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1 OBJECTE
El Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) és l’òrgan competent en
relació a la prestació de serveis d'identitat digital i signatura electrònica, d'acord amb la Llei
29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i amb els
seus estatuts.
D'acord amb aquesta competència i en relació a l'objecte d'aquest contracte, s'ha de
considerar al Consorci AOC, a tots els efectes, com a Prestador Qualificat de Serveis de
Certificació.
En relació a l'àmbit dels Serveis de Certificació Digital (SCD) i aquells d'altres que en són
connexos, vinculats o relacionats, estem davant d'uns serveis d'alta criticitat i complexitat,
amb moltes particularitats, una gran quantitat d'usuaris consumint els serveis de manera
concurrent, així com una important dependència estratègica amb els serveis digitals dels ens
i organismes públics de l'àmbit català usuaris dels serveis.
Per tant, cal evidenciar ja en aquest punt, que la imprescindible continuat del servei obliga a
una constant anàlisi i adequació normativa, com també en relació a les auditories internes i
externes que aquesta normativa obliga a realitzar al prestador qualificat de serveis de
certificació.
També l'impacte de les Lleis 39/2015 i 40/2015, pel que fa a l'obligatòria implantació de
l'administració digital en el procediment administratiu comú i el règim jurídic del sector públic,
ha significat un important augment del nivell d'exigència en relació a la demanda de serveis
de certificació.
En aquest sentit, caldrà tenir en compte en la dimensió d'aquest contracte, el fet de preveure
l'impacte que aquestes normes poden arribar a suposar quan les seves previsions legals
siguin d'aplicació total un cop esgotats els terminis de vacatio legis previstos per a alguns dels
seus requeriments legals, que finalitzarà el proper 2 d'octubre de 2020.
En tractar-se el SCD d’un servei sense solució de continuïtat contractual, s’ha d’iniciar un
expedient de contractació que garanteixi la continuïtat de la prestació del servei. Així l'objecte
d'aquest Plec de prescripcions tècniques particulars és regular les condicions d'execució del
mateix.
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2 ABAST DEL SERVEI
Es correspon a l'abast del servei, l’assessorament del servei de certificació digital, que
s'executarà segons les condiciones fixades en els plecs de prescripcions tècniques i
administratius particulars que regulen aquesta licitació, que es concretarà en l’assessorament
en compliment normatiu ReIDAS i normativa de protecció de dades de caràcter personal,
execució d'auditories internes i suport i acompanyament intern AOC en el procés d'execució
de les auditories externes.
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3 MARC NORMATIU
La base normativa sobre la qual s’ha d’estructurar el servei és, a tall d'exemple, la indicada a
continuació, sempre en el benentès que serà d'aplicació la versió vigent de la legislació
aplicable i tota aquella normativa que pugui sorgir durant el temps d’execució del contracte.
Per tant, el licitador haurà d’adequar la prestació del servei d’acord amb els requeriments
legals establerts en tot moment.

























