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Semantic Web is an extension of current Web in which information 

 is given well-defined meaning, better enabling computers and people to work in cooperation. 

 

La Web Semàntica és una extensió de la Web actual, en la que la informació  

es dóna amb un significat ben definit, fent possible que els ordinadors  

i les persones puguin treballar junts en cooperació. 

Tim Berners-Lee (2001) 

  

iii 

 



Agraïments 
Aquest treball és el resultat d’un procés de canvi professional i a l’hora personal. En aquest 
camí he pogut comptar amb el suport  de persones i amics que l’han fet més planer.  

En primer lloc agraeixo el suport de la meva família, en especial dels meus fills, que em van 
animar des de l’inici i amb els que he compartit moltes hores d’ambient d’estudi a casa. 

També agraïment als companys de Màster, tant pels moments d’aclaparament i nervis com 
pels bons moments de tertúlies i àpats.  

Per la concreció del treball final, agraeixo el suport de les tutories per posar llum en els 
moments de col·lapse informatiu, i la col·laboració del personal tècnic del Servei d’Anàlisi i 
Difusió Jurídica de l’EADOP i molt especialment la disponibilitat de la seva responsable. 
També a la possibilitat de conèixer el projecte de l’observatori econòmic Eixos i 
l’entusiasme engrescador del seu principal impulsor. 

I sobretot vull agrair els moments de desconnexió, breus però necessaris, que m’han 
permès no defallir en el camí. 

 

  

iv 

 



Índex de continguts 
1 RESUM EXECUTIU ............................................................................................................................................................. 1 

2 CONTEXT.............................................................................................................................................................................. 3 

 Filosofia Dades Obertes i nou paradigma Web............................................................................................................. 3 2.1

 Interoperabilitat .......................................................................................................................................................................... 4 2.2

 Estàndards ..................................................................................................................................................................................... 5 2.3

2.3.1 Consorci  W3C ........................................................................................................................................................................ 5 

2.3.2 Agenda Digital per Europa ............................................................................................................................................... 6 

 L’organització EADOP ............................................................................................................................................................... 6 2.4

2.4.1 El contingut del Portal Jurídic de Catalunya ........................................................................................................... 6 

3 DEFINICIÓ DEL PROJECTE ............................................................................................................................................. 9 

 Enfocament i abast ..................................................................................................................................................................... 9 3.1

 Objectius .......................................................................................................................................................................................... 9 3.2

 Justificació ...................................................................................................................................................................................... 9 3.3

 Metodologia ................................................................................................................................................................................ 11 3.4

4 ELEMENTS DE LA TÈCNICA DE WEB SEMÀNTICA .............................................................................................. 13 

 Model de dades de la Web Semàntica ............................................................................................................................ 13 4.1

 Format RDF ................................................................................................................................................................................. 14 4.2

 L’esquema RDF ......................................................................................................................................................................... 15 4.3

 Tesaurus o vocabulari controlat ....................................................................................................................................... 16 4.4

 Llenguatge d’Ontologies Web ............................................................................................................................................ 17 4.5

 Sistema d'Organització del Coneixement ..................................................................................................................... 19 4.6

 Consulta semàntica de dades ............................................................................................................................................. 19 4.7

5 ANÀLISI DE REFERENTS .............................................................................................................................................. 22 

 Benchmarking ........................................................................................................................................................................... 22 5.1

5.1.1 Dades obertes d’Aragó .................................................................................................................................................... 23 

5.1.2 Biblioteca del Congrés de Xile ..................................................................................................................................... 25 

5.1.3 Legislació del Regne Unit............................................................................................................................................... 25 

 Identificador de recursos ..................................................................................................................................................... 27 5.2

5.2.1 Bones pràctiques d’assignació URI ........................................................................................................................... 27 

5.2.2 URI persistent ..................................................................................................................................................................... 28 

5.2.3 Identificador URN per  recursos legislatius .......................................................................................................... 29 

5.2.4 Identificador NTI ............................................................................................................................................................... 33 

 Vocabularis estàndards......................................................................................................................................................... 34 5.3

5.3.1 MetaLex .................................................................................................................................................................................. 34 

5.3.2 Vocabulari EuroVoc.......................................................................................................................................................... 36 

5.3.3 GeoNames ............................................................................................................................................................................. 42 

5.3.4 Altres vocabularis i esquemes .................................................................................................................................... 44 

6 ANÀLISI DEL MODEL DE DADES DEL PJC .............................................................................................................. 45 

 Model conceptual ..................................................................................................................................................................... 45 6.1

 Model lògic d’entitats ............................................................................................................................................................. 47 6.2

v 

 



 Esquema XSD ............................................................................................................................................................................. 48 6.3

7 ANÀLISI D’USUARIS ....................................................................................................................................................... 50 

 Tècnica d’anàlisi d’usuaris................................................................................................................................................... 50 7.1

 Entrevistes .................................................................................................................................................................................. 50 7.2

7.2.1 Entrevista 1: empresa operadora amb dades obertes .................................................................................... 51 

7.2.2 Entrevista 1: empresa sector jurídic ........................................................................................................................ 52 

8 DISSENY DEL MODEL .................................................................................................................................................... 53 

 Ontologies de la proposta .................................................................................................................................................... 53 8.1

8.1.1 Abast de l’aplicació de l’ontologia ............................................................................................................................. 53 

8.1.2 Requeriments d’extensió de l’ontologia ................................................................................................................. 55 

8.1.3 Identificació d’instàncies de les entitats ................................................................................................................ 55 

8.1.4 Abast de l’enriquiment semàntic amb dades enllaçades ............................................................................... 59 

8.1.5 Declaracions d’organismes ........................................................................................................................................... 60 

 Declaració d’una disposició normativa ......................................................................................................................... 61 8.2

8.2.1 Declaració d’espais de noms ........................................................................................................................................ 61 

8.2.2 Declaració de l’Obra ......................................................................................................................................................... 62 

8.2.3 Declaració de l’Expressió ............................................................................................................................................... 65 

8.2.4 Declaració de la darrera versió .................................................................................................................................. 67 

8.2.5 Declaració de la Manifestació ...................................................................................................................................... 67 

9 PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE .................................................................................................................................. 70 

 Consideracions inicials i abast ........................................................................................................................................... 70 9.1

 Recursos necessaris ................................................................................................................................................................ 71 9.2

9.2.1 Recursos humans .............................................................................................................................................................. 71 

9.2.2 Recursos tècnics ................................................................................................................................................................ 72 

 Fases del projecte .................................................................................................................................................................... 72 9.3

 Calendari de tasques i costos del projecte ................................................................................................................... 74 9.4

10 AVALUACIÓ DELS RESULTATS .................................................................................................................................. 77 

 Conclusions ................................................................................................................................................................................. 77 10.1

 Treballs futurs ........................................................................................................................................................................... 78 10.2

 Lliçons apreses .......................................................................................................................................................................... 78 10.3

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................................................ 80 

ANNEXOS ...................................................................................................................................................................................... 88 

 

  

vi 

 



 
1 | Proposta d’un Model de Dades Enllaçades: el Portal Jurídic de Catalunya 

1 RESUM EXECUTIU 
Aquest treball de final de Màster de Gestió de Continguts Digitals (TFM), s’emmarca 
dins de la filosofia Open Data (OD) o Dades Obertes que moltes administracions públiques 
posen a l’abast dels usuaris mitjançant serveis sota la premissa de transparència, 
participació i col·laboració. 

El concepte OD va lligat al concepte  Open Linked Data  (OLD) o Dades Obertes Enllaçades 
mitjançant tecnologies de Web Semàntica, utilitzant descripcions Resource Description 
Framework (RDF) per als recursos Web, que especifiquen metadades i representen la 
informació utilitzant Uniform Resource Identifier (URI) o identificadors únics. 

El repte de la Web Semàntica és integrar diferents fonts d’informació, es a dir, la 
interoperabilitat entre sistemes. Aquesta interoperabilitat es dona a dos nivells, jurídica 
(d’una a tres estrelles) i tècnica (de quatre a cinc estrelles) , seguint la classificació de les 
cinc estrelles de Dades Obertes Enllaçades de Tim Berners-Lee, considerat com el pare de 
la Web. La Web Semàntica es basa en conceptes i descriptors que han de ser identificats i 
reconeguts pels diferents sistemes. La utilització d’esquemes i models estàndards, en 
especial del Consorci W3C, conjuntament amb vocabularis i ontologies, possibiliten 
aquesta interoperabilitat.  

La proposta del treball es planteja a partir del model de dades del Portal Jurídic de 
Catalunya (PJC) gestionat per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya (EADOP). El portal ofereix la consolidació de normes, es a dir, la 
consulta de les normes, les seves afectacions, modificacions i correccions en un únic 
document jurídic. Els textos consolidats, tot i no ser oficials, faciliten la consulta i tenen 
una utilitat pràctica pels usuaris. 

La proposta es justifica ja que es situa en un context favorable per la definició de projectes 
d’OLD basats en la interoperabilitat: es disposa d’un marc normatiu; existeix un interès 
per part les organitzacions a nivell internacional per les Dades Obertes; i la Reutilització 
de la Informació del Sector Públic (RISP) amb la creació de nous serveis es considera 
com una oportunitat de desenvolupament econòmic. D’altra banda l’aplicació de tècniques 
de Web Semàntica és més adient en sistemes que han estat modelats i estructurats 
utilitzant esquemes i metadades, com és el cas del repositori del PJC. 

A partir de la tecnologia de Web Semàntica com a marc teòric del treball, es presenta una 
proposta de modelització dels documents jurídics utilitzant ontologies estàndards amb 
enriquiment semàntic per els descriptors dels documents amb dades enllaçades. El 
resultat de la modelització serà un document en format RDF/XML seguint estàndards. 

Per contextualitzar el marc teòric primer s’analitzen els elements de la tecnologia de Web 
Semàntica necessaris per fer el modelatge i el model de dades del PJC per identificar els 
descriptors que seran enriquits semànticament, tenint en compte que els documents 
jurídics són indexats temàticament mitjançant el Tesaurus EuroVoc. Per identificar les 
ontologies i les estructures d’identificació URIs a emprar en el model es realitza un anàlisi 
de referents, fent una revisió de projectes d’OLD i de recomanacions sobre la identificació 
de recursos, que permetrà definir quins vocabularis i ontologies són més adients per  
descriure els documents jurídics i assignar URIs estàndards per temàtica normativa i 
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reguladora. També es realitzarà un anàlisi d’usuaris mitjançant la tècnica qualitativa 
d’entrevista a empreses que utilitzen OD per la creació de serveis. Es busca rebre feedback 
de les necessitats respecte a la publicació d’OD.  

A partir de la informació recollida en les fases d’anàlisi, es realitzarà la descripció de la 
proposta de modelatge del treball especificant l’ontologia de referència, la identificació 
dels documents jurídics i l’abast de l’enriquiment semàntic amb dades enllaçades, 
argumentant les decisions preses. 

Finalment, es presentarà una planificació global del projecte incloent-hi la fase d’anàlisi, la 
fase de disseny i la fase d’implementació de la proposta del Model de Dades Enllaçades per 
al PJC, indicant calendari, recursos necessaris per dur-lo a terme i costos. 

 

Paraules clau: Web Semàntica, Dades Obertes, Dades Obertes Enllaçades, documents jurídics, 
textos consolidats, ontologies, tesaurus, vocabularis, estàndards, interoperabilitat, RISP, URI, RDF, 
EuroVoc, Portal Jurídic de Catalunya, Màster de Gestió de Continguts Digitals   
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2 CONTEXT 
L’anàlisi del context ens situa en el marc de desenvolupament i el punt de partida d’aquest 
aquest treball.   

 Filosofia Dades Obertes i nou paradigma Web 2.1

La proposta de treball neix a partir del concepte Open Data (OD) o Dades Obertes, una 
filosofia dins del món digital que estan posant en pràctica els governs i institucions 
públiques a nivell mundial, per posar a l’abast de la ciutadania dades que administren de 
forma lliure i sense restriccions.  

Les administracions públiques, com a responsables directes de gran part de sistemes 
d’informació,  han generat un gran volum de dades que es troba, en la majoria de casos, 
sense explotar. Un dels grans reptes de la societat de la informació és transformar les 
dades que s’han anat generant i es generen, en informació útil, analitzable i accessible. 
L’accés a les dades reverteix en un benefici, tant per la societat en general com per les 
pròpies administracions que posen a disposició les dades, sota paràmetres d’eficiència i 
eficàcia, facilitant la interacció entre els administrats i les institucions. 

El fonament de les noves estratègies i dinàmiques d’interacció entre la societat civil i les 
administracions públiques s’anomena Open Government Data (OGD) i es basa 
fonamentalment en tres pilars: transparència, participació i col·laboració1. 

De forma paral·lela al concepte d’OD, existeix el concepte de Reutilització de la 
Informació del Sector Públic (RISP), que consisteix en posar la informació a l’abast  en 
formats estàndards, facilitant el seu accés i permetent la seva reutilització per part de 
ciutadans i empreses. 

La majoria de les iniciatives d’OD es basen en la publicació de fitxers estàtics en diferents 
formats. Aquest model és bàsic però a vegades és insuficient per desenvolupar aplicacions 
a partir  d’aquestes dades. Es fa necessari oferir serveis oberts a les dades mitjançant 
Application Programming Interfaces (API) per permetre als lloc web o a les aplicacions 
mòbils fer consultes sobre les dades2. 

El concepte d’OD va lligat al concepte Linked Data (LD) o Dades Enllaçades mitjançant 
tecnologies de Web Semàntica, concretament mitjançant descripcions Resource 
Description Framework (RDF) per als recursos Web, especificant metadades i 
representat la informació utilitzant Uniform Resource Identifier (URI) o identificadors 
únics. 

Quan els conceptes d’OD i LD s’uneixen es parla de Open Linked Data (OLD) o  Dades 
Obertes Enllaçades. Les OLD permeten enllaçar dades de diferents fonts, institucions i 
organitzacions, explorar-les i combinar-les3. 

1 (Alonso, 2011) 
2 (Genovés, 2012) 
3 Descripció dels conceptes a partir de les definicions del portal de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile  
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Tim Berners-Lee4 defineix la Web Semàntica com una extensió de la Web actual on la 
informació es lliura d’una manera ben definida per tal que els sistemes informàtics i les 
persones puguin treballar millor en cooperació5.  

“La Web Semàntica proporciona un marc comú que permet que les dades 
siguin compartides i reutilitzades mitjançant aplicacions, empreses i 
fronteres comunitàries. És un esforç de col·laboració liderat per la W3C6 amb 
la participació d’un gran nombre d’investigadors i socis industrials. Es basa 
en RDF i integra una varietat d’aplicacions utilitzant un llenguatge de 
marques XML per  la sintaxis i identificadors URI per les denominacions”. 

La Web Semàntica facilita, per tant, noves maneres de cercar la informació, donant 
resposta a preguntes molt més complexes gràcies a la interacció entre diferents sistemes 
d’informació.  

La tècnica de Web Semàntica ens introdueix en una nova visió o paradigma a la Web ja que 
permet passar de la Web de Documents, on els documents no solen contenir metadades, 
a una Web de Conceptes. 

 Interoperabilitat 2.2

El repte de la Web Semàntica és integrar diferents fonts d’informació, es a dir, la 
interoperabilitat entre sistemes. La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes 
d’informació i dels procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i 
possibilitar l’intercanvi d’informació i coneixement entre ells7.  

Al parlar d’interoperabilitat cal fer la següent diferenciació: 

• Interoperabilitat jurídica  Formats oberts i normatives jurídiques que 
estableixen els governs i les administracions públiques (OGD). Estableixen un marc 
comú per possibilitar la interoperabilitat basat en estàndards. 

(En aquest sentit, la UE, ha definit un marc legal d’interoperabilitat, European 
Interoperability Framework (EIF)8 per als serveis públics europeus amb la finalitat 
de facilitar l’intercanvi d’informació entre els diferents Estats membres. El govern 
espanyol també ha redactat normatives al respecte, a partir de les normatives de la 
UE9.) 

 
• Interoperabilitat tècnica  Estàndards tècnics que possibiliten la 

interoperabilitat. En aquest sentit, s’usen tecnologies de Web Semàntica que 
permeten la creació de serveis per la publicació de dades per que puguin ser 
utilitzades pels sistemes (OLD). 

4 Considerat com el pare de la Web i fundador del consorci W3C l’any 1994. 
5 (Codina; Rovira, 2006)  
6 W3C és un consorci internacional que treballa per desenvolupar i promocionar estàndards per la World Wide Web 
7 <http://administracionelectronica.gob.es>  [Consulta:18/05/2015] 
8  <http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf> [Consulta:18/05/2015] 
9 <http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13501>  [Consulta:18/05/2015] 
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La diferenciació entre les dues tipologies d’interoperabilitat,  pot ser entesa a partir de la 
Classificació de Tim Berners-Lee: les cinc estrelles del Open Linked Data10 (Figura 1).  

 Figura 1: Esquema cinc estrelles segons Tim Berners-Lee 

 
On the web, open license 
Dades o documents disponibles a la web, en qualsevol format no estructurat i 
sota una llicència no restrictiva (ex. JPG,PNG,PDF) 

 
Machine-readable data 
Dades o documents estructurats, processables automàticament en format 
propietari (ex. Excel) 

 
Non-property format 
Dades o documents estructurats i oberts en format no propietari (ex. CSV) 

 
RDF standards 
Dades referenciades mitjançant direccions web persistents o identificadors de 
recursos uniformes (URI). Utilització de formats estàndards i oberts del W3C per 
descriure semànticament la informació (ex. RDF) 

 
Linked RDF 
Dades o documents enllaçats amb altres conjunts de dades externs per oferir 
context a la informació. S’estableixen relacions semàntiques entre la informació 
enllaçada. 

 Font: elaboració pròpia a partir de  http://5stardata.info/es/ 
 

Amb una a tres estrelles, estaríem parlant d’interoperabilitat jurídica i de quatre i cinc 
estrelles d’interoperabilitat tècnica. L’excel·lència tècnica de cinc estrelles s’aconsegueix 
quan les dades són enllaçades amb altres recursos de la Web mitjançant mecanismes 
semàntics, que permeten una interoperabilitat plena entre diferents sistemes i una 
posterior reutilització molt més eficient11.  

 Estàndards 2.3

La Web Semàntica es basa en conceptes i descripcions que han de ser identificats i 
reconeguts pels diferents sistemes. Els estàndards permeten que els sistemes puguin 
entendres i interaccionar. 

2.3.1 Consorci  W3C 

El Consorci W3C, des de l’any 1994, ha treballat per desenvolupar i promoure estàndards 
per al desenvolupament d’aplicacions. Els estàndards WC3 defineixen una Open Web 
Platform , amb un potencial sense precedents, que permet als desenvolupadors construir 
noves experiències interactives i utilitzar grans volums de dades. W3C desenvolupa 
aquestes especificacions tècniques i directrius a través d'un procés dissenyat per 
maximitzar el consens sobre el contingut d'un informe tècnic, per garantir l'alta qualitat 
tècnica i editorial, i per guanyar l'aprovació pel W3C i la comunitat en general.  

Algunes de les tecnologies creades fan referència a la Web Semàntica, llenguatge de 
marques XML i APIs12.  

10 (Berners-Lee, 2006) 
11 (Álvarez, 2014) 
12 < http://www.w3.org/standards/> [Consulta:18/05/2015] 
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W3C continua evolucionant per oferir a la comunitat un marc productiu per la creació 
d’estàndards Web creats a partir de decisions consensuades, considerant aspectes 
d’accessibilitat, privacitat, seguretat i internacionalització13.  

2.3.2 Agenda Digital per Europa 

L'Agenda Digital presentada per la Comissió Europea constitueix un dels pilars de 
l'Estratègia Europa 2020. Estableix objectius per al creixement de la Unió Europea (UE) 
explotant i aprofitant millor el potencial de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) per tal de fomentar la innovació, el creixement econòmic i el progrés. 
Un dels aspectes fonamentals és la millora de la interoperabilitat i els estàndards14. 

Un dels estàndards més consolidats de la UE és EuroVoc, un tesaurus multilingüe i 
multidisciplinari que abasta la terminologia dels àmbits de la seva activitat. Està 
disponible en 23 llengües oficials de la UE i actualment ha posat a l’abast una gestió de 
tesaurus basada en ontologies (tesaurus amb restriccions semàntiques) i tecnologies de 
Web Semàntica alineada amb les recomanacions del Consorci W3C i les últimes tendències 
en matèria de normalització de tesaurus15.   

 L’organització EADOP 2.4

L’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya 
(EADOP), organisme vinculat al Departament de la Presidència, és l’organisme públic 
responsable del sistema sobre el que es basa aquest treball. 

Una de les funcions principals de l’EADOP és l’edició del Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). Dins de l’EADOP, el Servei d’Anàlisi i Difusió Jurídica, és el responsable 
del Portal Jurídic de Catalunya (PJC)16. 

El projecte del PJC es va iniciar l’any 2011 dins d’un projecte més ampli iniciat per la 
necessitat de la renovació del Portal del DOGC i la migració de la base de dades (BBDD) del 
DOGC a un nou sistema. Va ser presentat l’abril del 2013 i el seu objectiu es fonamenta en 
posar a l’abast de la ciutadania un servei bàsic de consulta de la normativa consolidada17.                    

Per tal de no confondre l’oficialitat dels textos publicats al DOGC dels textos consolidats 
que no tenen oficialitat, es va optar per desdoblar la informació en dos portals. És per 
aquesta raó que existeixen dos portals diferenciats, el Portal DOGC i el PJC que s’alimenten 
parcialment de la mateixa BBDD però consultada des de dos visions diferents. 

2.4.1 El contingut del Portal Jurídic de Catalunya 

Tal com s’indica en el propi portal, al PJC s’hi poden consultar totes les normes amb rang 
de llei, els decrets (llevat dels relatius a càrrecs i personal) i les ordres publicades al DOGC 
des de 1977. 

13 <http://www.w3.org/standards/about.html> [Consulta:18/05/2015] 
14 <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-europe-2020-strategy > [Consulta:18/05/2015] 
15 <http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es> [Consulta:18/05/2015] 
16  <http://portaljuridic.gencat.cat/ca/>  [Consulta:18/05/2015] 
17 (Sort, 2013) 
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               Figura 2: Pàgina inicial del Portal Jurídic de Catalunya 

 
                   Font: http://portaljuridic.gencat.cat/ca/ 

 

De les normes amb rang de llei i dels decrets, se n’ofereix, a més del text publicat, el text 
consolidat, que incorpora, en un document únic, les modificacions (o afectacions passives) 
i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. 

En els textos consolidats, el PJC ofereix l’accés a les sentències del Tribunal Constitucional 
publicades al Boletín Oficial del Estado (BOE) i, amb la col·laboració del Centro de 
Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial, a les sentències 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem, dictades en relació a 
disposicions de caràcter general amb rang legal o reglamentari de Catalunya. 

