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Model català 
d’interoperabilitat
Serveis disponibles

Jornada d’Administració electrònica
El dret a no presentar documents que 
estan en poder de les administracions 
Cal continuar marejant el ciutadà?

Barcelona, 30 de setembre de 2010

Joan A. Olivares Obis
Director gerent 
Consorci AOC
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Model català d’administració electrònica
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Model català d’administració electrònica
Art. 5 LUMESPC

a) La incorporació dels mitjans electrònics en llur activitat ordinària
per a millorar l’accessibilitat, la transparència, l’eficàcia, l’eficiència 
i la qualitat de la prestació de serveis als ciutadans, i la gestió 
interna.

b) La cooperació i la col·laboració institucionals en la creació i la 
posada a disposició del sector públic de Catalunya  
d’infraestructures i de serveis comuns d’administració electrònica 
que garanteixin la interoperabilitat dels sistemes d’informació i que 
facin possible llur ús per les entitats que integren el sector públic 
per a fer més eficaç i econòmic l’oferiment de serveis als ciutadans
i a les empreses.

c) La definició i el desenvolupament comú de polítiques i iniciatives 
de caràcter organitzatiu i tecnològic que maximitzin l’eficiència i la 
reutilització dels serveis i les aplicacions que els desenvolupen.
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Model català d’administració electrònica
Art. 5 LUMESPC

cooperació

col·laboració institucional

infraestructures i de serveis comuns

interoperabilitat

definició i el desenvolupament comú 

reutilització de serveis i aplicacions
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Model català d’administració electrònica

• En el desenvolupament d’aquest model…
… el Consorci AOC és un actor rellevant.

• Llei d’ús dels mitjans electrònics al sector
públic de Catalunya
• Consolida el rol del Consorci AOC
• Encomana noves funcions i responsabilitats
• Per al conjunt de les administracions catalanes
• Específicament en relació a les entitats locals

• Serveis per al reconeixement dels drets dels
ciutadans en matèria d’administració electrònica
 Obligacions dels ens locals
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Obligacions derivades de la legislació en el món local

Tramitació electrònica

Informació sobre l’avenç de l’administració electrònica als ajuntaments
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473

http://delta.icc.es/ideLocal/visorAOC.jsp�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473�
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Obligacions derivades de la legislació en el món local

Perfil de contractant

Informació sobre l’avenç de l’administració electrònica als ajuntaments
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473

http://delta.icc.es/ideLocal/visorAOC.jsp�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473�
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Obligacions derivades de la legislació en el món local

Seu electrònica

Informació sobre l’avenç de l’administració electrònica als ajuntaments
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473

http://delta.icc.es/ideLocal/visorAOC.jsp�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473�
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Model català d’administració electrònica

• En el desenvolupament d’aquest model…
… el Consorci AOC és un actor rellevant.
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Model català d’administració electrònica

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 la promoció d’iniciatives,
el desenvolupament de productes i la gestió
de serveis d'ús intensiu de les tecnologies de
la informació i les comunicacions.



inici

Potenciar l’intercanvi d’informació; la col·laboració 
interadministrativa; la interoperabilitat en tant que 
capacitat de les organitzacions (més enllà de la tecnología)

Àmbit d’actuació fonamental del Consorci AOC
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Potenciar l’intercanvi d’informació; la col·laboració 
interadministrativa; la interoperabilitat en tant que 
capacitat de les organitzacions (més enllà de la tecnología)

Àmbit d’actuació fonamental del Consorci AOC

Objectius estratègics:

No demanar als ciutadans cap document acreditatiu
que ja disposa l’Administració Pública o ens
col·laboradors, assegurant el compliment de la LOPD.
(Reconèixer el dret dels ciutadans s/.LAECSP).

Reduir el temps i els costos dels tràmits i
comunicacions interadministratives, mitjançant
l’intercanvi d’informació per mitjans telemàtics
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a) Un canal segur 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.

b) La solució jurídica, tecnològica i organitzativa de
caràcter comú de les administracions catalanes per a
fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar documents
i dades que ja obrin en poder de les administracions
públiques.

c) El camí per fer eficient el reconeixement d’aquest dret
per part del conjunt de les administracions catalanes

:  un nou concepte
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Les administracions treballen en xarxa
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Actuacions del Consorci AOC:
- Plataforma tecnològica(PCI)
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Actuacions del Consorci AOC:
- Arquitectura jurídica