Llei 59/2003, de 19 de desembre de Signatura Electrònica.
Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic.
Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679, de 27 d’abril i la normativa
específica vinculada. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals.
Esquema Nacional de Seguretat. En endavant, ENS.
Esquema Nacional d’Interoperabilitat. En endavant, ENI.
Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE (ReIDAS).
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (LOPDGDD).
ETSI EN 319 401 V2.2.1 (2018-04) General Policy Requirements for Trust Service
Providers.
ETSI EN 319 411-1 V1.2.2(2018-04) Policy and security requirements for Trust Service
Providers issuing certificates; Part 1: General requirements.
ETSI EN 319 411-2 2.2.2 (2018-04) Policy and security requirements for Trust Service
Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing
EU qualified certificates
ETSI EN 319 421 V1.1.1 (2016-03) Policy and Security Requirements for Trust Service
Providers issuing Electronic Time-Stamps.
ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 (2016-02) Certificate Profiles; Part 1: Overview and common
data structures.
ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 (2016-02) Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for
certificates issued to natural persons.
ETSI EN 319 412-3 V1.1.1 (2016-02) Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for
certificates issued to legal persons.
ETSI EN 319 412-4 V1.1.1 (2016-02) Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for
web site certificates issued to organizations.
ETSI EN 319 412-5 V2.2.1 (2017-11) Certificate Profiles; Part 5: QCStatements.
CA/Browser Forum V1.6.3 (February, 2019) Baseline Requirements Certificate Policy
for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates.
ETSI EN 319 403 V2.2.2 (2015-08) Requirements for conformity assessment bodies
assessing Trust Service Providers.
CA/Browser Forum adopted Network and Certificate System Security Requirements
V1.2
ETSI TS 101 456 V1.4.3 (2007-05) Electronic Signatures and Infraestructures (ESI);
Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates.
Mozilla Root Store Policy V2.6.1 (2018-06)
Política de Seguretat i Marc Normatiu del Consorci AOC.
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En allò no previst en el Marc Normatiu i Política de seguretat del consorci AOC,
s’aplicarà subsidiàriament la Política de Seguretat i Marc Normatiu de la Generalitat de
Catalunya.
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4 ASSESSOREMENT EN COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA
ELECTRÒNICA I NORMATIVA DE PROTECCIÓ
DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
EXECUCIO D’AUDITORIES INTERNES I
SUPORT I ACOMPANYAMENT INTERN AOC EN
EL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE LES AUDITORIES
EXTERNES.
4.1 Descripció
Derivat de les necessitats del Consorci AOC en complir amb els requeriments de la normativa
d’identificació i signatura, en especial del ReIDAS, es requereix d’un procés constant de
revisió, actualització i control en les actuacions que conformen el Servei de Certificació Digital.
L’objectiu es disposar d’informació actualitzada, normalitzada i adaptada del Servei de
Certificació Digital, davant el constat canvi que pateix el marc normatiu.
El servei requereix d’accions focalitzades en tres eixos:




Assessorament en compliment de la normativa d’identificació i signatura electrònica,
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i d’altres consultes
jurídiques.
Execució d’auditories internes en el marc ReIDAS
Defensa davant entitats de certificació i els organismes que siguin necessaris de les
acreditacions ReIDAS

4.1.1 Assessorament en compliment de la normativa d’identificació i
signatura electrònica, normativa de protecció de dades de caràcter
personal i altres consultes jurídiques
Els canvis en la legislació i el marc normatiu suposa un procés continu d’adaptació i
actualització de la documentació necessària per l’execució del Servei de Certificació Digital.
Això requereix d’un esforç per donar resposta al compliment de requeriments dels usuaris i
de les parts interessades.
El Consorci AOC requereix del suport en el compliment de la normativa d’identificació i
signatura electrònica, en especial pel que fa als criteris de seguretat i operacions en entorns
de certificació digital, així com en el compliment de la normativa de protecció de dades
personals, i el suport en altres consultes jurídiques que el servei pugui necessitar.
En l’àmbit de la protecció de dades, l’assessorament es farà mitjançant informe que es
sotmetrà a la consideració del delegat de protecció de dades del Consorci AOC i que caldrà
aclarir o esmenar en funció del resultat d’aquesta.
Aquesta tasca es concreta en la redacció i/o revisió de la documentació jurídica del Servei de
Certificació Digital. L’empresa adjudicatària haurà de gestionar les revisions, modificacions,
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etc., adaptant a la normativa actual o a les necessitats del servei o del consorci AOC de la
documentació jurídica auxiliar del servei de certificació digital que inclou:
-

Declaracions de pràctiques de certificació
Polítiques de certificació
Textos de divulgació
Perfils dels certificats
Condicions especifiques del servei

I qualsevol altra que sigui necessària per al correcte desenvolupament del servei objecte
d’aquest contracte.