Actualment, s’hi poden consultar els textos consolidats de totes les normes amb rang de 
llei de Catalunya i, en el cas dels decrets, des de 1978 a 1993 i des de l’1 de gener de 1999. 
Les consolidacions dels decrets publicats entre 1994 i 1998 es van incorporant 
progressivament. 

També, en el cas de les normes amb rang de llei i els decrets, es poden consultar al PJC els 
dictàmens previs a la seva aprovació i, a més, en el cas de les normes amb rang de llei, els 
projectes i proposicions de llei. 

La normativa de Catalunya es complementa amb una selecció de normes estatals 
consolidades en català, elaborades pel servei LexCat del Departament de Justícia, i una 
selecció de normativa europea que, en una primera fase, es limita a textos de tractats 
constitutius de la Unió Europea. 

Els textos consolidats (o versions actualitzades de les normes) que ofereix el PJC no tenen 
caràcter oficial ni substitueixen la informació publicada en els diaris i butlletins oficials, 
que són els únics instruments que donen fe de la seva oficialitat i autenticitat. 
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S’anomena text consolidat d’una norma la versió que incorpora, en un document únic, les 
modificacions i correccions que hagi tingut aquella norma al llarg del temps. El resultat és 
un “text sense efectes legals, però d’utilitat pràctica”. 

Tots els documents que passen a formar part del repositori que alimenta el PJC i el Portal 
del DOGC, són indexats temàticament utilitzant els conceptes del Tesaurus EuroVoc. 

El portal ofereix: 

• Text vigent  el text original de les normes , és a dir, la versió publicada 
originalment al bolletí oficial (DOGC per les normes de Catalunya i BOE per les 
normes de l’Estat); 

• El text multi vigent  retrospectiva de totes les versions intermèdies vigents 
(des de l’any 1977 en el cas de les normes de Catalunya).               

Els principals usuaris del PJC es poden agrupar en tres tipologies: 

• Departaments de la Generalitat   els diferents Departaments de la Generalitat 
són el grup més important d’usuaris del PJC. El treball diari i les diferents funcions 
assignades fan necessari que els treballadors públics necessitin consultar la 
normativa vigent; 

• Empreses externes  empreses dedicades a serveis jurídics (comunitat RISP) i 
que basen el seu model de negoci en la creació de serveis fonamentats en el 
reaprofitament de dades obertes; 

• Ciutadans  usuaris en general que volen consultar els documents jurídics fent 
cerques al PJC. 
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3 DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
El projecte consisteix en la realització d’una proposta de modelatge de dades enllaçades, 
aplicat als documents jurídics del PJC mitjançant la utilització de tecnologies de Web 
Semàntica estàndards. 

 Enfocament i abast 3.1

Es tracta d’un treball de caire conceptual basat en tecnologies de la Web Semàntica que 
definirà l’estructura del model a assignar als documents jurídics fonamentat en ontologies 
estàndards18.  

Tot i que el PJC permet consultar diferents tipus de documents jurídics, l’abast del treball 
seran els documents anomenats textos consolidats de lleis i decrets publicats al DOGC en 
la seva versió en català.  

El punt de partida serà el Model de Dades del PJC i el modelatge se centrarà en les entitats 
que caracteritzen un document jurídic i que poden ser descrites semànticament amb 
estàndards. 

 Objectius  3.2

A partir de la tecnologia de Web Semàntica com a marc teòric del treball, els objectius 
principals són: 

• Descriure els principals elements que configuren la tecnologia de Web Semàntica 
amb la que es basa el modelatge; 

• Revisar els vocabularis i les ontologies que utilitzen projectes consolidats i  basats 
en la tècnica de Web Semàntica per descriure els recursos; 

• Revisar els URIs més adients per identificar recursos jurídics; 
• Identificar els descriptors que formaran part de l’enriquiment semàntic amb dades 

enllaçades a partir del model de dades del PJC; 
• Definir quines ontologies i URIs són més idonis per descriure els documents 

jurídics del PJC; 
• Proposar un model per la descripció dels documents jurídics del PJC basat en 

ontologies estàndard en format RDF/XML; 
• Presentar una planificació de la proposta del projecte. 

 Justificació 3.3

El treball es justifica ja que es situa en un context favorable per la definició de projectes 
OLD basats en la interoperabilitat. 

En primer lloc cal destacar que les OD estan recolzades per iniciatives legislatives a nivell 
europeu i estatal. Algunes d’aquestes normatives ja donen indicacions sobre 
interoperabilitat i formats per tecnologia de Web Semàntica. 

18 Tal com indica la W3C, no hi ha una divisió clara entre el que es coneix com a vocabularis i ontologies. La tendència és utilitzar 
la paraula ontologia per col·leccions més complexes i formals de termes, mentre que vocabulari s’utilitza quan no es necessari 
d’un formalisme estricte o en un sentit més genèric. Els vocabularis són els blocs bàsics de construcció per les tècniques de Web 
Semàntica i moltes vegades s’utilitzen per anomenar indistintament vocabularis i ontologies.                            
Font: <http://www.w3.org/standards/semanticweb/ontology#> [Consulta:18/05/2015]   
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Les OD tenen com a marc legal19: 

- Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre 
de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público; 

- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público; 

- Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público, para el ámbito del sector público estatal; 

- Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de 
Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información (NTI); 

- Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 
2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de 
la información del sector público. 

El segon lloc, per l’existència d’iniciatives d’OGD a nivell internacional, concretament  el 
projecte Open Government Partnership (OGP) posat en marxa l’any 2011, per tal de 
proporcionar una plataforma internacional que faciliti projectes d’OGD20 (actualment s’hi 
han adscrit 65 països).  Alineada amb el projecte OGP, la Comissió Europea, és una de les 
institucions capdavanteres en el foment de la inclusió del Govern OGD21. A través de la 
Interoperability Solutions for European Public Administrations (ISA), assenta les bases d’un 
Marc Europeu d’Interoperabilitat pels estats membres de la UE22. En aquest sentit, també, 
l’Estat Espanyol mitjançant el projecte Aporta, posa a l’abast de les Administracions 
Públiques sistemes  solucions per publicar dades obertes amb solucions gratuïtes com 
CKAN23 seguint la NTI. 

En tercer lloc la RISP es considerada com una megatrend de cara a la generació de noves 
oportunitats econòmiques pel seu potencial en el desenvolupament de nous productes i 
serveis que generin desenvolupament econòmic i la creació de nous llocs de treball. 
Segons el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC)24 i altres fonts25, a l’Estat 
Espanyol existeixen moltes iniciatives públiques de portals d’OD, però l’ús d’aquestes 
dades per part de les empreses és encara molt limitat (es calcula que al 2012 existien 549 
empreses dedicades al negoci de la reutilització de les dades obertes, destacant que una 
quarta part de les mateixes són catalanes). 

Finalment, segons indica la ISA en el document Cookbook for translating relational data 
models to RDF Schemes26, la primera condició per poder transformar un model de dades a 
una modelització amb RDF Schema és començar amb un model robust i desenvolupat 

19 Els enllaços online d’aquesta normativa es detallen a l’apartat Bibliografia (Marc Legal OD) 
20  <http://www.opengovpartnership.org/>  [Consulta:18/05/2015] 
21  <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/vision-public-services>  [Consulta:18/05/2015] 
22 <http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf>  [Consulta:18/05/2015] 
23 <http://datos.gob.es/sites/default/files/guia-publicar-opendata-24h_v05.pdf> [Consulta:18/05/2015] 
24  <http://web.aoc.cat/blogs/2015/02/open-data-la-materia-prima-per-descobrir/>  [Consulta:18/05/2015] 
25  <http://www.lavanguardia.com/20150111/54422500587/open-data-la-materia-prima-por-descubrir-joan-cabases.html> 
[Consulta:18/05/2015] 
26 (ISA, 2013) 
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seguint un procés estructurat i metodològic. El model de dades del PJC, reuneix aquesta 
premissa, ja que va ser modelat i estructurat  utilitzant metadades i dissenyant un 
esquema XSD per definir les entitats del model. La segona condició segons indicada la ISA, 
la reutilització de termes existents, esquemes, vocabularis i ontologies estàndard en la 
definició d’un model basat en tecnologies de Web Semàntica, són les eines que permeten la 
implementació d’enllaços semàntics. En aquest sentit, els documents del PJC s’indexen 
temàticament amb els termes del Tesaurus EuroVoc, estàndard desenvolupat per la UE. 

Les iniciatives d’interoperabilitat basades en documents legislatius, en especial dins el 
marc de la UE, tindran al meu entendre, un caràcter prioritari degut a la necessitat de 
poder consultar reglamentació i normativa legislativa de diferents nivells organitzatius 
tant a nivell nacional com internacional. D’altra banda, les Administracions Públiques 
responsables de gestionar els sistemes d’informació de temàtica legislativa, han estat 
pioners en la construcció de portals web de consulta i per llei se’ls atorga una caràcter 
oficial27. 

Tot i que la proposta només és centrarà en una tipologia de documents jurídics del 
repositori per alguns descriptors, el seu modelatge podrà ser utilitzar com a base d’un 
projecte més ampli en treballs futurs. Amb la descripció semàntica dels documents jurídics 
el PJC podrà beneficiar-se de: 

• la interoperabilitat amb sistemes tant a nivell nacional com internacional 
(principalment països de la Unió Europea) de temàtica similar a la del PJC, 

• la cerca dels documents de textos consolidats indexats seguint estàndards de la 
web semàntica a través de punts de consulta de tripletes RDF, 

• la creació de nous serveis per part d’empreses RISP 

 Metodologia 3.4

Per assolir els objectius plantejats s’ha dividit el projecte en cinc fases (Figura 3) que es 
descriuen breument a continuació. 

                 

 
   

Figura 3: Fases metodològiques del treball 

 

27 Per exemple la Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.  
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Fase1: Anàlisi de les tèniques de Web semàntica 

Per portar a terme el treball ha estat necessari assolir prèviament el coneixement 
necessari per poder entendre la tècnica de la Web Semàntica. Es descriuen breument els 
principals conceptes que seran utilitzats per la proposta de modelatge: RDF, RDFS, OWL, 
SKOS i també breument la consulta SPARQL tot i que no forma part de la proposta. 

L’objectiu d’aquesta fase serà assolir un cert grau d’expertesa per definir la modelització. 

Fase 2: Anàlisis de referents 

Per aquesta fase s’han considerat tres aspectes: 

• Benchmarking  revisió de projectes o catàlegs de cinc estrelles segons la 
classificació proposada per Tim Berners-Lee. 

• Identificador de recursos  revisió de la d’identificació de recursos a nivell 
internacional per assignar URIs als documents jurídics seguint bones pràctiques i 
estàndards. 

• Vocabularis estàndard  a partir de la revisió dels vocabularis utilitzats en els 
projectes analitzats, i considerant EuroVoc com un dels vocabularis a aplicar en el 
modelatge,  es descriuran els principals vocabularis adients pel modelatge. 

L’objectiu d’aquesta fase serà assignar URIs als documents jurídics amb una estructura 
estàndard i definir quins vocabularis/ontologies són més adients per descriure els 
documents jurídics. 

Fase 3:  Anàlisi del model de dades del repositori del PJC 

En aquesta fase es farà una revisió de la informació i documentació facilitada per l’EADOP: 
el document de disseny funcional del repositori i l’esquema XSD dels documents jurídics.  

L’objectiu principal d’aquest anàlisi serà identificar els descriptors que s’integraran en la 
definició del document jurídic per l’enriquiment semàntic amb dades enllaçades. 

Fase 4:  Anàlisi d’usuaris 

L’última fase d’anàlisi, consta d’un anàlisi d’usuaris mitjançant la tècnica qualitativa 
d’entrevista. L’objectiu principal d’aquest anàlisis és poder identificar les necessitats de les 
empreses consumidores d’OD i conèixer de primera ma el seu possible interès per poder 
consumir dades enriquides mitjançant tecnologia de Web Semàntica. 

Fase 5: Disseny del model 

A partir de la informació recollida en les fases d’anàlisi, es realitza la definició del 
modelatge de la proposta del treball, argumentant les decisions preses. 

Planificació del projecte 

El treball finalitzarà amb una planificació del projecte a partir d’un supòsit de realització. 
No s’ha inclòs com a fase metodològica del treball ja que la planificació inclourà les fases 
metodològiques anteriors per desenvolupar un projecte complet de tres fases: fase 
d’anàlisis (de forma parcial), fase de disseny i fase d’implementació. 
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4 ELEMENTS DE LA TÈCNICA DE WEB SEMÀNTICA 
A partir de l’anàlisi de les tècniques de Web Semàntica, en aquest apartat es farà una breu 
descripció dels principals elements a utilitzar en el modelatge amb enriquiment semàntic i 
entendre el marc teòric i conceptual en el que es desenvolupa la proposta. 

Els aspectes que cal considerar en aquesta tecnologia són els conceptes, les tecnologies i 
les possibles aplicacions (Figura 4). 

 Figura 4: Elements de la Web Semàntica. 

 
 Font: elaboració pròpia a partir de Breitman,K. et al. (2007) 
 

La principal característica de la Web Semàntica és que permet associar informació 
enriquida semànticament amb informació descriptiva per qualsevol recurs de la Web. Això 
permet que mitjançant l'addició de metadades (dades sobre les dades)  a l’hora de crear 
documents, es poden fer cerques de documents que tenen una característica especifica. 
També es poden cercar només els documents sota una determinada categoria. Amb la 
tecnologia de Web Semàntica no només es proporciona la identificació dels documents 
mitjançant un URI, sinó també la de les persones, els conceptes i les relacions28.  

 Model de dades de la Web Semàntica 4.1

Per poder entendre que és i com funciona la Web Semàntica, cal entendre primer el model 
d’emmagatzematge de dades. Aquest model es basa en grafs, el que s’anomena graph 
database. Aquest model difereix del model de dades relacional, basat en la relació de taules 
mitjançant primary keys (claus primàries o úniques) i del model de dades jeràrquic que 
enllaça els registres seguint una estructura d’arbre (Figura 5). 

                         Figura 5: Tipologies de Base de Dades  

 
                            Font: elaboració pròpia en base a http://www.linkeddatatools.com/introducing-rdf  

28 <http://www.w3.org/2001/12/semweb-fin/w3csw> [Consulta:18/05/2015] 

TFM | Marina Vallès i Montoliu 

 

                                                             



 
14 | Proposta d’un Model de Dades Enllaçades: el Portal Jurídic de Catalunya 

 Format RDF 4.2

El model de dades de la Web Semàntica utilitza el format RDF per descriure els recursos. 
El model es base en tres tipus d’objectes29: 

• Recursos  Totes les coses descrites mitjançant expressions RDF s’anomenen 
recursos. Aquests recursos són anomenats mitjançant una cadena de caràcters que 
permet identificar un recurs de forma única. S’utilitzen com a identificador URIs, 
pensat com a nom d’entitats i no com a adreces de documents Web 

• Propietats  És un aspecte específic, característica, atribut o relació utilitzada per 
descriure el recurs.  

• Declaració  Un recurs específic juntament amb una propietat anomenada més el 
valor d'aquesta propietat per aquest recurs és una declaració RDF. Aquestes tres 
parts individuals d'una declaració s’anomenen tripleta: el subjecte, el predicat, i 
l'objecte. 

  La declaració RDF d’aquests objectes, s’anomena tripleta (Figura 6).                                

                             Figura 6: Declaració RDF o tripleta 

 
                                       Font: elaboració pròpia 

La serialització RDF més utilitzat en la Web és el RDF/XML. Per tal de construir el 
document RDF/XML que ens defineixi aquestes relacions cal seguir una estructura que 
s’explica amb un exemple a partir de la sentència “La camisa és de color Blanc”, 
representada per la tripleta: 

 camisa (subjecte) + té color (predicat) + blanc (objecte) 

1) Declaració de l’arrel Root Tag Namespace basat en la sintaxi estàndard W3C. 

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 
</rdf:RDF> 

2) Descripció del subjecte donant-li un identificador únic. 

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">  
<rdf:Description rdf:about="http://www.exemple.org/roba#camisa"> 
</rdf:Description>  
</rdf:RDF> 

3) Definició de la propietat. 
<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:feature="http://www.exemple.org/roba-features#"> 
<rdf:Description rdf:about="http://www.exemple.org/roba#camisa">  

29 Font: <http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222/> [Consulta:18/05/2015] 
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<feature:color rdf:resource="http://www.exemple.org/colors#blanc"/> 
</rdf:Description>  
</rdf:RDF> 

  

Un subjecte pot tenir més d’una propietat, de manera que es poden establir diferents 
relacions unívoques: la camisa té talla i la camisa té màniga (Figura 7).  

 

                Figura 7: Exemple de recurs amb tres propietats (la propietat talla es mostra com a literal) 

 
                   Font: elaboració pròpia 
 

 L’esquema RDF 4.3

El RDF Schema (RDFS) proporciona un vocabulari de modelatge de dades per RDF, és una 
extensió semàntica de RDF amb mecanismes per la descripció dels grups de recursos 
relacionats i les relacions entre aquests recursos. RDFS està escrit en RDF, utilitzant 
termes per determinar les característiques d'altres recursos, com els dominis i rangs de 
propietats30 proporcionant el marc per descriure classes i propietats. Els recursos es 
defineixen com a instàncies de classes i subclasses31 i permet definir, de forma 
estandarditzada, l’estructura dels elements d’una ontologia incorporant relacions. 

En l’exemple següent es descriuen diferents recursos d’un conjunt de vehicles de motor32. 

1) Declaració de l’arrel Root Tag Namespace de RDF i RDFS. 

<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdsf="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">  

 
2) “ID” defineix un nou recurs i  “MotorVehicle” és la top level class o classe principal. 

 
<rdf:Description rdf:ID="MotorVehicle"> 
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/> 
 <rdfs:subClassOf 
  rdf:resource=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>   
</rdf:Description> 

 

30 <http://www.w3.org/TR/rdf-schema/>  [Consulta:18/05/2015] 
31  <http://www.w3schools.com/webservices/ws_rdf_schema.asp> [Consulta:18/05/2015] 
32  <https://courses.cs.washington.edu/courses/cse454/05au/slides/16z-rdf-daml-oil.pdf> [Consulta:18/05/2015] 
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3) “PassangerVehicles” i “Van” són subclasses de la classe princial “MotorVehicle”. 

<rdf:Description rdf:ID="PassangerVehicle"> 
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/> 
 <rdf:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/> 
</rdf:Description> 
  
<rdf:Description rdf:ID="Van"> 
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>  
 <rdf:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 

 Tesaurus o vocabulari controlat 4.4

El concepte de tesaurus ha passat de ser una llista de paraules relacionades entre si 
conceptualment a ser el que s’anomena actualment vocabulari controlat, on els termes 
formen estructures complexes a través de relacions semàntiques. 

Hi ha dos enfocaments per la consideració del nucli central del tesaurus entorn del qual els 
elements restants s'estructuren. El primer enfocament és considerar un tesaurus com un 
conjunt de termes interconnectats en xarxa amb diferents tipus de relació semàntica: 
termes relacionats amb diferents relacions jeràrquiques (terme genèric i terme genèric), 
relacions associatives (terme relacionat) i relacions d'equivalència (terme equivalent, 
terme preferent). El segon enfocament defineix el tesaurus com un conjunt de conceptes 
relacionats amb relacions semàntiques similars a les d'un tesaurus basat en termes33.  

En un tesaurus basat en conceptes, certes relacions semàntiques s'estableixen entre els 
conceptes (descripció d’un significat)  i els altres entre els termes (conjunt de subjectes 
que representen un significat concret) (Figura 8). Les relacions entre els conceptes 
generalment inclouen aquelles que es desenvolupen en estructures jeràrquiques i 
estructures associades.  

 

                           Figura 8: Esquema del tesaurus basat en concepte 

 
                                    Font: elaboració pròpia a partir de Pastor, J.A. et al. (2009) 

 

El tesaurus basat en conceptes té una estructura a tres nivells (Figura 9):  

33 (Pastor; Martínez; Rodríguez, 2009) 
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1) Conceptual  s'identifiquen els conceptes i les seves relacions. 
2) Correspondència terminològica  els termes estan associats (preferent o no 

preferent) als seus respectius conceptes. 
3) Lèxic  les relacions lèxiques es defineixen per interconnectar termes. 

 

                Figura 9: Exemple dels tres nivells d'organització d'un tesaurus basat en conceptes 

 
                     Font: elaboració pròpia a partir de Pastor, J.A. et al. (2009) 

 

Els tesaurus basats en conceptes permeten descripcions més precises de les estructures 
d'informació. El seu principal avantatge és que els processos d’indexació són independents 
dels canvis terminològics ja que els documents estan associats als conceptes i no als 
termes i els possibles canvis en els termes no incideixen en la indexació34. 

 Llenguatge d’Ontologies Web 4.5

El terme ontologia neix de la filosofia clàssica com a branca de la metafísica que estudia 
l’existència d’entitats. En la ciència informàtica, les ontologies van ser adoptades per la 
intel·ligència artificial per compartir coneixement i més tard per integrar-la.  

Una de es definicions més citada d’ontologia és la de Thomas Gruber (1993): “Ontologia és 
una especificació d’una conceptualització.”  

Segons aquesta definició, per representar un cos de coneixement, primer cal 
conceptualitzar-lo especificant entitats que en formen part i després establir les relacions 
entre entitats. Una ontologia, per tant,  descriu els conceptes i les seves relacions. Són 
models conceptuals fonamentats en vocabularis controlats o tesaurus que garanteixen 
l’absència d’ambigüitats35. 

A la Web, una ontologia permet la descripció de la informació web i les seves relacions. 
Ontology Web Language (OWL) és el llenguatge per escriure ontologies en la Web 
Semàntica de manera que: 

34 (Pastor; Martínez; Rodríguez, 2009) 
35 (Breitman; Casanova; Truszkowski, 2007) 
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• la informació Web té un significat exacte; 
• la informació Web pot ser processada pels sistemes informàtic; 
• els sistemes informàtics poden integrar la informació recuperada de la Web.  

OWL és un llenguatge estàndard de la W3C dissenyat per processar la informació Web 
utilitzant el format XML basat en un vocabulari més ampli i una sintaxi més potent que el 
format RDFS36. En RDFS només és possible definir subclasses de classes existents, amb 
OWL les classes es poden construir a partir de classes ja existents.37. 

Classe (concepte)  descripció formal d’una entitat del domini que es vol 
representar. Una classe pot tenir subclasse que representen conceptes que són 
més específics. 

Instància  representa objectes concrets del domini, i pertanyen a una classe38. 

Un exemple molt entenedor d’arxiu OWL és l’ontologia de llibres creada per Amazon.com 
per proporcionar una interfície semàntica al seu lloc web39. Un llibre es descriu com una 
classe amb propietats: títol, autor, ISBN, editor, preu, format, edició, etc.  

1) Declaració dels noms d’espais. 

