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L’AOC :  l’Administració Oberta de Catalunya

● Qué és l’AOC:
○ Un concepte per al conjunt de les administracions catalanes.
○ El resultat d’un procés d’innovació i modernització que 

persegueix maximitzar l’eficiència administrativa i social en 
la prestació de serveis públics.

○ Un projecte

● Què no és l’AOC:
○ Una nova Administració, 
○ El Consorci Administració Oberta (Electrònica) de Catalunya. 

● Administracions catalanes:  Pacte institucional de juliol de 2001.
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L’AOC ..... 

Acord del Govern de 13 de maig de 2003, d’establiment de 
criteris funcionals  en el desenvolupament d’un nou sistema 
de relació amb els ciutadans (CAT365)

Reconeix que s’emmarquen dins de l’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC):

○ El portal de l’empleat públic, EPOCA
○ El portal tributari, GAUDI
○ El portal dels subministradors, e-CATALEG
○ L’extranet de les administracions “locals”, EACAT
○ Agència Catalana de Certificació, CATCert
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La cooperació institucional en la utilització de les TIC 
a les administracions catalanes

Antecedents: 
Acord institucional entre el Govern de la Generalitat i Localret.
(21 de juliol de 2000)

Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la 
societat de la informació a les administracions 
públiques catalanes. 
(Parlament de Catalunya, 23 de juliol de 2001)
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La cooperació institucional en la utilització de les 
TIC a les administracions catalanes
● Per què?

○ l'assoliment conjunt i comú, d'allò que a tots interessa.

○ ruptura del sistema "tradicional" de repartiment de competències 
(d’aïllament institucional)

Cooperació esporàdica Cooperació necessaria

En la situació actual, sense cooperació institucional, s'estaria fomentant:
dispersió dels recursos públics, ineficiència.

solapaments institucionals duplicitats i disfuncionalitats ineficàcia.

Caràcter instrumental de la utilització de les TIC a les AAPP.
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Consorci AOC

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Generalitat de Catalunya - Localret

Serveis Públics Electrònics, SA CATCert
Agència Catalana de Certificació
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Altres entitats

Entitats
certificadores

Institucions
financeres

Col·legis
professionals

Proveïdors
de serveis

AOC

Model de portal únic

Administració de l’Estat

Generalitat
(15 departaments)

Diputacions (4)

Consells comarcals
(41)

Ajuntaments (946)

A
dm

inistracions

empreses ciutadans
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Línies estratègiques d’actuació del Consorci AOC
(Aprovades pel Consell General)

• Revisió del marc normatiu i jurídic

• Mòduls de col·laboració interadministrativa

• Integració de serveis interadministratius

• Integració d’informació

• Plataforma AOC
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Línies estratègiques d’actuació del Consorci AOC

1. Promoure la col·laboració interadministrativa
● Interconnexió de Bases de Dades i integració de processos
● Certificat zero
● Tràmits interadministratius: desmaterialització del tràmits

2. Promoure els projectes d’utilització de les TIC 
mitjançant el desenvolupament de solucions 1 vegada però que es 
reutilitzen N vegades
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Consorci AOC

Consorci Administració Oberta de Catalunya
Generalitat de Catalunya - Localret

Serveis Públics Electrònics, SA CATCert
Agència Catalana de Certificació

Objectiu: Promoure i liderar la modernització de les administracions públiques 
catalanes per fer-les més eficients, transparents i integrades al servei dels 
ciutadans mitjançant la implantació i la utilització de les noves tecnologies de la 
informació i de les comunicacions 
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Model de relació
sense una 

plataforma de 
col·laboració
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Altres entitats
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Consorci AOC – Projectes i serveis

● Projectes de col·laboració interadministrativa
○ Plataforma de col·laboració interadministrativa
○ Expedició telemàtica de volants del padró
○ eaCAT: extranet de les Administracions Catalanes

● Projectes de suport a les iniciatives d’administració electrònica
(desenvolupament 1 vegada, reutilització N vegades)
● TRAM
● Metacercador
● IDEC Local - Servidor de Mapes
● Mòduls comuns

● Projectes CATCert
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Nivell de maduresa de l’e-govern

Salt qualitatiu

Expectatives

B
en

ef
ic

is
/ C

os
to

s

Temps / Complexitat

Transacció
(servei complet)

Integració
(col·laboració
administracions)

Transformació
(nous serveis)

Els back-office 
són

completament
integrats

I es fa reenginyeria
de processos

alhora que es
redefineixen

les organitzacions

Publicació d’informació
de les administracions al 

web

L’usuari es pot 
comunicar

electrònicament
amb una

administració i les 
aplicacions de 
l’administració

responen
electrònicament a 

l’usuari

Els ciutadans es
poden comunicar

electrònicament amb
una administració, 

però les 
administracions no es

comuniquen entre
elles.

Informació
/ transaccions

interadministratives
estan disponibles a 

través de portals 
orientats a l’usuari.

Publicació
d’informació

Interacció
(servei
parcial)

Implicació signatura electrònica



Consorci AOC – Projectes i serveis

Interacció
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Consorci AOC – Projectes i serveis
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Més informació: www.aocat.net
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