4.1.2 Execució d'auditories internes
De forma anual el Consorci AOC ha de desenvolupar auditories internes sobre el marc
ReIDAS per la totalitat del Servei de Certificació Digital. Aquest és un requisit normatiu que
emana de la normativa tècnica aplicable que pretén fer una prova d’esforç del servei per tal
de garantir els controls de seguretat pertinents. En aquest punt l’adjudicatari també realitzarà
tasques de suport i acompanyament en l’anàlisi de les mateixes.

4.1.3 Suport i acompanyament intern al Consorci AOC en el procés
d'execució de les auditories externes
De forma bianual el Consorci AOC ha de sotmetre’s al control de l’organisme de supervisió
estatal, és a dir, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, per validar els controls de seguretat
del Servei de Certificació Digital. D’aquesta manera es procedeix a la renovació de les
certificacions necessàries per complir amb el requeriments del Ministeri a efectes de ser
considerat com a Prestador de serveis de confiança qualificat.
Anualment, els Prestadors de serveis de certificació tenen la recomanació de realitzar
auditories de control de l’execució de les seves tasques.
Cal destacar la importància del resultat d’aquestes auditories i les que en qualsevol moment
pugui efectuar l’organisme de supervisió, atès que poden suposar la retirada de la
consideració com a prestador qualificat de serveis de confiança. També cal tenir en compte
que el resultat de les auditories seran informades a l’autoritat de protecció de dades
corresponent per part de l’organisme de supervisió en cas de possibles infraccions de les
normes sobre protecció de dades.
El suport i l’acompanyament intern inclou l’anàlisi i esmena dels possibles incompliments
advertits en els resultats obtinguts.

4.2 Funcions
4.2.1 Funcions de l’adjudicatari cap al Consorci AOC
L’empresa adjudicatària presentarà al cap de servei, la relació del personal adscrit al servei,
especificant les categories de cada un dins de l’estructura, que en tot cas haurà de disposar
de la qualificació, coneixements i experiència necessaris per a la prestació del serveis de
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certificació oferts i els procediments de seguretat i gestió adequats en l’àmbit de la signatura
electrònica.
L’empresa adjudicatària aportarà la informació relativa a procediments de treball, treballs
efectuats i temps invertits. Igualment informarà de qualsevol defecte o anomalia a les
instal·lacions durant el desenvolupament de les seves activitats.
L’empresa adjudicatària s’ajustarà a la coordinació d’activitats empresarials referents a temes
de prevenció de riscos laborals de les persones que defineixi el Consorci AOC.
L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis causats al Consorci AOC i
a tercers en el desenvolupament del contracte.
No obstant això, els licitadors d’aquesta contractació han de tenir contractada i al corrent de
pagament una assegurança de Responsabilitat civil, com a mínim, en les condicions i per les
quanties establertes en la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, i en el Reial decret
2364/1994, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat privada.
L’acreditació de l’existència de la pòlissa es farà mitjançant l’aportació per l’empresa
adjudicatària de la pòlissa corresponent juntament amb un certificat de la companyia
asseguradora acreditant la idoneïtat de la cobertura de la pòlissa formalitzada amb l’activitat
prestacional objecte d’aquest contracte.
L’empresa adjudicatària comunicarà de manera immediata al Consorci AOC qualsevol
modificació en la pòlissa d’assegurança que alteri o variï les seves condicions de cobertura..

