport d’Oracle).
Requeriments de nivell de servei del desenvolupament evolutiu
Els requeriments mínims de prestació del servei hauran de ser:


La data de lliurament planificada és de compliment obligatori un cop tancada i acordada l’ordre
de treball. Un mínim del 95 % de les peticions acordades amb la direcció funcional del projecte
hauran de ser lliurades i ser acceptades per la direcció del projecte en la data de lliurament
prevista.



Percentatge d’evolutius sense errors. Un mínim del 95% dels evolutius lliurats dins del termini
s’han de lliurar sense errors.



Pla de proves sense errors. Un mínim del 98% dels evolutius lliurats hauran de superar el pla de
proves executat per personal del Consorci AOC sense errors.

Excepcionalment i previ avís, es podrà requerir l’execució de desenvolupaments evolutius urgents
que no seguiran el procediment previ de valoració i que s’hauran de començar en el mateix dia o el
dia següent.
Requeriments de nivell de servei en el manteniment correctiu i resolució d’incidències
Resolució d’incidències sense errors:


Percentatge de la resolució d’incidències sense errors en el termini.
o

Càlcul: (A/B)*100
A: Número total d’incidències resoltes sense error en el termini
B: Total d’incidències resoltes en el termini



Periodicitat: Mensual



El percentatge d’incidències sense error en el termini establert haurà de ser com a mínim del 90%.



El nivell ofert per qui resulti adjudicatari del servei constituirà un Acord de Nivell de Servei (ANS),
el compliment del qual es mesurarà durant tota la durada de la prestació del servei.

ANS per a la gestió de les incidències
Aquest ANS aplica a la totalitat del servei contractat.
Definicions:
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Nivell

Descripció

Bloquejant

Alta

Mitja

Baixa

Una incidència es catalogarà amb criticitat bloquejant si impedeix la utilització
total del servei a tots els usuaris d’aquest.
Una incidència es catalogarà amb criticitat alta si impedeix la utilització d’una
part concreta del servei, a tots o alguns usuaris, i l’afectació pel negoci és
elevada.
Una incidència es catalogarà amb criticitat mitja si impedeix la utilització d’una
funcionalitat concreta d’algun dels serveis a tots o alguns usuaris externs a la
plataforma i l’afectació pel negoci és relativament baixa.

Una incidència es catalogarà amb criticitat baixa si no impedeix la utilització ni
parcial ni total d’algun dels serveis a cap dels usuaris.

El temps de resposta i de resolució s’estableix segons el tipus d’incidència:


Temps de resposta: Es defineix com a temps de resposta el temps que transcorre des de que la
incidència es comunicada, i l’usuari rep el tiquet de la seva incidència. El temps de resposta es
compta sobre l’horari de suport de recepció d’incidències.



Temps de resolució: es defineix el temps de resolució d’una incidència com el nombre d’hores
que transcorren des de que l’usuari rep el tiquet de la incidència fins el moment en que la
incidència està solucionada. En el càlcul del temps de resolució d’una incidència no es tenen en
compte els possibles increments de temps provocats per la intervenció inevitable de tercers en el
procés de resolució (per exemple, suport d’Oracle, intervenció d’altres organismes, etc.).

El temps màxim permès per la resposta i resolució d’una incidència dependrà del nivell de criticitat de
la incidència. En la següent taula es mostren els temps màxims permesos per la resolució d’una
incidència en funció del nivell de criticitat:

Criticitat
Incidència

Temps de
resposta
(hores)

Temps de
resolució
(hores)

Horari

% de resolució
dins del temps
compromès

0 Bloquejant

0,5

2

24x7

95 %

1 Alta

1

16

horari
supervisat

95 %

2 Mitja

1

40

horari
supervisat

95 %

3 Baixa

1

64

horari
supervisat

95 %
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Pel càlcul del temps de resolució d’una incidència s’exclouran els possibles increments de temps
provocats per la intervenció inevitable en el procés de resolució per part de tercers.
En el cas que l’adjudicatari no compleixi l’acord de nivell de servei definit anteriorment per almenys el
95% de les d'incidències amb criticitat 0 i 1 que hagin ocorregut al mes se li aplicarà les següents
penalitzacions:

Percentatge d'incidències amb criticitat
0 i 1 al mes que compleixen l’ANS
Superior al 95%
Entre 95% i 80%
Entre 80% i 70%
Inferior al 70%

Penalització sobre la quota
mensual de la factura
0%
5%
10%
15%

Cas que l’adjudicatari no compleixi l’acord de nivell de servei definit anteriorment per almenys el 90%
de les d'incidències amb criticitat 2 i 3 que hagin ocorregut al mes se li aplicarà les següents
penalitzacions:

Percentatge d'incidències amb criticitat
2 i 3 al mes que compleixen l’ANS
Superior al 90%
Entre 90% i 51%
Inferior al 51%

Penalització sobre la
mensual de la factura
0%
5%
10%

quota

1.10 Propietat intel·lectual dels treballs
L'adjudicatari accepta expressament que la propietat de tots els lliurables, independentment de la
seva naturalesa i resultats dels treballs realitzats, i en particular els productes i serveis objectes del
contracte, corresponen únicament al Consorci AOC amb exclusivitat i amb caràcter general, sense
que l'adjudicatari pugui conservar, ni obtenir còpia dels mateixos o facilitar-lo a tercers.
L'empresa adjudicatària no podrà fer cap ús o divulgació dels estudis i documents utilitzats o elaborats
com a resultat de la prestació del servei objecte del contracte, bé sigui en forma total o parcial,
directament o extractada, original o reproduïda, sense autorització expressa del Consorci AOC, que
la donaria, si escau, prèvia petició formal de l'adjudicatari amb expressió de la fi.
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Barcelona, 26 de juny de 2019

Aurea Alcaide
Cap de Projectes de la Unitat de Signatura Electrònica de l’àrea de Tecnologia del Consorci AOC

Roger Noguera Arnau
Responsable d’arquitectura de l’àrea de Tecnologia del Consorci AOC
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Annex 1 - PCI 3.0 - Arquitectura PCI (resum)
La Plataforma de Col·laboració Administrativa (en endavant PCI) del Consorci AOC és un conjunt de
sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis oferts per a les diferents
administracions amb la garantia de la màxima seguretat en el servei i l’accés a les dades.

Arquitectura lògica
L’arquitectura lògica de la PCI segueix un model conceptual orientat a serveis. Hi ha una separació
clara entre requeridors, emissors de dades i intermediació de serveis.

Requeridors

Requeridors / Frontals ciutadà

SIRI / Mòdul de seguretat

Seguretat tècnica - capa d’autenticació
Seguretat lògica - capa d’autorització

Autorització

SIRI / Registre
de serveis

Consum

Consum

MTI / Orquestració

Registre de serveis
Repositori autoritzacions
Consum

Altres sistemes
MUX

Consum

Serveis / Productes
E-TAULER

Serveis de dades

E-NOTUM

MUX

AEAT

INEM

DCOC

NOTARIS

Comunicació domicili

E-NOTUM

PADRO

DGT

RELI

REG COOP

OVER

C. DOMICILI

TGSS

TFN

REME

REG ENTIT

...

...

DGP

ATC

RE PROP

...

MSC – serveis
comuns

Consum

Consum

MAP -PLATAFORMA DE
INTERMEDIACIÓN

CSV
Paraules pas un sol ús
CATCert - PSIS TrustedX

PICA

Signatura PDFs
SMS

Altres

Trameses EACAT

SARA

Tiny URL / URL breu
...

L’arquitectura lògica de referència comprèn els següents components:
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Emissors



SIRI (Sistema d’Informació de Recursos d’Interoperabilitat): component de seguretat
encarregat d’autenticar i autoritzar tots els accessos a PCI de manera centralitzada i
estandarditzada.
Addicionalment, el SIRI conté el registre de serveis i productes d’interoperabilitat oferts pel
Consorci AOC i proporciona les eines per tal de gestionar les autoritzacions d’accés als serveis
així com per supervisar l’activitat de la plataforma.



MTI (Motor de Transaccions d’Interoperabilitat): s’encarrega de l’orquestració i traçabilitat de
l’execució de les peticions (individuals vs lots i síncrones vs asíncrones) dels diferents serveis i
controla la intermediació entre requeridors i els emissors finals de les dades de cadascun del
serveis d’interoperabilitat i aplicacions oferts.



Productes / serveis: cadascun dels serveis que ofereixen funcionalitats de transmissió telemàtica
de dades i documents electrònics entre administracions (Via Oberta) així com d’altres aplicacions
ofertes pel Consorci AOC (e-NOTUM o e-TAULER entre d’altres).



MSC (Mòdul de Serveis Comuns): publica una sèrie de components i utilitats comunes
disponibles per les diferents plataformes del Consorci AOC (tant PCI com EACAT o e-TRAM). Per
exemple: enviament de SMS, enviament de trameses a EACAT, generador de paraules de pas
d’un sol ús o funcionalitats de signatura digital, entre d’altres.

