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AGRUPACIO                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 
 
Pla de Govern:  5.Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat) 
Pla Departamental: 3.Impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica i de la interoperabilitat entre les diferents administracions públiques 

catalanes 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, contribueix al procés de transformació de les 
administracions públiques catalanes i regula el paper dels mitjans electrònics per facilitar la consolidació d'un model propi d'administració electrònica 
que, a partir de l'ús dels mitjans electrònics, millori l'eficiència interna i faciliti la simplificació de les relacions interadministratives i les relacions amb la 
ciutadania. Aquesta norma té el seu complement en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, que regula els drets i deures de la ciutadania respecte de l'Administració pública, els principis d'actuació amb mitjans electrònics, les 
mesures de simplificació administrativa, la finestreta única i el procediment administratiu que li és propi. A més, l'Acord de Govern de 3 de juny de 
2014, pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el disseny, el desenvolupament,  la governança i l'impuls definitiu 
del pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, concreta un eix sobre govern digital i simplificació de la 
tramitació administrativa, que  inclou l'aprovació i desplegament de la llei de simplificació de la tramitació administrativa; el desplegament de l'Acord del 
Govern d'11 de febrer de 2014, d'aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2014, i la planificació de l'agenda futura de govern 
digital. El programa posa a disposició dels organismes públics eines que facilitin l'impuls de l'ús dels mitjans electrònics. 
 

Població objectiu: 
El programa es dirigeix a la ciutadania en general –incloent-hi les empreses–, i a les administracions públiques catalanes. 

Descripció detallada de la necessitat: 
L'esforç que ha realitzat la Generalitat de Catalunya  per tal d'incorporar les noves tecnologies de la informació i comunicació en la prestació dels 
serveis públics, ens situa com una de les administracions públiques punteres a nivell estatal i comparables amb les administracions públiques del 
nostre entorn europeu. La majoria dels serveis es poden realitzar pel canal electrònic, i el nivell d'intercanvis d'informació amb altres administracions 
per substituir la presentació de certificats és molt elevada (l'any 2013 es van realitzar més de 10 milions de consultes mitjançant la plataforma  PICA). 
Per arribar a aquest nivell, s'han hagut de desenvolupar una sèrie de solucions corporatives (aprovades per Acord de Govern d'11 de febrer de 2014) 
que requereixen del seu manteniment i adaptació a les noves necessitats. 
A més, l'eix 5 del Pla de Reforma de l'Administració (Govern digital i simplificació en la tramitació administrativa), incorpora tota una sèrie de mesures 
tendents a actuar com una "Administració sense papers". Aquestes mesures abasten tant les pròpies solucions tècniques (els projectes corporatius de 
l'Acord de Govern de l'11 de febrer de 2014)  com les adaptacions normatives i organitzatives necessàries per incorpora-les en el dia a dia de 
l'Administració i, per tant, cal destinar els recursos necessaris per a la seva evolució i implantació. 
 

Marc regulador del programa: 
Decret 184/2013, de 25 de juny, de reestructuració del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels 
mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a 
l'Administració de la Generalitat. Estatuts del Consorci AOC. Acord del Govern 12/06/2012, pel qual es fixa el termini màxim per possibilitar l'inici dels 
procediments administratius per mitjans electrònics. 
Acord de Govern de 5/06/2012 sobre la reutilització dels sistemes d'informació i de les aplicacions informàtiques. Acord del Govern de 3 de juny de 
2014, pel qual s'encarrega el DGRI el desenvolupament de l'eix 5 del Pla de Reforma de l'Administració. 
Missió 
Impulsar i col·laborar en l'ús dels mitjans electrònics en les administracions públiques catalanes mitjançant les actuacions jurídiques, organitzatives, 
tecnològiques i de suport, amb l'objectiu d'oferir uns serveis públics més àgils i accessibles a ciutadans, empreses i organitzacions, tot garantint-ne la 
qualitat i seguretat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar les condicions i mitjans amb què la ciutadania es relaciona amb l'administració pel canal electrònic mitjançant les plataformes i les eines 
corporatives (OE3.1) 
 1. Aconseguir que el 50% dels serveis adreçats a la ciutadania es pugui iniciar electrònicament. 
· Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar-ne l'eficiència (OE3.2) 
 1. Incrementar en 3 l’oferta de productes del Catàleg de dades i documents electrònics. 
 2. Incrementar un 50% el consum del Catàleg de dades i documents electrònics per part de la Generalitat. 
 3. Aconseguir oferir 20 nous tràmits de la Generalitat a les administracions públiques catalanes a través de l’EACAT. 
· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en 
els usuaris (OE3.3) 
 1. Incrementar un 10% l’ús dels diferents serveis comuns de certificació electrònica oferts pel Consorci AOC. 
 2. Incrementar un 10% l’ús dels diferents serveis comuns d’administració electrònica oferts pel Consorci AOC. 
· Millorar el suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació (OE3.4) 
 1. Aconseguir disposar de fins a 8 eines comunes per a l’ús dels mitjans electrònics. 
 2. Incrementar un 60% la utilització dels mòduls comuns de la PICA. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nous tràmits oferts per la Generalitat a les administracions 
públiques catalanes incorporats anualment a l'EACAT Nombre OE3.2   20,00