4.2.1.1

Governament de la seguretat

La finalitat del governament de la seguretat es focalitza en vetllar per una correcta gestió de
la seguretat de la informació del Consorci AOC al llarg de tot el seu cicle de vida.
Aquest objectiu s'assolirà mitjançant:
• La prescripció, seguiment i verificació de la correcta implantació del model de
seguretat
• El compliment dels requeriments que siguin d’aplicació d’acord amb el Marc Normatiu
vigent de AOC i de la Generalitat de Catalunya vigent i amb les modificacions que es
produeixin al llarg de la prestació del servei, així com del marc legal que en sigui
d’aplicació
• En relació al tractament de dades de caràcter personal, l’adjudicatari donarà
compliment com a encarregat de tractament a allò establert a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal i a l’establert a l’encàrrec de
tractament.
• La implantació dels controls de seguretat que permetin mitigar els riscos als que la
informació del Consorci AOC i els seus sistemes estan exposats
L’adjudicatari haurà de tenir en compte la classificació de la informació que tracta o genera,
objecte del contracte, per aplicar correctament el marc normatiu i legal del Consorci AOC en
matèria de seguretat.
En el cas que l’adjudicatari presti serveis o emmagatzemi informació vinculada al servei fora
de les instal·lacions del Consorci AOC, haurà de garantir i demostrar l’aplicació de les
mesures de prevenció i protecció d’acord als estàndards de la Generalitat de Catalunya en
les dependències des de les que presta el servei.
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Governament de la continuïtat i la disponibilitat

La finalitat del governament de la continuïtat i la disponibilitat se centra, principalment, en
garantir la continuïtat del servei i processos davant de qualsevol situació adversa, evitant un
impacte significatiu en l’organització.
Els objectius que es persegueixen són:
 Disposar de mecanismes per garantir la continuïtat del personal involucrat en les
auditories.
 Disposar d’un pla de continuïtat dels processos, persones i sistemes d’informació que
participen en el procés d’assessorament.
 Garantir la continuïtat del servei.
 Focalitzar l’esforç en la mitigació de riscos rellevants.
 Coordinar a totes les persones clau per fer front a una situació de contingència.
 Complir amb els requeriments legals / regulatoris en matèria de continuïtat de negoci.

4.2.2 Funcions del Consorci AOC cap a l’adjudicatari
El Consorci AOC serà responsable de donar accessos a les xarxes corporatives i col·laborarà
en tot moment amb l’adjudicatari en la realització de les tasques descrites. Totes les
comunicacions es realitzaran mitjançant l’eina de tiqueting que faci servir el Consorci AOC i
per tant el Consorci AOC haurà de facilitar els usuaris o llicències que siguin necessaris per
al correcte desenvolupament de les tasques.
El Consorci AOC facilitarà tota la informació de la que disposi a l’adjudicatari sobre els temes
de seguretat i de protecció de dades, així com la interlocució amb els responsables de
seguretat i de protecció de dades respectivament.
El Consorci AOC garantirà la interlocució tant amb el cap de servei de certificació com amb el
responsable de l’assessorament jurídic del serveis del Consorci AOC.

4.3 Requisits
4.3.1 Requisits personals
Les tasques a desenvolupar en aquesta licitació s'han calculat a partir de la incorporació (en
diferent percentatge) dels perfils següents:
•
•