Arquitectura d’implementació
L’arquitectura d’implementació tradueix els components lògics de la PCI a aplicacions i productes.
Els productes sobre els quals es recolza la PCI són els següents:


Weblogic Application Server 12c, Oracle Service Bus (en endavant WL12).
La implementació d’un servei PCI es pot aconseguir amb qualsevol tecnologia, tot i que convé
alinear-la amb el conjunt de tecnologies corporatives. Així, la majoria del components i serveis de
negoci oferts per la PCI han estat modelats com a aplicacions Java alineades amb arquitectura
de referència PCI 3.0 (JAX-WS, JAX-B, JPA i base de dades Oracle 12).
Les aplicacions es distribueixen en tres clústers amb la mateixa arquitectura lògica segons la seva
tipologia (serveis d’interoperabilitat, serveis de tramitació i altres aplicacions).
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SIRI - IOP

SIRI - OSB

SIRI - APP

MTI

MTI

MTI

FTP + WEBADMIN

FTP + WEBADMIN

HAZELCAST

FTP + WEBADMIN

MÒDUL TRAÇABILITAT

E-NOTUM LITE

OVER (6)

E-NOTUM

E-TAULER

VIA OBERTA (28)

DOGC

MUX

SIR

MSC
OS

CDOMICILI

BOE

MSC

E-TRAM 2.0
CATCERT

PAR. PAS

CC. EXP. + E-NOTUM

SMS

EACAT (CONN.)

CATCERT

DESAL

REPRESENTA

OSB

MSC

IOP

CATCERT

PAR. PAS

DESAL

SMS

BDSEU

DIR. CORP.

LOGS CERT.

REGISTRES

PSIS
TRUSTED-X

RDBMS

ADMIN



APP

Apache Tomcat 6 / 7 / 8: contenidor d’aplicacions web on es despleguen els frontals d’usuari de
les aplicacions que impliquen relació amb el ciutadà (per exemple e-NOTUM o e-TAULER).



Oracle 12 - 10 RAC: base de dades per emmagatzemar tant dades de negoci. Oracle 10 està en
fase d’extinció i la nova arquitectura de referència PCI 3.0 es recolza sobre Oracle 12.



EACAT / Liferay 6: portal de gestió de continguts i contenidor d’aplicacions web / portlets on es
despleguen els frontals de treballador públic.



Apache Tomcat 8: contenidor d’aplicacions web on es despleguen els frontals de treballador
públic que no es despleguen dins de la plataforma EACAT (per exemple e-NOTUM, e-TAULER,
BOE o Comunicació de domicili entre d’altres). Aquestes aplicacions, de recent factura, es
recolzen amb les següents tecnologies: Frontend basat en Angular 6, llibreria Angular-material,
TypeScript, XHTML + Material, CSS3 i Spring Framework 5 (Spring MVC, Spring Core, Spring
Data JPA).
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Annex 2 - PSIS
Descripció funcional
Les principals funcionalitats de l’aplicació PSIS són les següents:
1. Validació de certificats digitals: permet consultar l’estat d’un certificat. L’aplicació respon si és
vàlid o no és vàlid (per exemple, perquè està revocat). En la mateixa resposta també pot retornar
informació addicional, com per exemple, dades útils del certificat digital (pe. el nom i cognoms, el DNI,
etc.) i el nivell de seguretat associat al certificat digital (pe. nivell 3 en cas del certificat idCAT, nivell 4
en cas d’un certificat de signatura de treballador públic, etc.).
2. Validació i completat de signatures digitals: el servei permet realitzar la comprovació de la
validesa d’una signatura digital. El servei inspecciona la signatura i verifica per una part que,
matemàticament, la signatura estigui ben formada. Per una altra banda comprova l’estat del certificat
en el moment que s’ha produït la signatura. En funció dels resultats anteriors respon si la signatura
és vàlida o no és vàlida.
El servei permet la validació de signatures digitals simples (CMS i l’XMLDsig) i signatures avançades
(CAdES i XAdES i PAdES). Aquestes últimes, a més de permetre identificar el signatari i detectar
qualsevol canvi posterior de les dades signades (al igual que les signatures simples), permeten que
la signatura digital sigui perdurable en el temps més enllà de la vida del propi certificat del signatari.
Això ho permet fer l’aplicació per mitjà del completat de la signatura: afegint a la pròpia signatura un
segell de temps que permeti ubicar-la en el temps de manera fiable, i informació sobre l’estat de
revocació del certificat del signatari i de la cadena de certificats.
3. Creació de signatures digitals: L’aplicació permet generar signatures fent ús de claus privades
carregades prèviament en PSIS mitjançant la consola de càrrega de claus i polítiques de signatura.
Addicionalment, la pròpia PSIS fa ús del mòdul de creació de signatures quan es sol·licita el retorn de
la resposta signada.
4. Emissió de segells de temps: L’aplicació ofereix la possibilitat d’estampar un segell de temps a
un document, proporcionant d’aquesta manera evidències (tècniques i jurídiques) de que l’acte en
qüestió s'ha produït en un determinat moment del temps. El servei disposa de fonts de temps fiable
per tal de proveir la data i hora.

Descripció arquitectura
L’aplicació PSIS està composada principalment per dos mòduls. A continuació s’enumeren i més
endavant es fa una explicació detallada:
• Autoritat de validació semàntica (AVS)
• Autoritat de signatura centralitzada (ASC)
Aquests mòduls formen part d'un entorn de serveis web comú que ofereix les funcionalitats
recollides a la fig. 1.
Aquest entorn de serveis web comú està construït sobre una infraestructura de seguretat
criptogràfica (ISC) formada, entre d’altres, pels següents components (agrupacions funcionals):
- Component d’autenticació d’usuaris
- Component d’autorització d’usuaris
- Component de gestió de claus i certificats
- Component de generació de signatures electròniques
- Component de verificació de signatures electròniques
- Component d’auditoria, registre d’operacions (log) i registre de consum
- Consola única de configuració d’aplicacions i components.
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Autoritat de Validació Semàntica
L'autoritat de validació semàntica (AVS) permet validar elements de confiança, incloent-hi signatures
electròniques en diversos formats i certificats digitals X.509. Aquests elements de confiança són
emesos per diferents proveïdors de serveis de confiança que han de ser classificats i gestionats a la
plataforma de serveis de l'autoritat de validació semàntica.
Addicionalment, l'AVS executa treballs semàntics, localitzant i extraient informació continguda als
elements de confiança que gestiona.
El mòdul AVS registra els perfils d’elements de confiança que emet cada proveïdor de serveis de
confiança.
La classificació de cada perfil, a més d’assignar-li un nivell de classificació vinculat a la seguretat del
certificat, permet establir el mètode de validació preferit, de tots els controls establerts pel proveïdor
a l’element de confiança, indicant-ne l’ordre prioritari per ser validat (CRL, OCSP, mètodes propietaris,
@firma).

Autoritat de Signatura Centralitzada
L'Autoritat de signatura centralitzada (ASC) permet la generació de signatura electrònica assistida des
de servidor. La interacció entre l’usuari i el maquinari de serveis criptogràfics es fa a través de
l’aplicació de creació de signatura, mitjançant un canal segur, d’acord amb les especificacions
tècniques CEN CWA 14169 i CEN CWA 141701.

Descripció tecnològica
A continuació es fa una descripció de les tecnologies i estàndards més rellevants de les que fa ús
l’aplicació PSIS. L’adjudicatari haurà de detallar en la seva proposta el coneixement i experiència
que té d’aquestes tecnologies en concret, i altres de similars si ho estima oportú.
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Llenguatge de programació
L’aplicació PSIS està desenvolupada, principalment, en J2EE (Java 2 Platform Enterprise Edition), en
una arquitectura distribuïda en nivells i basada en components de programari.
L’aplicació està dissenyada per operar en diverses capes lògiques. Aquestes són:
 Capa web: Entorn amb funcions de frontal web i interfície d’usuari.
 Capa d’aplicació: Entorn amb funcions de servidor d’aplicacions on s’executa tota la lògica de
negoci. Es fa ús del framework Spring.
 Capa base de dades: les pròpies bases de dades de l’aplicació. L’accés a la base de dades des
de l’aplicació es fa per mitjà d’ Hibernate.
Aquests diferents entorns o nivells tenen la capacitat de poder estar executant-se en la mateixa
màquina o en maquinari diferent i fins i tot clusteritzat. Aquest punt depèn de l’arquitectura que en
cada moment pugui proveir l’Àrea de Sistemes del Consorci AOC.
Addicionalment, es fan servir una sèrie de llibreries d’altres fabricants. Les més rellevants són:
 Bouncy Castle
 Apache XML Security
 iText
 Rhino

Infraestructura de programari
Aquest apartat descriu el programari de base sobre el que s’executa l’aplicació, així com la seva
configuració bàsica. Es fa una distinció entre el programari que correspon a cadascun dels entorns
anteriors
- Frontal web:
• Sistema operatiu: Red Hat Linux Enterprise.
• Programari de servidor web: Apache.
- Servidor d’aplicacions:
• Sistema operatiu: Red Hat Linux Enterprise.
• Programari de servidor d’aplicació: WildFly.
- Servidor de bases de dades:
• Sistema operatiu: Red Hat Linux Enterprise.
• Programari gestor de base de dades: Oracle RAC.

