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El nou EACAT
Un concepte nou

Ara treu-li més suc

Un concepte nou

d’una
plataforma de tramitacióplataforma de tramitació 

interadministrativa
a un

t l d iportal de serveis 
per a les administracions
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per a les administracions



VIA OBERTA: un nou concepte

El camí  per a consultar de forma telemàtica les 
dades i documents electrònics d’altresdades i documents electrònics d altres 

administracions i institucions, substituint així 
l’aportació de certificats i documentació enl aportació de certificats i documentació en 

paper per part dels interessats
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VIA OBERTA: un nou concepte

El camí  per a fer efectiu el dret dels ciutadans 
a no aportar documents i dades que ja obrin ena no aportar documents i dades que ja obrin en 

poder de les administracions públiques, 
(reconegut per la Llei d’accés electrònic dels(reconegut per la Llei d accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics)
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VIA OBERTA
Les administracions treballen en xarxa

inici



inici



inici



Actuacions del Consorci AOC:
- Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI)- Plataforma de Col laboració Interadministrativa (PCI)
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Actuacions del Consorci AOC:
- Interconnexions tecnològiques
- Arquitectura jurídica
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Requeridor: entitat local – bonif. IBI
Emissor: departament - TFNEmissor: departament TFN
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Requeridor: entitat local - contractació
Emissor: AGE - AEATEmissor: AGE AEAT
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Requeridor: departament - beques
Emissor: entitat local - padróEmissor: entitat local padró

inici



El marc jurídic dels serveis de Via Oberta

1. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
2 Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la2. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
4 Ll i 11/2007 d 22 d j d’ é l t ò i d l i t d l i4. Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic del ciutadans als serveis 

públics.
5. Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
6. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal.
7. Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament , , p q p g

de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal.
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TRACTAMENT ELECTRÒNIC DE DOCUMENTS

1. L’article 31 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, disposa que es podran 
emmagatzemar per mitjans electrònics tots els documents utilitzats en lesemmagatzemar per mitjans electrònics tots els documents utilitzats en les 
actuacions administratives..

2. Els mitjans o suports en què s’emmagatzemin documents hauran de 
comptar amb mesures de seguretat que garanteixin la identitat integritatcomptar amb mesures de seguretat que garanteixin la identitat, integritat, 
autenticitat, confidencialitat, protecció i conservació dels documents 
emmagatzemats..

3 Per tant els ajuntaments hauran d’establir les mesures de seguretat3. Per tant, els ajuntaments hauran d establir les mesures de seguretat 
següents pel que fa a l’arxiu electrònic de documents:

4. Accés mitjançant identificador personal (contrasenya o certificat electrònic).
5 Cò i d t t5. Còpies de seguretat......
6. Cal tenir en compta el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 
13 d d b d ió d d d d à l13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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Més informació

implantacio@aoc catimplantacio@aoc.cat

Servei d'Atenció a l'Usuari (SAU): 902 877 879
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