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Informe de l’Assessoria Jurídica del Consorci AOC sobre el compliment dels 
requeriments legals de la tramitació interadministrativa electrònica de l’Extranet de les 
Administracions Catalanes (EACAT) 
 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Es sol·licita a aquesta AAJJ un informe sobre el compliment dels requeriments legals de la 
tramitació interadministrativa electrònica de l’Extranet de les Administracions Catalanes 
(EACAT) 
  
 
 
MARC LEGAL 
 
L’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, determina que les administracions públiques han d’utilitzar preferentment els mitjans 
electrònics en les seves comunicacions amb altres administracions públiques i que les 
condicions que regeixen aquestes comunicacions s’han de determinar entre les 
administracions públiques participants. 
 
L’article 107.5 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya, estableix que s’han d’utilitzar normalment els mitjans 
electrònics en les relacions i les comunicacions amb les altres administracions, amb ple 
respecte al principi d’interoperabilitat, i que les condicions que regeixen aquestes 
comunicacions s’han de determinar entre les administracions públiques participants. 
 
L’article 24 de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, concreta els requeriments de seguretat jurídica que han de reunir les 
comunicacions entre les entitats del sector públic per mitjans electrònics. Entre altres 
requeriments s’exigeix, l’autenticació i la identificació de les entitats emissores i de les 
persones a llur servei responsables de la comunicació, de les entitats receptores, de la 
constància de les comunicacions en els registres respectius, i de la seguretat, la integritat i la 
disponibilitat de les dades i els documents transmesos. 
 
L’article 41 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions publiques de Catalunya, regula els registres administratius establint que 
aquests han de permetre l’anotació fidedigna de la presentació dels documents adreçats a les 
administracions públiques de Catalunya i dels que aquestes adrecen a altres administracions o 
als particulars. En concret es determina que els registres administratius electrònics són els que 
permeten a les persones interessades presentar qualsevol document o comunicar-se amb les 
administracions públiques en suport electrònic i que a cada administració pública ha d’existir, al 
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menys, un sistema de registres administratius electrònics suficient per a recepció dels 
documents que se li adrecen.  
 
 
 
REQUERIMENTS LEGALS  DE LA COMUNICACIÓ INTERADMINISTRATIVA 
ELECTRÒNICA 
 
Del marc legal analitzat es desprèn que la comunicació per mitjans electrònics entre les  
administracions públiques ha de garantir el compliment dels requeriments següents:   
 

- Canal preferent: Des del moment en que es disposa d’un canal electrònic habilitat i 
accessible per a totes les administracions, aquest ha de ser el canal preferent. 

- Condicions per acord de les administracions implicades: Les administracions implicades 
han de pactar les condicions en que es produeixen aquestes comunicacions. 

- Respecte al principi de interoperabilitat: les administracions públiques han de garantir 
un nivell adequat d’interoperabilitat tècnica, semàntica i organitzativa dels sistemes i 
aplicacions que utilitzin. 

- L’autenticació i la identificació de les entitats emissores, de les persones al seu servei, i 
de les entitats receptores: Les administracions públiques utilitzen, en les seves 
relacions per mitjans electrònics, sistemes de signatura electrònica que siguin 
conformes al que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura 
electrònica,i que resultin adequats per garantir la identificació dels participants i, si 
s’escau, l’autenticitat i integritat dels documents electrònics. 

- Constància de les comunicacions en els registres: Quan s’escaigui, les comunicacions 
entre administracions públiques s’han de registrar de sortida en el registre electrònic de 
l’ens emissor i d’entrada en el registre electrònic de l’ens emissor.   

- Seguretat: Entesa com el conjunt d’actuacions encaminades a protegir els sistemes 
d’informació dels riscos possibles. Es pot tractar de mesures de prevenció, de 
dissuasió, de protecció, de detecció i reacció, o de recuperació. 

- Integritat i disponibilitat de les dades i els documents tramesos: Per tal de garantir que 
les dades i els documents tramesos no han estat alterats de manera no autoritzada i 
que les entitats o processos autoritzats hi tenen accés quan ho requereixen. 

 
 
CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DE EACAT 
 
L’EACAT està donant resposta a les necessitats de tramitació interadministrativa per mitjans 
electrònics de les administracions catalanes des de l’any 2003.  
 
Tots els ens, en el moment de l’adhesió a la plataforma EACAT, van acceptar les condicions 
que havien de regir les comunicacions a través de la plataforma, determinant-se que aquelles 
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condicions es podrien revisar si l’escenari normatiu o tècnic així ho requeria. Així mateix, tots 
els ens adherits  van crear un registre auxiliar electrònic per a la formalització de la recepció i 
tramesa de la documentació associada als tràmits interadministratius disponibles a la 
plataforma.  
 
