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AGRUPACIO                                : Governació, Adm. Publiques i Habitatge 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital 

Pla de Govern:  3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica 
Pla Departamental: 2.Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La Llei 29/2010, de 3 d'agost, d'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 millori l'eficiència interna i faciliti la simplificació de les relacions interadministratives i les relacions amb la ciutadania.
Aquesta norma es complementa amb 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, la simplificació 
administrativa, la finestreta única i el procediment administratiu que li és propi. A més, cal tenir en compte que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l'obligatorietat, a partir de 2018, que la totalitat del procediment 
administratiu sigui electrònic. D'altra banda, l'Acord del Govern de 3 de juny de 2014, 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 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 la 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. Actualment, els serveis de la Generalitat adreçats a ciutadans, empreses i a la pròpia Administració són un 47% electrònics, i 
els adreçats a les administracions locals són un 80% electrònics. Tots els serveis es poden iniciar pel canal electrònic, i el nivell d'intercanvis 
d'informació amb altres administracions per substituir la presentació de certificats és molt elevada (l'any 2015 es van realitzar més de 18 milions de 
consultes mitjançant la plataforma PICA, i a finals del primer semestre de 2016 s'ha arribat als 10 milions). 
El repte del conjunt de les administracions públiques catalanes és la consolidació i l'extensió de l'ús de les solucions tecnològiques com a instrument 
clau de l'assoliment d'eficiències internes en els tràmits i procediments intraadministratius i en els tràmits adreçats a la ciutadania. A la vegada, l'ús 
d'aquestes tecnologies facilita la transformació i el redisseny dels processos actuals amb l'objectiu de simplificar-ne la càrrega administrativa, amb la 
qual cosa es combina el doble objectiu de recerca d'eficiència, per una part, i d'accessibilitat a la tramitació administrativa, per una altra, generant un 
nou model de relació de l'administració amb la ciutadania i amb les empreses. 
La transformació que està realitzant l'Administració amb la incorporació de les TIC requereix: implantar eines tecnològicament potents i corporatives 
sota el principi d'economies d'escala, uns fonaments jurídics sòlids, eines organitzatives que afavoreixin la gestió del canvi de tots els empleats públics, 
així com eines per garantir la seguretat, la identitat i l'autenticació segures. 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". 
Amb l'obligatorietat que la totalitat del procediment administratiu sigui electrònic, establerta per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, cal, d'una banda, 
consolidar les solucions tècniques destinades a fer possible la relació entre la ciutadania -entesa en un sentit ampli (persones físiques i jurídiques, així 
com altres administracions)- i l'Administració de la Generalitat, i de l'altra banda, desenvolupar noves eines corporatives que facilitin la gestió interna 
(aplicacions de gestió o BackOffices transversals i gestor documental corporatiu, entre d'altres). 

Marc regulador del programa:
Decret 262/2016, de 7 de juny, de reestructuració del DGAH. Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a 
l'Administració de la Generalitat. Acord de Govern de 5/06/2012, sobre la reutilització dels sistemes d'informació i de les aplicacions informàtiques. 
Acord del Govern 3 de febrer de 2015, que estableix les solucions corporatives d'administració electrònica. Llei 29/2010, de l'ús dels mitjans electrònics 
en el sector públic de Catalunya. Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic. 

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 que escaiguin, amb l'objectiu d'oferir uns serveis públics més àgils i accessibles als ciutadans, les empreses i les 
organitzacions, tot garantint-ne la qualitat i la seguretat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Garantir la simplificació i accessibilitat a la tramitació administrativa tant de la ciutadania com de les empreses, d'acord amb el nou marc polític 
(OE2.1) 
 1. Aconseguir que el 52% dels serveis adreçats a la ciutadania tingui lloc en plataforma corporativa 
 2. Incrementar en un 4% els consums dels productes de tramitació de la PICA. 
· Donar suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació (OE2.2) 
 1. Aconseguir disposar de fins a 15 eines comunes i altres solucions corporatives d’administració electrònica disponibles a la Generalitat 
 2. Aconseguir que la utilització dels mòduls comuns de la PICA arribi als 11 milions de transaccions. 
 3. Assolir un total de 26 productes d’interoperabilitat. 
 4. Mantenir el volum de consums d’interoperabilitat. 
 5. Mantenir el volum d’activitats de difusió i formació en administració electrònica. 
· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en 
els usuaris (OE2.3) 
 1. Incrementar el nombre d’usuaris i usos dels serveis d’administració digital 
 2. Incrementar el nombre de sistemes d’identitat digital per a la ciutadania 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de mecanismes acceptats pel sistema català 
d'identitat digital catalana (idCAT, idCAT SMS, MobileID...) 

Nombre OE2.3  4,00 5,00

2. Consum de productes de tramitació de la PICA 
En

milions 
OE2.1   2,50

3. Nombre de certificats digitals emesos per tipus d'EC i per 
perfil de certificat 

Nombre OE2.3 600.101,00 516.347,00 620.000,00 600.000,00

4. Nombre de tramitacions interadministratives realitzades Nombre OE2.3 404.284,00 490.177,00 600.000,00 600.000,00

5. Nombre de notificacions electròniques realitzades Nombre OE2.3 260.918,00 313.044,00 300.000,00 450.000,00

6. Nombre d'ens locals que utilitzen el servei de perfil de 
contractant que ofereix el Consorci AOC 

Nombre OE2.3 769,00 873,00 900,00 980,00

7. Percentatge de tràmits i serveis electrònics en la plataforma 
corporativa de tramitació, adreçats a la ciutadania 

% OE2.1 45,00 46,00 50,00 52,00

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

En
milions 

OE2.2 6,00 8,60 9,50 11,00

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 3.871.847,50
2 Despeses corrents de béns i serveis 7.242.527,54
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 855.559,00
6 Inversions reals 1.664.073,06
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 13.634.007,10

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

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en 
els usuaris (OE2.3) 
 1. Incrementar el nombre d’usuaris i usos dels serveis d’administració digital 
 2. Incrementar el nombre de sistemes d’identitat digital per a la ciutadania 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de serveis oferts per la plataforma EACAT Nombre OE2.3 438,00 490,00 500,00 585,00

2. Nombre d'ajuntaments que utilitzen l'eTRAM (mòdul de 
tramitació municipal) 

Nombre OE2.3 800,00 826,00 850,00 880,00

3. Nombre de serveis d'intercanvi de dades i documents 
electrònics entre ens públics oferts 

Nombre OE2.3 37,00 41,00 45,00 47,00

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

En
milions 

OE2.3 14,70 19,20 22,00 22,00

5. Nombre d'ens locals que utilitzen Seu-e (servei de seu 
electrònica del Consorci AOC) 

Nombre OE2.3 234,00 603,00 850,00 1.100,00

6. Nombre d'aplicacions que fan servir el Validador (PSIS) Nombre OE2.3 178,00 178,00 187,00 190,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Oferir serveis de tramitació interadministrativa (EACAT, Valisa-e). 
2. Oferir serveis d’intercanvi de dades i documents interoperables (Via Oberta). 
3. Oferir serveis comuns d’administració digital (eNOTUM, eFACT, Transparència, Seu-e, ...). 
4. Oferir serveis d’identitat digital (Servei de certificació digital, VÀLid, ...). 
5. Oferir serveis infraestructurals i de suport a la implantació. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 3.871.847,50
2 Despeses corrents de béns i serveis 4.911.621,54
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 855.559,00
6 Inversions reals 1.664.073,06
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 11.303.101,10

Llocs de treball pressupostats del gestor 71