Conveni marc d’interoperabilitat
Convenis específics d’accés 

)
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Actuacions del Consorci AOC:
- Interconnexions tecnològiques
)
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Requeridor: Entitat local  - Finalitat: Bonificació IBI 
Emissor: Departament d’Acció Social- TFN
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Requeridor: Entitat local  - Finalitat: Bonificació IBI 
Emissor: Departament d’Acció Social- TFN
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Requeridor: Departament - Finalitat: Autorització 
Emissor: Col·legi professional – Documents visats
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Requeridor: Entitat local  - Finalitat: contractació
Emissor: AEAT – Situació deutes tributaris
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Requeridor: Departament – Ajuts i subvencions 
Emissor: Ajuntament – Padró municipal d’habitants



inici

Administració General de l’Estat (AGE)
Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT)
Estar al corrent d’obligacions tributàries
Dades de l’IRPF i nivell de renda

Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)
Estar al corrent de pagament amb la SS
Informe d’alta laboral a data concreta
Acreditació d’activitat agrària per compte pròpia

Direcció General de Policia (DGP)
Dades d’identitat (en substitució fotocòpia DNI/NIF o NIE)

Institut Nacional d’Estadística (INE)
Dades de residència (substitució fotocòpia volant d’empadronament)

Catàleg de dades i documents disponibles
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Administració General de l’Estat (AGE)
Direcció General de Trànsit (DGT)
Informe de vehicle
Comunicació de deutors de l’impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

En breu: Direcció General del Cadastre (CADASTRE)
Dades cadastral
Titularitat d’un bé immoble

En breu: Instituto Nacional de Empleo (INEM)
Dades de prestacions d’atur
Imports de prestacions actuals i per períodes

Catàleg de dades i documents disponibles
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Administració de la Generalitat de Catalunya
Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC)
Dades del Títol de Família Nombrosa (TFN)
Grau de discapacitat

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT)
Dades de residència/convivència

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Certificat d’inscripció demandant d’ocupació
Certificat d’últim període d’inscripció i de períodes d‘inscripció
Certificat de perceptor de prestacions econòmiques per atur
Certificat de dades personals que consten al SOC
Certificat demandant d’ocupació no ocupat (DONO)

Catàleg de dades i documents disponibles
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Administració de la Generalitat de Catalunya
En breu: Departament d’Economia i Finances
Dades del Registre de Licitadors (RELI)

En breu: Departament de Treball
Dades del Registre de Cooperatives i Societats Laborals

En breu: Departament de Justícia
Dades del Registre d’Entitats Jurídiques

Catàleg de dades i documents disponibles
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Col·legis professionals
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantil (CORPME)

Registre de la Propietat (REG PRO)
Nota localització de propietats
Nota simple informativa de titulars i càrregues sobre finques

Registre Mercantil (REG MER)
Nota mercantil sobre societats i representants

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC);
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació

de Barcelona (CAATEEB);
Colegio de Ingenieros de Telecomunicación (COIT)
Documents visats
Dades tècniques

Catàleg de dades i documents disponibles
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Administracions locals
Ajuntaments i diputacions o consells comarcals (per delegació)
Dades de residència del padró municipal d’habitants
Dades de convivència del padró municipal d’habitants

Actualment, hi ha 715 ajuntaments amb el Padró Municipal 
d’Habitants interoperable “on line”

 Representa el 86,84 % de la població de Catalunya

Catàleg de dades i documents disponibles
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Protecció de dades personals

• 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.



inici

Nº de dades i documents intercanviats

Indicadors

2008 2010
Gen-Ago

20092007

66.000
154.000

1.625.000

1.965.000
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Obligacions derivades de la legislació en el món local
Accés electrònic a informacions d’altres administracions 

Informació sobre l’avenç de l’administració electrònica als ajuntaments
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473

?

http://delta.icc.es/ideLocal/visorAOC.jsp�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473�
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Adherits al 
conveni marc d’interoperabilitat

Obligacions derivades de la legislació en el món local
Accés electrònic a informacions d’altres administracions 
Ajuntaments

Informació sobre l’avenç de l’administració electrònica als ajuntaments
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473

http://delta.icc.es/ideLocal/visorAOC.jsp�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473�
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Consumidors de
serveis de VIA OBERTA

Obligacions derivades de la legislació en el món local
Accés electrònic a informacions d’altres administracions 
Ajuntaments

Informació sobre l’avenç de l’administració electrònica als ajuntaments
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473

http://delta.icc.es/ideLocal/visorAOC.jsp�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473�
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Informació sobre l’avenç de l’administració electrònica als ajuntaments
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473