<rdf:RDF  
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"  
xmlns:owl=http://www.w3.org/2002/07/owl# 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2/XMLSchema"  
xmlns="http://www.daml.org/services/owl-s/AmazonWS/1.1/Book.owl#"> 

2) Declaració del recurs “Book” que és la top level class o classe principal. 

<owl:Class rdf:ID="Book"></owl:Class> 

3) Declaració de la propietat “Title”. 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="title"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Book"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 

4) Declaració de la propietat “isbn” 

<owl:DatatypeProperty rdf:ID="isbn"> 
<rdfs:domain rdf:resource="#Book"/> 
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
</owl:DatatypeProperty> 
. . .  
</edf:RDF>40 

 

36 <http://www.w3schools.com/webservices/ws_rdf_owl.asp> [Consulta:18/05/2015] 
37 (Signore, 2010)  
38 (Contreras; Martínez, 2007) 
39 <http://www.ai.sri.com/daml/services/owl-s/examples.html> [Consulta:18/05/2015] 
40 A partir de l’arxiu book.owl disponible a <http://www.ai.sri.com/daml/services/owl-s/AmazonWS/1.1/Book.owl> 
[Consulta:18/05/2015] 
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 Sistema d'Organització del Coneixement  4.6

OWL permet expressar i definir estructures conceptuals complexes i les seves relacions, 
utilitzant RDF. Aquestes relacions, però, creen jerarquies de conceptes que s’agrupen sota 
estructures denominades esquemes de conceptes. El Simple Knowledge Organisation 
System (SKOS) és el model d’esquemes conceptuals aplicables a la Web Semàntica a 
iniciativa de la W3C. SKOS està format per un conjunt de propietats RDF i classes RDFS en 
forma de graf que expressen el contingut i l’estructura d’un esquema de conceptes 
identificats mitjançant URIs41. SKOS, per tant, aporta el vocabulari estàndard per la 
representació d’ontologies on cada concepte té un o més termes que el representen. 

Els conceptes poden estar relacionats amb els esquemes conceptuals. Un esquema 
conceptual és l’agregació d’un o més SKOS per representar classificacions de vocabularis. 
Un esquema de conceptes pot tenir un o més conceptes principals a partir dels quals es 
defineixen les estructures jeràrquiques42.   

La relació entre l’estructura conceptual OWL i el model SKOS es mostra en la (Figura 10). 

          Figura 10: Classes i propietats de conceptes, esquemes, associació amb esquemes i conceptes  
Element Vocabulari Definició descriptiva 
Concept skos:Concept Instance of owl:class 
Concept scheme skos:ConceptScheme Instance of owl:class 

Disjoint with skos:Concept 
Inclusión into a concept 
scheme 

skos:inScheme Instance of owl:ObjectProperty 
Domain skos:Concept 
Range: skos:ConceptScheme 

Top Concept Skos:hasTopConcept Instance of owl:ObjectProperty 
Domain skos:ConceptScheme 
Range vàlues skos:Concept 

             Font: Pastor, J.A. et al. (2009) 

 

La declaració d’un concepte, per exemple “document”, utilitzant el model SKOS seria el 
següent: 

1) Declaració dels noms d’espai  SKOS. 
<rdf:RDF xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core">  

2) Declaració del concepte “document” segons l’esquema SKOS. 
<skos:Concept rdf:about="http://www.example.com/concepts#document">  
<skos:inScheme rdf:resource="http://www.example.org/esquema"/>  
</skos:Concept>  
</rdf:RDF> 

 

 Consulta semàntica de dades 4.7

A l’igual que les taules d'una base de dades relacional es consulten mitjançant Structured 
Query Language (SQL), les tripletes de dades RDF es consulten usant Protocol and RDF 
Query Language (SPARQL). SPARQL és similar a SQL i selecciona les dades de la consulta 

41 < http://www.xml.com/pub/a/2005/06/22/skos.html> [Consulta:18/05/2015] 
42  <http://www.informationr.net/ir/14-4/paper422.html > [Consulta:18/05/2015] 
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mitjançant una instrucció per trobar una coincidència en el conjunt de dades de la 
consulta43.  

                 
                Figura 11: Definició de SPARQL 

 
                        Font: elaboració pròpia a partir de Gandon, F. (2007) 
 

Els components de SPARQL query són44: 

SELECT clause  clàusula per identificar els valors a retornar  
FROM clause  clàusula per identificar les fonts de dades a consultar 

 

Where  clàusula del patró/gràfic de la tripleta es compara amb la tripleta/gràfic 
de RDF 

WHERE clause 
A conjunction of triples: 
{?x rdf:type ex:Document 
 ?x ex: title ?title } 

 

Prefix  per declarar l’esquema utilitzat en la query 

PREFIX ex:<http://exemple.org/schema#> 
SELECT ?document ?title 
WHERE { 
 ?document rdf:type ex:Document 
 ?document ex:title ?title . 
} 

 

Filter  per afegir limitacions per al patró gràfic. Es poden utilitzar diferents 
operadors i funcions 

PREFIX ex:<http://exemple.org/schema#> 
SELECT ?document ?title 
WHERE { 
 ?document rdf:type ex:Document 
 ?document ex:title ?title . 
 ?document ex:year ?year . 
 FILTER (?year > 2010) 
} 

 

Protocol  l'enviament de consultes i els seus resultats a través del web 

 

43 <http://www.linkeddatatools.com/querying-semantic-data> [Consulta:18/05/2015] 
44 Adaptació a partir de (Gandon, 2007)  
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Com exemple s’inclou una possible consulta d’un document del PJC que compleix (binding) 
una determinada característica, en aquest cas un títol. 

<sparql xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#"> 
  <head> 
 <variable name "document"/>  
 <variable name "title"/> 
  </head> 
  <results ordered="false" distinc="false"> 
 <result> 
  <binding title="document"> 
  <uri>http://exemple.org/schema#portaljuridic</uri> 
  <binding title="title"> 
  <literal>LLEI 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre 
successions i donacions</literal> 
  </binding> 
   </results> 
   <result> ... 
</sparql> 
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5 ANÀLISI DE REFERENTS 
Per l’anàlisi de referents es realitza una revisió de projectes consolidats amb dades 
enllaçades i una revisió de bones pràctiques d’identificació de recursos. També es 
descriuen els principals vocabularis estàndards adients per la descripció de recursos 
jurídics. 

 Benchmarking 5.1

Per la realització del benchmarking de catàlegs OLD, s’ha pres com a referència l’inventari 
d’iniciatives d’OD, impulsat i gestionat per la Fundación CTIC45, on es poden consultar 287 
portals que ofereixen OD d’arreu del món.  

Només 23 catàlegs estan classificats com status 5 (cinc estrelles), tres d’ells localitzats a 
l’Estat Espanyol. Cal destacar que en l’inventari hi ha 25 catàlegs classificats amb status 4 
(quatre estrelles), dels quals 14 són espanyols.     

 

                    Figura 12: Llistat dels catàlegs status5  
Nom del Catàleg Localització País 
NOW (Neighbourhoods of Winnipeg) Winnipeg Canada 
Aragon Aragon Spain 
City of Austin Open Data Austin United States 
City of New Orleans Open Data City of New Orleans United States 

City of Oakland Open Data Oakland United States 
Comune di Firence Open Data Florence Italy 
EU Open Data Portal Europe - 

Enel Open Data Rome Italy 
Italian Chamber for Deputies Linked 
D  C l  

Italy Italy 
Linked Open Data of Misiones 
P i  

Misiones Argentina 

Minas em Números Belo Horizonte Brazil 
Chile Library of Congress Linked Data Chile Chile 
Open Data Bordeaux Bordeaux France 

Open Gov | JMSC HKU Hong Kong Hong Kong 
Open Government Indonesia Indonesia - 
Opendata Cáceres Caceres Spain 

SPCData Italy Italy 
Spaghetti Open Data Italy Italy 
US Federal Government Catalog United States of 

A i  
United States 

United Kingdom Catalogue United Kingdom United Kingdom 
Zaragoza Public Data Catalogue Saragossa Spain 
dati.gov.it Italy Italy 

opendata.cz Czech Republic Czech Republic 
                        Font: Fundación CTIC 

      

 

45 <http://www.fundacionctic.org/> [Consulta:18/05/2015] 
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http://now.winnipeg.ca/
http://opendata.aragon.es/
https://data.austintexas.gov/
https://data.nola.gov/
https://data.oaklandnet.com/
http://opendata.comune.fi.it/
http://open-data.europa.eu/
http://data.enel.com/
http://data.camera.it/
http://data.camera.it/
http://www.datos.misiones.gov.ar/
http://www.datos.misiones.gov.ar/
http://numeros.mg.gov.br/duvidas-frequentes
http://datos.bcn.cl/
http://opendata.bordeaux.fr/
http://opengov.jmsc.hku.hk/
http://www.opengovindonesia.org/
http://opendata.caceres.es/
http://spcdata.digitpa.gov.it/data.html
http://www.spaghettiopendata.org/
http://www.data.gov/catalog
http://www.data.gov.uk/data
http://datos.zaragoza.es/
http://www.dati.gov.it/
http://www.opendata.cz/
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                   Figura 13: Imatge de la distribució geogràfica dels catàlegs status 5 

 
                        Font: Fundación CTIC 
 

Per la selecció dels portals s’han prioritzat els catàlegs de temàtica jurídica, tot i que també 
s’han considerat aspectes de localització, informació facilitada del catàleg i també 
d’idioma. En la revisió dels portals s’ha fet especial èmfasi en la revisió dels vocabularis 
utilitzats per la construcció de les ontologies i els URIs per la identificació de recursos. Del 
total dels 23 catàlegs, s’inclou la informació dels tres catàlegs que s’han considerat més 
rellevants per la proposta de modelització del treball.  

En la revisió no s’ha pogut identificar cap catàleg indexat amb el Tesaurus EuroVoc. 

5.1.1 Dades obertes d’Aragó 

El projecte Aragón Open Data46 ha estat seleccionat per tractar-se d’un projecte d’una 
Comunitat Autònoma de l’Estat Espanyol. A nivell organitzatiu i competencial pot ser 
comparada a Catalunya. Tot i que la temàtica no s’ajusta a la del PJC, s’ha considerat un 
catàleg molt interessant per haver desenvolupat un projecte amb aplicació de tècniques de 
Web Semàntica complexa i està molt ben documentat.  

El projecte ha creat una ontologia pròpia, la Public Procurement Ontology (PPROC)47, 
desenvolupada sota el projecte Optimización de la contratación pública mediante la 
utilización de técnicas semánticas (CONTSEM) en col·laboració amb la Universidad de 
Zaragoza48. L’objectiu d’aquest projecte es incorporar les tècniques semàntiques en les 
eines utilitzades per les Administracions Públiques en els processos de contractació amb 
l’objectiu específic de descriure semànticament la informació publicada en el perfil del 
contractant els sistemes d’informació que gestionen de les Administracions Públiques 
usuàries49. 

46 < http://opendata.aragon.es/> [Consulta:18/05/2015] 
47 <http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc.html> [Consulta:18/05/2015] 
48 Càtedra Logisman <http://www.logisman.es/inicio/catedra-logisman/> [Consulta:18/05/2015]   
49 <http://opendata.aragon.es/public/documentos/OntologiaCONTSEM.pdf> [Consulta: 18/05/2015] 

TFM | Marina Vallès i Montoliu 

 

                                                             



 
24 | Proposta d’un Model de Dades Enllaçades: el Portal Jurídic de Catalunya 

El projecte CONTSEM, pot ser considerant com un referent a l’hora de desenvolupar 
treballs futurs relacionats amb la creació d’ontologies i la descripció semàntica. 

                   Figura 14: Vocabularis i esquemes  utilitzats per l’ontologia PPROC 

Vocabulari Prefix Nom d’espai 
Pproc pproc http://contsem.unizar.es/def/sector-publico/pproc# 
Schema schema http://schema.org/ 
RDF Schema rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
OWL owl http://www.w3.org/2002/07/owl# 
XML Schmea xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema# 
SKOS skos http://www.w3.org/2008/05/skos-xl# 
Dublin Core 
Terms 

dcterms http://purl.org/dc/terms/ 

FOAF foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
Public 
Contracts 

pc http://purl.org/procurement/public-contracts# 

Loted loted http://loted.eu/ontology# 
Organizacion org http://www.w3.org/ns/org# 
Good Relations gr http://purl.org/goodrelations/v1# 

                        Font: Aragón Open Data 

 

L’estructura de les URIs s’especifiquen per al conjunt de les dades del portal i segueixen 
l’estructura bàsica general següent50: 

http://{base}/{ruta}[?parámetros][#fragmento] 

 <base> correspón al servidor 

 <ruta> 

/{caràcter}/[{sector}][/{dominio}][/{concepto}][.{ext}] 

 <parametros> són variables que es poden incloure lliurement i no es tindran en 
 compte les especificacions ya que són elements tècnics propis de les solucions 
 emprades. 

 Els elements <base> i <caràcter> són obligatoris 

- URI per identificar esquemes de conceptes OLD51: 
http://{base}/kos/{sector}/{dominio} 

http://opendata.aragon.es/kos/delitos52 

- URI per identificar conceptes: 
http://{base}/kos/{sector}/{dominio}#{concepto} 
http://opendata.aragon.es/kos/delitos#Agresion 

- URI per identificar conjunts de dades: 
http://{base}/catalogo/{dataset} 
http://opendata.aragon.es/catalogo/nombre-dataset 

50  <http://opendata.aragon.es/public/documentos/Informe_NTI_Aragon_OpenData_v31-01-14.pdf > [Consulta: 18/05/2015] 
51 Exemples a mode de mostra. Per ampliar consultar el document indicat com a font de referència. 
52 <kos> representa els sistema d’organització del coneixement, normalment vocabularis representats mitjançant SKOS 
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5.1.2 Biblioteca del Congrés de Xile 

El projecte de la  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN)53 ha estat seleccionat al 
tractar-se del primer projecte a nivell llatinoamericà que compleix amb les cinc estrelles 
de validada per la Fundació CTIC i inclosa en el diagrama oficial de Linking Open Data 
Cloud.  

Es tracta d’un projecte molt complet i ben documentat que ha publicat vuit ontologies 
pròpies,  una de les quals és un el Model de normes legislatives. L’ontologia de normes es 
basa en el model de classes i propietats en RDFS i OWL que descriu normes y conceptes 
relacionats amb països, organismes del govern, organismes internacionals54. Per 
l’eriquiment semàntic amb dades enllaçades utilitza els vocabularis BDPedia i GeoNames. 

                  Figura 15: Vocabularis i esquemes  utilitzats per les ontologies de la Biblioteca 

Vocabulari Prefix Nom d’espai 
FOAF foaf http://xmlns.com/foaf/0.1 
Dublin Core Terms dcterms http://purl.org/dc/terms/ 
OWL owl http://www.w3.org/2002/07/owl# 
RDF Schema rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
SKOS skos http://www.w3.org/2008/05/skos-xl# 
Geonames gn http://www.geonames.org/ontology# 
Organizacion org http://www.w3.org/ns/org# 
DBPedia OWL dbpedia-owl http://dbpedia.org/resource/ 
XML Schema xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema# 
RDF rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 

                       Font: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

 

La identificació dels conjunts es descriuen seguint un model d’URIs. 

- URIs de recurs  Són URIs HTTP que defineixen la ubicació unívoca dels recursos 
però no el seu format. 
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/ley/330 

- URIs de document  Són URIs HTTP que apunten directament a un document que 
descriu un recurs.  
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/ley/330/datos.rdf 

- URIs d’ontologia  Són URIs que apunten als recursos RDF que contenen 
ontologies definides en RDFS + OWL. 
http://datos.bcn.cl/ontologies/bcn-norms# 

 

5.1.3 Legislació del Regne Unit 

El Govern del Regne Unit ha posat a disposició dels usuaris un portal d’OD  emmarcat en el 
projecte The National Information Infrastructures (NII)55. Com a part d’aquest projecte a 

53 <http://datos.bcn.cl/es/> 
54 <http://datos.bcn.cl/es/ontologias/modelo-de-normas> 
55<http://data.gov.uk/> 
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nivell nacional, es posen a disposició dades referents a la legislació mitjançant el portal 
The Official Home of UK Legislation gestionat per l’Arxiu Nacional del Regne Unit56.  

Aquest catàleg ha estat seleccionat ja que ofereix informació referent a documents 
legislatius d’un membre de la Unió Europea. La informació donada és molt completa i és 
un projecte pioner a l’hora d’utilitzar un vocabulari específic per descriure documents 
legislatius, MetaLex57. 

El portal disposa d’una API (Legislation API) per donar accés a la informació a diferents 
nivells i formats per tal que pugui sigui reutilitzada58.  

• Format XML  s’ofereix el contingut de la legislació en XML utilitzant un esquema 
que inclou metadades en Dublin Core i el contingut de la legislació.  

• Format HTML  s’ofereix el contingut de les seccions i taules de contingut en 
format HTML de manera que es pot incrustar directament en una pàgina web.  

• Format RDF/XML  s’ofereix aquest format utilitzant vocabularis controlats  
• Format Atom  a sindicació de continguts web com blogs i titulars de notícies a 

llocs web 
     
                        Figura 16: Vocabularis i esquemes del format RDF/XML UK Legislation 

Vocabulari Prefix Nom d’espai 
RDF Schema rdfs http://www.w3.org/2002/01/rdf-schema# 
OWL owl http://www.w3.org/2002/07/owl# 
Dublin Core Terms dct http://purl.org/dc/terms/ 
FOAF foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
XHTML Vocabulary xhv http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab# 
FRBR frbr http://purl.org/vocab/frbr/core# 
Metalex metalex http://www.metalex.eu/metalex/1.0 

                            Font: http://www.legislation.gov.uk/developer/formats/ 
 

La Legislation API utilitza un esquema d’URIs que segueix les directrius donades per la 
guia de publicació d’OLD59.  

Els identificadors URIs seguirien en general el següent model60: 

http://www.legislation.gov.uk/id/{type}/{year}/{number}[/{section}] 
 
http://www.legislation.gov.uk/id?title={title} 

 

Aquest seria un exemple de com es representen els URIs: 

- Identificador URIs  Per exemple “The transport Act 1985” 
http://www.legislation.gov.uk/id/ukpga/1985/67 

- Document URIs  Per exemple “The current version of The transport Act 1985” (en 
oposició a la versió prèvia) 

56 <http://www.legislation.gov.uk/> [Consulta:18/05/2015] 
57 < http://www.metalex.eu/> [Consulta:18/05/2015] 
58 <http://www.legislation.gov.uk/developer/formats/> [Consulta:18/05/2015] 
59 (Bizer; Cyganiak ;Heath, 2007) 
60  <http://www.legislation.gov.uk/developer/uris#representations> [Consulta:18/05/2015] 
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http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/67 

- Representació URIs Per exemple “The current version of The transport Act 1985 
in XML” (en oposició a un document  HTML) 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/67/data.xml 

El portal facilita la informació referent al format RDF/XML dels documents legislatius61. 

 Identificador de recursos 5.2

En la tècnica de Web Semàntica s’utilitzen URIs per identificar els recursos. Per tal de 
poder fer-ne l’assignació als documents jurídics de la proposta de modelatge es realitza 
una revisió de bones pràctiques i referents sobre la seva correcta assignació. 

5.2.1 Bones pràctiques d’assignació URI 

Tal com indiquen Heath i Bizer62, qualsevol HTTP URI ha de ser resoluble, el que significa 
que els clients HTTP poden buscar l’URI utilitzant el protocol HTTP i recuperar una 
descripció dels recursos mitjançant aquesta identificació. Això s'aplica als URIs que 
s'utilitzen per identificar els documents HTML clàssics, així com els URIs que s'utilitzen en 
el context OLD per identificar els objectes del món real i els conceptes abstractes.  

Les descripcions que estan destinades a ser llegides per les persones es representen sovint 
com HTML. Les descripcions que estan destinades per ser enteses per les màquines són 
representats com dades RDF. Un URI, per tant, identifica objectes del món real, i és 
essencial no confondre els objectes amb els documents web que els descriuen (Figura 17). 

 

Figura 17: Relacions entre recurs i la representació dels seus documents 

 
                                                  Font: elaboració pròpia en base a http://www.w3.org/TR/cooluris/ 

 

Hi ha dues estratègies diferents de representar URIs que identifiquen objectes del món 
real documentades per la W3C. Les dues estratègies asseguren que els objectes i els 

61 Per veure un exemple de document consultar  <http://www.legislation.gov.uk/developer/formats/rdf> [Consulta:18/05/2015] 
62(Heath; Bizer, 2011) 
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documents que els descriuen no es confonguin, i que les persones, així com les màquines 
puguin recuperar la informació63.  

Els millors identificadors de recursos, or Cool URIs, no només proporcionen descripcions 
sinó han d’estar dissenyats amb senzillesa, estabilitat i han de ser  manejables.  

• 303 URI  es l’URI d’un document Web que descriu objectes del mon real com 
persones. Per exemple si una empresa (Big Lynx) vol oferir dades del seu director 
(Dave Smith) a la Web, primer es defineix una referència URI que identifica la 
persona (objecte del món real) i publica dos documents: un document RDF que 
conté les dades del professor i un document HTML que conté una representació 
llegible de les mateixes dades. 

- URI que identifica la persona Dave Smith 
http://biglynx.co.uk/people/dave-smith 

- URI que identifica el document RDF/XML que descriu Dave Smith 
http://biglynx.co.uk/people/dave-smith.rdf 

- URI que identifica el document HTML descrivint Dave Smith  
http://biglynx.co.uk/people/dave-smith.html 

 
• Hash URI  es basa en la característica que l’URI pot contenir una part especial 

que està separada de la part de base de l’URI per un símbol coixinet (#) i que 
s’anomena identificador de fragment. Per exemple, la empresa (Big Lynx) ha definit 
diversos termes de vocabulari per descriure la companyia i pot oferir un arxius 
RDF/XML amb la definició de tots aquests termes. 

- URI de la part especial o vocabulari 
http://biglynx.co.uk/vocab/sme/ 

- URIs dels termes d’aquest vocabulari s’identificarien de la manera 
següent: 

http://biglynx.co.uk/vocab/sme/#SmallMediumEnterprise 
http://biglynx.co.uk/vocab/sme/#Team 

 

Cal tenir en compte que: 

• si s’utilitza el mateix URI s’està descrivint el mateix recurs; 
• el mateix URI a dos datasets es converteix en una URI amb totes les propietats 

d’ambdós datasets; 
• RDF data pot utilitzar URIs de diferents llocs web. 

5.2.2 URI persistent 

La European Commission a través el seu programa Interoperability Solutions for European 
Public Administrations (ISA)64, estableix deu regles a tenir en compte a l’hora de crear 

63 <http://linkeddatabook.com/editions/1.0/#htoc11> [Consulta:18/05/2015] 
64 < http://ec.europa.eu/isa/> [Consulta:18/05/2015] 
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URIs, anomenades persistents per identificar recursos i recomana un format d’URI a partir 
de la revisió de diferents casos d’identificació de recursos a nivell internacional65 (Figura 
18). 