Descripció de la missatgeria: Digital Signature Services
En aquest apartat es fa una descripció de la missatgeria que utilitza l’aplicació PSIS per les
comunicacions entre servidor i client.
Nota: el contingut que es mostra a continuació és un extracte de la documentació (pública) que es
facilita als clients del Consorci AOC per fer la integració amb PSIS. El document es diu “Guia
d'integradors de PSIS” i està disponible a la web del Consorci AOC.
Per a poder fer ús de PSIS es requereix del desenvolupament d’uns clients que construiran missatges
de petició i extrauran les respostes dels missatges provinents del servidor abstraient el client del
procés d’invocació remota que es porta a terme.
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Un dels protocols amb què treballa la plataforma és el DSS (Digital Signature Services), del consorci
d’estandardització OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) un
protocol per a la prestació de serveis de signatura digital obert i extensible (mitjançant l’ús de perfils).
El protocol DSS Core conté una aproximació generalista als problemes derivats de la provisió de
serveis de signatura electrònica. Els perfils de DSS són extensions del DSS Core que aporten més
detalls i funcionalitats per a solucionar problemes més concrets.
De perfils es poden trobar diversos, però PSIS dóna suport principalment el perfil XSS (desenvolupat
pel Consorci AOC i que amplia DSS permetent, entre d’altres, la validació de certificats X509) , el
perfil XAdES (que permet l’actualització de signatures), el Timestamping Profile, que aporta més
control i detalls en l’àmbit dels segells de temps sobre DSS, i el DSS_PDF per la validació i completat
de signatures electròniques en documents PDF.
Profiles
DSS

urn:oasis:names:tc:dss:1.0:core:schema

Protocol bàsic de creació i validació de
signatures .
XADES

urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XAdES

Ampliació de DSS que permet treballar amb
signatures avançades XAdES i CAdES.
XSS

urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS

Ampliació de DSS que permet, entre d’altres
validar certificats X509 de clau púbica,
extreure informació dels mateixos i fer servir
polítiques de signatura .
TIMESTAMP

urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:timestamping

Defineix restriccions extres sobre la creació i
validació de segells de temps via DSS.
DSS_PDF

urn:oasis:names:tc:dss:1.0:profiles:DSS_PDF

Permet validar i completar signatures en
documents PDF.

La documentació detallada del protocol i els seus perfils està disponible en el paquet distribuït pel
Consorci AOC. Els esquemes del protocol DSS i el seu perfil XSS estan inclosos també a l’annex del
present document com a informació complementària.
NOTA: Totes les descripcions d’estructures / elements que formen part de la missatgeria DSS
contenen el nom del document on es pot trobar el detall de la descripció, juntament amb possibles
comentaris particulars de la plataforma PSIS.
La missatgeria que intervé a la plataforma PSIS ve definida per l’estàndard DSS i funciona sota el
protocol SOAP (Simple Object Access Protocol).
SOAP és un protocol estàndard sobre el qual es fonamenta la tecnologia de serveis web (Web
Services). A diferència d’altres protocols de tipus binari com poden ser COM, COM+ o DCOM, els
quals són propis de Microsoft, SOAP es basa en documents de text pla codificats en format XML.
L’avantatge principal de codificar en XML és que els missatges són llegibles per éssers humans; però,
per contra, aquests documents resultants són, en general, de gran tamany.
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SOAP està dissenyat per a funcionar sobre qualsevol protocol d’internet, tot i que l’ús més habitual és
sobre HTTP. El fet d’utilitzar HTTP minimitza l’impacte de dispositius com Firewalls i similars, i fa
accessible SOAP a pràcticament qualsevol tipologia de comunicació client-servidor.
Els missatges SOAP estan composats per dos grans blocs funcionals: “Capçalera” (envelope) destinat
a subministrar dades d’enrutament i “Cos” (body), el qual conté les dades del missatge d’usuari. Una
explicació més detallada de SOAP no forma part de l’abast d’aquest document.
En aquest apartat es tracten els aspectes més importants involucrats en l’ús del protocol DSS. Tot i
això, s’adjunta la referència on es pot consultar el document de l’estàndard corresponent per si fos
necessària més informació sobre l’apartat concret.
A més, es defineixen una sèrie de prefixos per als diferents espais de noms involucrats. El seu mapeig
contra les uri's dels espais de noms és el següent:
• xd: http://www.w3.org/2000/09/XMLDsig#
• dss : urn:OASIS:names:tc:dss:1.0:core:schema
• xss : urn:OASIS:names:tc:dss:1.0:profiles:XSS
• pdf: urn:OASIS:names:tc:dss:1.0:profiles:DSS_PDF
Aquí mostrem els dos tipus bàsics d’estructures que s’utilitzen a l’estàndard DSS, juntament amb els
elements bàsics que es faran servir per a composar els missatges. Els dos tipus principals de
missatges que defineix DSS són VerifyRequest (per a peticions de validació) i SignRequest (per a
peticions de signatura o estampació de segell de temps).

Documentació
L’adjudicatari d’aquest concurs disposarà de tota la documentació relacionada amb l’aplicació que
sigui necessària per la prestació del servei objecte d’aquest contracte.
A continuació s’enumera els principals documents:
• Guia d'integradors de PSIS
• Plec de requeriments inicial de PSIS
• Document anàlisi funcional
• Document d’arquitectura
• Diagrames seqüencials de signatura
• Perfils internacionals i del Consorci AOC (DSS, XSS, XAdES, DSS_PDF, TimeStamping)
• Documentació sobre gestió dels perfils dels proveïdors i fitxers de configuració
• Documentació d’usuari
o Guia d’integradors
o Guia de Signatura
• Documentació de gestió i configuració de PSIS
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Annex 3 - PSA
El Programari de Signatura Avançada (PSA) s’ha concebut com una eina base que es pot utilitzar
a tots els projectes de les Administracions Públiques on es requereixi de generació de signatures
electròniques, ja sigui mitjançant serveis web o frontal web si ha d’interactuar algun usuari. El
programari ofereix eines i mecanismes per a que qualsevol servidor d’aplicació pugui realitzar
signatures desateses i signatures múltiples amb suport de polítiques de signatura conforme a
l’estàndard, fent ús de certificats disponibles a PSA o en possessió del signatari. A més a més, també
permet realitzar operacions de xifrat i desxifrat de documents.
A continuació es fa una descripció funcional i d’arquitectura resumida en la que es basa PSA.
L’adjudicatari haurà de detallar en la seva proposta el coneixement i experiència que té d’aplicacions
iguals o similars, que facin ús dels estàndards que s’indiquen a continuació.

Descripció funcional
PSA ofereix les següents funcionalitats:
Creació d’una signatura electrònica emprant un certificat en possessió d’un usuari en la web
de PSA
Típicament es tracta de certificats personals - CPISR-1, idCAT, DNI-e o similars.
En aquest cas és el component servidor de PSA, amb la col·laboració del component d’usuari final,
qui genera la signatura sol·licitada.
L’aplicació de gestió ha de fer una crida a PSA indicant, entre d’altres:
1. El document o el contingut del document1 a signar.
2. La identificació de la política de signatura múltiple aplicable, i el pas del procés de la sessió
que s’està executant –en cas de signatura múltiple-.
3. (opcional) S’ha d’indicar informació que sigui obligatòria segons reculli la política de signatura
emprada (commitments, role).
4. (opcional) Informació relativa al posicionament i contingut de la signatura visible en el
document si s’escau (només per signatures en format PDF).
5. En relació al signatari, no s’indica cap referència a les dades de creació de signatura
(referència a la clau privada a emprar per generar la signatura: KeySelector) de manera que
PSA interpreta que cal emprar un dels certificats custodiats per l’usuari final i que, per tant,
cal que aquest el seleccioni i l’activi.
PSA valida que el format del document a signar que s’ha indicat està suportat. En base a la informació
que sobre aquest format consti al “registre de formats” configurat al propi PSA (com ara les normes
sintàctiques i semàntiques per codificar i descodificar –entendre, en definitiva– els formats), es
presenta un link del document a l’usuari final, de manera pertinent, per a que aquest pugui –
opcionalment– revisar el contingut del document i confirmar que el vol signar.
Quan PSA rep una petició de creació de signatura d’un document conforme a una política de signatura
múltiple2 apuntada per un OID, recupera el corresponent document que la detalla, la interpreta i aplica
la corresponent política de signatura per determinar la forma i contingut de la signatura a generar.

Mitjançat el resum criptogràfic del document. La decisió d’enviar el hash des de l’aplicació de gestió dependrà
de la política de seguretat aplicable.
2
La provisió dels documents XML que especifiquen les polítiques de signatura múltiple i de signatura formarà
part de les tasques de configuració del sistema que cal dur a terme abans de l’entrada en producció de cada
projecte.
1
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Conforme a això PSA genera l’estructura de dades que ha de formar la signatura (construcció
semàntica de la signatura) consumint els serveis de PSIS quan calgui obtenir informació addicional
(com ara segells de temps o informació de revocació) que s’hagi d’incorporar a la signatura.
Calcula el resum (hash) del contingut a signar i, si s’escau, també dels atributs de la signatura que
correspongui signar.
Aquest resum es fa arribar al component d’usuari final per a que, simplement, el xifri emprant una de
les claus privades associades als certificats personals que custodia l’usuari. Per tant, cal que la
seleccioni i l’activi, introduint el PIN corresponent. El resultat d’aquesta operació s’enviarà com a
resposta al component servidor de PSA.
Aquest, en rebre’l comprova que el resultat correspon al resum enviat a l’usuari (per verificar que no
ha estat suplantat) i, si és correcte, l’incorpora a l’estructura de dades que forma la signatura.
Posteriorment, el servidor PSA executa totes les condicions de validació i completat que s’especifiquin
a la política de signatura electrònica aplicable, amb el suport de l’AVS de PSIS, per a la qual cosa li
sol·licita l’execució dels serveis corresponents.
Creació d’una signatura electrònica emprant un certificat en possessió d’un usuari en un portal
de l’aplicació de gestió
Típicament es tractarà de certificats personals - CPISR-1, idCAT, DNI-e o similars.
En aquest cas és un portal de l’aplicació de gestió qui porta la interlocució amb l’usuari, i per sota farà
ús del servidor de PSA que serà qui generarà la signatura sol·licitada.
L’aplicació de gestió ha de fer inicialment una crida a PSA indicant, entre d’altres:
1. El document o el contingut del document3 a signar.
2. La identificació de la política de signatura múltiple aplicable, i el pas del procés de la sessió
que s’està executant –en cas de signatura múltiple–.
3. (opcional) S’ha d’indicar informació que sigui obligatòria segons reculli la política de signatura
emprada (commitments, role).
4. (opcional) Informació relativa al posicionament i contingut de la signatura visible en el
document si s’escau (només per signatures en format PDF).
5. En relació al signatari, no s’indica cap referència a les dades de creació de signatura
(referència a la clau privada a emprar per generar la signatura: KeySelector) de manera que
PSA interpreta que cal emprar un dels certificats custodiats per l’usuari final i que, per tant,
cal que aquest el seleccioni i l’activi.
PSA valida que el format del document a signar que s’ha indicat està suportat. En base a la informació
que sobre aquest format consti al “registre de formats” configurat al propi PSA (com ara les normes
sintàctiques i semàntiques per codificar i descodificar –entendre, en definitiva– els formats), presenta
el resum criptogràfic –hash– a l’aplicació de gestió per que aquesta presenti a l’usuari final, de manera
pertinent, el document i la possibilitat de generació de la signatura amb un applet.
El resum (hash) del contingut a signar també ha de recollir els atributs de la signatura que
correspongui signar, i si aquests són modificats per l’usuari, s’ha de crear un nou resum.
Quan PSA rep una petició de creació de signatura d’un document conforme a una política de signatura
múltiple4 apuntada per un OID, recupera el corresponent document que la detalla, la interpreta i aplica
la corresponent política de signatura per determinar la forma i contingut de la signatura a generar.

