
 
 

 
 

 
 

Per a la digitalització de les tramitacions ciutadanes del 
permisos d’obres i l’accés online per part de la funció pública 

als projectes tècnics visats  
 
CONVENI ENTRE EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE 

CATALUNYA (AOC) I EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE 
CATALUNYA (COAC) PER A TRAMITACIONS ONLINE 

D’ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ O URBANISME 
 
Barcelona, a 7 de setembre de 2005.- El Consorci Administració Oberta i Electrònica 
de Catalunya (AOC) i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) signen un conveni 
que permetrà promoure serveis telemàtics d’intercanvi d’informació entre el COAC i les 
administracions públiques catalanes per a simplificar els procediments administratius i 
aconseguir estalvis en temps i costos de les tramitacions que beneficiïn tant als 
ciutadans i professionals com a les administracions públiques. L’acord facilitarà la 
realització online de la totalitat dels tràmits de les administracions catalanes 
relacionades amb el territori. L’acord també planteja la col·laboració en la implantació 
d’un sistema de georeferència integrat (cartografia, planejament, etc...). 
 
La signatura del conveni té lloc a la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça 
Nova, 5. Barcelona) el dimecres 7 de setembre, a càrrec de l’Hble. Sr. Joan Carretero 
i Grau, Conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, i del Sr.Jesús Alonso i Sáinz, Degà del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya.  
 
El conveni de col·laboració AOC – COAC és un acord pioner en el marc dels sistemes 
telemàtics en l’àmbit de l’arquitectura, l’edificació i l’urbanisme a l’Estat espanyol i 
garanteix una gestió pública més transparent, eficaç i completa. La interoperabilitat 
entre les plataformes digitals de l’AOC i del COAC fa possible que en el procés de 
tramitació, de revisió o d’avaluació del permisos sigui la informació la que viatgi per la 
xarxa i no el ciutadà o l’administració la que requereixi desplaçaments físics o 
documentació en paper.  
 
Els acords principals que estableix el Conveni són: 
 
Primer.- Cooperació Consorci AOC i COAC 
 
El Consorci AOC i el COAC es comprometen a continuar en la seva mútua 
col·laboració per desenvolupar i promoure serveis telemàtics d’intercanvi d’informació 
entre el COAC i les administracions públiques catalanes 
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Segon.- Serveis telemàtics objecte d’aquest conveni  
 
a) Consulta de documents telemàtics del COAC per part de les administracions 
catalanes 
 
Desenvolupar els serveis i els mecanismes necessaris que permetin la consulta 
telemàtica per part de les administracions públiques dels documents electrònics 
gestionats pel COAC que hagin de ser objecte de consulta, revisió o avaluació en 
l’exercici de les funcions públiques de les esmentades administracions. 
 
b) Implantació del servei de tramitació telemàtica de la llicència d’obres 
 
Les parts acorden desenvolupar el servei de tramitació telemàtica de la llicència 
d’obres municipal mitjançant la interconnexió entre la plataforma de col·laboració del 
Consorci AOC i la plataforma de connectivitat del COAC que permeti als ajuntaments 
accedir als documents tècnics visats telemàticament necessaris per avaluar la 
sol·licitud de llicència d’obres. 
 
El Consorci AOC es compromet a promoure el servei de tramitació telemàtic de la 
llicència d’obres a les administracions locals i incorporar-ho dintre del projecte e-
TRAM, mòdul de tramitació telemàtic municipal, que s’ofereix a tots els ajuntaments de 
Catalunya. 
 
c) Implantació d’un sistema d’autenticació federat entre les plataformes del 
Consorci AOC i del COAC 
 
Les parts acorden desenvolupar un sistema d’autenticació federada entre la plataforma 
de col·laboració del Consorci AOC i la plataforma de connectivitat del COAC per a 
gestionar el control d’autoritzacions dels usuaris que accedeixen als serveis del COAC 
a través dels sistemes i mecanismes d’autenticació del Consorci AOC, sense 
necessitat de 
tornar-se a identificar i autenticar. 
 
Aquest sistema d’autenticació federada haurà de complir amb totes les especificacions 
tècniques, funcionals i jurídiques que defineixi l’Agència Catalana de Certificació per tal 
de garantir la seguretat dels intercanvis i consultes d’informació en relació a la 
integritat, la confidencialitat, el no rebuig i el compliment de la llei de protecció de 
dades personals. 
 
d) Col·laboració en el marc del projecte IDEC 
 
Les parts es proposen participar en el desenvolupament del Projecte IDEC 
(Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya). En el marc d’aquest projecte, el 
Consorci AOC promou la creació d’una infraestructura de dades espacials de les 
administracions locals catalanes i el COAC disposa d’un sistema de informació 
geogràfica (SIGCOAC) amb l’objectiu de prestar servei els seus professionals en 
matèria de coneixement i seguiment de la dinàmica immobiliària i de disponibilitat de 
cartografia. 
 
Les parts treballaran en la definició d’un model comú de dades de georeferenciació, en 
la racionalització de les cartografies del territori i en la integració de les capes 
d’informació, fixant com a objectiu prioritari la disponibilitat de cartografia digitalitzada i 
normalitzada del planejament urbanístic municipal i supramunicipal, amb la 
col·laboració dels organismes públics que hagin d’intervenir per raó de les seves 
competències. 
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Tercer.- Utilització de la signatura electrònica avançada i reconeguda 
 
Les transmissions telemàtiques d’informació entre el Consorci AOC i el COAC es 
realitzaran mitjançant la utilització de la signatura electrònica avançada i legalment 
reconeguda, garantint en tot moment la legalitat en els intercanvis d’informació. 
 
