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Introducció
q El Consorci AOC impulsem l’elaboració d’indicadors que permetin als responsables 

polítics i directius públics conèixer el retorn social de les iniciatives d’administració 
digital i govern obert, i així avaluar de forma sistemàtica i rigorosa la seva efectivitat 
i eficiència, per tal que els responsables polítics i directius públics puguin decidir 
prioritats i prendre les millors decisions.

q Un dels àmbit clau d’avaluació és l’estalvi econòmic de l’administració digital i 
comparar-ho amb els costos associats d’inversió i manteniment. Les 
administracions públiques tenim que vetllar per al bon ús dels recursos públics.

q Per aquest motiu, l’any 2014 el Consorci AOC va iniciar un projecte intern per a 
utilitzar una metodologia d’estalvis econòmics de l’administració digital.

q D’entrada ens vam adreçar a tots els organismes públics que teníem constància que 
havien publicat estudis d’estalvis en l’àmbit de serveis de l’administració digital, a 
nivell estatal i europeu. I els vam demanar, per a poder ser rigorosos, que ens 
facilitessin el detall de les seves metodologies per a conèixer com havien fet els 
càlculs d’estalvis per a cada servei. Sorprenentment, cap dels organismes ens va 
respondre amb la informació detallada de la metodologia emprada, tot i que vam fer 
diversos intents reclamant la informació.

q A partir d’aquesta situació, el Consorci AOC va decidir elaborar aquesta 
metodologia.



Objectius de l’estudi

qEstalvis de la tramitació digital vs la presencial 
per a un conjunt de serveis d’administració 
digital

qEnquestes a la ciutadania sobre les barreres de 
la tramitació electrònica



Abast

q L’estudi analitza el següent conjunt de serveis d’administració digital
● Tramitació electrònica (eTRAM)
● Factura electrònica (eFACT)
● Notificació electrònica (eNOTUM)
● Tramitació interadministrativa (EACAT tràmits)
● Intercanvi de dades entre AAPP (Via Oberta)
● Tauler d’edictes i anuncis electrònic (eTauler)
● Arxiu documental (iArxiu)
● Repositori documental (DESA’L)

q Els resultats es poden aplicar a qualsevol aplicació de gestió que gestiona 
aquests serveis i, també, als serveis AOC associats



Actuacions realitzades

Per a elaborar aquesta metodologia es van realitzar les següents actuacions:
q Identificació dels serveis digitals d’administració digital amb més impacte
q Definició de l’ “user journey” per a cadascun dels serveis.
q Anàlisi dels passos del procés (journey) en els que hi ha un estalvi en la 

tramitació presencial, respecte a la presencial
q Càlcul dels estalvis en temps i/o diners associats desglossats per part del 

ciutadà i per part de l’administració
q Realització supervisada dels tràmits o actuacions per part d’un usuari, 

verificant la validesa dels estalvis estimats
q Entrevistes a usuaris (ciutadans o empleats públics) per a validar la 

percepció dels estalvis en la tramitació electrònica.
● Es van realitzar enquestes en línia i enquestes presencials més 

profundes i qualitatives



Nota metodològica
q Per a calcular els estalvis de l’administració digital s’han analitzat els costos de 

la tramitació presencial d’una mostra d’actuacions. Aquests costos són 
variables en funció d’un conjunt ampli de variables. En aquest estudi s’ha 
agafat una estimació de costos, en banda baixa dels casos analitzats que 
entenem que ens garanteixen que la gran majoria de les AAPP gaudiran de 
l’estalvi associat pel fet de gestionar digitalment.

q Amb aquest criteri, s’ha d’entendre que aquest estudi planteja un import mínim 
o garantit d’estalvi, que pot ser superior o molt superior en funció de les 
circumstàncies o l’eficiència de cada administració.

q Els estalvis pel fet d’implantar i utilitzar la administració digital són de dos tipus:
● Directes: sempre es produeixen. Per exemple, si el ciutadà fa un tràmit 

electrònic, no ha de fer cap desplaçament a una oficina de l’administració i 
sempre hi ha un estalvi en temps i diners.

● Potencials: hi ha una oportunitat d’estalvi que només es efectiva si 
l’Administració l’aprofita. Per exemple, si el ciutadà fa un tràmit electrònic, 
hi haurà menys feina d’atenció i registre d’entrada a l’OAC. Aquest estalvi 
de feina s’aprofitarà (serà efectiu) si l’empleat públic aprofita aquest temps 
per a fer altres tasques profitoses o bé si calen menys empleats a l’AOC 
per a donar el mateix servei.



