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El nou EACAT:
La VIA OBERTA a totes les 
administracions públiques



Pacte parlamentari i institucional de 23 de juliol de 2001

MISSIÓ: Col·laborar amb les administracions públiques catalanes en l’adopció i 
desenvolupament de polítiques per a la millora dels serveis públics, mitjançant
l’impuls i promoció d’iniciatives, el desenvolupament de productes i la gestió de 
serveis d'ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

El Consorci AOC 
La missió



La missió del Consorci AOC
Línies estratègiques d’actuació

Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per 
millorar la seva eficiència i eficàcia

Potenciar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les AAPP catalanes

Proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i 
comunicacions que impulsin les administracions catalanes

Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’Administració catalana

Garantir els requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de les 
administracions amb els usuaris per mitjans electrònics

Generar confiança i potenciar la seguretat en l’ús d’internet



Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per 
millorar la seva eficiència i eficàcia
Potenciar la interoperabilitat dels SI de les AAPP catalanes

Serveis de tramitació interadministrativa

LAECSP Art. 27.7:
Utilització preferent dels mitjans electrònics en la comunicació interadministrativa. 

Fer més eficient la comunicació i la tramitació interadministrativa

La missió del Consorci AOC
Línies estratègiques d’actuació



EACAT: fins ara...

=
SERVEIS DE TRAMITACIÓ

INTERADMINISTRATIVA



EACAT – Tramitació interadministrativa
Model General

Ajuntaments

Consells 
comarcals

Diputacions

Generalitat de 
Catalunya

...

● Descàrrega del formulari.
● Emplenament (on-line/off line)

● Edició en diverses sessions
● Divisió de la feina
● Gestió de les autoritzacions

● Signatura electrònica i inici de la tramesaRegistre de sortida

Registre d’entrada

● Registre telemàtic de sortida
● Contra el registre general
● Contra el registre electrònic de 

l’ens hostatjat Consorci AOC
● Registre d’entrada

● Contra el registre general
● Contra el registre electrònic de 

l’ens hostatjat Consorci AOC
● Distribució de la informació

● Descàrrega manual
● Integració de sistemes

● Accés al catàleg de tràmits



EACAT en xifres

● 7.300 usuaris
● Més de 70 procediments administratius.
● Més de 220 tràmits diferents amb signatura electrònica.
● Més de 1.400 ens adherits

● Al 2007:
● Més de 25.000 tramitacions
● Han fet tramitació

● Tots els ajuntaments
● Tots els consells comarcals
● Totes les diputacions
● 63 consorcis
● ...



EACAT– Qui en forma part?

El veritable valor d’EACAT

● Generalitat de Catalunya
● Tots els ajuntaments (946).
● Tots els Consells Comarcals (41).
● Totes les Diputacions (4).
● Entitats municipals descentralitzades . 
● Entitats Metropolitanes.
● Mancomunitats.
● Consorcis.
● Universitats.
● Ens parlamentaris.
● Ens de gestió.
● Ens instrumentals.
● Entitats col·laboradores.
● Societats participades.

● Més de 1400 ens en total (abril 08)



EACAT - Model de finançament de projectes
El paper del Consorci AOC

El Consorci AOC, amb càrrec als seus pressupostos, s’encarrega amb caràcter 
general de les tasques següents:

○ Manteniment correctiu i evolutiu.
○ Atenció de primer nivell a usuaris.
○ Garantir la coherència tècnica i funcional de tots els serveis.
○ Coordinació i desplegament de serveis.
○ Hostalatge de les màquines i serveis continuats. 

I del

○ Desenvolupament de nous serveis (en col·laboració amb els departaments de la 
Generalitat de Catalunya o d’altres entitats) d’acord amb el model de finançament aprovat 
per la Comissió Executiva del Consorci AOC:

● Serveis Adm. de la Generalitat – entitats locals
● Serveis entitats locals – entitats locals:

finançament a càrrec dels pressupostos del Consorci AOC.