Consultor ReIDAS
Auditor intern

En tots els casos, es calcula sobre unes 1700 hores/any persona (inclou, per tant, té en
compte els dies de baixa i absències).
El personal adscrit al servei, en conjunt, ha de disposar dels coneixements suficients, tant a
nivell tècnic pràctic com d’idiomes (domini del català (nivell C), castellà i anglès), que
assegurin la correcta interpretació de procediments i normes de seguretat, fet que ha de
permetre una correcta aplicació d’aquests coneixements.
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El personal que l’adjudicatari destini a aquest servei haurà de reunir totes les condicions
estipulades per la normativa actualment vigent.
El Consorci AOC pot refusar i/o sol·licitar el canvi d’interlocutor o responsables de projecte.
En aquest cas, l’adjudicatari ha de reemplaçar al treballador per un altre suficientment
capacitat per dur a terme la tasca encomanada. Els costos derivats d’aquesta incidència
aniran a càrrec de l’adjudicatari.
El Consorci AOC es reserva el dret de no acceptar el personal que desenvolupi la seva tasca
sense una capacitació suficientment o un comportament incorrecte.
Caldrà presentar una taula de correlació entre els mitjans requerits i els presentats per part
de l’adjudicatari.
L’adjudicatari s’ha de fer càrrec de tots els materials i útils per a la correcta execució dels
serveis encomanats, degudament identificats com de la seva propietat.
El Consultor EIDAS proposat per l’adjudicatari haurà de disposar d’un número de telèfon que
permeti la seva localització en jornada laboral del calendari laboral de Barcelona, per part del
personal responsable del Consorci AOC.
L’auditor ha de demostrar ser competent per dur a terme l’auditoria. Això inclou la realització
de judicis tècnics exigits, la definició de polítiques i la seva implementació i la imparcialitat.
Les empreses licitadores hauran de presentar un programa de formació i reciclatge del
personal, que ha de detallar com a mínim:
• Matèries a impartir.
• Calendari.
• Centre homologat on s’impartiran les matèries
L’empresa adjudicatària acreditarà documentalment que el personal que s’assigni al servei
hagi realitzat la formació abans esmentada que s’haurà de realitzar com a mínim cada any.
L’empresa adjudicatària acreditarà documentalment que el personal que s’assigni al servei,
hagi realitzat prèviament a l’inici de les tasques, els diferents cursos en relació a la formació
especifica
per
al
servei,
per
la
que
es
determinen
els
programes de formació de seguretat.
En cas de baixa de qualsevol dels membres de l’equip, l’adjudicatari haurà de substituir-lo en
menys de 15 dies laborables d’acord amb els responsables del Consorci AOC. Qualsevol
canvi en un dels membres de l’equip a instàncies de l’adjudicatari haurà de ser pactat amb el
Consorci AOC, que haurà de validar tant la baixa com el currículum de la nova persona a
incorporar. Si el canvi és a instàncies de l’adjudicatari, caldrà acordar el calendari de canvi
amb el Consorci AOC per tal de minimitzar l’impacte en els desenvolupaments en curs.
Resten fora d’aquest compromisos els períodes de vacances i permisos de tots els membres
de l’equip.
El Consorci AOC realitzarà, si s’escau, entrevistes a les persones de l’equip de projecte
proposat i, si és necessari, demanarà alternatives a les persones presentades.
El Consorci AOC es reserva el dret a demanar el canvi de qualsevol dels membres de l’equip
sense necessitat de justificació amb una antelació de 20 dies naturals a la data de substitució.
El Consorci AOC es reserva el dret a demanar una declaració personal de cada un dels
auditors per garantir la seva formació i coneixements.
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Per tal de poder conèixer la qualificació professional, el licitador presentarà el currículum
professional dels candidats que proposin per aquests perfils. El licitador justificarà
documentalment la qualificació professional del personal destinat amb la presentació de la
documentació compulsada que es detalla a continuació: targeta d’identitat professional i títols
professionals. Al currículum professional de cada perfil que proposi per les funcions definides,
hi constarà com a mínim:
- nom i cognoms
- qualificació educativa i categoria professional
- experiència i formació
- avaluació de la competència: coneixements de la tecnologia i marc legal aplicable.
- seguiment de l’acompliment
- data de l’actualització més recent de cada registre

4.4 Condicions
4.4.1 Assessorament en compliment de la normativa d’identificació i
signatura electrònica, normativa de protecció de dades de caràcter
personal i altres consultes jurídiques
Degut a les necessitats recurrents de modificació de la documentació del Servei de
Certificació Digital (SCD) polítiques, s’ha decidit establir un calendari fix d’actualitzacions de
la documentació.
-

La primera actualització es produirà durant el primer semestre de cada exercici.
La segona actualització es produirà durant el segon semestre de cada exercici.

Per aquest concepte, es preveuen un màxim de 600 hores anuals d’esforç del perfil Consultor
ReIDAS. Es calculen unes 1.700 hores/any persona (inclou, per tant, els dies de baixa i
absències).
Tasques a executar:
1.

