Com compartir dades entre
administracions:
INTEROPERABILITAT
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Consorci Administració Oberta de Catalunya

El Consorci AOC
Missió
Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en
l’adopció i desenvolupament de polítiques per a la millora dels
serveis
se
e s púb
públics,
cs, mitjançant
tja ça t l’impuls
pu s i p
promoció
o oc ó d
d’iniciatives,
c at es, e
el
desenvolupament de productes i la gestió de serveis d'ús intensiu
de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

El Consorci AOC
Línia estratègica d’actuació
Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les
administracions públiques, per millorar l’eficàcia i l’eficiència dels
serveis
i públics
úbli que es presten.
t

La interoperabilitat
 Capacitat de les organitzacions per compartir i reutilitzar la
informació de què disposen per assolir uns objectius comuns.
comuns

« Cal posar fi a la complexitat de les relacions bilaterals…
Correu segur
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…amb un node d’interoperabilitat »

Què és

?

 Conjunt de serveis desenvolupats pel Consorci AOC per facilitar
l’intercanvi telemàtic de dades i certificats entre
t
administracions i entitats públiques.

 Objecte: Facilitar el
documents que ja
administracions.

dret de la ciutadania a no aportar
estiguin

en

poder

de

les

pròpies

Via Oberta està reconeguda per l’Estat com el node d’IOP de les
administracions catalanes amb l’Administració General de l’Estat.

Els eixos

Eix jurídic-organitzatiu
Llei 11/2007, del 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans
als Serveis Públics.
Públics
Lleis catalanes:
Lleii 26/2010,
Ll
26/2010 del
d l 3 d’agost,
d’
t de
d règim
è i jurídic
j ídi i de
d procediment
di
t
de les administracions públiques de Catalunya;
Llei 29/2010,
29/2010 del 3 d
d’agost
agost, de ll’ús
ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya (LUMESC )
Llei Orgànica
g
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.

Eix jurídic-organitzatiu
 Conveni Marc d’Interoperabilitat (CMI)
 Convenis de col·laboració entre el Consorci AOC i altres
administracions públiques per incorporar serveis al Catàleg de
serveis de transmissions de dades i de certificats electrònics.
 Altres convenis específics entre administracions que regulen
aspectes formals dels intercanvis (AEAT-FEMP, DGT-FEMP,...)

Eix jurídic-organitzatiu
Responsable d’interoperabilitat
oVetlla per l’adequada gestió i accés al sistema en el marc de
la seva organització
o Designa i autoritza als usuaris dins el seu ens que podran
accedir als serveis de Via Oberta
Formularis de sol·licitud de serveis:
o Existència d’una finalitat legítima
g
o Norma que permet a l’ens “verificar/consultar” les dades
o Consentiment de l’interessat o norma que l’excepciona.

Realització d’auditories

Eix jurídic-organitzatiu
 L’organisme que cedeix les dades i documents (cedent) ho fa
per a unes finalitats
fi lit t determinades
d t
i d
i segons unes condicions,
di i
protocols i criteris especificats per ell en els convenis de
col·laboració.
 L’ens que necessita les dades i documents (cessionari) es fa
responsable de l’ús que en farà d’aquestes, utilitzant-les només
per a les
l
fi li
finalitats
autoritzades
i d
i en ell marc d’un
d’
procediment
di
administratiu concret, que queden recollides en els formularis de
sol·licitud d’accés als serveis.

Eix jurídic-organitzatiu
Art. 21
LUMESPC
instrument
organitzatiu

Catàleg
Catàleg de Dades i Documents Interoperables de Catalunya

•
•

Eina al servei de les administracions i dels ciutadans
Obligació
g
de les AAPP de p
publicar al catàleg
g les dades i
documents disponibles per mitjans electrònics
• Publicat a totes les seus electròniques
• Obliga a totes les AAPP que el facin servir a complir amb els
requisits de seguretat que estableixi cada emissor.

