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I tu, de què treballes?



Què és 

§ Els ciutadans tenen dret a no presentar dades i documents
que es trobin en poder de les administracions. Però els drets no
serveixen per res si no s’adopten les mesures que fan possible
el seu exercici.

§ Via Oberta és el conjunt de serveis desenvolupats pel
Consorci AOC per facilitar l’intercanvi electrònic de dades i
documents amb la resta d’administracions.



3 reaccions

“En serio? Tens molta feina…”

“Doncs si que treballes poc…”

Experiències personals
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Competència i regulació del
procediment on es demanen les
dades
• És l’ens competent per a tramitar aquest

procediment?
• La normativa del procediment requereix la

consulta d’aquesta dada?

Proporcionalitat
Les dades que es sol·liciten no només han de
ser necessàries sinó que també han de
suficients, és a dir, no han de trencar el
principi de proporcionalitat

Consentiment o Informació i no
oposició del ciutadà
La consulta s’ha de realitzar amb el
consentiment del ciutadà o la seva no oposició.
A excepció de si existeix una norma amb rang
de llei que l’eximeix (no accepten l’article 28.2
de la Llei 39/2015).

Adequació normativa i procedimental

FORMULARI

Competència: Si la
competència ve atorgada per
una norma amb rang de Llei no
cal justificació, si quan ve en
virtut d’una delegació o un
conveni (...)

Procediment: Cal aportació de
la norma que estableix el
procediment i els articles de la
mateixa on s'estableix la
necessitat de realitzar la
consulta per obtenir les dades
requerides

Proporcionalitat: No s’han de
sol·licitar més dades de les que
són necessàries

Consentiment: Cal aportar el
model o formulari mitjançant el
qual es sol·licita el
consentiment exprés del
ciutadà



Consentiment



Tipus de Consentiment

Consentiment 
Expréssempre que l’interessat hagi 

expressat el seu 
consentiment perquè es 
consultin o sol·licitin

Consentiment 
TàcitEs presumeix que la 

consulta o l’obtenció és 
autoritzada pels interessats

Habilitació 
legalEs presumeix la consulta 

autoritzada llevat que al 
procediment hi consti la seva 
oposició expressa o que la 
llei especial aplicable 
requereixi un consentiment 
exprés.



Qüestió Polèmica

• RGPD estableix a l’article 4.11 que el consentiment ha de donar-se
mitjançant un acte afirmatiu clar que reflecteixi una manifestació de
voluntat lliure, específica, informada i inequívoca de l’interessat d’acceptar,
ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el
tractament de dades de caràcter personal.

• El RGPD no admet el consentiment tàcit, ja que l’article 4.11 només
considera consentiment de l’interessat una“declaració” o una “clara acció
afirmativa”.

• El considerant 43 del RGPD estableix que per a considerar que el
consentiment se ha donat lliurement aquest no ha de constituir un
fonament jurídic vàlid pel tractament de dades de caràcter personal
en un cas concret en el que existeixi un desequilibri clar entre l’interessat i
el responsable del tractament, en particular quan el responsable sigui
una autoritat pública i sigui per tant improbable que el consentiment
s’hagi donat lliurement en totes les circumstancies d’aquesta situació
particular.



 

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PEL PROJECTE LOPD 
 

TEXT VIGENT DE L’ARTICLE 28 DE LA LLEI 39/2015 

Artículo 28. […] 
 
«2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la 
Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración.  
La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se 
opusiera a ello.  
No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de 
potestades sancionadoras o de inspección. 
 
 
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas 
electrónicos habilitados al efecto. 
 
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que 
tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su 
solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este Informe o 
esperar a su remisión por el órgano competente. 
 
 
3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo 
que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 
 
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no 
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el 
interesado a cualquier Administración.  
 
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo 
presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el 
procedimiento la oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera su 
consentimiento expreso. 
 
 
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, 
podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.» 
 
 

Artículo 28. […] 
 
2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por 
cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga 
carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya 
expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos. Se presumirá 
que la consulta u obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. 
 
En ausencia de oposición del interesado, las Administraciones Públicas deberán recabar los 
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las 
plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. 
 
 
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que 
tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su 
solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o 
esperar a su remisión por el órgano competente. 
 