 
 
L’acord té una vigència indefinida i preveu la creació d’una comissió de seguiment dels 
diferents projectes en curs o per a futures actuacions.  El conveni suposa un avanç 
més en l’esforç que realitzen ambdues institucions per a la implantació de sistemes 
telemàtics eficaços que facilitin la participació de ciutadans, professionals i les 
administracions catalanes en els processos telemàtics de les gestions relatives a la 
regulació de l’activitat relacionada amb l’arquitectura i l’edificació.  
 
El conveni constitueix un canvi qualitatiu en la forma en que es gestiona la informació 
dels projectes i les tramitacions de llicències. Permet aconseguir importants estalvis de 
temps en desplaçaments a les oficines municipals i estalvis econòmics en l’eliminació 
de les costoses còpies de la documentació dels projectes. A més, aquest conveni 
facilitarà que els ajuntaments simplifiquin el procediment de tramitació de llicències i 
promoguin el règim de comunicació. 
 
 
L’esforç en digitalització de serveis 
El COAC és la institució col·legial pionera a Espanya en desenvolupar sistemes de 
gestió electrònica que facilitin els tràmits del col·lectiu d’arquitectes: L’ús de la 
signatura electrònica reconeguda en les tramitacions, el sistema de visat telemàtic, la 
secretaria virtual i el portal econòmic entre d’altres fan que el arquitecte es pugui 
relacionar de forma segura amb el col·legi a través de Internet. 
 
La creació, l’any 2001, de Firmaprofesional, junt amb els col·legis Metges de 
Barcelona, d'Enginyers Industrials de Catalunya, Farmacèutics de Barcelona i el 
Consell General de Col·legis d'Economistes d'Espanya, va introduir la prestació de 
serveis telemàtics a través d’un sistema d’identificació digital certificada. Des de gener 
de 2002 els arquitectes catalans disposen també d’un servei de visat telemàtic que 
permet realitzar online el visat dels projectes d’arquitectura. L’acord amb l’AOC i 
l’accés a la tramitació municipal telemàtica permetrà als arquitectes realitzar online 
la totalitat del procés d’aprovació i tramitació de permisos previs a l’inici d’obra. Pel que 
fa als sistemes de cartografia online, actualment els arquitectes col·legiats poden 
disposar, a través del Sistema d’Informació Geogràfica (SIGCOAC) de mapes i 
ortofotos de la totalitat del territori català. 
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Què és l’AOC 
 
El Consorci Administració Oberta i Electrònica de Catalunya és una entitat pública de 
caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia formada per la Generalitat de 
Catalunya a través del Departament de la Presidència, del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, del Departament d’Universitats, Recerca i 
Societat de la Informació i de Localret, Consorci de governs locals per a la societat de 
la informació. 
 
El Consorci es constitueix per a la implantació i la utilització de les noves tecnologies 
de la informació i de les comunicacions en el marc de les administracions públiques 
catalanes i la seva prestació de serveis. 
 
L’AOC pretén liderar la modernització de les administracions públiques catalanes per 
fer-les transparents, modernes, en xarxa i integrades al servei dels ciutadans 
promovent el desenvolupament d’eines per millorar la coordinació i l’intercanvi 
d’informació entre les administracions públiques. Tot això, en un marc de garanties de 
confidencialitat, integritat i identitat en les seves comunicacions electròniques, exercint 
la condició d’autoritat de certificació de signatura electrònica. 
 
Del Consorci AOC depèn l’Agència Catalana de Certificació-CATCert que és l’entitat 
prestadora de serveis de seguretat en les transaccions telemàtiques a les 
administracions catalanes. 
 
Què és el COAC 

 
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) és l’entitat col·legial que agrupa els 
arquitectes a Catalunya i que vetlla pel correcte exercici de la professió i per una 
arquitectura de qualitat. El Col·legi l’integren actualment un col·lectiu de quasi 8.900 
professionals (3r trim 2005). És present a tot Catalunya a través d’una xarxa de setze 
seus que presenten servei als col·legiats i als ciutadans amb la voluntat d’estar a prop 
dels professionals i de tothom qui requereixi informació i assessorament en tots 
aquells temes propis de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatgisme. 
 
El COAC és l’entitat col·legial en qui la societat, a través de l’administració pública, 
delega la funció de control de la millora de les condicions de l’espai habitable 
mitjançant la regulació de l’activitat dels professionals. En el context de l’exercici 
professional, el COAC realitza el control dels treballs professionals, per garantir el 
compliment de les normatives i el correcte exercici de l’arquitectura a través del visat 
dels projectes.  
 
El COAC té un important rol social: contribueix a la millora de les condicions i de 
l’accés a l’habitatge, a la presència de la bona arquitectura i a la qualitat urbana que 
ens envolta. El COAC defensa la bona arquitectura catalana, preserva el llegat històric 
dels arquitectes i promou un ampli programa d’activitats culturals destinades a la 
divulgació de l’arquitectura entre la societat. Manté una estreta col·laboració amb 
l’administració pública, les institucions universitàries, les entitats culturals i aquells 
estaments públics o privats que vetllen per la potenciació del paper i de la qualitat de 
l’arquitectura.  
 

Per a més informació:  
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).  Tel.: 93 306 78 45.Carme Polo. A/e: cpolo@coac.net. Laura Bayo. A/e: lbayo@coac.net 

Consorci Administració Oberta i Electrònica de Catalunya (AOC). Tel.: 93 272 40 00. Natalia Miranda. A/e: nmiranda@aocat.net 
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