Eix jurídic-organitzatiu
 Altres instruments organitzatius:

Marc d
d’Interoperabilitat
Interoperabilitat del
Sector Públic de Catalunya

NORMES TÉCNIQUES

●
●
●
●

Document i expedient electrònic
Política de g
gestió de documents
electrònics
Protocols d’intermediació
Procediments de copiat i conversió

●
●
●
●

Garantir la interacció ((sobre tots els
eixos) entre les entitats que
conformen el sector públic
Recomanacions, guies i estàndars
Màxima alineació amb ENI, ENS i
EIF
En fase de conceptualització

Eix jurídic-organitzatiu
Adequació de l’administració cedent

Definir en detall l’oferta de dades i documents electrònics de què disposa
per veure si encaixa amb les necessitats de les administracions
cessionaries.
Adequar les bases de dades, si escau
 Implantar la porta d’accés a les dades i un entorn de proves
 Establir un marc jurídic per facilitar les dades (ex. conveni )
 Incorporar la nova oferta al Catàleg de dades i certificats
 Impacte: Estalvi en recursos per atendre requeriments de dades i
documents per part d’altres administracions

Eix jurídic-organitzatiu
Adequació de l’administració cessionaria

Adequació de la normativa dels procediments, perquè incorporin la
possibilitat de no justificar requisits documentalment.
 Adaptació dels formularis de sol·licitud, perquè quan s’escaigui
incorporin la fórmula de consentiment de l’interessat a la cessió de dades.
 Adequació
Ad
ió organitzativa:
it ti
o Per part dels òrgans gestors dels procediments afectats.
o Per part de les àrees TIC que han de poder adaptar els aplicatius que
gestionen
i
els
l procediments
di
a les
l consultes
l
telemàtiques.
l ài

 Nova conceptualització de la gestió documental.

Eix jurídic-organitzatiu
Model de clàusula informativa per a ordenances municipals

Exemple 1
ORDENANCES MUNICIPALS
Article X
( )
(...)
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella que es pugui aconseguir
d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra
b de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i a la Llei 29/2010, del 3
d'
d'agost,
t de
d l'ú
l'ús d
dels
l mitjans
itj
electrònics
l t ò i all sector
t públic
úbli d
de C
Catalunya.
t l

Eix jurídic-organitzatiu
Model de clàusula per a formularis de sol·licitud:
Autorització expressa
Autorització
El sol·licitant haurà de seleccionar exclusivament una de les dues caselles: l’autorització o la denegació per a l’obtenció
de les dades sol·licitades. En el cas de denegació l’interessat haurà d’aportar personalment els certificats requerits.

□ Autoritzo a [NOM ENS]

a verificar tot allò declarat en aquest formulari, l’adequat compliment de totes les
condicions necessàries per a la tramitació d’aquesta sol·licitud i, també, a comprovar que no s’incorre en cap
de les prohibicions i limitacions imposades per la legislació, per a la qual cosa podrà efectuar les gestions
descrites a continuació:
1. Consultar a la Direcció General de Policia les dades d’identitat de tots els membres de la unitat de convivència
(exemple)
2. Sol·licitar a l’Administració Tributària la comprovació de la Declaració de l’impost sobre la Renda de les Persones
Físiques de tots els membres computables de la unitat familiar
Físiques,
familiar, presentada en període voluntari i,
i si escau
escau, de les
declaracions complementaries o rectificades presentades fora del període (exemple)
3. (···)

□ Denego expressament el meu consentiment perquè [NOM ENS] obtingui de forma directa aquestes dades.
Als efectes de l’article
l article 5
5.1.b)
1 b) i c) de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal
personal, s’informa
s informa que la
sol·licitud ha d’estar complimentada de forma total i obligatòria, i aquesta denegació de l’interessat a autoritzar l’obtenció
de les dades dels apartats anteriors comporta la impossibilitat de tramitar aquesta sol·licitud, a no ser que el sol·licitant
aporti personalment i adjunt a aquest formulari tots els documents acreditatius corresponents.

Eix jurídic-organitzatiu
Model de clàusula per a formularis de sol·licitud:
Declaració responsable
SOL·LICITO l’ajut X i DECLARO sota la meva responsabilitat:
1.