Actualització segons recomanacions ETSI
Coneixement actualitzat de la normativa d’identificació i signatura electrònica, en
especial del ReIDAS Gestió del canvi (anàlisi de la capacitat)
Detecció de necessitats
Pla d’accions que suposen les necessitats

2.

Actualització documentació reguladora del servei de certificació digital
Gestió del canvi (anàlisi de la capacitat)
Detecció de necessitats de les DPC i Polítiques
Pla d’accions que suposen les necessitats
Redacció dels apartats de compliment normatiu de la documentació
Assessorament de la resta d’apartats

3.

Actualització segons normativa: autonòmica, estatal, europea i internacional
Gestió del canvi (anàlisi de la capacitat)
Actualització trimestral dels acords anuals DATASHIELD
Pla d’accions que suposen els acords
Resolució d’incidents derivats
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DATASHIELD (acords internacionals)
Actualització trimestral dels acords anuals DATASHIELD
Pla d’accions que suposen els acords
Resolució d’incidents derivats

5.

Execució d’Auditories internes
Disposar d’Auditors acreditats
Complir l’abast de l’auditoria
Generar un programa, pla i un informe

6.

Suport en la superació d’auditories: SCD
Coneixements del sector
Coneixement de les normes de l’abast
Atenció a consultes en 48 hores demora màxima

4.4.1.1

pàg 14/34

Planificació de l’assessorament, revisió i propostes de millora

Les fases del calendari d’actualització ordinària de la documentació seran les següents:
Primer semestre:
-

Gener i febrer, fase de recollida de propostes de modificació.

-

Març,
1. la primera quinzena es dedicarà a la fase de anàlisi, comprovació i
proposta de calendari
2. la segona quinzena es dedicarà a la comprovació i redacció de les
modificacions.

-

Abril,
1. la primera quinzena es traslladarà la proposta modificada a l’equip del
servei del Consorci AOC.
2. la segona quinzena es realitzarà una reunió amb l’Àrea proposant, anàlisi
dels canvis i aprovació del document.

-

Maig,
o

1- a la primera quinzena és realització d’una segona reunió, si escau, i

o

preparació dels documents modificats definitius en català, castellà i Anglès
2- la segona quinzena es traslladaran els canvis acordats a l’adjudicatari del
lot 3 de la licitació amb expedient AOC 2020 3.

-

Juny, fase de publicació en la web del Consorci AOC i enviament a tots els
organismes que sigui necessari.
Quant al segon semestre:

-

Juliol i agost, fase de recollida de propostes de modificació.
Setembre,
o

-

1. la primera quinzena es dedicarà a la fase de anàlisi, comprovació i
proposta de calendari
o 2. la segona quinzena es dedicarà a la comprovació i redacció de les
modificacions.
Octubre,
o

1. la primera quinzena es traslladarà la proposta modificada a l’equip del
servei del Consorci AOC.
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2. la segona quinzena es realitzarà una reunió amb l’Àrea proposant, anàlisi
dels canvis i aprovació del document.
Novembre,
o 1. a la primera quinzena és realització d’una segona reunió, si escau, i
o

-

o

preparació dels documents modificats definitius en català, castellà i Anglès
2. la segona quinzena es traslladaran els canvis acordats a l’adjudicatari del
lot 3 de la licitació amb número d’expedient AOC 2020 3.

-

Desembre, fase de publicació en la web del Consorci AOC i enviament a tots els
organismes que siguin necessaris.