2. Nombre de productes d'interoperabilitat donats d'alta al 
Catàleg de dades i documents electrònics Nombre OE3.2 24,00 23,00 25,00 28,00

3. Consum de productes d'interoperabilitat en la PICA En 
milions OE3.2 4,50 7,70 8,10 12,15

4. Nombre de certificats digitals emesos per tipus d'EC i per 
perfil de certificat Nombre OE3.3 407.000,00 516.563,00 450.000,00 525.000,00

5. Nombre de tramitacions interadministratives realitzades Nombre OE3.3 175.313,00 282.845,00 200.000,00 350.000,00

6. Nombre de notificacions electròniques realitzades Nombre OE3.3 71.039,00 214.537,00 150.000,00 250.000,00
7. Nombre d'ens locals que utilitzen el servei de perfil de 
contractant que ofereix el Consorci AOC Nombre OE3.3 604,00 654,00 640,00 700,00

8. Percentatge de tràmits i serveis electrònics en la plataforma 
corporativa de tramitació, adreçats a la ciutadania % OE3.1 40,00 37,00 64,00 50,00

9. Nombre de mòduls comuns corporatius disponibles a la 
Generalitat mitjançant la PICA Nombre OE3.4 11,00 6,00 10,00 8,00

10. Consum dels mòduls comuns disponibles a la Generalitat 
mitjançant la PICA 

En 
milions OE3.4 1,50 0,95 1,42 2,27

11. Nombre de nous serveis d'administració-e oferts a les 
administracions públiques catalanes Nombre OE3.3 4,00 2,00 1,00 1,00

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 3.667.787,46
2 Despeses corrents de béns i serveis 6.692.333,05
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 755.579,00
6 Inversions reals 977.562,15
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 12.093.261,66

 

Llocs de treball pressupostats del programa 71
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AGRUPACIÓ                                : Governació i Relacions Institucionals 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 
GESTOR DE PROGRAMA          : 7210. Consorci Administració Oberta de Catalunya Subsector: CONS 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l'intercanvi d'informació per mitjans telemàtics entre les administracions públiques per potenciar-ne l'eficiència (OE3.2) 
 1. Incrementar en 3 l’oferta de productes del Catàleg de dades i documents electrònics. 
 2. Incrementar un 50% el consum del Catàleg de dades i documents electrònics per part de la Generalitat. 
 3. Aconseguir oferir 20 nous tràmits de la Generalitat a les administracions públiques catalanes a través de l’EACAT. 
· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en 
els usuaris (OE3.3) 
 1. Incrementar un 10% l’ús dels diferents serveis comuns de certificació electrònica oferts pel Consorci AOC. 
 2. Incrementar un 10% l’ús dels diferents serveis comuns d’administració electrònica oferts pel Consorci AOC. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de serveis oferts per la plataforma EACAT Nombre OE3.2 286,00 354,00 305,00 400,00

2. Nombre d'ajuntaments que utilitzen l'eTRAM (mòdul de 
tramitació municipal) Nombre OE3.3 786,00 782,00 805,00 820,00

3. Nombre de serveis d'intercanvi de dades i documents 
electrònics entre ens públics oferts Nombre OE3.2 38,00 32,00 38,00 40,00

4. Nombre d'intercanvis de dades i documents electrònics 
realitzats 

En 
milions OE3.2 7,40 12,10 8,00 14,00

5. Nombre d'ens locals que utilitzen Seu-e (servei de seu 
electrònica del Consorci AOC) Nombre OE3.3 147,00 223,00 175,00 230,00

6. Nombre d'aplicacions que fan servir el Validador (PSIS) Nombre OE3.3 166,00 169,00 180,00 185,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Oferir serveis de tramitació interadministrativa 
2. Oferir serveis d’intercanvi de dades i documents electrònics (Via Oberta) 
3. Oferir serveis comuns d’administració electrònica 
4. Oferir serveis d’identitat electrònica 
5. Oferir serveis infraestructurals i de suport a la implantació 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 3.667.787,46
2 Despeses corrents de béns i serveis 3.653.615,58
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 755.579,00
6 Inversions reals 977.562,15
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 9.054.544,19

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 71
 