5
5.

Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes i em comprometo a
aportar dades i documents necessaris per a la seva comprovació.
Que no s’han començat les obres o actuacions per a les quals es demana l’ajut.
Que accepto les condicions i els compromisos establerts en les disposicions legals
que regulen l’ajut, si escau, i les verificacions corresponents.
Que compleixo els requisits per a obtenir la condició de beneficiari establerts en
l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions
Que sóc titular de l’explotació
l explotació, si escau.
escau

6.

…

2.
3
3.
4.

Eix semàntic

Capacitat per “parlar amb”
i “entendre a” diferents sistemes.

Eix semàntic
 Altres instruments semàntics:

NORMES TÉCNIQUES

●
●
●
●

Document i expedient electrònic
Política de signatura electrònica
Relació de models de dades
comunes
Model p
per a l’intercanvi
d’assentaments registrals

●

●

Elements estructurals del Catàleg
de dades i documents
• Productes
• Finalitats
• Modalitats de consum
• Condicions de uso
Arquitectura en xarxa SOA

Eix tècnic

Eix tècnic: Seguretat del sistema

Eix tècnic: Seguretat del sistema

Integritat

Eix tècnic: Seguretat del sistema

Confidencialitat

Eix tècnic: Seguretat del sistema

Ús de canals
xifrats

Eix tècnic: Seguretat del sistema

No repudi

Eix tècnic: Seguretat del sistema
Control d’accés al sistema
Autorització a nivell d’organisme
g
Autorització a nivell d’usuari requeridor
¾Accés manual, a través d
d’EACAT:
EACAT: Identificació amb certificat
electrònic de l’empleat públic (T-CAT)
¾Accés automatitzat, a través dels sistemes propis de l’Ens
(integració amb WS):
WS) segell d’òrgan o certificat de dispositiu
dispositi
de l’aplicació (CDA)

Eix tècnic: Control de l’ús del sistema
Sistema d’informació de recursos d’interoperabilitat
(SIRI):
o Gestió d’altes i baixes de serves i organismes
o Autorització
administratius
d i i t ti

de

finalitats

i

procediments

o Informes
d’activitat
accessibles
als
responsables d
d’interoperabilitat
interoperabilitat de cada ens >
Permeten veure tant les consultes realitzades
com les rebudes, sent un recurs per detectar
comportaments
irreg lars
irregulars
d’ s aris
d’usuaris
>
TRAÇABILITAT

Eix tècnic: Traçabilitat
Qualsevol consulta a un servei de Via Oberta genera un
Document electrònic original format per
1. PDF, signat generalment pel Consorci AOC, que permet la
visualització
i
lit
ió de
d les
l dades
d d
2. XML signat electrònicament per l’emissor

Eix tècnic: Traçabilitat

Eix tècnic: Traçabilitat

Nom de la persona,
dia i hora que s’ha
realitzat la consulta

Codi de
verificació

Eix tècnic: Traçabilitat

Eix tècnic: Traçabilitat

Condicions de prestació del servei

Disponibilitat

Com accedir als serveis Via Oberta?
 Accés automatitzat. Per servei web:
o Sol·licitud automatitzada per a N ciutadans i integrada amb
les aplicacions de gestió internes
Accés manual. Per pantalla d’EACAT
o Sol·licitud manual 1 a 1
o Per lots: Carregar manualment un fitxer per a un servei i una
finalitat amb N identificadors de ciutadans

Catàleg de serveis Via Oberta
Cedent: Administració General de l’Estat
Dades tributàries

AEAT

D t amb
Deutes
b lla S
Seguretat
t t Social
S i l i situació
it
ió d
de cotització
tit
ió

TGSS

Registre de vehicles
Deutors de l’impost municipal de vehicles

DGT-AL

Identitat (en substitució fotocòpia DNI/NIF o NIE)

DGP

Residència (en substitució fotocòpia volant d’empadronament)
((temporalment
p
fora de servei))