 

Figura 18: Les deu regles ISA per URIs persistents 

 
Font: elaboració pròpia a partir de  https://joinup.ec.europa.eu 

 

El format recomanat es basa en el Designing URI Sets for the UK Public Sector66 amb alguna 
variació. S’expressa de la manera següent: 

http://{domain}/{type}/{concept}/{reference} 
 

• {domain} es la combinació de servidor 
• {type} valor per declarar el tipus de recurs a identificar. Alguns exemples serien: 

- “id” o “item” per objectes del món real 
- “doc” per documents que descriuen els objectes reals 
- “def” per conceptes 
- “set” per datasets 
- “string” una cadena específica del context com “authority” o “dcterms” 

• {concept} pot ser una col·lecció, el tipus real de l’objecte real a identificar, el nom 
del concepte en l’esquema 

• {reference} específic item, terme o concepte 

5.2.3 Identificador URN per recursos legislatius 

Les característiques dels recursos legislatius han portat a desenvolupar identificadors 
específics per l’assignació d’URIs. La utilització d’un estàndard a nivell internacional per  la 
representació d’aquests recursos és essencial per la interoperabilitat. És així com grups 

65 <https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/D7.1.3%20-%20Study%20on%20persistent%20URIs.pdf>  
[Consulta:18/05/2015] 
66  <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/60975/designing-URI-sets-uk-public-
sector.pdf> [Consulta:18/05/2015] 
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d’interès d’alguns països han expressat la intenció d’adoptar i compartir una solució 
basada en la tècnica URN (Uniform Resource Name). En aquest sentit la UE va decidir 
elaborar un sistema europeu uniforme per identificar legislació, European Case-Law 
Identifier (ECLI) basat en metadades Dublin Core67.  

A partir del document Uniform Resource Name (URN) Namespace for Sources of Law 
(LEX)68 es descriu a continuació l’estructura bàsica d’URI a partir de l’identificador LEX. 

Estructura de l’identificador LEX 

L’identificador LEX està concebut de forma genèrica, com una guia orientativa amb una 
flexibilitat estàndard i suficient per cobrir una àmplia varietat de necessitats per la 
identificació de tots els documents legals de diferent naturalesa, jurisprudència o actes 
administratius expedits per qualsevol autoritat (intergovernamental, supranacional, 
nacional, regional i local) en qualsevol moment, present, passat i futur. 

L’identificador LEX té una estructura jeràrquica seguin la forma següent: 
“urn:lex”NSS   <NSS> = Namespace Specific String 
<NSS> = jurisdiction”.”local-name 

<jurisdiction>  és la part que proporciona la identificació de la jurisdicció, que 
correspon en general al país, on s'emet font de dret. També és possible representar 
organitzacions internacionals (ja siguin estats o administracions públiques o 
entitats privades) 

<local-name>  és el nom uniforme de la font del dret al país o jurisdicció on 
s'hagi expedit; la seva estructura interna és comú als esquemes ja adoptades. És 
capaç de representar tots els aspectes d'una producció intel·lectual, ja que és un 
document legal, a partir de la seva idea inicial, a través de la seva evolució durant 
el temps, al seu realització per diferents mitjans (paper, digital, ...) 
<jurisdiction> = jurisdiction-code(”;”jurisdiction-unit) 

 

<jusrisdiction-code> normalment correspón a la identificació del país on la font 
legal és emesa seguin l’estàndard ISO 3166 de dos dígits69. 

<jurisdiction-unit> és la possible sub-administració seguint estructures 
jeràrquiques definides per cada país o organització en funció del sistema jurídic 
propi. Aquesta informació addicional es pot utilitzar en dos o més nivells de 
producció legislativa o judicial (per exemple, federal, organismes estatals i a nivell 
de municipi). 

Alguns exemples d’identificadors de recursos legals amb identificador LEX: 
urn:lex:it:stato:legge:2003-09-21;456 (Acta italiana) 
urn:lex:fr:etat:loi:2001-12-06;321 (Acta francesa) 
urn:lex:es:estado:ley:2002-07-12;123 (Acta espanyola) 
urn:lex:be:conseil.etat:decision:2008-07-09;185.273 (Decisió del Consell d’Estat Belga) 

67 <http://dublincore.org/> [Consulta:18/05/2015] 
68 (Spinosa; Francesconi, 2014)  
69 <http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm> [Consulta:18/05/2015] 
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Per als recursos legals, a l’igual que pels recursos bibliogràfics, cal considerar quatre 
entitats fonamentals70: les dues primeres, work i  expression , reflecteixen el seu contingut; 
les altres dues, manifestation i items, reflecteixen la forma. Basant-se en aquestes entitats, 
l’estructura de l’identificador s’estructura tal com s’indica a continuació. 

- Denominació a nivell nacional 

local-name = work [”@”expression] [”$”manifestation] 
 

No obstant això, d'acord amb la pràctica legislativa, el nom uniforme de la principal 
disposició original (work) es converteix en l'identificador de tota mena de 
documents que inclou: el document principal original, els annexos, i totes les seves 
versions, idiomes i formats posteriorment generada. 

Cal fer l’observació de que alguns caràcters són reservats per noms específics 
d’espais de LEX: 

@  separador de l’Expressió que conté informació de versió i llenguatge 

$  separador de Manifestació que conté informació de format, editor, etc. 

- Estructura de l’identificador a nivell de work  
work = autority”:”measure”:”details (”:”annex) 

<autority> és l'autoritat emisora o que ha proposat de la mesura (per exemple 
Estat, Ministeri, Municipi, ...) 

<measure> és el tipus de la mesura, tant la naturalesa pública (per exemple, 
constitució, llei, tractat, reglament, decret, resolució,...), així com un de privat (per 
exemple, llicència, acord, ...) 

<details> són els termes associats a la mesura, en general la data de la signatura i 
i el nombre inclòs en la capçalera de la Llei 

<annex> és l'identificador de l'annex, si és el cas (per exemple, en l'annex 1) 

Alguns exemples d’identificadors de work serien: 
urn:lex:it:stato:legge:2006-05-14;22 
urn:lex:uk:ministry.justice:decree:1999-10-07;45 
urn:es:tribunal.supremo:decision:2001-09-28;68 
urn:lex:br:estado:constituicao:1988-10-05;lex-1 

 

- Estructura de l’identificador a nivell d’expression 

expression = version[”:”language] 

<version> és l'identificador de la versió original o modificada del recurs legal. En 
general, s'expressa per la data de promulgació de l'acte de modificació 

<language> és el codi d'identificació de la llengua en la qual el document 
s'expressa, d'acord amb les especificacions del document BCP4771 

70 Segons les especificacions FRBR <http://www.ifla.org/frbr-rg> [Consulta:18/05/2015] 
71 <https://tools.ietf.org/html/bcp47 > [Consulta:18/05/2015] 
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Alguns exemples d’identificadors d’expression serien: 
urn:lex:ch:etat:loi:2006-05-14;22@originel:fr (versió original en francès) 
urn:lex:ch:staat:gesetz:2006-05-14;22@original:de (versió original en alemany) 
urn:lex:ch:etat:loi:2006-05-14;22@2008-03-12:fr (esmena versió en francès) 
urn:lex:ch:staat:gesetz:2006-05-14;22@2008-03-12:de (esmena versió en alemany) 
urn:lex:be:conseil.etat:decision:2008-07-09;185.273@originel:fr (versió original en francès d’una 
decisió Belga) 

 

- Estructura  a nivell de manifestation 

A nom uniforme de l’expression se li afegeix el sufix del format digital (per exemple 
XML, HTML, PDF, ...) i l’editor. 

Per exemple la URN espanyola en format HTML de tota la Sentencia del Tribunal 
Europeu de Justícia n. 33/08 de 11/06/2009 en versió espanyola, publicada a la 
base de dades Jurifast de forma anònima seria: 
urn:lex:eu:tribunal.justicia:sentencia:2009-06-11;33-08@original:es$text-
html:juradmin.eu;jurifast:todo:anonimo”) 

 

HTTP basat en l’estructura de l’identificador LEX 

Per tal de complir amb els principis de LD i construir http-identificadors utilitzant les 
especificacions d'espai de noms LEX, es pot serialitzar segons una sintaxi URI HTTP.  

- El HTTP basat en l’estructura jeràrquica de l’identificador LEX seria el següent: 
http://host-name/lex/jurisdiction/local-name 

<host-name> nom del servidor de l’organització que publica el recurs legal 

<lex> és l’equivalent de l’identificador de l’espai de nom URN i fa referència a la 
convenció adoptada per la nomenclatura 

- Estructura HTTP per work 
work = authority "/" measure "/" details *("/" annex) 

Alguns exemples d’identificadors HTTP de work 
http://<host-name>/lex/it/stato/legge/2006-05-14;22 
http://<host-name>/lex/uk/ministry.justice/decree/1999-10-07;45 
http://<host-name>/lex/es/tribunal.supremo/decision/2001-09-28;68 

- Estructura HTTP per expression 
expression = version["/" language] 

Alguns exemples d’identificadors HTTP d’expression 
http://<host-name>/lex/ch/etat/loi/2006-05-14;22/@/originel/fr (versió original en francès)  
http://<host-name>/lex/ch/staat/gesetz/2006-05-14;22/@/original/de (versió original en alemany)  
http://<host-name>/lex/ch/etat/loi/2006-05-14;22/@/2008-03-12/fr (esmena versió en francès) 
http://<host-name>/lex/ch/staat/gesetz/2006-05-14;22/@/2008-03-12/de (esmena versió en 
alemany)  

- Estructura HTTP per  manifestation 
manifestation = [ component *(";" specification)] "." format 

Alguns exemples d’identificadors HTTP de manifestation 
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Cos de la llei italiana del 3 d’abril de 2000, n. 56, publicada pel Senat Italià en 
format XML) 
http://www.senato.it/lex/it/stato/legge/2000-04-03;56/$/testo.xml 
 
Sentència del Tribunal de Justicia Europea n. 33/08 de 11 de juny de 2009 en la versió 
espanyola publicada per Juriadmin en la base de dades Jurifast 
http://www.juradmin.ue/jurifast/lex/ue/tribunal.justicia/sentencia/2009-06-11;33-
08/@/original/es/$/todo.html 

 

5.2.4 Identificador NTI 

L’Estat Espanyol, a través de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de 
recursos de la información72 (NTI), defineix un esquema URI per la identificació de 
recursos73. 

Els elements que componen la ruta URI són: sector, caràcter de la informació, tipus de 
representació, domini o temàtica i els conceptes específics. 

http://{base}/{caracter}/[{sector}][/{dominio}][/{concepto}][.{ext}] 
http://{base}/{caracter}/[{sector}][/{dominio}][.{ext}][#{concepto}] 

 

Valor Información que representa 
CARACTER  
Catálogo Documento o recurso de información incluido en el catálogo, con una lista de recursos o entidades de un 

mismo dominio. Habitualmente estos documentos y recursos de información contendrían datos comunes como 
condiciones de uso, origen, vocabularios utilizados, etc. También identifica al catálogo en sí. 

Def Vocabulario u ontología utilizada como modelo semántico. Habitualmente esquemas RDF-S u ontologías 
representadas mediante OWL. 

Kos Sistema de organización del conocimiento sobre un dominio concreto. Habitualmente taxonomías, diccionarios 
o tesauros, representados mediante SKOS. 

Recurso Identificación abstracta única y unívoca de un recurso u objeto físico o conceptual. Estos recursos son las 
representaciones atómicas de los documentos y recursos de información y suelen ser instancias de los 
conceptos que se definen en los vocabularios. Si se especifica extensión (o formato) en el URI indica que es la 
representación del recurso. 
Pueden existir dos tipos de representaciones de un recurso básicas: un documento legible para humanos –
normalmente HTML– o para las máquinas, en cualquiera de los formatos de representación de RDF. El tipo 
concreto del documento será especificado mediante extensiones del propio documento. 

SECTOR  

 La selección de un sector adecuado, acompañado del dominio específico del origen, le dará a cualquier usuario 
la confianza de conocer el tipo de información que está manejando y la fuente de la misma. Se seleccionará un 
identificador del sector (primario), según lo especificado en el anexo IV. Cada documento o recurso de 
información, vocabulario o esquema de conceptos debe pertenecer a un único sector. Si pertenece a más de 
uno, se utilizará el más representativo o alguno que se pueda considerar común. 

DOMINIO  

 Para identificar los elementos específicos dentro de un sector –recursos de información, vocabularios, 
esquemas de conceptos, etc, se creará una referencia adecuada que represente al dominio o temática de la 
información tratada. 

CONCEPTOS  

 Los últimos elementos de ciertos URI –tras el carácter, sector y nombre del dominio de la información– incluyen 
a los conceptos e instancias específicas de recursos. Los conceptos son representaciones abstractas que se 
corresponden con las clases o propiedades de los vocabularios u ontologías utilizados para representar 
semánticamente los recursos. Además del concepto, se podrá representar una referencia unívoca a instancias 
concretas. También se podrán representar esquemas de conceptos abstractos, dentro de sistemas de gestión 
del conocimiento (taxonomías, tesauros, etc.). 

 

72 (BOE, 2013) 
73 Open Data Aragón es basa en aquest esquema 
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 Vocabularis estàndards 5.3

Els vocabularis estàndards poder definir les tripletes RDF per descriure els documents 
jurídics. A la (Figura 19) es fa una taula comparativa dels vocabularis utilitzats pels tres 
catàlegs revisats, i s’ha inclòs EuroVoc que és el vocabulari utilitzat per la descripció 
temàtica dels documents jurídics del PJC. 

                         Figura 19: Llistat comparatiu de vocabularis dels catàlegs de referents 
Biblioteca 
Xile 

Legislació UK Open Data 
Aragón 

EuroVoc 

 RDF Schema RDF Schema RDF Schema 
 OWL OWL OWL 
Dublin Core Dublin Core Terms Dublin Core Terms Dublin Core 
SKOS  SKOS SKOS 
   SKOS-xl 
  RDF RDF 
Geonames    
FOAF FOAF FOAF  
BDPedia    
Organizacion  Organizacion  
 XHTML Vocabulary   
 FRBR   
 MetaLex   
   Eurovoc 

                                  Font: elaboració pròpia 
 

5.3.1 MetaLex 

MetaLex és el vocabulari utilitzat per la UK Legislation per descriure els documents 
jurídics. El concepte de recurs legislatiu d’aquest estàndard inclou legislació i documents 
produïts pels legisladors explicant i justificant aquesta legislació. 

L’estàndard MetaLex ha estat definit per European Committee for Standardization (CEN)74 
com a format d’intercanvi Open XML per recursos legals i legislatius a partir del CEN 
Workshop Agreement constituït per 31 països europeus. La CEN ha redactat un document 
on es descriuen en detall les especificacions acordades75.   

La sintaxi de MetaLex XML, distingeix elements sintàctics i el seu significat descrivint per 
cada element el seu nom (name), el seu model de contingut (content model) i els seus 
atributs (attributes). MetaLex inclou un esquema OWL que especifica els conceptes o 
Bibliographic Entities i les seves relacions (Figura 20).  

La descripció dels documents jurídics es fonamenta en el model entitat-relació de FRBR76: 

• Bibliographic work (Obra)  és una creació intel·lectual o artística distinta, una 
entitat abstracta; no hi ha cap objecte material que pugui ser designat com a obra 
frbr:Work/metalex:BibliographicWork  

• Bibliographic expressión (Expressió)  és una realització d’una Obra en la forma 
de notació alfanumèrica, musical o coreogràfica, o en forma de so, d’imatge, 
d’objecte, de moviment, etc., o en qualsevol combinació d’aquestes formes 

74 <https://www.cen.eu/Pages/default.aspx> [Consulta:18/05/2015] 
75 (CEN,2010) 
76 <http://vocab.org/frbr/core.html> [Consulta:18/05/2015] 
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frbr:Expression/metalex:BibliographicExpression  

• Bibliographic manifestation (Manifestació)  és la materialització física de 
l’Expressió d’una Obra 
frbr:Manifestation/metalex:BibliographicManifestation  

• Bibliographic item (Item)  és un exemplar concret d’una Manifestació 
frbr:Item/metalex:BibliographicItem 

 
                               Figura 20: Relacions entre entitats bibliogràfiques a MetaLex 

 
                                           Font: Hoekstra, R. (2011) 

En la descripció de la classe #BibliographicExpression amb MetaLex OWL es poden 
veure com s’expressen les relacions de les entitats bibliogràfiques representades en la  
(Figura 20). 

<!-- http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-02#BibliographicExpression --> 
<owl:Class rdf:about="#BibliographicExpression"> 
 <owl:equivalentClass> 
  <owl:Restriction> 
   <owl:onProperty rdf:resource="#realizes"/> 
   <owl:someValuesFrom rdf:resource="#BibliographicWork"/> 
  </owl:Restriction> 
 </owl:equivalentClass> 
  <owl:Restriction> 
   <owl:onProperty rdf:resource="#embodiedBy"/> 
   <owl:someValuesFrom      
 rdf:resource="#BibliographicManifestation"/> 
  </owl:Restriction> 
 </owl:equivalentClass> 
... 
</owl:Class> 

 

A part de les relacions jeràrquiques entre els tres nivells, Obra, Expressió i Manifestació, 
MetaLex permet definir relacions a nivell horitzontal entre els objectes dins d'un mateix 
nivell. Aquestes relacions s’anomenen events. 
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La majoria dels events legislatius succeeixen en els nivells d’Obra i d'Expressió77. Les 
expresions d’Obra en el camp legal són normalment també l’Expressió publicada 
inicialment, o expressions d’una Obra derivades d’activitat de modificació de contingut o 
activitat de traducció. Manifestacions d’una Expressió, és la creació inicial però també la 
Manifestació derivada d’una activitat d’edició o modificació, es a dir, events.  

5.3.2 Vocabulari EuroVoc 

Aquest vocabulari78 és el que utilitza l’EADOP per indexar els documents jurídics. Permet 
definir els enllaços dels descriptors temàtics. 

 Tesaurus EuroVoc 5.3.2.1

El Tesaurus EuroVoc presenta una estructura formada per una classificació jeràrquica 
organitzada, en dos nivells: 21 camps temàtics i 127 microtesaurus (Figura 21). Els camps 
temàtics s’identifiquen amb dos dígits i els microtesaurus per quatre dígits de manera que 
els dos primers corresponen al camp temàtic al qual pertany el microtesaurus seguit del 
nom del subcamp79.  

 

                          Figura 21: Exemple del camp temàtic Derecho del Tesaurus EuroVoc: 
Identificador Camp temàtic Microtesaurus 

12 DERECHO 1206 fuentes y ramas del Derecho 
1211 Derecho civil 
1216 Derecho penal 
1221 justicia 
1226 organización de la justicia 
1231 Derecho internacional 
1236 derechos y libertades 

                          Font: EuroVoc 

Conceptes 

Tots els conceptes descrits en el tesaurus van acompanyats del símbol MT 
(microtesaurus) per tal de poder indicar a quin microtesaurus pertany. Per exemple, per 
representar que el concepte “nacionalidad” pertany al microtesaurus 1231, es 
representaria de la manera següent: 

nacionalidad 
MT 1231 Derecho internacional 

L’objectiu del tesaurus és eliminar ambigüitats i garantir que cada concepte sigui 
contextualitzat de manera que tingui un significat únic. Cada concepte està limitat a un 
significat dins del camp temàtic i el microtesaurus al que pertany per les seves relacions 
semàntiques, per dades addicionals (notes explicatives, notes de definició o notes 
històriques) i pels equivalents en les altres llengües d’EuroVoc. 

 

77 (CEN,2010) 
78 EuroVoc consta d’un Tesaurus i una ontologia basada en aquest tesaurus. S’utilitza EuroVoc a mode general com un vocabulari. 
79 Per al desenvolupament d’aquest punt s’han seguit les definicions i exemples descrits en el portal d’EuroVoc  el la versió en 
espanyol, <http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/node/742&cl=es> [Consulta:18/05/2015] 

TFM | Marina Vallès i Montoliu 

 

                                                             

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/request&mturi=http://eurovoc.europa.eu/100178&language=es&view=mt&ifacelang=es
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/request&mturi=http://eurovoc.europa.eu/100179&language=es&view=mt&ifacelang=es
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/request&mturi=http://eurovoc.europa.eu/100180&language=es&view=mt&ifacelang=es
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/request&mturi=http://eurovoc.europa.eu/100181&language=es&view=mt&ifacelang=es
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/request&mturi=http://eurovoc.europa.eu/100182&language=es&view=mt&ifacelang=es
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/request&mturi=http://eurovoc.europa.eu/100183&language=es&view=mt&ifacelang=es
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/request&mturi=http://eurovoc.europa.eu/100184&language=es&view=mt&ifacelang=es
http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=es/node/742&cl=es
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Termes 

Els termes del tesaurus permeten la representació lèxica del terme en una determinada 
llengua i poden ser: 

- Termes preferents (descriptors), utilitzats per la indexació, que designen sense 
ambigüitat el nom dels conceptes. 

aplicación de la ley 
UF 
cumplimiento de la ley 
derogación de la ley 
desarrollo de la ley 
ejecución de la ley 

 

- Termes no preferents (no descriptors), utilitzats com a punt d’accés al tesaurus. 
Mai s’han d’utilitzar com termes d’indexació. 

cumplimiento de la ley 
USE aplicación de la ley 

Relacions 

- Relació d’equivalència  la relació d’equivalència entre termes preferents i no 
preferents s’indica mitjançant les instruccions UF i USE. 