Mitjançat el resum criptogràfic del document. La decisió d’enviar el hash des de l’aplicació de gestió dependrà
de la política de seguretat aplicable.
4
La provisió dels documents XML que especifiquen les polítiques de procediment i de signatura formarà part
de les tasques de configuració del sistema que cal dur a terme abans de l’entrada en producció de cada projecte
(de la mateixa manera que la provisió de certificats a la PSIS, etc).
3
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Conforme a això PSA genera l’estructura de dades que ha de formar la signatura (construcció
semàntica de la signatura) consumint els serveis de PSIS quan calgui obtenir informació addicional
(com ara segells de temps o informació de revocació) que s’hagi d’incorporar a la signatura.
Aquest resum es fa arribar al portal de signatura de l’aplicació de gestió per a que el faci arribar a
l’usuari final per a que aquest, simplement, el signi emprant una de les claus privades associades als
certificats personals que custodia. Per tant, cal que l’usuari la seleccioni i l’activi, introduint el PIN
corresponent. El resultat d’aquesta operació s’envia com a resposta al component servidor de PSA.
Posteriorment, el servidor PSA executa totes les condicions de validació i completat que s’especifiquin
a la política de signatura electrònica aplicable, amb el suport de l’AVS de PSIS, per a la qual cosa li
sol·licita l’execució dels serveis corresponents.
Signador versió APSA-Light
Proporciona les següents funcionalitats:
1. Xifrar una sèrie de HASHs utilitzant la clau d’un dels certificats del magatzem de certificats
personals del navegador.
2. Xifrar una sèrie de HASHs utilitzant la clau emmagatzemada a una targeta criptogràfica.
3. Xifrar una sèrie de HASHs utilitzant el DNI electrònic.
4. Habilitar una solució per l’autenticació via certificat per aplicacions Web.
5. Presentar una llista de certificats que siguin de confiança segons un llistat de CAs (Certificate
Authority).
6. Facilitar la integració amb altres tecnologies i frameworks per construir aplicacions web.
7. Facilitar la personalització dels estils i imatges de la interfície d’usuari que presenta l’APSA.
El Consorci AOC ofereix el Signador en versió APSA-Light per la part de signatura en local necessària
per la signatura electrònica emprant un certificat en possessió de l’usuari. El manteniment evolutiu i
correctiu del Signador queda fora de l’abast d’aquest plec.
Creació d’una signatura electrònica emprant un certificat accessible per PSA
En aquest cas, la crida de l’aplicació de gestió cap a PSA ha d’indicar, entre d’altres:
1. El document o el contingut del document5 a signar.
2. La identificació de la política de signatura múltiple aplicable, i el pas del procés de la sessió
que s’està executant –en cas de signatura múltiple–.
3. (opcional) S’ha d’indicar informació que sigui obligatòria segons reculli la política de signatura
empleada (commitments, role).
4. (opcional) Informació relativa al posicionament i contingut de la signatura visible en el
document si s’escau (només per signatures en format PDF).
5. En relació al signatari, cal indicar una referència a la clau privada (KeySelector) que s’ha
d’emprar per generar la signatura, corresponent al certificat pertinent. Aquesta clau ha d’estar
prèviament carregada a PSA i amb una autorització d’ús signada per un responsable de
l’administració.
PSA comprova que hi ha l’autorització d’ús del certificat. És PSA qui gestiona les autoritzacions dels
certificats que pot emprar.
En cas afirmatiu, PSA recupera el document que detalla la política de signatura múltiple que correspon
a l’OID indicat i la interpreta per determinar la forma i contingut de la signatura a generar.

Mitjançat el resum criptogràfic del document. La decisió d’enviar el hash des de l’aplicació de gestió dependrà
de la política de seguretat aplicable.
5
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És el propi component servidor de PSA qui genera la signatura sol·licitada, accedint a la clau indicada
a la petició.
Posteriorment, el servidor PSA executa totes les condicions de validació i completat que s’especifiquin
a la política de signatura electrònica aplicable, amb el suport de l’AVS de PSIS, per a la qual cosa li
sol·licitarà l’execució dels serveis corresponents.
Manipulació de formats de documents que embolcallen signatures
Cal tenir en compte la relació que s’estableix entre el document a signar i la signatura que es vol
generar.
A grans trets es pot dir que les signatures poden:
-

Incloure el document (ex. cas d’una signatura XMLDSig o XAdES embolcallant; o bé CMS o
CAdES Attached ) .

-

Ser totalment independents del document (ex. cas d’una signatura CMS o XML Detached en
què la relació amb el document serà gestionarà per l’aplicació de gestió).

-

Mantenir un vincle amb el document (ex. cas d’una signatura XML que apunta al document).

-

Estar continguda dintre del document:
o

Signatures embolcallades dins de documents XML: XMLDSig o XAdES
embolcallades (p. ex. signatures de factures segons el format “Factura-e” definit per
l’AEAT.

o

Estar incrustada dintre del mateix format del document (pe. cas de documents en
format PDF, S/MIME, Open Document Format, Office Open XML, etc.).

Mereixen especial atenció aquests últims casos, en els que el format del document a signar embolcalla
les seves signatures –com passa amb els formats S/MIME, PDF, etc.– perquè cal conèixer les
particularitats dels formats per poder manipular correctament les signatures electròniques que es
vulguin incrustar o es trobin incrustades, de manera que aquestes es visualitzin i interpretin
correctament per l’aplicatiu corresponent.
PSA és capaç de manipular correctament aquests formats: pot calcular correctament el resum (hash)
del document a signar i saber, després, com incrustar la signatura generada allà on pertoqui; de la
mateixa manera també sap extreure la signatura d’allà on estigui incrustada per poder validar-la.
Considerant totes les possibles variants dels formats (p. ex. entre els documents de format PDF, el
tractament a realitzar per signar el contingut complet d’un document pot ser diferent al que cal fer
quan es vol signar un formulari PDF), PSA pot suportar-les totes. Això sí, es tenen en compte les
possibles limitacions en el format de les signatures suportades per cada format de document.
Tot això, tant pel cas de que sigui la pròpia PSA qui faci tot el procés de generació de la signatura –
construcció semàntica de la signatura i xifrat del resum amb la clau privada– com pel cas de que PSA
només faci la construcció semàntica de la signatura i el càlcul del resum, i sigui el component d’usuari
final qui xifri aquest resum.
Autorització de signatures automàtiques desateses
Per tal que una aplicació pugui signar documents de forma automàtica, desatesa, emprant un certificat
digital concret accessible a PSA, cal que un usuari habilitat a tal efecte n’autoritzi l’ús. Concretament,
cal que signi electrònicament una ordre d’autorització d’ús d’aquest certificat.
Prèviament caldrà dur a terme les següents accions:
-

Provisió del certificat que es vol activar a PSA i indicació de les dades necessàries de l’usuari
que ha d’habilitar l’autorització.

-

Provisió de les polítiques de procediment i polítiques de signatures necessàries a PSA.