 
3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo 
que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 
 
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no 
exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el 
interesado a cualquier Administración.  
 
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo 
presentó los citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos 
electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de 
intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que esta 
consulta es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa 
o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso, debiendo, en ambos casos, ser 
informados previamente de sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.  
 
Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, 
podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. 



TEXT QUE S’AFEGEIX CONCLUSIONS

“Las administraciones públicas DEBERAN recabar
los documentos electrónicamente a través de (...)
las plataformas de intermediación de datos (...)”

No hi ha més excuses la forma d’obtenció de les dades és la
interoperabilitat

“La administración actuante podrá consultar o
recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello”

Com a norma general l’administració ha de consultar les dades,
l’excepció serà demanar els papers i sembla que només serà viable en el
cas que el ciutadà s’oposi a la consulta. Important, s’ha de mantenir el
dret a oposar-se del ciutadà. Les administracions hauran de fer una bona
gestió als formularis.

“No cabrá oposición en el marco del ejercicio de
potestades sancionadoras o inspección”

Per tots els procediments sancionadors i inspectors ja no caldrà justificar
la necessitat del consentiment en virtut a la normativa sectorial. En tots
els casos, l’article 28.2 serà l’habilitació legal necessària i indiscutible,
sense oposició, ni rèpliques!.



Informe de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades 
N/REF 181577/2018
N/REF 200012/2018

El consentiment és només una de les possibles bases jurídiques del
tractament de dades (article 5.1.a RGPD).

La base jurídica del tractament en les relacions amb l’Administració, quan
existeixi un desequilibri entre el responsable (Administració) i el ciutadà no
serà el consentiment sinó segons els casos una obligació legal (art. 6.1.c)
o el compliment d’una missió d’interès públic o l’exercici de poders
públics (art. 6.1.e) RGPD

El dret d’oposició es regula a l’article 21 RGPD: requereix que l’interessat
al·legui els motius derivats de la seva situació personal en que basa dita
oposició al tractament de dades, els quals hauran de ponderar-se per
responsable del tractament.

Les plataformes d’intermediació han d’adaptar els procediments i
sistemes , a les noves bases jurídiques del tractament pels poders
públics, en les que el consentiment no juga ja de la mateixa manera que en
el règim de la LOPD.





Altres opcions possibles?

Fórmula de la declaració responsable i verificació de dades:

El Projecte de Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal,
inclou a la Disposició addicional vuitena la potestat de verificació de les
Administracions Públiques (AAPP)

“Cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el
interesado declare datos personales que obren en poder de las
Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá
efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias
para comprobar la exactitud de los datos.”

Per tant, es podria optar per que en les sol·licituds continguin una
declaració responsable relativa a les dades necessàries per realitzar el
tràmit corresponent i que les AAPP tinguin la facultat de verificar en
qualsevol moment aquestes dades. El problema és la verificació entesa com
ho fa si o no, reconeguda en diferents informes de l’APDCAT. Cal concreció!



• 144 Borses d’habitatge repartides a tot el 
territori

I la Interoperabilitat també!



Acreditar la competència
Quan la competència per tramitar un 
procediment deriva d’una llei i es 
coneguda de forma general no cal 
justificar la competència de forma 
específica

Però, quan l’ens és competent en un virtut 
d’una delegació, d’un conveni, d’un contracte 
programa (...) és necessari justificar quina és 
l’habilitació per tramitar el procediment



Quines dades són necessàries en el procediment





Consentiment o oposició



Convocatòria de subvencions al lloguer: 

13 serveis diferents = 13 emissors = abans 
13 sol·licituds de VO



Convocatòria de prestacions col·lectius específics: 

10 emissors diferents = abans 10 sol·licituds de VO



Preinscripcó i matrícula llars d’infants



Acreditar la competència
Quan la competència per tramitar un 
procediment deriva d’una llei i es 
coneguda de forma general no cal 
justificar la competència de forma 
específica

Però, quan l’ens és competent en un virtut 
d’una delegació, d’un conveni, d’un contracte 
programa (...) és necessari justificar quina és 
l’habilitació per tramitar el procediment



Quines dades són necessàries en el procediment



 
RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres 

educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 
 
 

Articles o 
Base 

Què demana la normativa? Quin organisme té la 
dada 

Quin servei 
d’IOP? 
 