INE

Cadastre
Prestacions per desocupació
Titulacions

DG CADASTRE
INEM
M. EDUCACIÓ

Catàleg de serveis Via Oberta
Cedent: Administració de la Generalitat de Catalunya
Títol de Família Nombrosa (TFN)
Di
Discapacitats
it t
Empadronament històric (en breu)
Demandants d’ocupació
d ocupació
Registre d’Entitats Jurídiques
Estat de deute amb la Generalitat
Registre Central d’Assegurats (RCA)

BSF
ICASS
IDESCAT
SOC
JUSTÍCIA
ATC
CATSalut

Registre de Licitadors (RELI)

ECO

Registre de Cooperatives Societats Laborals (temporalment fora de
servei)

EMO

Catàleg de serveis Via Oberta
Cedents: Administracions locals
Padró municipal d’habitants

Ajuntaments*

*Ajuntaments i Diputacions o Consells Comarcals (per delegació)

Actualment, hi ha 784 ajuntaments amb el Padró Municipal
d’Habitants disponible telemàticament
Î 87 % de la població de Catalunya en línia

Catàleg de serveis Via Oberta
Cedents: Col·legis professionals
Registre de la Propietat

CORPME

R i t M
Registre
Mercantil
til

CORPME

Documents notarials

NOTARIS

Documents visats
visats-e
e

COAC

Documents visats-e

CAATEEB

Documents visats-e

COETC-COIT

Documents visats (en breu)

COEIC, CETIB
----CAATEET i
CECCP

...En breu
Cedents: Administració General de l’Estat
Vida laboral

TGSS

Pensions p
públiques
q
ip
prestacions temporals
p

INSS

Certificats de naixement, defunció, matrimoni i darreres voluntats
Dependència

Registre Civil
IMSERSO

Cedents: Generalitat de Catalunya
Títol de família monoparental

BSF

Certificat ACTIC

EMO

Cèdules d’habitabilitat

TES

Cedents: Col·legis professionals
Documents visats-e

COETTC, CETAC, COEAC, CETOP i la resta
d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers en
edificació.

Via Oberta: Finalitats legítimes

1

2

Adhesió al
Conveni Marc
d’Interoperabilitat

Designació d’un
responsable
d’Interoperabilitat

3
Sol·licitud dels
serveis per
“finalitats”

Via Oberta: Finalitats legítimes

3
Sol·licitud dels
serveis per
“finalitats”
finalitats

Finalitats
oAjuts, subvencions i beques
o Serveis Socials
o Contractació pública
o Processos selectius
o Llicències i permisos administratius
o Gestió d’ingressos públics
o Notificacions i comunicacions
administratives

Via Oberta: Finalitats legítimes
Ajuts, subvencions i beques (Ex. Concessió d’una subvenció)
Dades necessàries

Servei VO

Emissor

Verificar que l’interessat
està al corrent
d’obligacions tributàries

Estar al corrent
d’obligacions
tributàries

AEAT

Verificar que l’interessat
està al corrent de
pagament amb la SS

Situació de deute

TGSS

Verificar les dades de
residència de l’interessat

Residència

PADRÓ

Regulació
Competència*

Art 13.2e), 14.1e) i 34.5 L38/2003
generall d
de subvencions;
b
i
+ BR de la subvenció

Art 13.1 i 14.1b) i c) L38/2003
general de subvencions;
+ BR d
de lla subvenció
b
ió

* Norma reguladora que justifica la consulta de dades per part de l’administració cessionària,
perq è especifica q
perquè
que
e l’administració ha de disposar-ne
disposar ne o bé preveu
pre e l’aportació de les dades per
part de l’interessat.

Via Oberta: Finalitats legítimes
Gestió d’ingressos públics (Ex. Atorgament d’una bonificació)
Dades necessàries

Servei VO

Emissor

Regulació
/pConsentiment
Competència

Nivell de renda del
contribuent

Nivell de renda

AEAT

Ordenança fiscal reguladora del tribut/
NO CAL CONSENTIMENT DE
L’INTERESSAT per l’art 94.5 i 95.1b)
L58/2003 general tributària

Verificar vigència
del TFN de
ll’interessat
interessat

Dades TFN

BSF

Ordenança fiscal reguladora del tribut (ex.
IBI); art 74.4 RDLeg2/2004 TR Llei
d’hisendes
d
hisendes locals/
NO CAL CONSENTIMENT...