USE  utilitzeu (use) 
UF  utilitzat per (used for) 

 
parque tecnológico  parque científico 
UF parque científico  USE parque tecnológico 
 

- Relació jeràrquica  aquesta relació està basada en nivells jeràrquics de 
superioritat o subordinació entre conceptes. El concepte superior és una classe 
mentre que els conceptes subordinats representen elements o parts de la classe. 
Aquesta relació s’indica amb els símbols següents: 

BT (broader term o terme genèric), situat entre el concepte específic i el concepte 
genèric i acompanyat d’una xifra que indica el número de nivells jeràrquics que hi 
ha entre el terme específic i cadascun dels termes genèrics que li corresponen. 

norma 
BT1 normalización 
 BT2 reglamentación técnica 

NT (narrower term o terme específic), situat entre un concepte genèric i un 
concepte específic i acompanyat d’una xifra que indica el número de nivells 
jeràrquics que hi ha entre el terme genèric i cadascun dels termes específics que lo 
corresponen. 

normalización 
NT1 armonización de normas 
NT1 homologación 

NT2 certificación comunitaria 
NT1 marca de conformidad CE 
NT1 norma 
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NT2 norma de calidad 
NT2 norma de producción 
NT2 norma de seguridad 
NT2 norma técnica 

NT1 norma internacional 
NT2 norma europea 

 
              Figura 22: Exemple d’esquema jeràrquic del terme “normalización” 

 
                                     Font: elaboració pròpia a partir d’EuroVoc 
 
 

• Relació associativa  és una relació entre dos conceptes que no pertanyen a la 
mateixa estructura jeràrquica encara que siguin semànticament o contextualment 
similars. Aquesta relació ha de ser explicitada per al suggeriment de la utilització 
de termes d’indexació de significat similar o proper. Aquesta relació s’identifica 
amb el símbol següent: 

RT (related term o terme relacionat), situat entre dos conceptes associats i és 
recíproca. 

garantía de crédito  solvencia 
RT solvencia   RT garantía de crédito 
 

• Relació polijeràrquica: hi ha conceptes que poden pertànyer a varis camps 
temàtics a l’hora. Una de les característiques distintives d’EuroVoc és la limitació 
polijeràrquica. Conceptes que poden ser inclosos en varis camps s’assignen 
generalment solament a un. No obstant, la polijerarquia s’accepta en el camp 
temàtic 72 Geografía. 
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 Figura 23: Exemple de polijeràrquica pel terme Nigeria 

 
MT 722 África   
NT1 África occidental   

Nigeria UF República Federal de Nigeria 
MT 7231 geografía económica   
Países ACP 

Nigeria 
 
UF 

 
República Federal de Nigeria 

Países de la Cedeao 
Nigeria 

 
UF 

 
República Federal de Nigeria 

Países de la OPEP 
Nigeria 

 
UF 

 
República Federal de Nigeria 

 
Font: elaboració a partir d’ EuroVoc 
 

  

 Ontologia Tesaurus EuroVoc 5.3.2.2

EuroVoc ha incorporat també la gestió del tesaurus mitjançant una ontologia seguint les 
recomanacions del W3C i les últimes tendències en les normes del tesaurus80. 

L’ontologia EuroVoc és una extensió del sistema SKOS inclosa l’extensió SKOS eXtensión 
per etiquetes (SKOS-XL) i està definida mitjançant dos arxius en format RDF/XML. 

- Esquema SKOS  eurovoc_skos.rdf 
- Ontologia EuroVoc  eurovoc_consolidate.owl81 

Els models importats en l’ontologia EuroVoc són: 

SKOS 
frbr:Item/metalex:BibliographicItem  
http://www.w3.org/TR/skos-reference/skos.html (http://www.w3.org/TR/skos-
reference/skos.rdf) 

 
SKOS eXtension 
frbr:Item/metalex:BibliographicItem  
http://www.w3.org/TR/skos-reference/skos-xl.html (http://www.w3.org/TR/skos-
reference/skos-xl.rdf) 

 
 
 

80 <http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=ontology> [Consulta:18/05/2015] 
81 Arxius disponibles a <http://open-data.europa.eu/en/data/dataset/eurovoc> [Consulta:18/05/2015] 
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                         Figura 24: Vocabularis utilitzats per l’ontologia d’EuroVoc 
Vocabulari Prefix Nom d’espai 

Dublin Core dc http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
EuroVoc eu http://eurovoc.europa.eu/schema# 
OWL owl http://www.w3.org/2002/07/owl# 
RDF rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
RDF Schema rdfs http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
SKOS skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core# 
SKOS-xl xl http://www.w3.org/2008/05/skos-xl# 
XML Schema xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema# 

                                 Font: EuroVoc 
 

Definició del tesaurus 

El Tesaurus EuroVoc “eu:EuroVoc” és definit com una instància de “eu:Thesaurus” una 
subclasse de SKOS “Concept Scheme” classe. 

A questa instància "eu:EuroVoc" s'adjunta la llista d'idiomes perquè els conceptes del 
Tesaurus EuroVoc  tenen una etiqueta preferent (via skos:prefLabel o xl:literalForm). 
El tesaurus suporta els diferents idiomes definits amb valors de propietat 
“eu:supportedLanguage”. Els valors d’aquesta propietat són instàncies del la classe 
“eu:Language”. 

Camps temàtics i microtesaurus 

Els camps temàtics o dominis són representats com a instàncies de la classe “eu:Domain” i 
els microtesaurus com a instàncies de la classe “eu:MicroThesaurus”, es a dir, una 
rdf:subClass de skos:ConceptSchema.  

La propietat skos:hasTopconcept defineix el concepte principal en un microtesaurus 
sense relacions més amplies. 

Conceptes 

Aquest nou model segueix un enfocament basat en la definició de conceptes. Cada 
concepte té una representació o terme per cadascun dels idiomes.  

El “eu:ThesaurusConcept” representa la classe de tots els conceptes d’EuroVoc i és 
definida com una subclasse de skos:Concept. Cada concepte d’EuroVoc s’uneix a almenys 
dues instàncies skos:ConceptSchema: l’esquema global “eu:EuroVoc” i una o més 
instàncies d’ “eu:MicroThesaurus”.  Aquesta unió utilitza la propietat skos:inschema. 

Relacions entre conceptes 

La propietat skos:broader s’uneix a “eu:ThesaurusConcept” per assignar el valor URI del 
concepte principal del tesaurus. Per acord, skos:broader és utilitzat per garantir l’enllaç 
jeràrquic entre els conceptes del tesaurus i el seu pare directe tal com es realitza amb la 
construcció estàndard BT del Tesaurus EuroVoc. 

La propietat skos:related de “eu:ThesaurusConcept” estableix una relació associativa 
d’un concepte associat semànticament. 
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Relacions entre termes 

Hi ha dues classes per diferenciar la relació d’equivalència simple USE/UF i la relació 
l’equivalència composta. 

La “eu:EquivalenceRelationship” és la classe de la relació d’equivalència entre un terme 
preferent i el seu equivalent terme no preferent simple i pot tenir dos valors de propietats: 

• “eu:USE” valor del terme preferent de la instància 
• “eu:UF”  valor del terme no preferent de la instància 

La “eu:CompoundEquivalence” és la relació entre dos o més termes preferents per 
expressar un concepte compost. Les classes de propietats són: 

• “eu:compoundNonPreferredTerm”  valor d’un component d’un terme preferent 
de la instància 

• “eu:preferredTermComponent”  valor d’un terme no preferent compost d’una 
instància 

A mode d’exemple es descriu el concepte per el terme paro en el document eurovoc_skos.rdf. 

                             Figura 25 Dades del concepte i del terme 
PREFERRED TERN paro 
CONCEPT TYPE  euro:schema#ThesaurusConcept 

 
RELATED TERMS ingreso mínimo de subsistencia 

lucha contra el paro 
mercado laboral 
parado 
poblacion no activa 
seguro de desempleo 

ALTERNATIVE LABEL (UF) desempleo 
índice de desempleo 
tasa de desempleo 

URI http://eurovoc.europa.eu/5974 
                           Font: elaboració pròpia a partir del cercador Skosmos 

 

L’URI del concepte és http://eurovoc.europa.eu/5974,  i aquest concepte s’identifica 
amb diferents termes, un per cada idioma (paro per l’idioma espanyol).  

- Descripció del concepte en l’esquema RDF d’EuroVoc 

..... 
<rdf:Description rdf:about=”http://eurovoc.europa.eu/5974”> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/418587"/> 
 <dc:identifier>5974</dc:identifier> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/428626"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/310237"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/343772"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/283832"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/123955"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/380279"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/254954"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/269875"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/231836"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/142411"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/202541"/> 
 <skos:inScheme rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/100232"/> 
 <skos:related rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/5986"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/404852"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/321628"/> 
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 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/173862"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/188497"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/299466"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/356923"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/369916"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/158881"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/111458"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/217102"/> 
 <rdf:type rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/schema#ThesaurusConcept"/> 
 <xl:prefLabel rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/332452"/> 
</rdf:Description> 
.....  
  

- L’etiqueta que defineix el terme en espanyol s’identifica amb un URI 
 

<rdf:Description rdf:about=”htt://eurovoc.europa.eu/123955”> 
 <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#Label"/> 
</rdf:Description> 
.... 

- El terme paro és el terme preferent per l’idioma espanyol 

<rdf:Description rdf:about=”htt://eurovoc.europa.eu/123955”> 
 <rdf:type rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/schema#PreferredTerm"/>  
 <xl:literalForm xml:lang="es">paro</xl:literalForm> 
</rdf:Description> 

- La definició de terme preferent es descriu com una classe OWL en l’arxiu 
d’òntologia Eurovoc eurovoc_consolidate.owl 

<!-- http://eurovoc.europa.eu/schema#PreferredTerm --> 
    <owl:Class rdf:about="#PreferredTerm"> 
        <rdfs:label xml:lang="en">preferred term</rdfs:label> 
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ThesaurusTerm"/> 
        <rdfs:comment xml:lang="en" 
            >A preferred term. 
Such a term shall be the object of an xl:prefLabel property of an 
ev:ThesaurusConcept.</rdfs:comment> 
    </owl:Class> 

 

L’arxiu eurovoc_skos.rdf, conté la definició de 6.883 conceptes, termes, termes alternatius, 
les seves relacions i versions per cadascún dels idiomes. Això fa que sigui poc manejable i 
s’ha considerat indicat d’utilitzar el cercador Skosmos82, una eina web desenvolupada per 
la National library of Finland, que ofereix serveis de consulta a diferents vocabularis, 
EuroVoc entre ells. El cercador Skosmos permet la consulta de conceptes i termes 
alfabèticament, mostrant l’URI per cada concepte princial. També permet extreure l’axiu 
RDF/XML corresponent a cada concepte individual.                 

5.3.3 GeoNames 

GeoNames integra dades geogràfiques com noms de llocs en diversos idiomes, dades 
d’alçada, la població i fonts. Ofereix també les coordenades geogràfiques (Latitud i 
Longitud) referides segons el sistema WGS84 (World Geodetic System 1984)83. Aquest 
vocabulari permet definir enllaços de descriptors geogràfics. 

82  http://skosmos.dev.finto.fi/en/> [Consulta:18/05/2015] 
83 http://www.geonames.org/about.html> [Consulta:18/05/2015] 
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L’ontologia GeoNames permet afegir informació semàntica geoespacial a la Web 
identificant els topònims amb una URL única en format RDF i també ofereix serveis per 
descriure les relacions entre topònims84. 

GeoNames ofereix un servei de cerca per topònim. Per la cerca del topònim “Barcelona” el 
resultat indica el codi “3128760” que formarà part de l’identificador URI (Figura 26).  

               
              Figura 26: Detall de la cerca “Barcelona” amb GeoNames (es destaca el codi indicat) 

 
                      Font: http://www.geonames.org/3128760/barcelona.html 
 

 

També s’ofereix un enllaç per obtenir l’esquema RDF d’aquest topònim: 

 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8” standalone=”no”?> 
rdf:RDF xmlns:cc=http://creativecommons.org/ns# 
 xmlns:dcterms=http://purl.org/dc/terms/ 
 xmlns:foaf=http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
 xmlns:gn=http://www.geonames.org/ontology# 
 xmlns:owl=http://www.w3.org/2002/07/owl# 
 xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
 xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
 xmlns:wgs84_pos="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"> 
<gn:Feature rdf:about="http://sws.geonames.org/3128760/"> 
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://sws.geonames.org/3128760/about.rdf"/> 
<gn:name>Barcelona</gn:name> 
<gn:alternateName xml:lang="it">Barcellona</gn:alternateName> 
... 
<gn:officialName xml:lang="ca">Barcelona</gn:officialName> 
<gn:alternateName xml:lang="cs">Barcelona</gn:alternateName> 
<gn:alternateName xml:lang="da">Barcelona</gn:alternateName> 
<gn:alternateName xml:lang="de">Barcelona</gn:alternateName> 
<gn:alternateName xml:lang="en">Barcelona</gn:alternateName> 
<gn:officialName xml:lang="es">Barcelona</gn:officialName> 
... 
</rdf> 

84 http://www.geonames.org/ontology/documentation.html>  [Consulta:18/05/2015] 
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GeoNames utilitza dos URIs per diferenciar el lloc físic de la informació que en parla (p.e. 
(població, altitud, país, etc.). S’indiquen els dos URIs, un de concepte i l’altre de la instància 
del document. 

URI Feature (concepte)  http://sws.geonames.org/3128760/ 
URI Resource (document)  http://sws.geonames.org/3128760/about.rdf 
 

5.3.4 Altres vocabularis i esquemes 

Per la representació de diferents metadades associades amb els catàlegs, documents i 
recursos d’informació, en la tecnologia de Web Semàntica s’utilitzen vocabularis i 
esquemes estàndard per la descripció de conceptes mitjançant RDF per facilitar la 
interoperabilitat (Figura 27). 

              Figura 27: Vocabularis i esquemes recomanats per la NTI 
Vocabulari Prefix Nom d’espai 
XML Schema xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema# 
SKOS skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core# 
Dataset Catalog (dcat) dcat http://www.w3.org/ns/dcat# 
Dublin Core Terms dct http://purl.org/dc/terms/ 
Dublin Core Elements cd http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
W3C Time Ontology time http://www.w3.org/2006/time# 
Friend Of A Friend (FOAF) foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 

                Font: NTI, BOE (2013) 
 
 

- RDF Syntax  sintaxi utilitzada per la representació de vocabularis RDF en 
format RDF/XML. 

- RDF Schema  vocabulari general per modelar esquemes en RDF per la creació 
d’altres vocabularis. 

- Dublin Core Terms  Conjunt complet de termes elaborat per la iniciativa de 
metadades de Dublin Core que inclouen classes, propietats, vocabularis i esquemes 
comuns de codificació. 

- Dublin Core Elements  Subconjunt inicial d’elements que formaven el nucli de 
Dublin Core y que actualment s’han incorporat al conjunt total de termes. Es manté 
per  maximitzar.  

- FOAF ontologia que permet descriure persones, els seus vincles i coses que 
realitzen o creen,  orientat a enllaçar persones i informació utilitzant la Web.  

- W3C Time Ontology  Ontologia de conceptes temporals desenvolupada per la 
W3C, que inclouen elements com instants, intervals de temps, durada i moments 
específics85. 

  

85 Definicions a partir de http://opendata.aragon.es/public/documentos/Guia_Tecnica_v1.02.pdf> [Consulta:18/05/2015] 
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6 ANÀLISI DEL MODEL DE DADES DEL PJC 
El model de dades relacional del PJC, és el punt de partida per poder realitzar la proposta 
de modelatge. En aquest apartat es detallen els aspectes més rellevants a partir dels 
documents facilitats per l’EADOP86.  

L’anàlisi d’aquest model permet poder identificar els conceptes que defineixen els 
documents jurídics i identificar els conceptes descriptius que seran enllaçats en la 
proposta de modelatge. 

 Model conceptual 6.1

L’objectiu del model conceptual és identificar els principals conceptes relacionats amb 
l’emmagatzematge  de documents jurídics i que permetre la definició del model de dades. 
Es tracta d’una primera organització conceptual de les dades a ésser modelades.  

Els documents jurídics es descriuen amb atributs de caracterització que permeten la seva 
classificació identificació i recuperació. Els atributs poden descriure el propi document 
jurídic però també descriuen en el seu contingut. Els atributs de caracterització es 
classifiquen en les següents categories: 

• Atributs identificatius. Són aquells que permeten la identificació del document 
• Atributs descriptius del document. Són aquells que descriuen les propietats 

principals del document  
• Atributs descriptius del contingut. Són aquells que descriuen el document en 

funció de la informació que contenen.  
• Atributs de classificació. Són aquells que permeten categoritzar el document i 

indicar la seva tipologia 

Els atributs es descriuen mitjançant conceptes i el model de dades fa una agrupació 
d’aquests conceptes per dominis o segments d’informació. Un d’aquests dominis és la 
caracterització que inclou aquells conceptes relacionats amb els descriptors amb els que 
es pot caracteritzar un document.  

Els conceptes de caracterització són els següents: 

1) Tesaurus. El tesaurus es un vocabulari dinàmic de termes que mantenen entre ells 
relacions semàntiques i genèriques que s’aplica a diferents camps del 
coneixement.  Els documents es caracteritzen d’acord amb la terminologia del 
Tesaurus EuroVoc.  

2) Organisme. Un organisme és una entitat o organització que depèn de 
l’administració. Els organismes s’utilitzen per assignar tant l’organisme que ha 
aprovat el document (subjecte emissor) com per determinar sobre quin organisme 
parla el document (objecte dels documents publicats). Per tant els documents es 
relacionen amb els organismes de dues maneres: 

86 Per al desenvolupament d’aquest apartat s’ha utilitzat la informació descrita en el document Disseny Funcional del Nou 
Repositori de Publicacions del Portal Jurídic de Catalunya, facilitat per l’EADOP. 
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- Organisme emissor. Indica l’organisme que ha aprovat el document o que 
ha instat la publicació en el cas de documents publicats en un diari oficial. 

- Organisme descriptor. Per la descripció del contingut dels documents, 
s’assignen els codis d’organismes dels quals tracta el document. Els Òrgans 
descriptors s’aplicaran a aquelles normatives que facin referència o regulin 
altres Òrgans de la Generalitat o Estatals.  

3) Descriptor geogràfic. Representa la llista de municipis i comarques catalanes així 
com altres municipis de la resta de l’estat.  

4) Plans i Programes. Són un conjunt d’ajuts i subvencions impulsades per 
l’administració destinades al desenvolupament, la millora d’un àmbit social 
determinat. 

L’esquema del model mostra de forma esquematitzada els principals conceptes 
involucrats en el model del repositori i les relacions entre els conceptes mitjançant un 
verb (Figura 28). 

 

Figura 28: Esquema Model Conceptual del repositori de documents agrupat per dominis87 

 
 
 

 
Font: Disseny funcional EADOP 

87 Es destaca en requadre vermell la situació dels conceptes de caracterització 
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Dels quatre conceptes de caracterització se n’exclou el concepte de “Plans i programes” al 
tractar-se d’un concepte específic relacionat amb subvencions. 

 Model lògic d’entitats 6.2

El model lògic de dades consisteix en la definició a nivell d’entitat del model de dades del 
repositori de documents: cada concepte ve definit per una entitat, els seus atributs i les relacions 
amb les altres entitats. 

• Entitats  Les entitats representen conjunts de dades amb identitat pròpia  i que 
agrupen un conjunt d’informació amb sentit de negoci propi. 

• Atributs de les entitats  Els atributs caracteritzen la informació concreta que 
contenen les entitats. 

• Relacions entre entitats  Les relacions entre entitats representen regles de 
negoci  ja que mostren les interdependències entre entitats. Les relacions entre 
entitats es caracteritzen. 

El model consta d’un total de 34 entitats. Per la seva definició esquemàtica s’utilitza el 
diagrama UML88 (Figura 29).    

Figura 29: Detall diagrama UML del model lògic de les entitats de caracterització. 

 
                                          Font: adaptació a partir del Disseny funcional EADOP 

 

Cada entitat té un identificador i és anomenada. Les entitats de caracterització són: 
DescriptorGeografic, DescriptorTesaure, i per l’entitat Organització OrganismeEmissor i 
OrganismeDescriptor (Figura 30). Cada entitat és descrita mitjançant una fitxa (Figura 31). 

     Figura 30: Taula de les entitats de caracterització 
ID NOM DESCRIPCIÓ 
E_0010 DescriptorGeografic Representa els valors del llistat de municipis i comarques als quals document 

pot estar vinculat. 
E_0011 OrganDescriptor Representa els organismes amb els quals està relacionat el contingut del 

document. Els organismes en l’actualitat estan formats per municipis i 
comarques. 

E_0013 DescriptorTesaure Enregistra el llistat de matèries del Tesaurus EuroVoc que es poden vincular al 
document. Els codis dels tesaurus seran els mateixos que el sistema de gestió 
del tesaurus. 

E_0024 OrganismeEmissor Representa l'organisme (municipi, departament,…) del que prové el document. 

88 <http://www.uml.org/>  [Consulta:18/05/2015] 
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     Figura 31: Fitxa de l’entitat DescriptorTesaurus  

DescriptorTesaurus 

Descripció 
Identificador E_0013 

Nom DescriptorTesaure 
Descripció Aquest descriptor enregistra el llistat de matèries del Tesaurus d’EuroVoc que es poden vincular a 

un document. Els codis dels tesaurus seran els mateixos que el sistema de gestió de tesaurus 

Atributs 

Nom Descripció Tipus Clau única Obligatori 
Valors 

per 
defecte 

Valors 
possibles 

codi Codi del descriptor Alfanumèric Sí Sí   

descripció  Alfanumèric No Sí   

Entitats relacionades 
Identificador Nom Tipus Cardinalitat 
E_0014 Document Associació 0..* 0..* 

     Font: Disseny funcional EADOP            
 

 Esquema XSD 6.3

A partir del model lògic del repositori per als documents jurídics, l’EADOP va definir un 
esquema XSD pels textos consolidats on es descriuen les entitats com elements d’aquest 
esquema. L’esquema XSD, descriu l’estructura d’un document XML per cada document 
jurídic. 

Figura 32: Taula d’elements principals de l’esquema del PJC 
Num. element Nom element Observacions 
1 Arrel Agrupa totes les dades contingudes en  el XML 
1.1 IdentificadorUnic  
1.2 IdiomaText  
1.3 CorreccionsErrades  
1.4 VigenciaNorma  
1.5 IniciVigenciaNorma  
1.6 FiVigenciaNorma  
1.7 VacatioLegis  
1.8 Afectacions  
1.9 TextConsolidat  
1.10 RelacionsCronologiques  
1.11 document Inclou com elements secundaris  els de caracterització 
1.12 DadesEspecifiquesEadop  

Font: elaboració pròpia a partir del document XSD del PJC 

Els elements principals es representen en el document esquema XSD de la manera 
següent: 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 
<!--XSD Documents jurídics --> 
<xd:schme xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
elementFromDefault=”qualified”> 
 <xs:element name=”Ppal”> 
   <xs:complexType> 
  <xs:all> 
    <xs:element ref=”IdentificadorUnic”/> 
    <xs:element ref=”IdiomaText”/> 
    <xs:element minOccurs=”0” ref=”CorreccionsErrades”/> 
    <xs:element ref=”VigenciaNorma”/> 
    <xs:element minOccurs=”0” ref=”FiVigenciaNorma”/> 
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    <xs:element minOccurs=”0” ref=”VacatioLegis”/> 
    <xs:element minOccurs=”0” ref=”Afectacions”/> 
    <xs:element ref="TextConsolidat"/> 
    <xs:element ref="RelacionsCronologiques"/> 
    <xs:element minOccurs=”0” ref=”document”/> 
    <xs:element minOccurs="0" ref="DadesEspecifiquesEadop"/> 
  </xs:all> 
   </xs:complexType> 
 </xs:element> 
 

Els descriptors de les entitats de caracterització, són elements secundaris de l’element 
principal <document>. 

A continuació es detalla la part del document XML d’un text consolidat89. El número de 
control del document correspòn a l’identificador únic del document. 