Per desencadenar la signatura d’una ordre d’autorització d’ús d’un certificat digital, l’aplicació de gestió
fa una crida a PSA indicant, entre d’altres:
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1. Les dades identificatives de l’usuari habilitat que ha de gestionar les autoritzacions.
2. PSA respon amb una URL on només hi disposarà d’accés l’usuari habilitat mitjançant un
certificat que doni fe de les dades identificatives.
Així l’usuari –amb la intervenció del component d’usuari final– pot accedir a signar l’ordre d’autorització
d’ús del certificat emprant en seu certificat CPISR-1 emmagatzemat a la targeta criptogràfica que ell
mateix custodia.
Una vegada signada l’ordre d’autorització, PSA crea la corresponent configuració de seguretat a
l’aplicació de generació de signatura. Així, quan una aplicació de generació de signatura rep una
sol·licitud de generació de signatura indicant que ha d’emprar un certificat que està accessible per
PSA, comprova si té enregistrada la corresponent ordre d’autorització d’ús del certificat.
PSA també pot enregistrar, seguint un procediment similar al descrit anteriorment, una ordre de
desactivació de l’ús del certificat per part de l’usuari habilitat – per exemple, perquè es tracti d’un
òrgan administratiu que marxa de vacances i durant aquell període no vol que el sistema signi
documents amb certificats digitals en els quals consta el seu nom, perquè delega certes funcions en
un altre empleat públic.
Suport a les necessitats de negoci en relació a la gestió de la signatura electrònica
S’entén per política de signatura múltiple el document que recull tota la informació relativa a les
especificacions de l’ordre i disposició dels signants així com de les polítiques de signatura a utilitzar
en realitzar un procediment administratiu.
PSA dóna suport a la gestió de polítiques de signatura múltiple, de manera que les aplicacions client
li poden delegar les complexes tasques de gestió involucrades en la generació de diferents variants
de signatures: solidàries, mancomunades, etc.
Cal doncs, per a cada procediment, definir la corresponent política de signatura múltiple i carregar-la
a PSA.
PSA suporta el tractament automàtic de signatures basades en polítiques de signatura electrònica:
en el moment en què es va a generar una signatura, recull tota la informació relativa als atributs a
signar:
-

PSA obté els atributs dels certificats mitjançant crides de servei a PSIS.
En cas que es tracti d’atributs que ha d’especificar l’usuari final –com ara quin rol i/o
compromís vol que consti dins la signatura–, en el cas de signatura en local en la web de
PSA, es mostra una interfície gràfica d’usuari adient perquè pugui seleccionar-lo o especificarlo.

PSA permet a l’usuari seleccionar i veure els atributs que, a més del document, ha de signar – segons
les especificacions tècniques dels formats de signatures avançades CAdES i XAdES.
Els atributs no signats els afegeix PSIS quan valida i completa la signatura generada.
En tot cas, PSA dóna suport a tots els atributs (signats i no signats) als que fan referència les
especificacions tècniques de formats de signatura electrònica: CMS (RFC 3852), CAdES (ETSI TS
101 733), XMLDSig (RFC 3275), XAdES (ETSI TS 101 903).
Per tant, i en suport de les funcions descrites anteriorment, per a cadascuna de les signatures
involucrades en un procediment es pot:
-

Especificar quina és la política de signatura que aplica i quins són els atributs —signats i no
signats— que ha d’incorporar la signatura, entre els previstos per les especificacions
tècniques dels formats de signatura.

-

Indicar on ha d’obtenir o on ha de consultar PSA cadascun dels atributs a signar.

I PSA:
-

Mostra al signatari quins són els atributs que ha de signar, els afegeix a l’estructura de la
signatura i calcula el resum (hash) a signar.
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-

Una vegada generada la signatura, sol·licita a PSIS que la completi amb els atributs no signats
que especifiqui la política de signatura aplicable.

Generació de signatures per a múltiples documents
PSA suporta la generació de signatures per a múltiples documents a partir d’una única crida.
PSA processa cadascuna de les peticions recollides a la crida i procedeix a generar la signatura
corresponent segons els casos d’ús descrits anteriorment.
Generació de comprovants
L’aplicació de gestió pot sol·licitar a PSA la generació d’un comprovant associat a una signatura digital
realitzada. Per això, l’aplicació de gestió ha d’indicar a PSA l’identificador de la transacció que va
generar la signatura sobre la qual es desitja generar el comprovant, i opcionalment el hash del
document que es va signar.
PSA interpreta l’identificador rebut i comprova si es correspon amb una signatura arxivada a la
mateixa PSA6.
PSA comprova quina és la informació que ha d’incloure en el comprovant, a partir del disseny establert
a la configuració de l’aplicació de gestió, i recuperarà la informació necessària a incloure en el
comprovant.
Aleshores PSA construeix l’informe PDF amb la informació obtinguda referent a la signatura, i amb el
disseny especificat en la plantilla associada. PSA signa amb la seva clau privada CDA l’informe PDF
i el retorna a l’aplicació de gestió.
Formats de documents suportats
PSA permet signar i verificar els següents tipus de continguts:
-

-

-

Qualsevol fitxer binari, especialment en la modalitat de signatura cega. Específicament cal
tractar en aquest cas la signatura de fitxers gràfics7 suportant els següents formats:
o

Format JPEG, en les seves diferents versions.

o

Format GIF, en les seves diferents versions.

o

Format TIFF, en les seves diferents versions.

Qualsevol document XML, amb tractament de les transformacions corresponents a la
visualització dels mateixos (com XSLT o XHTML) i, específicament, totes les capacitats de
signatura electrònica sobre continguts i metadades dels següents esquemes.
o

Open Document.

o

Open XML Office.

Qualsevol versió de documents Adobe PDF, fins a l’especificació PDF Reference versió 1.7,
amb suport específic per a les signatures anomenades ordinària i MDP 8, amb els mètodes de
resum criptogràfic anomenats Byte Range i Object Digest, i amb suport dels diferents formats
de diccionaris de signatura (Signature Dictionary) i de manifestacions legals (Legal Attestation
Dictionary). Donant suport a l’anomenada signature appearance9 per facilitar la presentació
de la signatura a l’usuari.

L’arxiu de les signatures generades a la PSA estarà configurat amb un període limitat.
La signatura de fitxers gràfics resulta especialment necessària en els casos de digitalització documental, per traspassar de
documents en paper a les seves versions digitals.
8 No caldrà donar suport a signatures de dret d’autor.
9 Conforme al document Digital Signature Appearances - Version: Acrobat 6.0, de maig de 2003.
6
7
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-

Els documents en format PDF que hagin estat signats per PSA són compatibles –i les
signatures es poden validar– amb l’última versió de l’Adobe Reader, i també amb versions
anteriors (a partir de la versió 6).

-

Qualsevol versió de missatges S/MIME, als efectes d’embolcallar documents i signatures
electròniques a enviar o rebre en aquest format –freqüentment emprat en correu electrònic
segur, considerant específicament l’embolcall simple i, com a mínim, l’embolcall triple (Triple
Wrapping).

Descripció dels serveis
Serveis Principals
Una breu descripció dels principals serveis:






Serveis públics o accessibles:
o

Consola Web – Una interfície Web per accedir als serveis d’administració i
configuració de PSA.

o

Servei d’Administració – Servei que permet configurar els paràmetres generals,
configurar els certificats de PSA, i els usuaris.

o

Servei de Configuració – Servei que permet configurar les polítiques de signatura,
el flux de signatura, i les aplicacions de gestió.

o

Servei Signatura – Servei que signa el document després d’estudiar el flux de
signatura i la política de signatura. Aquest servei utilitza PSIS.

o

Servei Content Repository – Aquest servei fa servir la biblioteca Droid per validar
el document. Els diferents documents enviats a PSA són emmagatzemats a un JCR,
aquest servei és responsable de comunicar-se amb el JCR i emmagatzemar el
document. El document és recuperable per peticions posteriors.

o

Servei Presentació Document – Servei que treballa juntament amb el servei JCR
per enviar el document a l’usuari final i permetre la seva presentació.

Serveis interns i no públics:
o

Servei Generació Comprovants – Genera els comprovants després del procés de
signatura.

o

Servei Política de Signatura – Servei que executa una política de signatura.

o

Servei Flux de Signatura – Servei que cerca l’acte d’un flux de signatura per
començar la realització de la signatura, executant el workflow definit.

o

Servei Verificar Signatura – Servei per verificar una signatura amb la col·laboració
de PSIS.

o

Servei Criptogràfic – Servei per calcular hashs i xifrar-los.

Serveis clients a altres serveis:
o

Servei Client AVS – Consumeix el servei AVS de PSIS.

o

Servei Client Content Repository – Consumeix el servei de JCR per
emmagatzemar i recuperar un document.

Serveis Transversals
PSA gaudeix d’uns serveis transversals a tots els serveis declarats abans:
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Fig. 1 Serveis Transversals
L’arquitectura proporciona aquests serveis i facilita la construcció i el control del funcionament de PSA:


Security – Responsable de gestionar l’accés als mètodes dels components de negoci.



Transaction – Responsable de garantir operacions ACID (atomic, consistent, isolated,
durable).



Cache – Servei que augmentar el rendiment de PSA, emmagatzemant els objectes
necessaris per un ràpid accés dels serveis.



Missatges I18N – Els Serveis de PSA informaren de l’estat de l‘operació tant en cas d’èxit
com d’error. Aquest servei és responsable de generar els missatges adients per cada
operació, a més és un servei de tipus I18N.



Audit – Servei intern de la PSA que permet auditar les principals operacions realitzades.



Exceptions – La gestió d’excepcions és un servei inherent a la lògica de negoci, però s’ha
abordat la gestió de forma comuna per associar la gestió de la excepció amb un/s missatge/s.