Les condicions d’utilització de la plataforma han anat evolucionat amb els canvis normatius i 
són publiques i conegudes pels ens adherits. 
 
Pel que fa a la identificació tant de l’ens com de les persones usuàries d’aquell, en el 
procediment d’adhesió es designa el gestor de l’ens, encarregat de la gestió de les 
autoritzacions d’accés a l’EACAT dels usuaris del seu organisme. L'identificador dels usuaris 
serà el seu NIF i l’autenticació es podrà realitzar mitjançant  l’ús de la paraula de pas que 
proporciona el mateix sistema al gestor o bé mitjançant l’ús de qualsevol certificat classificat 
pel Consorci AOC. L'usuari registrat o el seu gestor podran canviar la paraula de pas en 
qualsevol moment, d'acord amb el procediment establert. Els mitjans d’accés de l'usuari 
registrat tenen caràcter personal i intransferible i és la seva responsabilitat fer-ne un ús diligent 
i fer tot el que sigui necessari per impedir l'accés al portal per part de tercers mitjançant el seu 
identificador. 
 
Totes les trameses que es realitzen a través d’EACAT requereixen de, com a mínim, una 
signatura electrònica sobre el document normalitzat principal. Els documents adjunts poden o 
no anar signats en funció del que es determini. En tot cas, la plataforma garanteix la integritat 
del conjunt de documents que composen la tramesa.  
 
Amb caràcter general, per a la signatura electrònica del document normalitzat principal, 
s’empra signatura electrònica amb un certificat electrònic reconegut, a no ser que en la 
regulació del tràmit s’estableixin altres mecanismes o certificats. 
 
Des del punt de vista tècnic, L’EACAT utilitza protocols i formats estàndards tant pel que fa a 
l’establiment del canal de comunicació com pel que fa a les dades i els documents 
intercanviats. 
 
En relació a la constància de les comunicacions en els registres, quan un ens és destinatari 
d’una tramesa actua com a “receptor” i, en aquest cas: 
 

- El registre electrònic realitza l’anotació d’entrada de les sol·licituds, escrits i 
comunicacions provinents de qualsevol dels ens adherits. 

- Les sol·licituds, escrits o comunicacions provinents de qualsevol administració o entitat 
pública adherida a EACAT es consideren vàlides i produeixen els efectes jurídics 
previstos per la normativa en cada supòsit.  

- El registre electrònic emet un rebut que conté el número d’assentament, la data i hora 
de registre i una còpia del document normalitzat principal. 

- EACAT emet un avís per correu electrònic a les adreces indicades per l’organisme 
receptor amb les entrades que es produeixen en el registre electrònic. 

http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats�
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats�
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Signatura-electronica-i-seguretat/Validador/Classificacio-Certificats�
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Quan un ens efectua una tramesa actua com a “emissor”, en aquest cas: 
 

- El registre electrònic realitza l’anotació de la sortida de la sol·licitud, escrit o 
comunicació adreçades a qualsevol dels ens adherits a EACAT. 

- Es poden enviar per aquest canal qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçat a 
altres administracions o entitats públiques adherides a EACAT referits a procediments i 
tràmits previstos al catàleg. Aquestes trameses es consideren vàlides i produeixen els 
efectes jurídics previstos per la normativa en cada supòsit. 

Per donar compliment a aquests requeriments de registre, els ens adherits a la plataforma 
garanteixen que disposen:  
 

- D’un registre electrònic integrat en el registre general de l’ens, tècnicament accessible 
per Internet des dels sistemes del Consorci AOC d’acord als requeriments especificats 
en el servei “registre unificat”(MUX) i amb una garantia de disponibilitat de 24x7.  

- D’un registre electrònic específic, degudament legalitzat, que resideix als sistemes del 
Consorci AOC, que anomenem registre dels serveis AOC. El registre auxiliar telemàtic 
creat en el moment de l’adhesió a EACAT, d’acord amb la disposició transitòria única 
de la llei 11/2007, és aquest registre electrònic. 

L’EACAT s’executa en un context controlat pel Consorci AOC on s’apliquen mesures de 
seguretat de caràcter físic (control d’accés, instal·lacions, etc.), sobre els procediments i 
personal i per a la recuperació en cas de desastre. 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Vistos, per una banda els requeriments que les normes vigents estableixen a les 
comunicacions interadministratives i per una altra, les condicions jurídiques, organitzatives i 
tècniques de funcionament de EACAT es pot concloure que la comunicació interadministrativa 
efectuada a través de la plataforma EACAT té plena validesa jurídica. 
 
 
 
 
 
Barcelona, 8 d’octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 