... 
<document> 
  <document_registre numero_control_document=”0500207”> 
... 
    <document_departament_emissor>            
 <document_departament_emissor_codi>E1756</document_departament_emissor_codi> 
    </document_departament_emissor> 
... 
    <document_descriptors> 
 <document_descriptors_geografics/> 
 <document_descriptors_tematics> 
   <document_descriptor_tematic>4619</document_descriptor_tematic> 
   <document_descriptor_tematic>1690</document_descriptor_tematic> 
   </document_descriptors_tematics> 
    </document_descriptors> 
    <document_organismes_relacionats> 
    <document_organismes_relacionats>E1664</document_organismes_relacionats/>                           
<document_organismes_relacionats>E0909</document_organismes_relacionats/>        
<document_organismes_relacionats>E0435</document_organismes_relacionats/>        
<document_organismes_relacionats>E0210</document_organismes_relacionats/> 
    </document_organismes_relacionats> 
... 
</document>     

 

En aquest exemple, el descriptor geogràfic no té dades però és assignat pel Codi del 
Registre d’Ens Locals REL90, l’organisme emissor i els organismes relacionats es 
representa mitjançant un codi propi d’EADOP i el descriptor temàtic té dos valors “4619” i 
“1690” que corresponen als termes d’EuroVoc urbanisme i habitatge respectivament. 

  

89 Dades del  document XML corresponents al text consolidat DECRET 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme 
90 <http://municat.gencat.cat/index.php?page=descarregues#dades_ens> [Consulta:18/05/2015] 
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7 ANÀLISI D’USUARIS 
Per l’anàlisi d’usuaris d’aquest projecte només es considerat com a usuaris les empreses 
que basen part del seu model de negoci en la reutilització de la informació del sector 
públic. 

L’objectiu principal d’aquest anàlisis és poder identificar les necessitats de les empreses 
consumidores de dades obertes i conèixer de primera ma el seu possible interès per poder 
consumir dades enriquides mitjançant tecnologia de Web Semàntica. 

S’ha considerat rellevant poder contactar amb dos tipus d’empresa amb un model de 
negoci diferent: 

• Empresa del sector jurídic 
• Empresa amb experiència en la utilització de dades obertes 

 Tècnica d’anàlisi d’usuaris 7.1

La tècnica utilitzada per la realització de l’anàlisi d’usuaris per la recollida d’informació ha 
estat la tècnica qualitativa d’entrevista amb una mostra intencional i molt reduïda (dues 
entrevistes). 

El tipus d’entrevista realitzada ha estat no estandarditzada (informal/oberta) : 

• No s’ha realitzat una llista definida de preguntes, tot i que es partia d’un guió bàsic 
• La comprensió respecte al tema plantejat en la proposta podia ser diferent en 

funció del coneixement previ que podia tenir la persona entrevistada vers a la 
tecnologia de la Web Semàntica 

• Es requereix desenvolupar, adaptar o generar noves preguntes en el transcurs de 
l’entrevista 

• Es prenen notes de la informació obtinguda amb l’entrevista 

En referencia a les persones entrevistades, disposen d’informació rellevant i s’ha pogut 
tenir accés a elles mitjançant la col·laboració de l’EADOP. 

Punts tractats a l’entrevista: 

- Breu presentació personal i del treball 
- Grau de coneixement i utilització de tècniques de Web Semàntica 
- Grau de coneixement i/o consulta del PJC 
- Formats de dades 

 Entrevistes 7.2

Per l’anàlisi d’usuaris s’han realitzat dues entrevistes:  

• Entrevista 1  empresa planol.info 
• Entrevista 2  empresa VLEX 

Per la transcripció de les entrevistes primer s’ha realitzat una breu presentació de 
l’empresa i del model de negoci. El recull d’aquesta informació ha estat aportada per les 
persones entrevistades però per la seva transcripció s’ha millorat a partir de la consulta a 
la web empresarials. En segon lloc es detallen els aspectes que s’han considerat rellevants 
per al treball de recerca.  
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7.2.1 Entrevista 1: empresa operadora amb dades obertes 

L’empresa planol.info91, va ser fundada l’any 2007 i ha estat catalogada per 
dadesobertes.gencat.cat com a exemple de reutilització de Dades Obertes.  

El seu model de negoci es basa en la reutilització de OD però també en generar un gran 
volum de dades pròpies. La seva especialitat són les dades geolocalitzades i col·labora en 
el projecte IDEC Local92 (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya del Món Local). 

En la (Figura 33) es mostra la localització de l’activitat comercial “perruqueries” d’una zona 
concreta de Barcelona, mitjançant dades recollides per planol.info i visualitzades amb el 
visor IdecLocal. 

                           Figura 33: Imatge de la localització de perruqueries  

 
                                    Font: http://www.geolocal.cat/ 

 

El principal sector d’activitat és el de les dades econòmiques, essent especialistes en les 
activitats comercials. Els serveis que ofereixen ajuden a la localització de nous locals 
comercials, fent una avaluació de l’entorn i permeten la consulta dinàmica d’establiments.  

A partir de l’experiència i del volum de dades obtingudes, l’empresa plànol.info va crear 
l’any 2011 Eixos.cat93, un observatori econòmic digital, que analitza i fa seguiment de 
l’activitat econòmica de les ciutats i polígons industrials per l’elaboració d’estudis de 
mercat. Ofereix un servei de classificació i catalogació del comerç urbà, els locals buits, les 
empreses, les activitats industrials, naus buides o tancades i els equipaments, edificis 
administratius i el transport públic, elaborat principalment mitjançant treball de camp. 
La plataforma digital de l'observatori publica més de 200.000 activitats classificades i 
geolocalitzades, tant de Catalunya com diferents territoris de la resta de l’Estat Espanyol,  i 
serveix de base per diversos observatoris econòmics municipals.  

91 Per més informació consultar la web d’empresa http://www.planol.info/> [Consulta:18/05/2015] 
92 http://www.geolocal.cat/idelocal/cat/mapes-tematics/> [Consulta:18/05/2015] 
93 <http://eixos.cat/> i <http://ca.wikipedia.org/wiki/Eixos.cat> [Consulta:18/05/2015] 
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Una part important de les dades que publica l'observatori provenen del treball de 
camp  l'observació directa i la recollida de dades sobre el terreny, i utilitza dades de 
diferents fonts de OD i IDEC: 

• Gencat.cat 
• Seu electrònica del cadastre espanyol 
• Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya 
• Institut Cartogràfic de Catalunya 
• Institut d’Estadística de Catalunya 
• Servei Meteorològic de Catalunya  

Recentment han realitzat una publicació utilitzant a partir de les dades elaborades: 
“Diagnosi sobre les activitats comercials i els locals buits de Catalunya a partir de censos 
elaborats amb treball de camp”. 

La transcripció de l’entrevista es detalla en l’Annex 1 

7.2.2 Entrevista 1: empresa sector jurídic  

L’empresa vLex94 va ser fundada l’any 1998, per la necessitat de poder accedir a 
informació jurídica actualitzada i de qualitat. L’objectiu, donar accés a la més amplia 
col·lecció d’informació legal, d’una manera fàcil i intuïtiva. 

Inicialment vLex va oferir informació jurídica gratuïta de l’Estat Espanyol i Amèrica 
Llatina, i es finançava amb publicitat. Actualment ha incorporat continguts premium amb 
desenvolupament de productes d’informació jurídica per subscripció tant a nivell estatal 
com del resta del mon. 

Els productes es classifiquen en quatre tipologies d’usuaris: professionals, universitats, 
sector públic i empreses. El portal permet la cerca per exploració i la cerca per navegació 
facetada jeràrquicament per temes. 

Finalment no ha estat possible de poder realitzar aquesta segona entrevista per motius 
d’agenda. De tota manera s’ha pres la decisió d’incloure aquest punt a mode d’exemple tot 
i que no s’han pogut extreure conclusions rellevants.  

94 <http://vlex.es/> [Consulta: 18/05/2015] 
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8 DISSENY DEL MODEL 
En aquest punt es definirà la proposta del Model de Dades Enllaçades, representat 
mitjançant un RDF Schema amb format RDF/XML, a partir de la recopilació d’informació 
que s’ha anat descrivint en els punts anteriors d’aquest document. 

El modelatge parteix del model de dades del PJC per les entitats que formen part de l’abast 
, i ha de permetre: 

• identificar i vincular els diferents nivells d'entitats bibliogràfiques, i deixar-ho 
preparat per al futur enllaç amb altres col·leccions de dades legislatives, 

• enllaçar les dades de les disposicions normatives amb dades externes ja 
disponibles en el model de dades RDF, per enriquir els descriptors i metadades 
originals. 

 Ontologies de la proposta 8.1

L’ontologia de base per al modelatge de les dades del PJC és MetaLex Ontology. 

L’espai de noms de MetaLex és: 

xmlns:metalex=”http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-02#”  

La principal aportació de l’estàndard MetaLex és que basa en conceptes utilitzant com a 
mecanisme de nomenament els conceptes d’identitat bibliogràfica95. 

L’elecció d’aquesta ontologia es fonamenta en dos aspectes. Per una banda ha estat 
definida per un organisme europeu l’European Committee for Standardization (CEN) i es 
considera un format d’intercanvi Open XML. D’altra banda ha estat utilitzada per descriure 
catàlegs legislatius de dos països de la UE: UK Legislation al Regne Unit i la Dutch 
Legislation as Linked Data a Holanda96. 

8.1.1 Abast de l’aplicació de l’ontologia 

Es realitzen les següents equivalències entre les classes de l’ontologia MetaLex i els 
documents del PJC: 

Aplicació reduïda de les entitats 

- Obra (Work) 
<http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-02#BibliographicWork> 

En el context que ens ocupa, una disposició normativa, el procés que porta al 
Parlament de Catalunya a sotmetre un àmbit a la regulació, i el resultat d’aquest 
procés és una Obra. L’Obra es reconeix mitjançant realitzacions individuals o 
expressions de l’obra, però l’Obra en si mateixa només existeix en els continguts 
comuns que comparteixen les seves diverses expressions. 

 

95 (Boer; Engers, 2011) 
96 MetaLex és una iniciativa promoguda des de la Universitat d’Amsterdam. Veure <http://doc.metalex.eu/>. No s’ha realitzat una 
revisió del portal https://www.overheid.nl/> per estar en Holandès. [Consulta:18/05/2015] 
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- Expressió (Expression) 
<http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-02#BibliographicExpression> 

En el context que ens ocupa, cadascuna de les versions d’una disposició normativa 
és una Expressió; en conseqüència, cada versió consolidada és una Expressió. 

- Manifestació (Manifestation) 
<http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-02#BibliographicManifestation> 

En el context que ens ocupa, la versió XML d’una versió consolidada d’una 
disposició normativa és una Manifestació. Poden existir altres manisfestacions 
paral·leles: la versió PDF, la versió HTML,  la versió impresa, etc. La porposta es 
centra en la versió en format XML. 

- Ítem (Item)  
<http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-02#BibliographicManifestation> 

Un ítem és un exemplar concret d’una Manifestació. Seguint els models d’aplicació 
de MetaLex Ontology, aquesta entitat és exclosa de l’abast de representació del PJC. 

  Figura 34: Relacions entre entitats bibliogràfiques a MetaLex adaptades al PJC 

 
                               Font: elaboració pròpia a partir de  Hoekstra, R. (2011) 
 

Aplicació nul.la d’events 

Com s’ha explicat anteriorment, MetaLex permet definir relacions a nivell d’events.  

En el cas del PJC, inicialment, un text consolidat coincideix amb la publicació inicial d’una 
llei o decret en el DOGC. En el moment en que es produeix qualsevol afectació, ampliació o 
derogació a la publicació inicial, es a dir un event, el text consolidat es modifica per donar 
pas a una nova versió. 

L’aplicació d’events queda fora de l’abast de la proposta del Model de Dades Enllaçades del 
PJC i es considerarà sempre la darrera versió per descriure l’Expressió.  
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8.1.2 Requeriments d’extensió de l’ontologia 

Tal com es realitza per al model de la UK Legislation, l’extensió de l’ontologia es realitzarà, 
fonamentalment, amb Dublin Core Terms. Per l’expressió dels termes de Dublin Core en 
RDF es tindrà en compte el document Expressing Dublin Core metadata using the Resource 
Description Framework (RDF)97. 

Aquesta extensió serà utilitzada per definir: 

- la versió simplificada i la versió ampliada de l’enllaç de la disposició normativa 
amb el descriptor temàtic d’EuroVoc, 

- la versió simplificada i la versió ampliada de l’enllaç de la disposició normativa 
amb el descriptor geogràfic amb GeoNames. 

8.1.3 Identificació d’instàncies de les entitats 

En la creació dels URIs, cal tenir en compte els tres nivells d’entitats: Obra, Expressió i 
Manifestació. L’URI assignada al nivell d’Obra serà la base, que s’extendrà per identificar, 
successivament, l’Expressió (o Expressions) d’una Obra, i la Manifestació (o 
Manifestacions) de l’Expressió (o Expressions) d’una obra.  

Identificació de l’Obra  

Per la identificació de les instàncies de la classe Obra s’opta per seguir la tècnica URN 
seguint les indicacions de l’European Case-Law Identifier (ECLI) basat en metadades Dublin 
Core URN. 

La identificació amb aquesta tècnica permetrà per una banda adaptar-se a estandards de 
la UE i, en el futur, poder assignar URIs de documents legislatius de l’EADOP que han 
quedat fora de l’abast o d’altres fonts amb indicació d’idioma. Amb aquest identificador es 
podrà identificar l’Obra tant pel document oficial que es publica al DOGC com per al 
document no oficial que es publica en el PJC com a text consolidat. 

Segons la tècnica URN l’estructura de l’identificador a nivell d’Obra és la següent: 

- Estructura HTTP de l’identificador LEX  
http://host-name/lex/jurisdiction/local-name 

<host-name> nom del servidor de l’organització que publica el recurs legal 

<lex> és l’equivalent de l’identificador de l’espai de nom URN i fa referència a la 
convenció adoptada per la nomenclatura 

<local name> serà l’autoritat que realitza l’obra 

Per als documents jurídics del PJC l’identificador LEX seria: 

<jurisdicció> Estat Espanyol [es]98 

<local-name> Parlament de Catalunya 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya 

97 <http://dublincore.org/documents/dc-rdf/> [Consulta:18/05/2015] 
98 Seguint les especificacions LEX la codificació ISO que s’aplicaran són: ISO 3166 codi país [ES] i ISO 639 codi idioma [CA] 
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- Estructura HTTP per  l’Obra 
work = authority "/" measure "/" details *("/" annex) 

<autority> és l'autoritat emisora o que ha proposat la disposició normativa(per 

exemple Estat, Ministeri, Municipi, etc.) 

<measure> és el tipus disposició normativa, tant la naturalesa pública (per 

exemple, constitució, llei, tractat, reglament, decret, resolució,etc.), així com un de 

privat (per exemple, llicència, acord,etc.) 

<details> són els termes associats a la mesura, en general la data de la signatura 
i i el nombre inclòs en la capaçalera de la Llei 

Per als documents jurídics del PJC l’extructura per l’Obra seria: 
/llei/data_publicació;numero_document 

        

Segons les especificacions indicades, l’identificador de l’Obra s’indicarà de la manera 
següent: 

- URI per la instància de la classe OBRA 
frbr:Work/metalex:BibliographicWork 

[Identificador URI de la disposició normativa] 
Per una llei: 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/llei/data_publicacio;numero_document 
 
Per un decret: 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/decret/data_publicacio;numero_document 

 
 

Figura 35: Exemple dels elements que configuren l’URI  de l’Obra d’un document jurídic 

 
                        Font: elaboració pròpia a partir del PJC 
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A la (Figura 35) es detallen els diferents elements que formen part de l’identificador de 
l’Obra i que es mostren al fer una cerca d’un text consolidat en el PJC. La URI de la Llei 
visualitzada seria la següent: 

http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/llei/2010-06-07;19 

 

Identificació de l’Expressió 

Per la identificació de l’“Expressió”, en aquest cas el text consolidat, s’opta per dues 
solucions d’identificador: 

- estructura LEX per vincular l’Expressió a l’Obra, 
- estructura de URI persistent per vincular el document a nivell intern del PJC 

En la descripció d’aquesta instancia s’haurà de realitzar una vinculació entre els dos URIs. 

1) URI estructura LEX 

Segueix la mateixa estructura descrita en l’apartat anterior, Identificació Obra, afegint la 
descripció de l’Expressió. 

http://host-name/lex/jurisdiction/local-name 
 
<local-name> = work ["@" expression] ["$" manifestation] 
<expression> = version ["/" language] 

 

- URI per  la instància de la classe  Expressió 
frbr:Work/metalex:BibliographicExpression 

[Identificador URI de la versió consolidada de la disposició normativa] 
Per una llei: 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/llei/data_publicacio;numero_document/@
/original/ca 
 
Per un decret: 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/decret/data_publicacio;numero_document
/@/original/ca  

 

Seguint amb l’exemple de la (Figura 35) l’identificador de l’Expressió serà: 

http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlement.catalunya/llei/2010-06-07;19/@/original/ca 
(versió original en català) 
 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlemento.cataluña/lei/2010-06-07;19/@/original/es 
(versió original en espanyol) 

 

2) URI estructura persistent 

Aquesta identificació permet adaptar l’URI segons les particularitats d’identificació de 
l’EADOP mitjançant un dels elements descrits en el document XSD, l’identificador únic, per 
tant, es reutilitza un identificador ja existent. 

L’adaptació d’aquest identificador es fa tenint en compte les recomanacions de l’URI 
persistent . El format recomanat s’expressa de la manera següent: 

TFM | Marina Vallès i Montoliu 

 



 
58 | Proposta d’un Model de Dades Enllaçades: el Portal Jurídic de Catalunya 

http://{domain}/{type}/{concept}/{reference} 
 
L’adaptació d’aquest identificador per una disposició normativa del PJC seria: 

• {domain} correspon al <host-name> 
• {type}  “doc” per documents que descriuen els objectes reals 
• {concept}  “document” objecte real a identificar és un document (text 

consolidat) 
• {reference}  “identificador únic” del text consolidat 

 
- URI per la instància de la classe Expressió 

frbr:Work/metalex:BibliographicExpression  

[Identificador URI de la versió consolidada de la disposició normativa] 
Per lleis i decrets 
http://dogc.gencat.cat/doc/document/identificador_unic 

 
Seguint amb l’exemple de la (Figura 35) l’identificador de l’Expressió serà: 

http://dogc.gencat.cat/doc/document/0154145 
 

Identificació de la Manifestació 

Per la identificació de la Manifestació es seguirà l’estructura dels identificadors de 
l’Expressió afegint les dades del format. 

<local-name> = work ["@" expression] ["$" manifestation] 
<manifestation> = [ component *(";" specification)] "." format 

- URI per la instància de la classe Manifestació 
frbr:Work/metalex:BibliographicManifestation 
 

1) URI estructura LEX 
[Identificador URI de la versió consolidada de la disposició normativa en format XML] 
Per una llei: 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/llei/data_publicacio;numero_document/@
/original/ca/$/doc.xml 
 
Per un decret: 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/decret/data_publicacio;numero_document
/@/original/ca/$/doc.xml  

 
2) URI estructura  Persistent 

 
http://dogc.gencat.cat/doc/document/<identificador_unic>/text.xml 

 
Seguint amb l’exemple de la (Figura 35) l’identificador de la Manifestació seria: 

URI estructura LEX 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlement.catalunya/llei/2010-06-
07;19/@/original/ca/$/text.xml (versió original en català) 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlemento.cataluña/lei/2010-06-07;19/@/original/es/text.xml 
(versió original en espanyol) 
 
URI estructura persistent 
http://dogc.gencat.cat/doc/document/0154145/text.xml 
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La correspondència entre els dos identificadors, URI LEX i URI Persistent, es realitzarà 
mitjançant una propietat específica de OWL99 <owl:sameAs> s’utilitza per indicar que dos 
objectes (en aquest cas dos URIs) són el mateix. Si es declara que URI1 owl:sameAs 
URI2 significa que URI1 i URI2 representen el mateix recurs100. 

<rdf:Description rdf:about=”http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlement.catalunya/llei/2010-
06-07;19/@/original/ca”> 
 <owl:sameAs rdf:resource=”http://dogc.gencat.cat/doc/document/0154145 
</rdf:Description”> 

 

8.1.4 Abast de l’enriquiment semàntic amb dades enllaçades 

Un dels principis fonamentals de les OLD és porporcionar enllaços a altres dades de la 
Web mitjançant els URIs. L’eriquiment semàntic amb dades enllaçades per aquesta 
proposta te en compte la reutilització de dades RDF ja existents en conjunts de dades 
externes: EuroVoc i GeoNames. 

Pel descriptor temàtic (DescriptorTesaure) es farà la declaració utilitzant EuroVoc 
prenent com identificador l’URI indicat en el model SKOS RDF. Pel descriptor geogràfic 
(DescriptorGeografic) s’opta per fer la declaració utilitzant els dos conjunts de dades 
externes per així poder enriquir la informació.  

La versió del Tesaurus EuroVoc amb desenvolupament propi del Parlament de Catalunya 
incorpora un nou camp temàtic “99 Microtesaurus”, amb la toponímia de Catalunya. 
Aquest microtesaurus segueix l’estructura jeràrquica d’EuroVoc101. Per exemple per 
Barcelona (ciutat) seria: 

Barcelona (ciutat) 
 MT 7211 regions dels estats membres de la UE 
 MT 9999 toponímia de Catalunya 
 BT1 Barcelona 
 BT2 Catalunya 
 BT3 regions d’Espanya 
 BT1 Barcelonès 

Els URIs d’aquest Microtesaurus no estan descrits en l’esquema SKOS RDF d’EuroVoc. 
Considerant que tots els municipis, comarques i províncies tenen com a Broader Term 
(BT) “Catalunya”, es considera en aquesta proposta, que per defecte el descriptor geogràfic 
EuroVoc serà “Catalunya” per tots els documents jurídics a mode de descriptor temàtic 
d’àmbit.  

Per la descripció amb GeoNames, l’àmbit vindrà definit pel valor del descriptor geogràfic 
del document jurídic, es a dir, s’indicarà a nivell de comarca o municipi en cas que l’àmbit 
d’aplicació no coincideixi amb tot l’àmbit territorial de Catalunya. L’identificador URI per 
defecte serà l’assignat al topònim “Catalunya” a GeoNames.  