EACAT – Serveis de tramitació
Prestadors i procediments

o Departament de Governació i Administracions Públiques
o Àmbit subvencions: FEDER, PUOSC, Fons de cooperació local
o Àmbit de la gestió: pressupostos i liquidacions, eleccions al Parlament, plantilles de personal, exàmens de 

català (EAPC)

o Departament de la Presidència
o Anuncis de l’administració local (EADOP)

o Departament d’Acció Social i Ciutadania
o Àmbit subvencions: acollida d’immigrants, diverses de la secretaria de joventut, ICASS/DGAIA, Institut 

Català de la Dona 
o Àmbit de la gestió: sol·licitud de dades del títol de família nombrosa a efectes de bonificació de l’IBI.

o Departament de Medi Ambient i Habitatge
o Àmbit de subvencions: qualitat ambiental, Agència de Residus

o Departament de Cultura
o Àmbit de subvencions: totes les línies adreçades a administració local

o Departament d’Economia i Finances
o Àmbit de subvencions: PERC i PLEGAC (Energia)
o Àmbit de gestió: tutela financera, control i gestió econòmica,



EACAT – Serveis de tramitació
Prestadors i procediments

o Departament d’Educació
o Àmbit subvencions: escoles obertes, activitats extraescolars, escoles de música

o Departament de Política Territorial i Obres Públiques
o Àmbit subvencions: fons de foment de barris

o Departament d’Innovació, Universitat i Empresa
o Àmbit subvencions: AGAUR
o Àmbit de la gestió: cambres de comerç, cens de mercats municipals

o Departament de d’Interior i Relacions Institucionals
o Àmbit subvencions: participació ciutadana, protecció civil

o Consorci AOC
o Àmbit subvencions: noves tecnologies
o Àmbit de la gestió: cicle de vida dels certificats (CATCert), adhesió a projectes

o Altres
o Consell Audiovisual de Catalunya
o Sindicatura de Comptes
o Agència Catalana de Protecció de Dades



d’una
plataforma de tramitació

interadministrativa

El nou EACAT
Un concepte nou

a un
portal de serveis

per a les administracions

Ara treu-li més suc



• Evolució d’un producte ja existent

• una nova plataforma tecnològica (PL)
• més serveis
• noves utilitats
• més usabilitat
• més continguts

més portal
• No trenquem amb res, evolucionem per millorar 

“ara li traurem més suc!”

El nou EACAT
Ara treu-li més suc



El nou EACAT: més serveis
Ara treu-li més suc



La missió del Consorci AOC
VIA OBERTA a les línies estratègiques d’actuació
El nou EACAT: més serveis

Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per millorar la 
seva eficiència i eficàcia
Potenciar la interoperabilitat dels SI de les AAPP catalanes

Transmissió de dades i documents electrònics

LAECSP Art. 6.2.b):
Dret del ciutadà:
No aportar dades o documents que estiguin en poder de les administracions

●amb el consentiment de l’interessat en els termes de la LOPD o una norma 
amb rang de llei ho prevegi.
●les AAPP utilitzaran mitjans electrònics per obtenir aquesta informació.



VIA OBERTA
Les administracions treballen en xarxa





VIA OBERTA 
Requeridor: departament - beques
Emissor: entitat local - padró

















VIA OBERTA 
Requeridor: entitat local - contractació
Emissor: AGE - AEAT

















VIA OBERTA
Requeridor: entitat local – bonif. IBI 
Emissor: departament - TFN

















VIA OBERTA 
Requeridor: departament - autoritzacions
Emissor: col·legi professional – projecte visat

















Administració General de l’Estat
Agència Estatal d’Administració Tributària 
Tresoreria General de la Seguretat Social 
Direcció General de Policia   
Institut Nacional d’Estadística

Administració de la Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Institut d’Estadística de Catalunya

Administracions locals
Ajuntaments (padró municipal d’habitants)
Diputacions (delegació gestió tècnica de pmh

d’ajuntaments)
Col·legis professionals

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona

VIA OBERTA
Catàleg de serveis (maig 2008)



Administració General de l’Estat
•Direcció General de Trànsit   
Administració de la Generalitat de Catalunya (*)
•Servei d’Ocupació de Catalunya
•Registre de Cooperatives 
•Registre de Societats Laborals
•Certificats de nivell de llengua catalana
Col·legis professionals
•Col·legi de Notaris de Catalunya (s)
•Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (s)
•Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (s)
•Deganat dels Registradors de la Propietat i Mercantils de Catalunya (e)
•Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació (e)