Annex I – 5.1 Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
 

Registre Civil Certificat de 
Naixement 

Annex I – 5.1 Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies 

 

Annex I – 5.1 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet)  o, si 
la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport 
 

DGP DNI / NIE 

Annex I – 5.1 Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. 
De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb 
el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui 
aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió 
adoptada. 
 

No IOP  

Annex II- 
5.2.a  
Annex I – 6.2 

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen. (...)  Quan un germà està 
escolaritzat al centre, o un pare o mare o tutor o tutora legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu 
perquè el centre en fa la comprovació.  
 

No IOP  

Annex II- 
5.2.b 
Annex I – 6.2 

Proximitat del domicili habitual de l'alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o 
tutora o guardador o guardadora de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), o de l'alumne si és major d'edat: Documentació acreditativa: 
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones 
estrangeres. 
- Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el 
NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de 
l'alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, caldrà presentar el DNI renovat amb 
l'adreça correcta dins el termini de matriculació. 
- Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral 
o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en 
compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, 
modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036 o 037). 

 
DGP 
 
Padró Municipal / 
IDESCAT 
 
 
 
No IOP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DNI 
 
Volant de 
convivència 

Annex II- 
5.2.c 
Annex I – 6.2 

Renda anual de la unitat familiar: 
Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels 
fills a càrrec de la persona perceptora. 
- Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció. 

 
Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies 
 

 
RMI 



6 emissors diferents --- abans 6 formularis ----- ara 1 formulari

RESOLUCIÓ ENS/603/2018, de 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres 
educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019 

 
 

Articles o 
Base 

Què demana la normativa? Quin 
organisme 
té la dada 

Quin servei d’IOP? 
 

Annex II- 
5.2.d 
Annex I – 6.2 

d) Discapacitat de l'alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans. 
Quan l'alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, o un germà de l'alumne 
acredita una discapacitat igual o superior al 33%. 
- Documentació acreditativa: 
Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que  al·lega aquesta 
condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels 
organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. 
 

ICASS Dades completes 
discapacitats 

Annex II- 
5.2.d 
Annex I – 
6.2 

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda 
una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda 
una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. En aquest cas cal presentar el document 
acreditatiu de ser beneficiari d'aquest tipus de pensió. 
 

INSS Prestacions Socials 
Públiques 

Annex II- 
5.3.a 
Annex I – 
6.3 

a) Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental. 
- Documentació acreditativa: 
Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent. 
 

Benestar  TFN 
TFM 

Annex II- 
5.3.b 
Annex I – 
6.3 

b) Pel fet que l'alumne tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 
- Documentació acreditativa: 
Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de 
metges de la demarcació corresponent, on s'indiqui expressament que l'alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el 
sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. El document ha d'especificar de quina malaltia es tracta i que el diagnòstic 
s'ha fet tenint en compte els criteris del Departament de Salut. 
El centre ha de fer arribar a la comissió de garanties d'admissió els documents acreditatius d'aquest criteri a fi de determinar possibles 
casos de falsedat o frau, que seran tractats d'acord amb el que estableix l'apartat 5.4 d'aquesta Resolució. També es tindrà en compte 
l'existència o no de menús especials per malalties cròniques del sistema digestiu, endocrí o metabòlic en el centre de la primera 
petició. La comissió citarà les famílies en els casos que es consideri necessari als efectes de comprovar l'adequada acreditació del 
criteri al·legat. 
 

No IOP  

Annex II- 
5.3.c 
Annex I – 
6.3 

c) Pel fet que el pare o mare, el tutor o tutora o els germans hagin estat escolaritzats en ensenyaments declarats actualment gratuïts 
i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud. 
(...) No cal aportar documentació ja que el centre fa la comprovació del compliment del criteri, sempre que s'hagin facilitat les dades 
del pare o mare, tutor o tutora, o germans que hi hagin estat escolaritzats. 
 