Adherits al 
conveni marc d’interoperabilitat

Obligacions derivades de la legislació en el món local
Accés electrònic a informacions d’altres administracions 
Consells comarcals

http://delta.icc.es/ideLocal/visorAOC.jsp�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473�
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Informació sobre l’avenç de l’administració electrònica als ajuntaments
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473

Consumidors de
serveis de VIA OBERTA

Obligacions derivades de la legislació en el món local
Accés electrònic a informacions d’altres administracions 
Consells comarcals

http://delta.icc.es/ideLocal/visorAOC.jsp�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2473�
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Guia d’ús 
dels serveis per a les entitats locals
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Orientació de serveis segons els àmbits de gestió de 
l’administració

Ajuts, subvencions i beques

Serveis Socials

Contractació pública

Processos selectius

Llicències i permisos administratius

Gestió d’ingressos públics (tributs)

Notificacions i comunicacions administratives

Vegeu Guia breu d’ús dels serveis Via Oberta

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/Inici/SERVEIS/Serveis-de-col·laboració-interadministrativa/Via-Oberta/Com-utilitzar-ho�
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Finalitat Servei Emissor Normes*
Conèixer  el nivell renda 
de l’interessat en rebre 
ajut o subvenció

Dades de l’IRPF AEAT Art 13.1 i 14.1c) L38/2003 general 
de subvencions; Bases reguladores 
(BR) i convocatòria de l’ajut o 
subvenció

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

Estar al corrent 
d’obligacions
tributàries

AEAT Art 13.2e), 14.e) i 34.5 L38/2003 
general de subvencions; BR i 
convocatòria de l’ajut o subvenció

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

Estar al corrent  de 
pagament 

TGSS Art 13.2e), 14.e) i 34.5 L38/2003 
general de subvencions; BR i 
convocatòria de l’ajut o subvenció

Verificar les dades 
d’identitat de l’interessat

Dades d’identitat DGP Art 13.1 i 14.1c) L38/2003 general 
de subvencions; BR i convocatòria 
de l’ajut o subvenció

Verificar les dades de 
residència de l’interessat

Dades de 
residència

INE
PADRÓ
IDESCAT

Art 13.1 i 14.1c) L38/2003 general 
de subvencions; BR i convocatòria 
de l’ajut o subvenció

Àmbit: Ajuts i subvencions

*Normes reguladores que atribueixen l’ens la competència per conèixer les dades i documents
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Finalitat Servei Emissor Normes*
Conèixer  si l’interessat 
percep prestacions 
econòmiques per  atur

Certificat perceptor 
de prestacions

SOC Art 13.1 i 14.1c) L38/2003 general 
de subvencions; BR i convocatòria 
de l’ajut o subvenció

Comprovar  dades 
relatives a propietats de 
l’interessat

Nota simple REG 
PRO

Art 13.1 i 14.1c) L38/2003 general 
de subvencions; BR i convocatòria 
de l’ajut o subvenció

Comprovar  dades 
relatives a una societat i 
els seus representants 
sol·licitants de subvenció

Nota mercantil REG
MER

Art 13.1 i 14.1c) L38/2003 general 
de subvencions; BR i convocatòria 
de l’ajut o subvenció

…Àmbit: Ajuts i subvencions

*Normes reguladores que atribueixen l’ens la competència per conèixer les dades i documents

Exemple: Concessió d’ajuts menjador i transport escolar per part dels 
consells comarcals.
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*Normes reguladores que atribueixen l’ens la competència per conèixer les dades i documents

Finalitat Servei Emissor Normes*

Comprovar que 
l’adjudicatari està al 
corrent d’obligacions 
tributàries

Estar al corrent 
d’obligacions 
tributàries

AEAT Art 135.4 L30/2007 de contractes 
del sector públic

Comprovar que 
l’adjudicatari està al 
corrent  de pagament 
amb la SS

Estar al corrent  de 
pagament

TGSS Art 135.4 L30/2007 de contractes 
del sector públic

Àmbit: Contractació pública

Exemple: Adjudicació de contractes administratius ordinaris per part dels 
ajuntaments.
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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
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EACAT

● Orientat al usuari  Interacció manual
● Consultes síncrones

Escenari

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

Mecanismes d’accés - II

Ara treu-li més suc
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Més informació

Guia d’ús dels serveis Via Oberta per a les entitats locals catalanes
(publicada al web del Consorci AOC, www.aoc.cat)

Bústia d’informació: implantacio@aoc.cat
Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU): 902 901 080 - suport@aoc.cat

http://www.aoc.cat/�
mailto:implantacio@aoc.cat�
mailto:suport@aoc.cat�
mailto:implantacio@aoc.cat�
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Moltes gràcies per la vostra atenció!
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