Criteris generals de costos i estalvis

Els principals àmbits d’estalvi que s’han identificat i s’han analitzat 
detalladament són els següent:

● Desplaçament
● Temps valora en €

○ Cost mig salarial d’un empleat públi
● Possible pèrdua i/o error en la classificació del document
● Gestió documental i arxiu
● Temps per a la gestió dels documents
● Enviament postal o missatger



Estalvis: resum executiu

Servei
Estalvi Ciutadà 

(per tràmit)
Estalvi AAPP 
(per tràmit) Estalvi total

Tramitació (e-TRAM) 12,1 €                 6,1 €                  18,3 €             
Factures (e.FACT) 5,5 €                    6,8 €                  12,3 €             
(Notificacions) eNOTUM 2,9 €                    12,1 €               15,0 €             
Tramitació interadministrativa 
(EACAT) 11,1 €               11,1 €             
Intercanvi dades entre AAPP 
(Via Oberta) 1,3 €                    3,3 €                  4,6 €                
Tramitació intraadminitrativa 
(Valisa) 11,1 €               11,1 €             
Repositori documental (DESA'L) 
i Arxiu històric (iArxiu) 2,2 €                  2,2 €                
Tauler edictes i anuncis 
(Tauler-e) 5,0 €                  5,0 €                



Estalvis de la tramitació electrònica (e-TRAM)



Estalvis de la factura electrònica (e.FACT)



Estalvis de la notificació electrònica (eNOTUM)



Estalvis de la tramitació inter i intra
administrativa (EACAT tràmits i Valisa)

Nota: aquest anàlisi s’ha 
fet amb EACAT tràmits i 
s’ha extrapolat 
posteriorment a Valisa



Intercanvi de dades entre AAPP 
(Via Oberta)



Despeses i elements comuns de la tramitació 
administrativa
Aquestes dades s’han utilitzat en els càlculs dels estalvis dels serveis

Material d'arxius Cost document en €
Armari arxivador (Capacitat 4 calaixos = 1000 documents (2 fulls/doc.)) 0,30 €                        
Fotocòpies (1 per document) 0,08 €                        
Carpetes, clips, etiquetes, etc 0,09 €                        
Espai físic ((cost m2 * 8 anys de vida) / 1000 documents) 0,77 €                        
Trasllat a l'arxiu central 0,93 €                        
TOTAL PER DOCUMENT 2,17 €                        

Espai físic factura ((cost m2 * 5 anys de vida) / 1000 documents) 0,48 €                        
TOTAL PER FACTURA 1,88 €                        

Preu armari arxivador 4 calaixos 300 €                         
Capacitat armari (documents) 1000
Preu per fotocòpia (paper i tinta) 0,04 €                       
Cost lloguer / m2 8 €                             
Nº anys de vida per document 8
Nº anys de vida factura 5
Trasllat a l'arxiu central (min) 6

Cost transport públic 1,00 €                       
Salari mig/hora 9,30 €                       
Salari mig/minut 0,16 €                       



Enquestes a la 
ciutadania sobre les 

barreres de la 
tramitació electrònica



Enquestes a la ciutadania sobre les 
barreres de la tramitació electrònica

q25 enquestes exitoses

qEnquesta presencial en espais públics i 
Ajuntament de Barcelona



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)

q Mitjana de tràmits anuals per ciutadà: 1,4



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)
q Ha realitzat mai algun tràmit electrònic? Quin?

● Si: 61%
○ Multes
○ Cita DNI i/o passaport
○ ITV
○ Volant empadronament
○ Beca econòmica
○ Queixes
○ Impost sobre vivenda
○ Étc.

● No: 39%



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)

q Mitjana: 7.27



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)

q Disposa d’identificació electrònica? L’ha utilitzat mai? 
Quina?