Segons indica la NTI, el descriptor geogràfic es defineix de la manera següent: 

99 <http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-ref-20040210/#sameAs-def> 
100 <https://code.google.com/p/tdwg-rdf/wiki/Beginners7OWL#7.6.4.3._owl:sameAs> 
101 http://www.parlament.cat/web/documentacio/recursos-
documentals/tesaurus/navegador?p_accio=MT&p_tes=PC&p_lt=126060793> [Consulta:18/05/2015] 

TFM | Marina Vallès i Montoliu 

 

                                                             



 
60 | Proposta d’un Model de Dades Enllaçades: el Portal Jurídic de Catalunya 

 Cobertura geogràfica  dct:spatial 

8.1.5 Declaracions d’organismes 

El model de dades del PJC102 defineix organisme com una entitat o organització que 
depèn de l’administració i el classifica en dos tipologies: 

- organisme emissor (OrganismeEmissor)  fa referència al document (organisme 
que aprova el document) 

- organisme descriptor (OrganismeDescriptor)  fa referència al contingut del 
document 

Segons indica la NTI, l’organisme emissor es defineix de la manera següent: 

 Órgano Publicador  dct:publisher 

                             
                            Figura 36: Taula resum d’organismes 

Àmbit Organisme 
Catalunya Generalitat de Catalunya  

Administració local 
Administració de justícia (jutjats  Catalunya) 
Altres 

Catalunya Consell Consultiu 
Consell de Garanties Estatutàries 
Comissió Jurídica-Assessora 

Catalunya Oficina de Govern de la Generalitat i del Parlament 
Estat Govern de l’estat i ministeris 

Administració de Justícia 
UE Parlament UE 

Comissió Europea 
                                    Font: Disseny funcional EADOP  

 

Considerant que la majoria de les normatives (lleis i decrets) tenen com a òrgan emissor 
els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, s’ha considerat, per aquesta 
proposta, declarar com descriptor d’òrgan emissor a nivell genèric el “Parlament de 
Catalunya” a mode d’Òrgan Editor (Publisher), tal com indica la NTI. Per definir-lo 
s’utilitzarà l’URI indicat en el model SKOS RDF d’EuroVoc que defineix el concepte regional 
parliament. 

En el document XML d’un text consolidat l’organisme emissor i l’organisme descriptor és 
definit mitjançant un codi propi assignat per l’EADOP. Per descriure els organismes es  
crearia una estructura organitzativa amb l’Organization Ontology103, ontologia per crear  
estructures d’organitzacions.  

A mode d’exemple es mostra una adaptació de l’exemple mostrat en la definició de 
l’Organization Ontology per definir una àrea del Departament de Presidència. 
<http://gencat.cat/id/department/co 
 rdf:type org:Organization , departament-presidencia:Department; 
 skos:prefLabel "Gabinet del Conceller" ;  
 org:hasUnit <http://gencat.cat/id/department/co/unit/oficina de comunicació>  

102 Descripció completa en el Punt 6.1 d’aquest document 
103 http://www.w3.org/TR/vocab-org/ 
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La definició de l’estructura organitzativa no es considera en l’abast d’aquest treball i no es 
representarà l’organisme descriptor com a dada enllaçada al no disposar d’un vocabulari 
de referència estructurat segons l’EADOP. 

 Declaració d’una disposició normativa 8.2

Per representar la declaració en format RDF/XML es segueix l’aplicació reduïda de les 
entitats. D’altra banda es pren com a referència el format RDF/XML utilitzat per la UK 
Legsilation basat en MetaLex104. 

Per  facilitar la lectura del codi es faran les següents abreviacions: 
[Identificador URI de la disposició normativa]  [URI Normativa] 
 
[Títol uniforme de la disposició normativa: Rang de la disposició, àmbit de regulació i 
any d’aprovació inicial]  [Títol Normativa] 
 
[Identificador URI de la versió consolidada de la disposició normativa]  [URI Versió 
Consolidada] 
 
[El nom de la versió consolidada de la disposició normativa]  [Titol Alternatiu] 
 
[Identificador URI de the particular version of the item of legislation that's been 
requested. This is usually the most recent version]  [URI Versió] 
 
[Identificador URI de la manifestació en format XML]  [URI Format XML] 

 

8.2.1 Declaració d’espais de noms 

Els espais de noms dels vocabularis i esquemes que s’utilitzaran per al modelatge es 
representen a la (Figura 37). 

         Figura 37: Vocabularis i esquemes utilitzats pel format RDF/XML del PJC 

Vocabulari Prefix Nom d’espai 
RDF Schema rdfs http://www.w3.org/2002/01/rdf-schema# 
RDF rdf http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
Dublin Core Elements dc http://purl.org/dc/elements/1.1/ 
Dublin Core Terms dcterms http://purl.org/dc/terms/ 
Dublin Core Metadata dcam http://purl.org/dc/dcam/ 
FOAF foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
FRBR frbr http://purl.org/vocab/frbr/core# 
EuroVoc eu http://eurovoc.europa.eu/schema# 
Metalex metalex http://www.metalex.eu/metalex/1.0 
Geonames gn http://www.geonames.org/ontology# 

          Font: elaboració pròpia  
 
 

<!—Inici del document RDF/XML --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
xmlns:dcam="http://purl.org/dc/dcam/" 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frbr="http://purl.org/vocab/frbr/core#" 
xmlns:eu="http://eurovoc.europa.eu/schmea#"  

104 http://www.legislation.gov.uk/developer/formats/rdf> [Consulta:18/05/2015] 
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xmlns:gn="http://www.geonames.org/ontology#" 
xmlns:metalex="http://metalex.eu/metalex/2008-05-02#"> 

 

8.2.2  Declaració de l’Obra 

 

Identificació URI de l’Obra 
[Identificador URI de la disposició normativa]  [URI Normativa] 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/llei/data_publicacio;numero_document 

Descripció del recurs Obra 

Per la descripció s’utilitzazen classes de RDF i  dela seva extensió semàntica RDF Schema : 

<rdf:type> el recurs és una instancia de la classe 
frbr:Work/metalex:BibliographicWork  
<rdfs:label> per donar nom amb recurs 
<rdfs:isDefinedBy> per relacionar el recurs ambl l’identificadorURI  

 
  

<frbr:Work rdf:about="[URI Normativa]"> 
 <rdf:type rdf:resource=http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-
02#BibliographicWork /> 
 <rdfs:label>[Títol Normativa]</rdfs:label> 
 rdfs:isDefinedBy rdf:resource="[URI Normativa]" /> 

 

Vinculació Obra i Expressió 

Cal establir una relació entre la disposició normativa (Obra) i la darrera versió del text 
consolidat (Expressió). Per fer-ho s’utilitzen tres  propietats que parteixen de l’Obra  i la 
vinculen a l’Expressió  

Els espais de noms que s’utilitzen per aquesta descripció són: 

xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"  
xmlns:frbr="http://purl.org/vocab/frbr/core#" 
xmlns:metalex=http://metalex.eu/metalex/2008-05-02# 
xmlns:dcterms=http://purl.org/dc/terms/ 

 

Les propietats que s’utilitzen per aquesta descripció són: 

<foaf:isPrimaryTopicOf> 
<frbr:realization> 
<metalex:realizedBy> 
<dcterms:identifier> permet donar una referencia inequívoca al recurs 
<dcterms:type> el tipus de recurs, en aquest cas al ser un document s’assigna la 
classe text 

Identificació URI de l’Expressió 
[Identificador URI de la versió consolidada de la disposició normativa]  [URI Versió 
Consolidada] 
LEX 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/llei/data_publicacio;numero_document/@/origina
l/ca 
Persistent 
http://dogc.gencat.cat/doc/document/identificador_unic  
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<foaf:isPrimaryTopicOf rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" /> 
<frbr:realization rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" /> 
<metalex:realizedBy rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" /> 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Normativa] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 

 

Enrequiment dades externes 

Inclou les propietats que enllacen la disposició normativa amb les dades RDF externes que 
l’enriqueixen semanticament: 

- Descriptors temàtics d’EuroVoc 
- Descriptors geogràfics de GeoNames 

També es pot incloure la vinculació al registre bibliogràfic XML que descriu la disposició 
normativa. 

1) Decriptor temàtic  

Per la versió simplificada de l’enllaç de la disposició normativa amb el descrptor temàtic 
d’EuroVoc, s’utilitza la següent expressió: 

Expressing Dublin Core metadata using the Resource Description Framework (RDF) 
l’Apendix A:  A description with a single statement, which uses a value URI to identify the 
value105. 

Els espais de noms que ‘sutilitzen per aquesta descripció són: 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 

A mode d’exemple s’utiliza l’URI del concepte que defineix atur per fer la representació. 
<dc:subject rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/5974"/> 

Per la versió ampliada de l’enllaç de la disposició normativa amb el descriptor temàtic 
d’EuroVoc, s’utilitza la següent expressió: 

Expressing Dublin Core metadata using the Resource Description Framework (RDF) 
l’Apendix A: A description with a single statement, which uses a single value string and a 
vocabulary encoding scheme to describe the value. 

Els espais de noms que ‘sutilitzen per aquesta descripció són: 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"  
xmlns:eu="http://eurovoc.europa.eu/schema#" 
xmlns:dcam="http://purl.org/dc/dcam/" 

 

La propietat <rdf:value> amb el valor en català pel terme s’incorpora per facilitar la 
lectura del document RDF/XML. 

105 http://dublincore.org/documents/dc-rdf/#app-a> [Consulta:18/05/2015] 
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<dc:subject rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/5974"/> 
<dcterms:subject> 
   <rdf:Description > 
 <dcam:memberOf rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu"/> 
 <rdf:value>atur</rdf:value> 
   </rdf:Description > 
</dcterms:subject> 

   

2) Decriptor organisme emissor 

Per definir el descriptor de l’organisme emissor s’opta per utilitzar el concepte de regional 
parliament del Tesaurus Eurovoc, per tant s’utilitzarà la mateixa sintaxis que l’utilitzat per 
al descriptor temàtic però indicat segons la NTI com a òrgan editor. Els espais de noms són 
els mateixos que els utilitzats pel descriptor temàtic. La propietat <rdf:value> amb el 
valor en català pel terme s’incorpora per facilitar la lectura del document RDF/XML. 

<dc:subject rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/2245"/> 
<dcterms:publisher> 
   <rdf:Description > 
 <dcam:memberOf rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu"/> 
 <rdf:value>Parlament de Catalunya</rdf:value> 
   </rdf:Description > 
</dcterms:publisher> 

 

3) Decriptor geogràfic 

Per la descripció de l’àmbit territorial de Catalunya, utilitzant el concepte definit per 
EuroVoc per enriquir les dades enllaçades externes a mode de descritor temàtic amb els 
mateixos espais de noms. 

<dc:subject rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/5273"/> 
<dcterms:subject> 
   <rdf:Description > 
 <dcam:memberOf rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu"/> 
 <rdf:value>Catalunya</rdf:value> 
   </rdf:Description > 
</dcterms:subject> 

 

Per la versió simplificada de l’enllaç de la disposició normativa amb el un descriptor 
geogràfic de GeoNames, s’utilitza la següent expressió: 

Expressing Dublin Core metadata using the Resource Description Framework (RDF) 
l’Apendix A:  A description with a single statement, which uses a value URI to identify the 
value. 

Els espais de noms que ‘sutilitzen per aquesta descripció són: 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 

A mode d’exemple s’utiliza l’URI del toponim “Catalunya” per la representació 
<dc:spatial rdf:resource="http://sws.geonames.org/3336901" /> 

Per la versió ampliada de l’enllaç de la disposició normativa amb el descriptor geogràfic de 
GeoNames, s’utilitza la següent expressió: 
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Expressing Dublin Core metadata using the Resource Description Framework (RDF) 
l’Apendix A: A description with a single statement, which uses a single value string and a 
vocabulary encoding scheme to describe the value. 

Els espais de noms que ‘sutilitzen per aquesta descripció són: 

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
xmlns:gn="http://www.geonames.org/ontology#" 
xmlns:dcam="http://purl.org/dc/dcam/" 

La propietat <rdf:value> amb el valor en català pel terme s’incorpora per facilitar la 
lectura del document RDF/XML. 

<dc:subject rdf:resource="http://sws.geonames.org/3336901"/> 
<dcterms:spatial> 
   <rdf:Description > 
 <dcam:memberOf rdf:resource="http://sws.geonames.org" /> 
 <rdf:value>Catalunya</rdf:value> 
   </rdf:Description > 
</dcterms:espatial> 

 

En aquest apartat també es podria incloure la vinculació al registre bibliogràfic XML que 
descriu la disposició normativa. En el cas dels documents XML del PJC aquests documents 
no existeixen fisicament. Es generen a partir d’un procés automatitzat fent l’extracció de la 
informació del repositori. 

La indicació es faria de la manera següent: 
<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="....."/>   

Fi de la declaració de l’Obra 
</frbr:Work>  

8.2.3 Declaració de l’Expressió 

Identificació URI de l’Expressió 
[Identificador URI de la versió consolidada de la disposició normativa]  [URI Versió 
Consolidada] 
LEX 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/llei/data_publicacio;numero_document/@/origina
l/ca 
Persistent 
http://dogc.gencat.cat/doc/document/identificador_unic  

 

Descripció del recurs Expressió 

L’Expressió és sempre la darrera versió de la disposició normativa que es consulta. Per la 
identificació s’opta perincloure el valor de l’element del document XSD 
<TitolAlternatiu> de la versió consolidada. 

[El nom de la versió consolidada de la disposició normativa]  [Titol 
Alternatiu] 

Per la descripció s’utilitzazen classes de RDF i  de la seva extensió semàntica RDF Schema : 
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<rdf:type> el recurs és una instancia de la clase 
frbr:Expression/metalex:BibliographicExpression  
<rdfs:label> per donar nom al recurs jurídic 
<rdfs:isDefinedBy> per relacionar el recurs ambl l’URI  

  
<frbr:Expression rdf:about="[URI Versió Consolidada]"> 
 <rdf:type rdf:resource=http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-
02#BibliographicExpression /> 
 <rdfs:label>[Títol Alternatiu]</rdfs:label> 
 <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" /> 

  

Vinculació Expressió i Obra 

Cal establir una relació la darrera versió del text consolidat (Expressió) i la disposició 
normativa (Obra) que apunta des de l’Expressió a l’Obra. 

Els espais de noms que s’utilitzen per aquesta descripció són: 

xmlns:dcterms=http://purl.org/dc/terms/ 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"  
xmlns:frbr="http://purl.org/vocab/frbr/core#" 
xmlns:metalex="http://metalex.eu/metalex/2008-05-02#" 

 

Les propietats que s’utilitzen per aquesta descripció són: 

<foaf:isPrimaryTopic> 
<frbr:realizationOf> 
<metalex:realizes> 

S’incorpora el títol de la disposició normativa a mode d’identificador 

 <dcterms:identifier> que és de tipus text i té un títol 

[Títol uniforme de la disposició normativa: Rang de la disposició, àmbit de 
regulació i any d’aprovació inicial]  [Títol Normativa] 
 

<foaf:isPrimaryTopic rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<frbr:realizationOf rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<metalex:realizes rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Versió Consolida] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dcterms:title>[Títol Normativa]</dcterms:title> 

Es pot definir també una particular versió de l’Expressió. En el context del PJC només 
s’ofereix una versió que sempre és la darrea versió del text consolidat.  

La última versió te la propietat <dcterms:usVersion> que indica la particular versió de 
l’Expressió. És la propietat oposada a <dcterms:hasVersionOf> 

[Identificador URI de la versió solicitada. Normalment és la versió més 
recent]  [URI Versió] 
 

<dcterms:hasVersion rdf:resource="[URI Versió]" />    

Fi de la declaració de l’Expressió 
</frbr:Expression>  
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8.2.4 Declaració de la darrera versió 

La descripció de per una determinada versió es defineix com una Expressió. Tal com s’ha 
mencionat anteriorment,  en el context del PJC,  la darrera versió coincideix amb el text 
consolidat.  

<frbr:Expression rdf:about="[URI Versió=URI Versió Conolidada]"> 
 <rdf:type rdf:resource=http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-
02#BibliographicExpression /> 
 <rdfs:label>[Títol Normativa]</rdfs:label> 
 

 
<foaf:isPrimaryTopic rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<frbr:realizationOf rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<metalex:realizes rdf:resource="[URI Normativa]" /> 

Les diferents versions de documents tenen diferents Manifestacions i es descriuen amb les 
propietats: 

<frbr:embodiment> 
<metalex:embodiedBy>  
<dcterms:hasFormat> 

La Manifestació pot estar disponible amb diferents formats, XML, HTML i PDF. 
L'identificador URI de cada Manifestació es construeix amb la URI de l'Expressió seguida 
de /data.xml  

<frbr:embodiment rdf:resource=".../data.xml" /> 
<metalex:embodiedBy rdf:resource=".../data.xml" /> 
<dcterms:hasFormat rdf:resource=".../data.xml" /> 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[ 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Versió] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dcterms:title>[Títol Normativa]</dcterms:title> 

La propietat <dcterms:usVersionOf> vincula la particular versió de l’Expressió amb la 
darrera versió. És la propietat oposada a <dcterms:hasVersion> 

<dcterms:isVersionOf rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" />   

Fi de la declaració de l’Expressió Versió Sol·licitada 
</frbr:Expression>  

8.2.5 Declaració de la Manifestació 

Identificació URI de la Manifestació 
[Identificador URI de la versió consolidada de la disposició normativa en format XML] 
LEX 
http://dogc.gencat.cat/lex/es/parlament.catalunya/llei/data_publicacio;numero_document/@
/original/ca/$/doc.xml 
Persistent 
http://dogc.gencat.cat/doc/document/<identificador_unic>/text.xml 

 

La Manifestació, en el context que ens ocupa, la versió XML d’una versió consolidada d’una 
disposició normativa és una Manifestació. Poden existir altres manisfestacions paral·leles: 
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la versió PDF, la versió HTML ola versió impresa. La Manifestació que es descriu és la 
versió XML d’una versió consolidada d’una disposició normativa. 

Descripció del recurs Manifestació 

Per la descripció s’utilitzazen classes de RDF i  dela seva extensió semàntica RDF Schema : 

<rdf:type> el recurs és una instancia de la classe 
frbr:Manifestation/metalex:BibliographicManifestation  
<rdfs:label> per donar nom amb recurs 
<rdfs:isDefinedBy> per relacionar el recurs ambl l’identificadorURI  

  
<frbr:Manifestation rdf:about="[URI Format XML]"> 
 <rdf:type rdf:resource=http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-
02#BibliographicManifestation /> 
 <rdfs:label>Versió XML de [Títol Normativa]</rdfs:label> 

  

Per la vinculació de la Manifestació amb la versió del document es defineixen amb les 
propietats: 

<frbr:embodimentOf> 
<metalex:embodies> 
<dcterms:isFormatOf>  
 

Són les propietats oposades a: 
 

<frbr:embodiment> 
<metalex:embodiedBy> 
<dcterms:hasFormat> 
 
<frbr:embodimentOf rdf:resource="[URI Versió]" /> 
<metalex:embodies rdf:resource="[URI Versió]" /> 
<dcterms:isFormatOf rdf:resource="[URI Versió]" /> 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Format XML] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dcterms:title>[Títol Normativa]</dcterms:title> 
<dcterms:format> 
  <dcterms:IMT> 
 <rdf:value>application/xml</rdf:value> 
 <rdfs:label>XML</rdfs:label> 
  </dcterms:IMT> 
</dcterms:format> 

Fi de la declaració de la Manifestació 
</frbr:Manifestation>  

Per la descripció de Manifestacions en format HTML 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Format HTML] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dcterms:title>[Títol Normativa]</dcterms:title> 
<dcterms:format> 
  <dcterms:IMT> 
 <rdf:value>application/xml</rdf:value> 
 <rdfs:label>HTML</rdfs:label> 
  </dcterms:IMT> 
</dcterms:format> 
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Per la descripció de Manifestacions en format PDF 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Format PDF] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dcterms:title>[Títol Normativa]</dcterms:title> 
<dcterms:format> 
  <dcterms:IMT> 
 <rdf:value>application/xml</rdf:value> 
 <rdfs:label>PDF</rdfs:label> 
  </dcterms:IMT> 
</dcterms:format> 

 

Fi del document RDF/XML 
</rdf:RDF>  

 

A l’Annex 2 es mostra el document RDF/XML complet. La representació d’aquest model es 
mostra mitjançant el diagrama UML (Figura 38). 

 

Figura 38: Diagrama UML de la proposta del model 
 

  

Font:elaboració pròpia  
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9 PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

 Consideracions inicials i abast 9.1

Per la planificació es parteix del supòsit de que es rep l’encàrrec per part dels 
responsables de l’EADOP d’un Projecte de Desenvolupament i Implantació d’un model 
amb enllaços externs per als documents jurídics del PJC el format RDF/XML basat en 
tecnologies de Web Semàntica. La proposta es el resultat d’una reunió prèvia amb els 
responsables de l’EADOP de presa de requeriments i que defineixen el seu abast. 

L’abast del projecte s’estableix en els documents jurídics publicats al DOGC per l’àmbit de 
Catalunya en la seva versió en català i que han estat consolidats per les entitats que 
defineixen els seus descriptors temàtics, geogràfics i d’organisme. 

La planificació inclou la fase d’anàlisi de referents, la fase de disseny del model i la fase 
d’implementació del desenvolupament tecnològic per crear un automatisme de creació de 
format.  

En l’anàlisi es posarà èmfasis en projectes de dades enllaçades basats de temàtica jurídica i 
en la revisió d’ontologies i en identificadors URI resolubles d’estàndards més adients per 
la definició de recursos jurídics. Queda fora de l’abast l’anàlisi d’usuaris RISP al considerar 
que l’EADOP ja disposa d’un informe previ. En la fase de disseny  i en base del Document 
de Disseny Funcional  del Model de Dades del PJC, es definirà la proposta de modelatge per 
descriure els documents jurídics i els descriptors que formaran part de l’enriquiment 
semàntic amb dades enllaçades. A la fase d’implementació, i a parir del  Disseny Funcional 
del Model Enllaçat es realitzarà el desenvolupament d’un automatisme que a partir de la 
BBDD realitzarà  l’extracció de les dades identificades en el modelatge per transformar-les 
en una tripleta RDF. El resultat del desenvolupament serà un document en format 
RDF/XML per cadascun dels textos consolidats considerats en l’abast. 

Es parteix d’un volum de l’ordre de 6.000 documents susceptibles a ser processats. Un cop 
creat l’automatisme, el volum de documents no té una especial rellevància, i només 
afectaria al temps de processament i al càlcul del dimensionament del repositori per poder 
contenir els documents generats. El temps necessari de processament pot alterar la 
planificació del projecte ja que haurà de ser realitzat en hores que no entrin en conflicte 
amb els processos de gestió diari. 

En la planificació es considera als responsables funcionals i als tècnics de l’EADOP com a 
part de l’equip del projecte, tot i que no seran comptabilitzades les seves jornades de 
dedicació en el càlcul dels costos. 

Qualsevol requeriment addicional sorgit al llarg del projecte i que es consideri fora de 
l’abast inicial, impactarà sobre els costos d’aquesta oferta i s’haurà de tenir en compte 
que podria afectar a la planificació. 
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 Recursos necessaris 9.2

9.2.1 Recursos humans 

Per poder portar a terme el projecte serà necessari poder disposar d’un equip diferents 
perfils professionals entre els que s’establirà un Model de Relació. 