CWA 14170
PSA està construït d’acord a la legislació vigent, i ha de garantir el compliment dels conceptes jurídics
aplicables als elements de software del sistemes de informació (SI).
S’han d’aplicar les bones pràctiques, patrons, i normes nacionals i internacionals i fins i tot
especificacions tècniques voluntàries com per exemple CEN CWA 14170.
A continuació un resum dels principals termes introduïts per les especificacions CEN CWA 14170:


Data To Be Signed (DTBS) – les dades a signar, que resulten dels següents elements:
o

El document a signar (signer’s document), dada òbviament obligatòria.

o

Data content type, atribut que defineix el format del document a signar, i, per
derivació, les normes per visualitzar-lo al signatari i al verificador de la signatura
electrònica.

o

La identificació del certificat de signatura electrònica (certificate identifier) amb el
que es podrà verificar aquesta signatura, que també és una dada que ha de constar
de forma obligatòria.

o

Altres dades de forma opcional, com per exemple atribucions del signatari, o altres
documents o informacions.
Una d’aquestes dades addicionals opcionals és l’identificador de la política de
signatura electrònica (signature policy identifier), que ens indica el conjunt de
normes de seguretat aplicable a la creació i la verificació d’aquesta signatura, així
com del seu significat jurídic, de forma independent del context de la signatura.
Una altra d’aquestes dades és el identificador del tipus de compromís de signatura
(commitment type), que ens indica, de forma expressa, el significat jurídic o d’altre
tipus, de la signatura electrònica. Quan una política de signatura electrònica conté
diversos tipus de compromisos, aquesta dada ens permet conèixer d’acord amb quin
tipus concret de compromís ha estat emesa aquesta signatura.
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Finalment, les dades a signar poden referir-se a rols, permisos, poders, segells de
temps i altres informacions.


Data To Be Signed Formatted (DTBSF) significa les dades a signar que ja han rebut el
format necessari i previ a la generació del resum criptogràfic, mitjançant el corresponent
procés de format. Aquest procés resulta necessari per garantir que les dades es troben en
l’ordre correcte, d’acord amb una estructura concreta de signatura electrònica, com per
exemple el format SignedData definit pel PKCS#7, CMS, XMLDSig, o XAdES.



Data To be Signed Representation (DTBSR) significa la representació matemàtica de les
dades a signar formatades, és a dir, el resum criptogràfic de les dades a signar, que s’emprarà
per a la creació de la signatura electrònica.



Signed Data Object (SDO) significa l’objecte de dades signades, que és el resultat, ja tractat,
del procés de signatura. L’objecte de dades signades es troba en el mateix format que el
DTBSF, incorporant al seu interior la signatura digital produïda a partir de la DTBSR, i altres
dades i informacions que no han estat objecte de signatura.

Descripció tecnològica
A continuació es fa una descripció de les tecnologies i estàndards més rellevants de les que fa ús
l’aplicació PSA. L’adjudicatari haurà de detallar en la seva proposta el coneixement i experiència que
té d’aquestes tecnologies en concret, i d’altres de similars si ho estima oportú.
Les eines per desenvolupar són:
Producte

Descripció

Eclipse

Integration Development Environment (IDE).

Maven2

Eina clau per la construcció i packaging dels nostres projectes JEE. Juntament
amb el IDE Eclipse facilitarà la generació del programari així com de la
documentació dinàmica del codi.

Continuum

Eina per introduir la bona pràctica de desenvolupament d’Integració Continua.

Artifactory

Repositori Maven2 d’empresa.

GForge

Eina per gestionar artifacts del projecte, com tasques, bugs, etc.
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A continuació recollim una llista dels frameworks aplicats a PSA, dels quals l’adjudicatari ha de detallar
en la proposta el seu grau de coneixement:
Producte

Descripció

TestNG

L’equip de desenvolupament generarà els tests unitaris amb TestNG, que
seran fàcilment executats per Maven2 i per Eclipse.

JAX-WS JAXB

Per desenvolupar els Web Services s’ha utilitzat la suite proporcionada per
SUN. Recordem que SUN ha substituït jwsdp per JAX-WS.

EJB 3.0

Els components de negoci són EJB 3.0 stateless, i els objectes de domini són
EJB 3.0 entity POJOs.

JSF 1.2

La part vista està construïda amb JavaServer Faces 1.2., aplicant el patró
composite view amb el framework Facelets.

Seam

Seam és un framework molt interessant que integra JSF i EJB 3.0 a més
d’altres productes Jboss com jBPM.

JMeter 2.3

Eina Work-load.

Droid

Framework per validar documents.

Annotations

Una de les novetats de Java 5.0 són les annotations.

Jackrabbit

Implementació del JSR-170 per disposar d’un JCR.

Metro

El stack de Serveis Web de SUN.

XML Security

Framework d’apache.

Bouncy Castle

Framework de criptografia Java.

Infraestructura de programari
L’aplicació PSA està desenvolupada, principalment, en J2EE (Java 2 Platform Enterprise Edition), i
per tant feta i executada en programari escrit amb el llenguatge Java en una arquitectura distribuïda
en nivells i basada en components de programari.
S’ha adoptat l’estructura de directoris estàndard de Maven 2, Standard Directory Layout per la
organització dels directoris i fitxers d’un projecte eclipse-maven.
Concretament es basa en l’estructura proposada per projectes multimòdul de Maven2.
Els mòduls són els següents:
Mòduls
Nom del mòdul
applet
cacerts
clientws

Descripció
Applet de signatura.
Mòdul que conté els scripts generadors de certificats de test així com
un lot ja generat.
Mòdul que parseja el WSDL de PSA per tal de generar les classes de
model necessàries per consumir els serveis web de PSA.

cms

Conté les classes corresponents al servei que presenta les interfícies
per atacar al CMS (Content Management Repositori).

commons

Classes d’utilitats no específiques de PSA.

console

Mòdul amb la lògica de negoci lligada a la consola d’administració.

crypto-native

Conté els fitxers en C++ per compilar una dll que tingui un mètode
per signar únicament el hash.

ear

Mòdul que defineix el paquet EAR.
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faces-components

Conté diferents components de JSF.

model

Conté les classes del model així com els scripts per la generació de
la base de dades.

profiles

Mòdul que permet generar les classes Java que defineixen la
interfície que PSA ofereix a les aplicacions client.
Conté les classes que composen el nucli de PSA, cobreix les
funcionalitats referents a signatura, polítiques, serveis de hash i xifrat,
etc...
Conté les classes del client que consumeixen els serveis web de
PSIS.

psa
psis
schedulers

Conté els planificadors de PSA.

signaturepolicy

Conté el conjunt de classes necessàries per representar les
polítiques de signatura i de signatura múltiple, així com el parser per
parsejar els XMLs de les polítiques.

web

Mòdul web de PSA. Conté la part web de la Consola d’administració.

Descripció de la missatgeria
Les funcionalitats suportades pels diferents serveis web del PSA, es poden agrupar en tres tipus:


Operacions de signatura.



Operacions de consulta d’informació.



Operacions d’utilitats o realització d’altres operacions.

La interacció entre els clients i PSA a través dels serveis web consisteix en l’intercanvi de missatgeria
SOAP, el contingut de la qual està definit en el següent conjunt d’esquemes XML (XML Schema) o
profiles:


dss-directsign.xsd: Namespace: urn:catcert:psa:1.0:profiles:dss-directsign



dss-dooperation.xsd: Namespace: urn:catcert:psa:1.0:profiles:dss-dooperation



dss-encrypt.xsd: Namespace: urn:catcert:psa:1.0:profiles:dss-encrypt



dss-getdata.xsd: Namespace: urn:catcert:psa:1.0:profiles:dss-getdata



dss-getsession.xsd: Namespace: urn:catcert:psa:1.0:profiles:dss-getsession



dss-signsession.xsd: Namespace: urn:catcert:psa:1.0:profiles:dss-signsession

Aquests esquemes fan ús dels següents profiles importats, no propis de PSA:


xmlns:xmlmime=http://www.w3.org/2005/05/xmlmime



xmlns:dsp=http://uri.etsi.org/2038/v1.1.1#



xmlns:ds=http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#



xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema



xmlns:saml=http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-schema-assertion-2.0.xsd



xmlns:dss= http://docs.oasis-open.org/dss/v1.0/oasis-dss-core-schema-v1.0-os.xsd

Nota: En el document que es diu “Guia integració PSA” –que és de distribució pública als integradors–
es proporciona informació en detall.
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Annex 4 - iArxiu
Descripció funcionalitats/serveis
Entre les seves funcionalitats principals consten:




Preservació a llarg termini dels documents assegurant que:


No es perd ni corromp informació



Es fan revisions periòdiques de la integritat i consistència del sistema



Es disposa de sistemes de seguretat que poden recuperar la informació en cas de
desastres



La informació sempre serà llegible i interpretable pels humans malgrat la possible
obsolescència dels formats i suports al aplicar les polítiques de preservació adients
en cada cas. Es controla el cicle de retenció i disposició dels documents

Preservació de les evidències legals assegurant que:


Totes les informacions i accions a iArxiu queden correctament registrades, indicant
qui, quan, què es va fer i sobre què es va fer



Es protegeixen tots els documents mitjançant tècniques criptogràfiques, de manera
que sigui possible assegurar que un document no ha estat alterat des de la data
d’entrada al sistema



Es preserva en el temps la validesa de les signatures electròniques suportades



Es dota el sistema d’una consulta per a obtenir un informe d’evidència electrònica

Com a funcionalitats secundàries i necessàries per al correcte funcionament del sistema hi consten:


Possibilitar la transferència dels documents al sistema d’una manera segura per part dels
productors d’informació, siguin aplicacions o persones. Podent establir filtres que assegurin
que els documents transferits són correctes



Possibilitar la consulta dels paquets d’informació arxivats a iArxiu atenent a la política d’accés
establert per a cada cas



Gestionar el cicle de vida dels documents i la definició de polítiques o estratègies de
preservació per a garantir la seva preservació a llarg termini



Gestionar una base de dades de coneixement que permeti l’establiment de formats, filtres
d’entrada, visors, documentació criptogràfica, etc.