Verificar grau de
discapacitat
p
igual
g
o
superior al 33%

Grau de
discapacitat
p

ICASS

Ordenança fiscal reguladora del tribut (ex.
IVTM);
) article 93.1.e)) del RDLeg
g 2/2004
TR Llei d’hisendes locals/
NO CAL CONSENTIMENT...

Indicadors. Evolució del consum dades i documents
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Indicadors.TOP 10 Emissors (2011)
AEAT
Ajuntaments/IDESCAT

4,7%
27,0%

14,0%

TGSS
DGT
CATSalut
DGP

14,9%

ATC
20,0%
15,3%

BSF
SOC
COAC/CAATEEB/COIT

Indicadors. TOP 10 Consumidors (2011)
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
ORGT. Diputació de Barcelona
Ajuntament de Lleida
Ajuntament de Terrassa
Consorci Metropolità de l’Habitatge
Consell Comarcal del Montsià
Diputació de Lleida
Consell Comarcal de l’Alt
l Alt Penedès
Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Beneficis de Via Oberta
1. Possibilitat d’eliminar requeriments en paper als ciutadans i empreses en
determinats procediments administratius:
9Estalvi de desplaçaments innecessaris als ciutadans i empreses
9Disminució del cost ecològic de la tramitació, ja que la transmissió telemàtica de dades i
documents substitueix l’aportació per part dels interessats de documentació en suport
paper

2. Immediatesa en la consulta en línia de les dades:
9

Reducció del temps de resposta de l'Administració

3. Garanties de seguretat tècnica i jurídica a l'hora de tramitar
9En connectar amb l’organisme emissor de les dades disminueix la possibilitat de frau

4 Facilitats d
4.
d’implantació
implantació i d
d’ús
ús
5. Homogeneïtzació. Des d’una única interfície es pot accedir a les dades de
molts organismes emissors (AEAT, TGSS, DGP, etc.)

Beneficis de Via Oberta
Any

Intercanvis
realitzats

Estalvi estimat*
(euros)

2009

1.926.429

9.632.145

2010

4.373.816

21.869.080

2011

6.783.559

33.917.795

TOTAL

13.083.804

65.419.020

*L'anàlisi de costos s'ha realitzat seguint la iniciativa 'Better Regulation' de la
Comissió Europea, que atribueix un cost de 5 € a la presentació de documents
del sol
sol·licitant
licitant del servei
servei, al qual s'afegeix
s afegeix un altre euro si es tracta de còpies
compulsades.

Beneficis de Via Oberta

Ara més que mai:

INTEROPERAR
P E R E S TA LV I A R !

Perspectives de futur
1) Completar el Catàleg de dades i documents interoperables amb
serveis que encara no s’ofereixen, prioritzant aquells pels quals hi
h més
ha
é d
demanda:
d Vida
Vid llaboral,
b l C
Certificats
ifi
d
de naixement
i
id
defunció,
f
ió
etc.
2) Q
Que ell conjunt
j t de
d lles administracions
d i i t i
catalanes
t l
utilitzin
tilit i els
l serveis
i
de Via Oberta en totes les seves àrees d'actuació: contractació
pública, ajuts i subvencions, serveis socials, llicències i permisos,
gestió tributaria,
tributaria recaptació
recaptació...
3) Repte 2012: Superar els 9 milions de dades i documents
intercanviats mitjançant l’ús
l ús dels serveis de Via Oberta
Oberta.

Més informació a:
Espai d’interoperabilitat al Bloc Administració Oberta (espais.aoc.cat)
Guia d’ús dels serveis Via Oberta per a les entitats locals catalanes
(
(www.aoc.cat)
)
Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU): 902 901 080 / suport@aoc.cat