● Si: 65.22%
○86.67% es refereixen exclusivament al DNI-e
○Només el 20% ha utilitzat algun cop el DNI-e

● No: 34.78%



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)

q Quin és l’avantatge principal que creu que tenen els tràmits 
electrònics? (Pregunta oberta)

● Temps: 34.78%
● Comoditat: 30.44%
● Rapidesa: 21.74%
● Disponibilitat: 8.70%
● Estalvi ecològic: 4.34%



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (presencials)



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica per Internet

q Mostra: 2.000 ciutadants que han sol·licitat idCAT en 
els darrers mesos

q Enquestes exitoses: 238



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (en línia)

q Mitjana de tràmits anuals: 3,18



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (en línia)

q Ha realitzat mai algun cop un tràmit electrònic?
● Sí: 77.31%
● No: 22.69%

q Si alguna vegada heu realitzat un tràmit electrònic, com 
valoraríeu l’experiència?
● Mitjana: 7.84



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (en línia)

q Disposeu d’identificació electrònica?
● Sí: 79%
● No: 21%

q L’heu fet servir alguna vegada?
● Sí: 84.13%
● No: 15.87%



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (en línia)

q Si us plau, endreceu per ordre d’importància els 
següents avantatges dels tràmits electrònics:

● Estalvi de temps (cues, desplaçaments, etc.)
● Comoditat
● Disponibilitat 24/7
● Estalvi ecològic



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (en línia)

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

No tenir contacte directe amb una persona que l'ajudi i
l'informi

La inseguretat que té internet

Desconfiança que la sol·licitud no es tramiti correctament

És més complicat

És necessari tenir algun tipus d'identificació electrònica

56,30%

21,85%

33,19%

15,55%

31,09%

Quins dels següents enunciants considereu com a inconvenients a l'hora de realitzar
un tràmit eletrònic? (Multi-resposta)



Enquesta a les barreres de la tramitació 
electrònica (en línia)

Mitjana: 
8,65 



Altres tasques realitzades

q Anàlisis d’altres estudis

● Ahorro y reducción de costes administrativos por simplificación
y normalización BPM del Mº de Industria, Energía y Turismo. 

● Manual de reducción de cargas administrativas en el ámbito
local. (Federación Española de Municipios y Provincias)

● Manual Internacional del Modelo de Costes Estándar
(International Standard Cost Model)

● Estudi dels Costos dels Serveis del Consorci AOC (Esperança 
López)



Altres tasques realitzades

q Sol·licituds d’informació sobre estudis de costos realitzats

● Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
● Junta de Castilla y León
● Membres del SCM Network: Stefan Koreneef, Paul Debattista, 

Michal Kwiatkowski, Joachim Smend i Marcus Liu.
● Pablo Muñoz, secretari del SCM d’Espanya (Ministeri de 

l’Administració Pública)

● Respostes: 0



Fonts d’informació
q http://www.elmundo.es/economia/2014/05/29/53870ac7268e3e1a718b4572.html
q http://www.emt-amb.com/Billetes/TipoBillete.aspx?tipo=1
q http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio%20Publica/Documents/Empleats%20publics/Retribuci

ons/2010/Arxius/funcionari%20i%20interi.pdf
q http://www.publico.es/dinero/492174/correos-congela-el-precio-del-sello-para-2014-tras-siete-anos-de-

subidas
q http://www.zerocoma.com/ahorros-reales
q http://www20.gencat.cat/docs/Patrimoni/06_arxius/07_Difusio_cultural/Publicacions/static_files/Arx_Ext

ern_03.pdf
q http://www.zerocoma.com/ahorros-reales
q http://www.maxhuber.com.pe/digitalizacion-de-documentos/porque-digitalizar-para-reducir-costos-

tiempo-impresion-mantecion-busqueda-de-informacion.html
q https://www.planavanza.es/Canales/Pymes/Documents/ManualFacturaElectronica%201-55.pdf
q http://web.fade.es/facturae/tratarAplicacionSimuladorAhorro.do;jsessionid=4E43334EB8BAE56BAE1D2

499B0AC898C
q http://economia.elpais.com/economia/2014/03/03/actualidad/1393842402_250637.html
q http://www.fundacionbases.es/ficha-opinion/notificacion-electronica#.U58AH3J_uFs
q http://www.abc.es/espana/20130621/abci-notificacion-electronica-reforma-adminsitracion-

201306211444.html
q http://www.novagob.org/file/view/86511/decalogo-sobre-innovacion-y-simplificacion-

administrativa#.U4zLwtUl35w.twitter
q http://admin2punto0.blogspot.com.es/2009/07/cuanto-ganan-los-funcionarios-en-espana.html
q http://ganalealco2.com/calculadora/?opt=trp
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