Malgrat aquestes dues revisions anuals planificades, es pot donar el cas que calgui dur a
terme altres modificacions, per motius d’urgència o de necessitat del servei, també s’hauran
de realitzar en un període màxim d’un mes des de la data de la detecció de la necessitat.
4.4.1.2

Fase de recollida de propostes de modificació

Les propostes de modificació o actualització de la documentació es poden presentar pel cap
de servei corresponents, o bé d’ofici pel propi adjudicatari o a recomanació de l’adjudicatari
del lot 3 de l’expedient AOC 2020 3.
Totes les propostes es realitzaran mitjançant un tiquet a l’eina corporativa del Consorci AOC
Totes les propostes rebudes seran arxivades en una carpeta creada a tal efecte, indicant la
data de recepció de la proposta, la descripció de la modificació proposada i la seva justificació.
Aquesta carpeta serà la carpeta de documentació reguladora dins del directori corporatiu.
Aquesta ubicació, durant el període de vigència del contracte pot patir modificacions.
4.4.1.3

Fase d’anàlisi, comprovació i redacció de modificacions

Totes les modificacions proposades han de ser analitzades, en el seu cas realitzant les
comprovacions tècniques necessàries i, en cas de resultar necessària la modificació
proposada, redactat el seu text.
Les comprovacions podran incloure consultes a l’adjudicatari del lot 3 (expedient AOC 2020
3 o altres àrees del Consorci AOC o a altres departaments o organismes, als efectes
necessaris per produir un text correcte i actualitzat.
L’anàlisi de les modificacions proposades s’ha de registrar en un document de control de
revisions de cada document afectat, que ha de tenir els següents continguts mínims:
-

Una secció amb l’històric de versions del document, que ha d’indicar la versió vigent
(publicada) del document, i la versió en revisió.

-

Una secció amb les modificacions proposades, per a cada versió del document, per
l’oficina de polítiques, que ha d’indicar la data de la modificació, la secció afectada i
la descripció o justificació del canvi proposat.

-

Una secció amb la disposició de les modificacions proposades, per a cada versió del
document, pel servei afectat, que ha d’indicar la data de la modificació, la secció
afectada i la descripció o justificació del canvi proposat.
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Fase de comentari i aprovació

El/s document/s, amb les seves modificacions proposades, ha/n de ser lliurat/s al cap de
servei corresponent i a la resta d’àrees a les que s’hagin sol·licitat comprovacions i altres
informacions tècniques, per al seu comentari, en les dates acordades al calendari establert.
Es podran realitzar modificacions addicionals en funció dels comentaris rebuts, sens perjudici
dels períodes establerts per les següents fases del procediment, i segons s’estableixi en el
calendari programat i s’editarà una versió final del/s document/s, que serà/an aprovada pel
cap del servei corresponent.
4.4.1.5

Fase de publicació

El/s document/s aprovat/s ha/n de ser publicat/s a la pàgina web del Consorci AOC a l’apartat
de regulació corresponent (actualment a https://www.aoc.cat/catcert/regulacio).
El Cap del servei, mitjançant l’eina de tiqueting interna del Consorci AOC enviarà a la persona
responsable de la pàgina web els documents en versió catalana, castellana i anglesa per tal
que els publiqui a l’apartat corresponent. Aquesta fase pot variar tant en la ubicació de la
publicació com en les persones responsables de l’execució de la mateixa.
No es retira la versió anterior del document objecte del canvi, però s'haurà d’indicar que ha
estat substituït per la versió nova.