(*) en col·laboració amb l’ODAE de la Generalitat
(s) / (e) convenis signats / convenis en elaboració

VIA OBERTA
En desenvolupament / estudi



Contractació: Acreditació d’estar lliure de deutes amb AEAT i amb TGSS.
• És possible incloure en el plecs de clàusules i en els modelatges administratius, les 

previsions sobre les autoritzacions necessàries per tal que els licitadors no hagin 
d’aportar les certificats d’estar lliure de deutes amb l’AEAT al corrent de pagament  
amb la TGSS. 

VIA OBERTA
Alguns casos d’ús

Subvencions, ajuts i beques: Verificació del nivell de renda via IRPF de AEAT. 
• Per a verificar els requeriments de nivell de renda per a optar a un determinat ajut o 

beca, es pot incorporar en el document de sol·licitud l’autorització de consulta a 
dades de IRPF, evitant haver d’aportar còpia de la declaració de renda. 

Segon intent de notificació: Verificació de les dades de residència
• Quan no ha estat possible realitzar una notificació per algun problema amb l’adreça, 

seria possible esbrinar l’adreça de l’interessat. 
• Amb la combinació dels serveis de padró en línea i del registre de població de 

Catalunya i verificació de dades de residència INE.

Autoritzacions i llicències d’obres: Documents visats electrònicament.
• Mitjançant la indicació del codi de referència del document del projecte visat pel 

col·legi professional i una autorització expressa d’accés dins el document de 
sol·licitud, és possible no sol·licitar còpia en paper del projecte visat. 



VIA OBERTA: un nou concepte

El camí per a consultar de forma telemàtica 
les dades i documents electrònics d’altres 

administracions i institucions, substituint així
l’aportació de certificats i documentació en 

paper per part dels interessats.

El camí per a consultar de forma telemàtica 
les dades i documents electrònics d’altres 

administracions i institucions, substituint així
l’aportació de certificats i documentació en 

paper per part dels interessats.



VIA OBERTA - Control i protecció de dades personals
Característiques generals

• Consentiment: (quan afectin dades de caràcter personal) cal realitzar la 
sol·licituds d’informació amb el consentiment del ciutadà o per l’aplicació
d’una norma amb rang de Llei que fa innecessari aquest.

• Autoritzacions a nivell d’organisme: cal acreditar que la informació es 
necessita per a una finalitat concreta prèviament autoritzada per l’entitat 
emissora a l’entitat sol·licitant. (Gestió per part del Consorci AOC).

• Autoritzacions a nivell d’usuari: cal tenir cura del control d’accés per 
part dels empleats públics de cada institució. (Responsabilitat de cada 
institució). 

• Les plataformes tecnològiques del Consorci AOC només arxiven 
informació de traçabilitat de les transmissions a efectes d’auditoria i 
control.



VIA OBERTA
Condicions

● Condició general: 
Adhesió al Conveni marc d’interoperabilitat

● Condicions específiques per a l’accés a cada producte:
Sol·licitud al Consorci AOC

● justificant (producte-emissor) / finalitat



VIA OBERTA: control i protecció de dades personals
Les autoritzacions a nivell d’organisme

Gestió mitjançant el SIRI 
(Sistema d’Informació de Recursos d’Interoperabilitat)

● L’organisme emissor fixa els mecanismes d’autorització per a cada 
parella producte/finalitat. Són possibles mecanismes:

Autorització explícita per part de l’emissor.
Autorització delegada al Consorci AOC.
Autorització automàtica.

● En tots dos casos, totes les operacions d’interoperabilitat són 
enregistrades en el SIRI.