Dotar al sistema d’un repositori local d’usuaris i rols que faciliti la gestió del sistema

Transferència i ingrés de documents
Aquest mòdul és l’encarregat de rebre els documents (paquets d’informació de transferència o PIT)
generats pels diferents sistemes d’informació dels clients d'iArxiu. A més, també s’encarrega de
validar-los i preparar-los pel seu emmagatzemament i gestió dins del repositori. En aquest context
entenem per transferència totes aquelles activitats implicades en la transferència de documentació
d’un sistema a un altre.
Segons el nostre parer, la funcionalitat de transferència i el seu posterior ingrés són les més crítiques
de tot el sistema, doncs hem de garantir que en el propi procés no es produeixen inconsistències i
que l’estructura, contingut i forma dels paquets d’informació es mantenen estables.
El procediment de transferència inclou les següents fases:


Fase de preingrés: Inclou totes les activitats relacionades amb la gestió i la planificació
adequada de les transferències. Els objectius són: identificar quin tipus de documentació s’ha
de preservar; la seva adequació als estàndards i requeriments d'iArxiu; analitzar la viabilitat i
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els costos del projecte; dissenyar els paquets d’informació de transferència; desenvolupar la
integració amb iArxiu i establir el protocol de transferència per a regular la relació entre el
productor i iArxiu.


Fase de transferència. Un cop establert el protocol de transferència cal planificar el calendari
d’execució i preparar el sistema per enviar la documentació:
o

Creació del paquet d’informació de transferència

o

Preparació de la sol·licitud de transferència

o

Enviament de la sol·licitud de transferència

Totes aquestes operacions s’executen en el sistema client quan la forma de transferir és via
WS. Per aquells casos en que no existeix una aplicació responsable de realitzar les
transferències, s’ha desenvolupat una aplicació web per realitzar aquestes operacions de
forma manual.


Fase d’ingrés. Abans de procedir al ingrés dels documents en el repositori, iArxiu realitza
una sèrie de tasques per tal de verificar la integritat, l’autenticitat i la idoneïtat dels documents
amb els requeriments de conservació:
o

Recepció de les sol·licituds de transferència, prèvia autenticació i autorització

o

Emmagatzemament temporal dels paquets d’informació de transferència en una àrea
de preingrés, en la que es procedeix a la seva validació i completat. Els controls que
es realitzen són els següents:


Control de checksum



Control d'antivirus



Introspecció automàtica en els fitxers per tal d’extreure les metadades de
caràcter tècnic i així garantir la seva preservació



Validació i completat de les signatures de "negoci"



Validació del contingut, de l’estructura i de la forma del paquet d’informació
de transferència segons el que s’ha establert en el protocol de transferència



Generació del històric d’esdeveniments que inclou totes les accions que
s’han realitzat en l’objecte, així com les accions que estan previstes que
s’executin



Incorporació d’un segell XAdES-A al paquet per garantir la seva integritat

o

Generació del paquet d’informació d’arxiu, un objecte normalitzat i apte per ser
preservat en el repositori digital en format XML

o

Indexació de la informació descriptiva per facilitar la cerca i la consulta de la
documentació arxivada

o

Enviament del paquet d’informació d’arxiu al repositori per ser emmagatzemat i
preservat

o

Creació del assentament corresponent en el registre de transferències

o

Notificació del èxit de l’operació de transferència al productor de la documentació

Consulta de documents
El servei de consulta i visualització de documents electrònics és aquell servei que permet la consulta,
la recuperació i la visualització dels paquets d‘informació d’arxiu emmagatzemats al sistema iArxiu,
tot garantint el compliment amb la normativa vigent sobre accés que afecta als esmentats documents
per part dels usuaris del sistema i tercers.
Els usuaris de la plataforma tenen dues formes o vies d’accés per a consultar i visualitzar els PIA:
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a través de la web de referència. Aquest canal el podran utilitzar aquells usuaris que vulguin
utilitzar una interfície web per a consultar i visualitzar els documents



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

Les operacions de cerca són aquelles que permeten als consumidors cercar la documentació a la
qual poden tenir accés en funció dels privilegis que tinguin assignats.
Els arxivers o consumidors podran, d’acord amb la política d’accés corresponent, accedir als
continguts dels PIA cercats i, optar entre les diferents maneres de visualització/recuperació. La
consulta es realitza en els següents nivells:








Consulta de les metadades relacionades amb el PIA
Descàrrega de metadades en Dublin Core.
Consulta dels documents electrònics (objectes digitals o fitxers)
Consulta i descarrega directe del PIC
Consulta de l’historial d’accions
Descàrrega de còpia autèntica sota demanda de l’usuari
Conversió en línia de documents

Administració dels documents
El mòdul d’administració és aquell mòdul on s’engloben les funcionalitats relatives a l’administració
del cicle de vida dels documents i del propi funcionament de l’aplicació, el que constitueixen les
activitats de gestió i que poden ser, principalment:











Gestió dels usuaris i de les aplicacions de confiança;
Gestió de l’estructura o jerarquia de la plataforma (ens, fons i sèries documentals);
Gestió del registre d’accions;
Gestió de la política d’autorització i autenticació
Gestió de les polítiques de retenció i disposició dels documents
Gestió de les polítiques de preservació digital
Gestió de les polítiques d’accés
Gestió dels vocabularis i plantilles de metadades que s’han de fer servir per descriure els
documents del sistema
Gestió de les estadístiques d’ús del sistema
Gestió dels formats dels fitxers acceptats pel sistema

Diagrama blocs funcional del servei
Core iArxiu
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Fig. 2 - Diagrama de blocs del Core
La figura anterior mostra el diagrama de blocs del servei iArxiu. En aquesta es poden distingir els
grups següents:
Interfície d’Usuari
Components implicats amb la interacció amb l’usuari, entenent com a tal, a les aplicacions externes
al Core (Clients WebService i la Web de Referència). El Core iArxiu accepta únicament peticions del
servei web mitjançant protocol SOAP sobre HTTPS.
Les peticions SOAP abans de ser transmeses a l’interior del Core, per tal de ser processades, són
avaluades pels mòduls de seguretat.

Serveis d’Usuari
Els serveis d’usuari són aquells que presten funcionalitats directes als clients. Existeixen tres grans
grups de serveis:


Administració (Administration)



Cerca i Consulta (Dissemination)



Ingrés (Ingest)

Serveis de Core
Els serveis de Core són tots aquells serveis els quals no estan disponibles en la interfície d’usuari.
Aquests serveis estan disponibles única i exclusivament per a consum intern del Core (inclosos els
propis serveis del Core).
Els serveis de Core són prestats pels següents mòduls:
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Polítiques (Policy Manager)
Gestiona les polítiques del sistema. És accedit pel motor d’avaluació de regles (PDP)



Aplicacions de confiança (Trusted Application Manager)
Gestiona les aplicacions de confiança



Tasques (Tasks)
Gestiona les tasques automàtiques del sistema executades sense intervenció humana.
Aquest servei es divideix en dos components. Per una banda es té el programador de tasques
(Scheduler) el qual executa tasques periòdiques; i per l’altra les tasques o els components del
sistema que executa accions determinades.



Logs
Registre de seguiment del sistema habitual a qualsevol plataforma



Estadístiques (Statistics)
Genera i permet la consulta estadístiques del sistema



Gestors especialitzats
Dins els serveis de Core hi ha un conjunt avançat format pels serveis que administren els
vocabularis (Vocabulary Manager), las plantilles (Template Manager) i els ContentTypes
(ContentType Manager).
Aquest mòduls gestionen la informació corresponent mitjançant paquets especialitzats i per
aquest motiu accedeixen directament al gestor de paquets (AIP Manager).
Al mateix temps per localitzar els seus paquets accedeixen al servei d’indexació de metadada
(Indexer).
No accedeixen a serveis externs a excepció de l’administrador de ContentTypes
(ContentType Manager), el qual actualitza la informació accedint al serveis DROID i JHOVE.

Components Core
Els components Core el formen els components centrals del nucli iArxiu i són els que realitzen les
tasques principals de l'iArxiu.
El principal component del Core és l’administrador de paquets (AIP Manager), el qual requereix
d’altres segons es detalla a continuació.


Administrador de paquets (AIP Manager)
Aquest component es constitueix en el component principal del sistema donat que ingressa i
extreu els paquets emmagatzemats a iArxiu.
Les activitats principals executades per aquest component són:







Validació de paquet
Validació de binaris (Antivirus)
Validació de signatures
Indexació de metadades
Segellat del paquet
Emmagatzematge del paquet

Les funcionalitats comentades les executa directament o bé recolzant-se en altres
components del Core.


Validador de paquets (Package Validator)
Valida un paquet segons els següents paràmetres:
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Adequació als esquemes iArxiu
Tipus de binaris (Content Type)
Integritat de binaris (Checksum)
Validació de binaris contra virus (usant el servei ClamAV)
Adequació a la plantilla
Vocabularis suportats
Signatures (usant els serveis de PSIS)

Indexador de metadada (Indexer)
Aquest mòdul indexa a base de dades les metadades per tal d’accelerar les tasques de cerca



Segellador de paquets (Package Sealer)
Segella o ressegella els paquets. Accedeix a PSIS per realitzar les tasques relacionades amb
la signatura digital



Generador d’identificadors únics (ID Generator)
Aquest mòdul o servei és utilitzat pel gestor de paquets per tal d’obtenir identificadors
globalment únics



Gestor d’emmagatzematge (Storage Manager)
Actua com un disc dur virtual. Emmagatzema els continguts d’iArxiu, és a dir, emmagatzema
els paquets i binaris sense tenir en compte cap consideració especial iArxiu.