NO IOP  





Formulari general de sol·licitud de serveis de Via Oberta: 

Només hi haurà dos
formularis i el trobaràs a
EACAT tràmits



Si consumiràs el servei de
forma integrada i no
només per pantalles la
sol·licitud d’integració es
tramita amb la mateixa
sol·licitud i no en una
tramesa independent

Si no estaves adherit al
conveni marc
d’interoperabilitat, no cal
que tramitis prèviament
l’adhesió sinó que la pots
adjuntar en el mateix
formulari d’autorització



Camps obligatoris de la
plataforma d’intermediació
que us omplim per defecte

Formulari per
tipus de
procediment
administratiu:
Desplegable

Cal triar totes les dades
que es demanen a la
convocatòria (quadre 1)

Les úniques dades que
no es poden tramitar amb
aquest formulari són les
dades de l’AEAT perquè
l’emissor formalitza uns
requeriments específics
més complexos. Caldrà
descarregar i tramitar
aquest formulari



Els camps en blau venen
preomplerts en base a la
selecció anterior. Cal la
justificació normativa de
cada dada que es pretén
consultar

És obligatori adjuntar la
normativa reguladora o
indicar l’enllaç on es troba
publicada.

Cal especificar si es
consulten les dades amb el
consentiment del ciutadà o
si una norma amb rang de
llei o autoritza
expressament (LGT)

En el cas que es sol·liciti el consentiment és
obligatori aportar el document on s’obté el
consentiment o l’enllaç on es pot descarregar









Si no estaves adherit al
conveni marc
d’interoperabilitat, no cal
que tramitis prèviament
l’adhesió sinó que la pots
adjuntar en el mateix
formulari d’autorització

REQUISIT ESPECÍFIC:
L’AEAT per a facilitar les dades obliga
subscriure o adherir-se a un conveni
específic per a la cessió de dades.
Recomanem l’adhesió amb aquest perquè
facilita la informació per a finalitats
tributàries i no tributàries

Formulari específic de sol·licitud de les consultes de l’AEAT: 



REQUISIT ESPECÍFIC:
L’AEAT per a facilitar les dades obliga a
que cada administració signi les peticions
amb un certificat de segell electrònic de
l’administració consumidora. La clau
pública del certificat s’ha de fer arribar a
l’AEAT i cal que autoritzeu al Consorci
AOC a signar les peticions amb aquest
certificat

REQUISIT ESPECÍFIC:
L’AEAT per a facilitar les dades obliga a
sol·licitar-los el servei directament amb un
formulari específic

REQUISIT ESPECÍFIC:
Aquest formulari no es pot tramitar al
CAOC fins que l’AEAT no us hagi
confirmat l’autorització i la instal·lació del
del vostre certificat. Per evitar problemes
cal que ens envieu la resposta de
confirmació d’aquest formulari



Les finalitats dels productes que
tenen una finalitat associada ja
estan marcats per defecte

L’Agència Tributària només
ofereix les dades en brut del
certificat d’IRPF.
El Consorci AOC per facilitar la
tramitació de determinats
procediments composa uns
certificats específics amb la
informació que publica l’AEAT.

Si es sol·licita alguna de les
modalitats que composa el
CAOC s’ha d’encarregar i
autoritzar expressament al
Consorci per composar-les



Cal validar el formulari
Signar i Enviar





Connecta’t a Via Oberta
Passos a seguir

S’ha definit la Interoperabilitat com el sistema d’autopistes de dades i d’informació que garanteix l’administració 
electrònica. La circulació per aquesta autopista permetrà que:
- l’administració disposi de la informació necessària per a tramitar els vostres procediments, 
- Evitarà que els ciutadans deixin de ser el vehicle transportador d’aquestes dades.

Revisar els documents que 
es demanen en les normes 

reguladores dels teus 
procediments. quins? on? 

són adequats?

Adequació 
normativa i 

procedimental
Informar al ciutadà sobre les 

consultes que es faran i 
obtenir el seu consentiment 

o la no oposició 

Informació i 
consentiment del 

ciutadà
Sol·licitar al Consorci AOC 

els serveis que són 
necessaris per a la 

tramitació del procediment

Sol·licitud del 
servei

Informar al ciutadà sobre 
les consultes que es faran i 

obtenir el seu consentiment 
o la no oposició 

Obtenció de la 
documentació
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La bona noticia





Moltes gràcies per l’atenció!!!

Lídia Muñoz Mellinas /2018


