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e-TAULER

Què és l’e-TAULER?

● Un servei del Consorci AOC adreçat a les Administracions catalanes, que permet la 

publicació i la consulta electrònica dels edictes i anuncis, tant de matèries de 

competència local, com procedents d’altres administracions públiques, que per 

disposició legal o reglamentària cal informar públicament.

● Més del 80% del que es publica en un tauler municipal procedeix d’altres administracions.

● Aprofita que la publicació en la seu electrònica de l’ens, pot substituir o complementar 

la publicació en el tauler tradicional (art.12 LAECSP).

● Facilita una eina de publicació certificada amb automatismes associats a la gestió de la 

publicació dels edictes (control de períodes d’exposició, generació de diligències, etc.) 

Principals funcionalitats:

● Gestió de la publicació (estats).

● Gestió de matèries (agrupacions lògiques, per àmbits funcionals, organització, 

procedències,...)

● Publicació certificada: evidències electròniques del procés de publicació.

● Integrable a la seu electrònica (modalitat “marca blanca”).

● Integrable amb sistemes de gestió mitjançant serveis Web.

● Enviament i recepció electrònica d’edictes interadministratius.



Beneficis per a les administracions

● Millora en l’eficiència de les administracions (de les titulars dels taulers i, 

donat el cas, de les sol·licitants de les publicacions)

○ Automatització dels processos de publicació i retirada dels edictes i anuncis.

○ Publicació interadministrativa: mitjançant EACAT es poden enviar edictes i 

anuncis per a ser publicats en taulers d’altres ens, amb un elevat grau 

d’automatització i rebre els comprovants de la publicació.

○ Integrable amb altres aplicatius de l’ens (gestors d’expedients,...).

Estalvi de temps en els procediments (especialment en els interadministratius).

Estalvi de costos (paper, correu postal i gestió administrativa).

Beneficis per a la ciutadania

● Millora de l’eficàcia de la informació pública exigida per la legislació

○ Accessible des d’Internet: no requereix la consulta presencial al tauler de l’ens.

e-TAULER

http://www.eacat.cat/


e-TAULER - regulació a les ordenances locals

● Els taulers electrònics han de regular-se mitjançant ordenances locals.

● El servei e-TAULER proveirà de modelatges jurídics d’acompanyament la seva 

implantació.

○ Exemple (Ordenança tipus reguladora de l’Administració Electrònica de Localret):

http://www.localret.cat/serveis/ambit-juridic/administracio-electronica


Modalitats d’accés al servei e-TAULER

Accés dels treballadors públics al servei e-Tauler:

• Mitjançant l'EACAT: Aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament

tècnic per part de l'ens i, per tant, es pot posar en servei immediatament.

• El mòdul de publicació/retirada d’edictes de l’e-Tauler es pot integrar als

sistemes de l’ens que gestionen el cicle de vida d’un edicte (estats, rols,

...), mitjançant serveis web.



Modalitats d’accés al servei e-TAULER

Accés dels ciutadans als anuncis i/o edictes:

• No requereix mecanismes per a la identificació. 

• Mitjançant pantalles "marca blanca“ dissenyades pel Consorci AOC i

personalitzables amb la imatge corporativa de l'ens i l’escut. Aquesta

modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l'ens i, per

tant, es pot posar en servei immediatament.

• Mitjançant serveis web: l'ens pot dissenyar a mida les pantalles d'accés

per al ciutadà. Aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de

l'ens per a desenvolupar-los.



Components de l’e-TAULER

Vista treballadors públics Vista ciutadania

Marca blanca dins de la SEU-e

TR

Backoffice propi de l’ens via WS Pantalles desenvolupades per l’ens
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Organismes externs
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Pantalles entorn empleat públic



Pantalles entorn empleat públic : enviament d’edictes a eTaulers

d’altres ens mitjançant EACAT



Pantalles entorn empleat públic : enviament d’edictes a e-TAULER 

d’altres ens. Registre d’entrada i sortida d’EACAT



Pantalles entorn ciutadà: Consulta de l’e-TAULER



L’Administració Oberta a tots
www.aoc.cat

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les 
possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

http://www.aoc.cat/