• Cap de Projecte  perfil professional amb coneixements transversals. Serà el 
coordinador del projecte, tant pel que fa a les seves diferents fases com pel que fa a 
les persones que formaran part de l’equip. Serà l’encarregat de la supervisió de la 
planificació, analitzarà els riscos i prendrà les decisions necessàries per tal de que 
no es produeixin desviaments en el calendari. Actuarà d’enllaç amb el responsable 
funcional de l’EADOP. 

• Responsable Funcional  serà la persona assignada per l’EADOP per participar en 
aquest projecte. Serà la persona encarregada de consensuar les decisions preses al 
llarg del projecte de forma conjunta amb el Cap de Projecte.   

• Analista Funcional  perfil sènior amb coneixements de tecnologia de Web 
semàntica i BBDD relacionals que participarà en les tasques de disseny del 
modelatge i revisarà el seu desenvolupament en la fase d’implementació. Serà la 
persona responsable de l’equip que formi part del desenvolupament. En aquest 
equip també i participaran els tècnics assignats per l’EADOP. 

• Analista Tècnic  perfil tecnològic sènior amb coneixements d’administració de 
BBDD relacionals i arquitectura de sistemes. Dependrà de l’Analista Funcional. 

• Programador Informàtic  perfil sènior amb coneixements de programació en 
entorns de BBDD complexes i en la programació que es defineixi per fer 
l’automatisme de càrrega (XML, RDF, JavaScript, etc.). Dependrà de l’Analista 
Funcional. 

• Tècnic Funcional  tècnic de l’EADOP responsable funcional del PJC amb 
coneixement de la tipologia de documents jurídics, indexació dels documents, 
composició dels textos consolidats i els elements que el componen. Col·laborarà 
amb l’Analista Funcional 

• Tècnic Sistemes  tècnic de l’EADOP responsable de l’administració de la BBDD 
del repositori del PJC. Col·laborarà amb l’Analista Tècnic i el Programador 
Informàtic. 

Els rols assignats en funció dels perfils és la següent: 
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9.2.2 Recursos tècnics 

Per minimitzar els costos, tant a nivell de desplaçament dels tècnics externs assignats com 
a nivell de recursos tecnològics es considera que les tasques tècniques es desenvolupin a 
la seu de l’EADOP.  

Degut a la complexitat de la BBDD del repositori del PJC i per la dificultat de fer-ne una 
rèplica en un servidor extern,  s’utilitzarà la BBDD de l’entorn de Preproducció del 
repositori per fer les proves tècniques. Aquest entorn te una estructura a mode de rèplica 
de la BBDD de l’entorn de Producció tot i que només disposa d’una mostra de registres.  

S’habilitarà un espai específic al servidor de l’EADOP per poder utilitzar de forma 
exclusiva per les tasques relacionades amb d’aquest projecte.  

 Fases del projecte 9.3

El projecte estarà dividit en fases, on cada fase tindrà unes tasques definides. Per cada fase 
es realitzaran reunions necessàries pel projecte.  

Fase 0. Reunió de kick off 

- Assistents: Comitè de Direcció  
- Objectiu: és la reunió d’inici del projecte on es farà una presentació del 

projecte indicant l’abast, les tasques de cadascuna de les fases i les funcions 
de cada persona de l’equip, el model de relació i la planificació del projecte 
destacant les fites més importants del projecte 

- Lliurables: document de kick off, document de planificació  
- Durada: 1 dia 

El document de kick off  haurà de ser validat pel Responsable Funcional de l’EADOP 
per tal de donar conformitat per iniciar el projecte. 

Fase 1: Fase d’Anàlisi de referents 

 Fita 1.1 Reunió d’inici de la fase d’Anàlisi 

- Objectiu: Revisió de la planificació i assignació de les tasques 
- Assistents: Comitè de Direcció i Equip de Projectes, Analista Tècnic 

 Fita 1.2 Desenvolupament de les tasques:  

- Objectiu: Anàlisi del Model de Dades del PJC, Identificar ontologies i 
representació URI per documents jurídics a utilitzar en la definició del 
modelatge 

- Tasques: revisió d’ontologies i vocabularis i esquemes  
- Equip implicat: Equip de Projectes i Equip tècnic 
- Lliurables: Document  d’Anàlisi de Referents 
- Durada:  21 dies 

Qualsevol incidència que suposi un risc en la planificació, serà comunicada al Comitè 
de Direcció que es reunirà per la presa de decisions. La realització del document 
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d’Anàlisi de Referents serà coordinada pel Cap de Projecte i el document serà validat 
pel Responsable Funcional de l’EADOP per tal de donar-ne conformitat. 

Fase 2: Disseny del model 

 Fita 2.1 Reunió d’inici de la fase de Disseny 

- Objectiu: Revisió de la Planificació i assignació de les tasques 
- Assistents: Comitè de Direcció i Equip de Projectes 

 Fita 2.2 Desenvolupament de les tasques:  

- Objectiu: Definir el modelatge  
- Tasques: definició de l’ontologia i requeriments de l’extensió de l’ontologia, 

abast de l’enriquiment semàntic del les extensions dels descriptors amb 
dades enllaçades i declaració de d’una disposició normativa amb tots els 
elements que componen el model  de tripletes RDF, i definició dels URIs 
que identifiquen els recursos i els descriptors. 

- Equip implicat: Comitè de Direcció, Equip de Projectes i Analista Tècnic 
- Lliurables: Document de Disseny del Model (inclourà el diagrama UML amb 

la relació d’entitats de l’abast, vocabularis, ontologies i esquemes utilitzats, 
definició de les tripletes per cadascuna de les entitats) 

- Durada:  30 dies 

Qualsevol incidència que suposi un risc en la planificació, serà comunicada al Comitè 
de Direcció que es reunirà per la presa de decisions. La realització del document de 
Disseny del Model serà coordinada pel Cap de Projecte i el document serà validat pel 
Responsable Funcional de l’EADOP per tal de donar-ne conformitat. 

Fase 3: Implementació 

 Fita 3.1. Reunió d’inici de la fase d’implementació 

- Objectiu: Presentar el Model i Assignació de les tasques 
- Assistents: Comitè de Direcció, Equip de Projectes i Equip de Tecnologia 

 Fita 3.2 Desenvolupament de l’automatisme 

- Objectiu: Construir l’automatisme 
- Tasques: Estudi d’accés als registres a transformar tenint en compte 

l’arquitectura de sistemes de l’EADOP  (a partir de l’extracció dels registres 
de la BBDD o a partir dels arxius XML modificant el model XSD en funció 
dels elements que formaran part del model). Creació de l’arxiu de 
transformació XSLT. Construir l’automatisme en base al Document del 
Disseny del Model. Realització de proves en l’entorn de Preproducció del 
funcionament de l’automatisme per generar el format RDF/XML amb 
documents jurídics reals de diferents tipologies, revisió dels resultats del 
format. Coordinar les tasques de transformació automàtica en l’entorn de 
Producció. Revisió dels documents RDF generats mitjançant mostreig. 

- Equip implicat: Equip de tecnologia i Equip de Projectes 
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- Lliurables: Document de Proves, Document d’Especificacions Tècniques, 
arxiu de transformació XSLT. , arxiu d’automatisme (p.e. JSP) 

- Durada:  46 dies  

Qualsevol incidència que suposi un risc en la planificació, serà comunicada al Comitè 
de Direcció que es reunirà per la presa de decisions. Les proves a l’entorn de 
Preproducció seran coordinada pel Cap de Projecte i el Document de proves serà 
validat pel Responsable Funcional de l’EADOP per tal de donar conformitat i autoritzar 
l’execució a l’entorn de producció i la finestra per dur-les a terme. 

 Calendari de tasques i costos del projecte 9.4

Calendari de planificació de les tasques 

 
 

La durada total aproximada del projecte és de quatre mesos i mig.    
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Total de jornades segons perfil per cadascuna de les tasques 

Tasca Cap de 
Projecte 

Analista 
Funcional 

Analista 
Tècnic 

Programador 
Informàtic 

Fase0: Reunió de kick off 2 2   

Fase1:      

Reunió inici Fase 1 1 1   

T1.1 Anàlisi Model de Dades  1 1 7 2 

T2.1  Anàlisi de referents 3 12   

T3.1 Redacció lliurables 1 2 2  

Reunió inici Fase 2 1 1   

T2.1 Definició ontologia 1 4   

T2.2 Definició identificadors URI 1 4 1  

T2.3 Definició descriptors 1 3   

T2.4 Definició model RDF 2 10 2  

T2.5 Redacció de lliurables 1 4 2  

Reunió inici Fase 3 1 1 1  

T3.1 Proves d'accés BBDD   1 1 

T 3.2 Creació arxiu XSLT   2 5 

T 3.3 Construcció 1  6 12 

T 3.4 Proves i detecció d'errors   1 2 

T 3.5 Resolució problemes detectats  1 1 3 

T.3.6 Proves   1 3 

T 3.7 Validació proves 1    

T 3.8 Processament 1  1 3 

T 3.9 Revisió del processament   1 2 

T 3.10 Redacció de lliurables  1 4  

Reunió de tancament de Projecte 1    

Nombre de jornades 22 47 33 33 
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Costos de recursos humans segons perfil (1 jornada = 8h) 

Perfil Jornades Hores Preu hora Total 

Cap de projectes 22 176 h 45€ 7.920€ 

Analista Funcional 47 376 h 32€ 12.032€ 

Analista Tècnic 33 264 h 32€ 8.448€ 

Programador Informàtic 

 

33 264 h 25€ 6.600€ 

Cost total    35. 000€ 

  

Cost total del projecte 

 

Costos de recursos humans  35.000 € 

Costos indirectes    3.500 €  

Cost total del projecte  38.500€ 

 

S’aplica un increment del 10% al total dels costos de personal en concepte de costos 
indirectes. A l’import del cost total se li aplicarà el % dels impostos vigents. 
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10  AVALUACIÓ DELS RESULTATS 

 Conclusions 10.1

Una de les principals conclusions d’aquest treball és que la tècnica de Web Semàntica 
permet descriure qualsevol concepte. Aquest món conceptual permet el desenvolupament 
i la descripció de qualsevol domini de termes del mon real mitjançant la utilització de 
vocabularis i ontologies. 

Per la definició d’un model de dades enllaçades cal dominar dos aspectes: el camp dels 
vocabularis i ontologies de dades enllaçades i la definició dels conceptes mitjançant la seva 
representació mitjançant tripletes RDF.  

Si un model de dades està ben estructurat es més fàcil poder-lo enriquir semànticament 
amb dades enllaçades. En un futur aquests models de dades, especialment els que 
contenen informació de caire públic en sistemes de les administracions públiques, 
s’hauran de definir tenint en compte aspectes de tècnica de Web Semàntica. 

La implementació de la tècnica presenta les seves dificultats, i la corba d’aprenentatge és 
inicialment complexa. Les tripletes, a l’igual que passa en les llengües, es basen en una 
sintaxis (subjecte, predicat, objecte), és a dir, és un llenguatge on cal entendre una 
gramàtica específica. En definitiva, és adquirir l’expertesa en la construcció d’aquest 
llenguatge utilitzant un vocabulari de classes de conceptes on cada concepte ve 
representat per un o més termes. El més indicat és utilitzar estàndards utilitzats per altres 
catàlegs similars o crear un model conceptual nou però definint els conceptes a partir de 
vocabularis ja existents. 

Es pot considerar, que els costos inicials d’implementació poden semblar excessius, però 
els desenvolupaments basats en la reutilització i adaptació del que ja existeix, a la llarga 
resulten més eficients i tenen costos de manteniment més reduïts al no necessitar de 
modificacions o evolutius complexes. 

La tècnica de Web Semàntica obre una gran porta de possibilitats en el món de les dades, 
però a l’hora és una tècnica un tant desconeguda en el camp de les BBDD. L’existència 
d’estàndards, equips de desenvolupament lligats a les universitats i organitzacions 
internacionals involucrats en aquesta tècnica fan pensar que l’aposta futura va en aquesta 
direcció. Es de suposar, que tal com ha succeït en altres camps, la normativa i la regulació 
legislativa, és la que finalment capgirarà la balança en un o altre sentit. 

Finalment, i a mode de reflexió personal, la Web en els seus inicis va ser Internet, és a dir, 
comunicació a nivell extern i posteriorment va esdevenir Intranet per facilitar la 
comunicació a nivell intern en una organització. La tecnologia de Web Semàntica permet 
enllaçar amb conjunts de dades externes però també pot ser aplicada a nivell intern en 
grans organització per evitar rèpliques i actualitzacions de conjunts de dades que 
contenen la mateixa informació i a l’hora garantir versionat.  
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 Treballs futurs 10.2

El treball s’ha plantejat com una primera exploració a la tècnica de Web Semàntica i amb 
un abast a mode de mostreig. El modelatge però, s’ha plantejat amb una estructura 
escalable que permet ampliar aquest abast tant pel que fa a altres documents jurídics 
(textos consolidats) com pel que fa a altres conceptes del model de dades del PJC. 

Es així com una de les primeres propostes de treball futur seria aplicar el format 
MetaLex als documents jurídics que publica l’EADOP. El punt de partida seria el model 
XSD que descriu els documents, fent les adaptacions necessàries segons els estàndards. 

Altres possibles treballs que es poden plantejar identificats a partir d’aquesta proposta de 
TFM es descriuen breument a continuació. 

- El nivell de granularitat dels documents jurídics és realitza a nivell de fragment, 
per tant l’enriquiment semàntic podria ser aplicat a aquest nivell.  Per aplicar-ho 
però, caldria indexar els documents jurídics a nivell de fragment. 

- Aplicació d’events, descrivint activitats d’edició i modificació dels documents 
jurídics.  

- Creació de vocabularis propis  per poder descriure entitats particulars del 
model del PJC basats en estàndards, com per exemple la representació 
d’organismes. 

- Carta de serveis per incloure altres formats , per exemple Turtle, N-Triples, 
JSON, etc.106 

- Crear un punt de consulta SPARQL de tripletes RDF del PJC 

- Fer un anàlisi d’usuaris RISP complet per poder copsar les necessitats reals i els 
formats més adients per la creació de serveis. 

 

 Lliçons apreses 10.3

A l’inici d’aquest treball tenia nocions molt bàsiques de la tecnologia de la Web Semàntica. 
Aquests coneixements eren els que havia adquirit al llarg de les assignatures del Màster.  

Tot i que al principi em va semblar un treball complexa, vaig decidir d’acceptar el repte, 
pel coneixement dels tutors sobre el tema i especialment al saber que podia basar el 
treball en un cas real, el Portal Jurídic de Catalunya i comptar amb la col·laboració del 
personal de l’EADOP. 

El treball ha estat un recorregut d’aprenentatge a partir de les lectures i recomanacions 
aclaridores fetes en les tutories. La informació, a vegades, ha estat un tant aclaparadora 
fins a trobar el fil conductor que ha permès la realització del treball.  

106 Un exemple seria el servei ofert per la Biblioteca del Congrés dels EE.EE <http://id.loc.gov/vocabulary/resourceTypes.html>   
[Consulta: 18/05/2015] 
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La Web Semàntica, a nivell personal, ha passat de ser una tècnica de la que tot-hom en 
parla però que pocs realment coneixen, a ser un llenguatge de gran potencial basat en una 
gramàtica i uns vocabularis que les màquines puguin entendre per posar a l’abast la 
informació i el coneixement generat per les persones. 

Entendre la tecnologia no és fàcil, i adquirir un cert grau d’expertesa necessita més enllà 
d’un treball d’aquestes característiques. Si més no, puc afirmar que he adquirit els 
fonaments, i a l’hora la curiositat, de seguir d’a prop aquest nou paradigma de les cinc 
estrelles. 
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ANNEXOS 
Annex 1: Entrevisa usuari 1 
Transcripció de l’entrevista (Data 30/04/2015) 

La tècnica per la realització de l’anàlisi ha estat la tècnica d’entrevista oberta. L’entrevista 
s’ha realitzat amb el fundador de l’empresa amb una hora i quart de durada. 

- No coneixia el PJC 
 
- Els punts febles que es detecta vers a les OD que consumeixen és la seva 

imprecisió a l’hora de geolocalitzar-les. En molts casos no es situen 
correctament en la cartografia digital de base, en especial aquelles que fan 
referència a la localització d’empreses. Hi ha un desajust entre la seu 
social/fiscal i la localització en el territori. Es per això que una gran part de 
l’activitat es centra en un rigorós treball de camp per l’elaboració de censos. 

 
- Un tema a destacar és la oficialitat de les dades. Les OD servides per els 

organismes públics són considerats com a oficials. El fet de que les empreses 
hagin de fer modificacions vers les dades, tot i que no són oficials, solen ser 
més precises però no són considerades com a oficials 

 
- La utilització d’estàndards es considerat com un tema important tot i que a 

vegades els estàndards d’organismes internacionals triguen a desenvolupar-se 
i arriben tard per els desenvolupadors de serveis o les grans companyies 
acaben per imposar els seus propis estàndards. En el cas de les cartogràfiques, 
per exemple, tot i que organitzacions com el Open Geospatial Consortium o 
Inspire va adoptar el format GML107, finalment l’estàndard més utilitzat és el 
KML (formerly Keyhole Markup Language), format que va desenvolupar per 
Google per distribuir les dades cartogràfiques amb el servidor Google Maps. 

 
- En el cas de les dades que s’ofereixen en l’observatori econòmic, han 

desenvolupat una classificació de comerços pròpia ja que no existia cap 
classificació adient per als establiments comercials a Catalunya. Possiblement, 
pel fet de que aquesta informació es mostra portals públics, esdevindrà un 
estàndard de classificació en un futur 

 
- Tot i que coneixia la terminologia de Web Semàntica, no han utilitzat ni han 

utilitzat dades implementades amb aquesta tecnologia. A partir de plantejar les 
possibilitats de recerca de dades implementades amb un model de dades 
enllaçades de documents legislatius, va manifestar un gran interès. El fet de 
poder conèixer les normes o lleis que afecten a un determinat municipi/ciutat 
de forma dinàmica permetria poder saber si un determinat establiment pot ser 
localitzat en un lloc concret del territori. Aquesta possibilitat enriquiria el 
treball d’avaluació que ofereixen en els seus serveis 

107 Consultar http://www.opengeospatial.org/standards i http://inspire.ec.europa.eu/  
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- La codificació dels documents mitjançant l’identificador de l’ontologia de 

GeoNames es considerada com a essencial 
 
- El format considerat com més adient per  servir les dades seria el RDF/XML 
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Annex 2: Declaració d’una disposició normativa format RDF/XML 
 

<!—Inici del document RDF/XML --> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" 
xmlns:dcam="http://purl.org/dc/dcam/" 
xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/" xmlns:frbr="http://purl.org/vocab/frbr/core#" 
xmlns:eu="http://eurovoc.europa.eu/schmea#"  
xmlns:gn="http://www.geonames.org/ontology#" 
xmlns:metalex="http://metalex.eu/metalex/2008-05-02#">  
<frbr:Work rdf:about="[URI Normativa]"> 
 <rdf:type rdf:resource=http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-
02#BibliographicWork /> 
 <rdfs:label>[Títol Normativa]</rdfs:label> 
 rdfs:isDefinedBy rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<foaf:isPrimaryTopicOf rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" /> 
<frbr:realization rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" /> 
<metalex:realizedBy rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" /> 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Normativa] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dc:subject rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/5974"/> 
<dc:subject rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/5974"/> 
<dcterms:subject> 
   <rdf:Description > 
 <dcam:memberOf rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu"/> 
 <rdf:value>atur</rdf:value> 
   </rdf:Description > 
</dcterms:subject> 
<dc:subject rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/2245"/> 
<dcterms:publisher> 
   <rdf:Description > 
 <dcam:memberOf rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu"/> 
 <rdf:value>Parlament de Catalunya</rdf:value> 
   </rdf:Description > 
</dcterms:publisher> 
<dc:subject rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu/5273"/> 
<dcterms:subject> 
   <rdf:Description > 
 <dcam:memberOf rdf:resource="http://eurovoc.europa.eu"/> 
 <rdf:value>Catalunya</rdf:value> 
   </rdf:Description > 
</dcterms:subject> 
<dc:spatial rdf:resource="http://sws.geonames.org/3336901" /> 
<dc:subject rdf:resource="http://sws.geonames.org/3336901"/> 
<dcterms:spatial> 
   <rdf:Description > 
 <dcam:memberOf rdf:resource="http://sws.geonames.org" /> 
 <rdf:value>Catalunya</rdf:value> 
   </rdf:Description > 
</dcterms:espatial> 
<dcterms:isReferencedBy rdf:resource="....."/>   
</frbr:Work>   
<frbr:Expression rdf:about="[URI Versió Consolidada]"> 
 <rdf:type rdf:resource=http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-
02#BibliographicExpression /> 
 <rdfs:label>[Títol Alternatiu]</rdfs:label> 
 <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" /> 
<foaf:isPrimaryTopic rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
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<frbr:realizationOf rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<metalex:realizes rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Versió Consolida] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dcterms:title>[Títol Normativa]</dcterms:title> 
<dcterms:hasVersion rdf:resource="[URI Versió]" />    
</frbr:Expression>  
<frbr:Expression rdf:about="[URI Versió=URI Versió Conolidada]"> 
 <rdf:type rdf:resource=http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-
02#BibliographicExpression /> 
 <rdfs:label>[Títol Normativa]</rdfs:label> 
<foaf:isPrimaryTopic rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<frbr:realizationOf rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<metalex:realizes rdf:resource="[URI Normativa]" /> 
<frbr:embodiment rdf:resource=".../data.xml" /> 
<metalex:embodiedBy rdf:resource=".../data.xml" /> 
<dcterms:hasFormat rdf:resource=".../data.xml" /> 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[ 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Versió] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dcterms:title>[Títol Normativa]</dcterms:title> 
<dcterms:isVersionOf rdf:resource="[URI Versió Consolidada]" />   
</frbr:Expression>   
<frbr:Manifestation rdf:about="[URI Format XML]"> 
 <rdf:type rdf:resource=http://www.metalex.eu/metalex/2008-05-
02#BibliographicManifestation /> 
 <rdfs:label>Versió XML de [Títol Normativa]</rdfs:label> 
<frbr:embodimentOf rdf:resource="[URI Versió]" /> 
<metalex:embodies rdf:resource="[URI Versió]" /> 
<dcterms:isFormatOf rdf:resource="[URI Versió]" /> 
<dcterms:identifier 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">[URI Format XML] 
</dcterms:identifier> 
<dcterms:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" /> 
<dcterms:title>[Títol Normativa]</dcterms:title> 
<dcterms:format> 
  <dcterms:IMT> 
 <rdf:value>application/xml</rdf:value> 
 <rdfs:label>XML</rdfs:label> 
  </dcterms:IMT> 
</dcterms:format> 
</frbr:Manifestation>  
</rdf:RDF>  
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