Components o serveis externs
Aquests serveis o components no formen part directament del Core iArxiu, sinó que interactuen amb
serveis externs a mode de connectors.
Aquest serveis són:


PSIS
Plataforma del Consorci AOC relacionat amb validació i creació de signatures digitals i
certificats digitals



Servei antivirus
El Core iArxiu interactua amb serveis antivirus. Concretament interactua amb un servidor
antivirus anomenat ClamAV



Registre de ContentTypes (DROID)
DROID és un servei públic de registre de ContentTypes o formats tecnològics



Extracció de metadades (JHOVE)
JHOVE és un component que analitza binaris i detecta en alguns tipus el format permetent
extraure en aquest casos informació relativa al binari (metadada)



Repositori Local d’Usuaris
Sistema on s’emmagatzema la llista d’usuaris (aplicacions) reconeguts pel sistema i les seves
atribucions. Una part d’aquest repositori el forma el repositori de confiança mitjançant el qual
determinades aplicacions es consideren de confiança i els seus certificats no es validen contra
PSIS a fi i efecte de millorar el rendiment



OpenOffice
S’utilitzarà un connector amb un servei OpenOffice per a gestionar les migracions de formats
dels binaris
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Web de referència
La Web de Referència és un client del Core. El seu diagrama de blocs és el següent:

Authorization

Organization
Fonds

eaCAT

Authentication

Web

WebAreas

Fonds
Series

Preingest

Folders

Core
Administration

Organization

PSIS

Query

RefWeb
Administration

Local User
Repository

Preingest Area

Ingest

Dissemination

Administration

ClamAV

Core

La figura anterior mostra el diagrama de blocs de la Web de Referència. En ell es poden distingir els
grups següents:
Interfície d’usuari
La Web de Referència Interacciona directament amb els usuaris finals a través de navegadors web.
Els mòduls que integren aquesta capa són:
1. Interfície Web únicament mitjançant protocol HTTPS.
a. Mòdul d’integració amb el portal eaCAT
2. Capa de seguretat


Autenticació (Authentication)



Autorització (Authorization)

Àrees de navegació
Funcionalment la Web de Referència està dividida en tres grans àrees d’actuació:
1. Preingrés (Preingest)
En aquesta àrea l’usuari accedeix a la zona de preingrés i pot consultar la llista de paquets i
el seu estat d’enviament al Core
2. Consulta (Query)
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En aquesta àrea l’usuari accedeix a les cerques i descàrregues de paquets
3. Administració (Administration)
En aquesta àrea es pot administrar el sistema. Està dividia en dos subàrees:
a. Administració de la Web de Referència (RefWeb Administration)
Administra els aspectes propis de la Web de Referència:
I. Usuaris (Users)
II. Grups (Rols)
III. Ens (Organizations)
IV. Fons (Fonds)
V. Sèries (Series)
VI. Gestió carpetes a l’àrea de preingrés
b. Administració del Core (Core Administration)
Components
Els components de la web de referència
1. Avaluador de regles (PDP)
Concedeix drets d’accés a un recurs. És accedit únicament pel mòdul d’autorització
2. Gestors d’entitats
Aquests mòduls gestionen les següents entitats :
a. Ens (Organization)
b. Fons (Fonds)
c.

Sèries (Series)

d. Carpetes (Folders)
3. Àrea de preingrés
Constitueix el gran bloc de la Web de Referència donat que no té una relació directa amb el
Core. Es constitueix com un espai d’emmagatzematge on els usuaris (segons els Ens i Fons)
dipositen els paquets abans de ser ingressats en el Core. Des d’aquesta llista es pot
consultar també l’estat de l’enviament
Components o serveis externs
Els components accedits des de la Web de Referència són:
1. PSIS
Plataforma del Consorci AOC per a la validació de certificats digitals i per a validació i creació
de signatures digitals
2. Repositori Local d’Usuaris
Sistema on s’emmagatzemen els usuaris i grups de l’aplicació
3. Servei Antivirus
La Web de Referència aplica validació d'antivirus als binaris. Existirà un servei extern destinat
a la validació antivirus. Aquest servei és el mateix que usa el Core i s’anomena ClamAV.
4. Core
El Core iArxiu
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Arquitectura lògica
Aquest apartat descriu els components principals d’iArxiu i les seves interaccions a nivell de flux de
comunicacions i interfícies.
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La figura anterior indica els components de l’arquitectura lògica:
1- Web Servers Apache: S’encarregaran d’establir el canal segur HTTPS amb les aplicacions
client que accediran a iArxiu via web Services (Core), i amb els navegadors web dels usuaris
que accedeixen a la interfície web d’iArxiu (Web de Referència). La autenticació i autorització
es farà als servidors d’aplicacions.
2- Servlet Core i servlet Web de Referència: S’executaran sobre servidors d’aplicacions JBOSS.
La divisió entre un i l’altre s’ha fet de forma que ‘Web de Referència’ és un client més dels
que es poden integrar per accedir als serveis que ofereix el ‘Core’. ‘Web de Referència’ està
pensat per ser usat pels clients del Consorci AOC que no necessitin desenvolupar un client
propi. El ‘Core’ donarà servei a qualsevol client, tan el desenvolupat dins d’aquest projecte
com qualsevol altre en forma d’aplicació client WS que un client final del Consorci AOC vulgui
integrar.
3- Emmagatzemament en File System i Base de Dades:
a.

La ‘Web de Referència’ desarà la informació següent:
i. Base de Dades: Paquets de l’àrea de preingrés i informació per
l’administració dels usuaris.
ii. File System: Logs.
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b. El ‘Core’ desarà la informació següent:
i. File System: Paquets PIA. Estructurats com a una carpeta per paquet que
contindrà:
1. Un fitxer XML de descripció del paquet en format METS (estructura,
metadades, etc. )
2. Els binaris que conté també com a fitxers individuals.
ii. Base de Dades: S’hi desaran el llistat de paquets i les seves metadades,
replicant el contingut dels paquets que ja estan en FS. La funcionalitat que
proporciona és un accés eficient a les metadades per fer consultes des de un
usuari final (com a humà o aplicació client) o aplicar les operacions de gestió
dels PIA.
iii. Com es descriu en apartats posteriors, aquesta arquitectura permet la gestió
i accés eficient als paquets (Oracle) i suportar un creixement considerable
mantenint la facilitat de manipulació de paquets individuals (File System).
4- Antivirus: Durant el procés de validació dels paquets PIC es cridarà a un antivirus. Serà
ClamAV. Hi haurà una instància instal·lada localment a cada servidor amb JBOSS per
rendiment i simplicitat d’administració.
5- DROID: Permet identificar tipus de fitxers coneguts segons l’especificació de PRONOM.
S’executarà localment a cada servidor JBOSS com a llibreria.
6- Interfícies externes:
a. PSIS: Serà cridat per validar signatures, extreure’n informació, segellar paquets, etc.
El mecanisme serà mitjançant crides WS.
b. EACAT: iArxiu estarà integrat amb un link invocable amb un botó a la web d’EACAT.
c.

DROID: Es connectarà a Internet per baixar-ne l’actualització dels fitxers de
signatures de tipus de fitxers registrats a PRONOM via web Services.

d. ClamAV: Connexió a Internet per poder actualitzar la base de dades de virus
suportats.
7- Flux de comunicacions entre components:
a. Aplicacions Client  Web Servers Apache : HTTPS, per enviar missatges sobre
SOAP.
b. Web Servers Apache amb peticions Aplicacions Client  JBOSS Core: HTTP, per
passar els missatges sobre SOAP.
c.

Usuaris Clients des de els seus navegadors web  Web Servers Apache: HTTPS.

d. Web Servers Apache amb peticions Usuaris Client  JBOSS Web Referència: HTTP.
e. JBOSS Web. Ref  JBOSS Core: HTTP per enviar missatges WS sobre SOAP.
f.

JBOSS Web Ref / Core  PSIS: HTTPS per enviar missatges WS sobre SOAP.

g. JBOSS Web Ref. / Core  ClamAV: Socket TCP amb Port configurable.
h. DROID  Internet: WS sobre HTTP.
i.

ClamAV  Internet: HTTP.

Llenguatge de programació
L’aplicació iArxiu està desenvolupada, principalment, en J2EE (Java 2 Plataform Enterprise Edition),
i per tant feta i executada en programari escrit amb el llenguatge Java en una arquitectura distribuïda
en nivells i basada en components de programari.
L’aplicació està dissenyada per operar en diverses capes lògiques. Aquestes són:
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Capa web: entorn amb funcions de frontal web i interfície d’usuari.



Capa d’aplicació : entorn amb funcions de servidor d’aplicacions on s’executa tota la lògica
de negoci.



Capa dades: les pròpies bases de dades de l’aplicació i File System

Documentació del servei
L’adjudicatari d’aquest contracte disposarà de tota la documentació relacionada amb l’aplicació que
sigui necessària per la prestació del servei objecte d’aquest contracte.
A continuació s’enumera els principals documents:


Documents d’anàlisi funcional



Diagrama de blocs



Especificacions tècniques serveis web



Guia integració de clients



Document d’arquitectura del software



Codi font de l’aplicació



Manuals d’usuari



Documentació d’instal·lació



Documentació de monitorització interna/externa
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