VIA OBERTA
Mecanismes d’accés - I

Serveis Web

● Orientat a sistemes Arquitectura DSOA (Document Service Oriented Architecture)

● Mecanisme estàndard homogeni per a tots els emissors
● Model de seguretat: comunicació xifrada i signatura dels missatges
● Consultes síncrones i asíncrones
● Lots

Escenari

● Forta integració entre els sistemes del requeridor i el Consorci AOC
● Processos massius: concurrència i càrrega
● VIA OBERTA no és visible per als usuaris finals



VIA OBERTA
Mecanismes d’accés - II

A través d’EACAT

● Orientat al usuari Interacció manual
● Consultes síncrones

Escenari

● Es busca un reduït impacte organitzatiu
● Processos no massius
● Primeres experiències d’interoperabilitat

Ara treu-li més suc



El nou EACAT
(maig 2008)

=
SERVEIS DE TRAMITACIÓ

INTERADMINISTRATIVA

+

Ara treu-li més suc



Per tant, 
EACAT, què és?

• L’extranet de les administracions catalanes gestionada pel Consorci AOC.

• Una eina al servei de les administracions:

• Com espai telemàtic per al treball en xarxa.

• Com a canal de comunicació electrònic formal i segur.

• Com a punt d’accés a les eines i serveis d’Administració electrònica

Ara treu-li més suc



EACAT és …
accés a serveis per a les administracions catalanes

• Amb l’accés està restringit a usuaris donats d’alta al 
sistema. 

• Identificació amb certificat digital o amb usuari i 
contrasenya.

• Amb una gestió delegada de la seguretat.
• El paper del gestor d’EACAT de l’ens

• Qui tants usuaris com calgui
• Qui fa què les autoritzacions

• Amb un servei de suport de primer nivell:
• Per correu electrònic
• Per telèfon

Ara treu-li més suc

… i també amb informació oberta



VIA OBERTA

○ Una eina al servei de les administracions per tal que aquestes puguin reconèixer de 
forma efectiva el dret dels ciutadans a no presentar dades i documents electrònics que 
ja estan en poder d’alguna d’elles.

Tramitació interadministrativa

○ EACAT estableix un context tècnic i jurídic que permet la realització de tràmits dins un 
procediment administratiu entre administracions en format completament electrònic.

Proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i 
comunicacions que impulsin les administracions catalanes

Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’Administració catalana

Garantir els requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de les 
administracions amb els usuaris per mitjans electrònics

Generar confiança i potenciar la seguretat en l’ús d’internet

EACAT – accés a serveis 
Al servei de la missió

Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per 
millorar la seva eficiència i eficàcia

Potenciar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les AAPP catalanes



VIA OBERTA

○ Una eina al servei de les administracions per tal que aquestes puguin reconèixer de 
forma efectiva el dret dels ciutadans a no presentar dades i documents electrònics que 
ja estan en poder d’alguna d’elles.

Tramitació interadministrativa

○ EACAT estableix un context tècnic i jurídic que permet la realització de tràmits dins un 
procediment administratiu entre administracions en format completament electrònic.

EACAT – accés a serveis 
Al servei de la missió

Potenciar l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics entre les AAPP per 
millorar la seva eficiència i eficàcia

Potenciar la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les AAPP catalanes



• EACAT es constitueix com a punt d’accés als serveis que el Consorci AOC i 
CATCert posen a disposició de les administracions.

Proporcionar suport als projectes d’ús intensiu de les tecnologies de la informació i 
comunicacions que impulsin les administracions catalanes

Potenciar la reusabilitat de les solucions a l’Administració catalana

Garantir els requisits de seguretat jurídica i tècnica en la relació de les 
administracions amb els usuaris per mitjans electrònics

Generar confiança i potenciar la seguretat en l’ús d’internet

EACAT – accés a serveis 
Al servei de la missió



Ara “li traurem més suc”,

… … …

i més endavant també:

amb més serveis, 

més funcionalitats,

…

El nou EACAT ... en continua evolució
Ara treu-li més suc



El nou EACAT ... en continua evolució
Ara treu-li més suc

SMS

e-REGISTRE

PASSI



Ara treu-li més suc

El nou EACAT: www.eacat.cat

Continuarà…

http://plpre.eacat.net/


El nou EACAT: www.eacat.cat

Pantalles de la 
demostració en real

Ara treu-li més suc

http://plpre.eacat.net/
















www.aoc.cat
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