4.4.2 Execució d’Auditories internes
Anualment, s’haurà de programar, planificar i executar com a mínim una Auditoria interna per
tal de verificar el compliment de la normativa d’identificació i signatura electrònica, en especial
el ReIDAS, a la totalitat del Servei de Certificació Digital.
Per aquest concepte, es preveuen un màxim de 500 hores anuals d’esforç del perfil Auditor
intern. Es calculen unes 1.700 hores/any persona (inclou, per tant, els dies de baixa i
absències).
Després d’acordar la data d’auditoria, s’haurà de fer arribar un pla d’auditoria a tots els
implicats on hi consti:
• Objectiu i abast
• Criteris d’auditoria
• Equip auditor
• Documents de referència
• Agenda amb temps d’inici o durada
• Temes de confidencialitat
• Riscos de l’auditoria
• Instruccions de resolució i seguiment
L’Auditoria interna ha de complir criteris de objectivitat i ha de ser realitzada per un auditor
acreditat.
D’altra banda, l’auditor ha de ser imparcial i ha de ser percebut com a tal, amb la finalitat de
donar confiança a les seves activitats i resultats.
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Per tant, s’evitarà:
• Interessos propis
• Autorevisió d’una activitat duta a terme per la mateixa persona
• Defensa o oposició
• Excés de familiaritat
• Intimidació
• Competència
La planificació de l’auditoria s’haurà de dur a terme amb una antelació mínima d’un mes per
poder gestionar la disponibilitat dels implicats.
L’auditoria es realitzarà conforme els procediments d’auditoria establerts en el Consorci AOC.
L’adjudicatari haurà de realitzar un informe d’auditoria on hi constin:
• Les troballes
• Àrees de millora
• Observacions
• Les no conformitats
Les no conformitats hauran d’estar referenciades al punt de requisit de norma que
incompleixen i que cal resoldre.
Finalment, l’adjudicatari haurà de proposar al Consorci AOC mesures correctores per poder
resoldre els incompliments de norma trobats.

4.4.3 Defensa davant Auditories externes
El Consorci AOC, com a Prestador de Serveis de Confiança executa una auditoria biennal (o
quan sigui establert) per part d’una entitat acreditada externa per a obtenir un nivell
d’acompliment adequat respecte als requisits especificats en el Reglament (UE) Nº 910/2014
del parlament europeu i del consell de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica
i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per la que
es deroga la Directiva 1999/93/CE, i les seves guies de referència (Reglament ReiDAS).
L’abast de la certificació comprèn allò que dictamini l’organisme de supervisió nacional estatal
en cada moment.
El Consorci AOC, a través de l’entitat certificadora, informarà amb antelació a l’adjudicatari
sobre la planificació de les auditories externes.
L’adjudicatari haurà de fer la defensa davant d’auditories externes que realitzi el Consorci
AOC. Per tal de realitzar correctament aquesta defensa, caldrà tenir un ampli coneixement
del marc legal que aplica, els requisits legals i requeriments interns del Consorci AOC, així
com del resultat de les auditories internes realitzades prèviament.
La defensa inclou l’assistència a l’auditoria, la participació en la presentació d’evidències i la
proposta d’accions correctives per tal de solucionar les No conformitats trobades.
Per aquest concepte, es preveuen un màxim de 100 hores anuals d’esforç del perfil Auditor
intern. Es calculen unes 1.700 hores/any persona (inclou, per tant, els dies de baixa i
absències).
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4.5 Model d'avaluació i integració de la millora contínua i
acords de nivell de servei (ANS) aplicables
El funcionament del servei objecte d’aquesta contractació estarà subjecte a un sistema de
control de qualitat exercit pel Consorci AOC.
El funcionament d’aquest control de qualitat està lligat a les Condicions Generals dels Serveis
del Consorci AOC, les Condicions Particulars dels Serveis de Certificació Digital i el marc
normatiu aplicable. Els criteris de valoració i puntuació de la qualitat del servei s’esmenten a
continuació en cada ANS aplicable.
Aquesta puntuació és important, ja que a part de ser una mesura de qualitat de funcionament
del servei, també pot constituir una causa justificada de rescissió del contracte per part del
Consorci AOC.
Els acords de nivell de servei (ANS) pel seguiment del servei objecte d’aquesta licitació seran:
a.

Actualització segons recomanacions ETSI
Número d’incidents per manca de coneixement per sota del 5%.

b.

Actualització de la normativa reguladora del servei de certificació digital (Declaració de
pràctiques de certificació, polítiques de certificació, etc.)
Número de revisions detectades, temps entre detecció i modificació

c.

Lliurament d’informes de servei lliurat els primers 5 dies operatius del mes següent al
que s'està validant
Es considerarà desviació si l’informe es lliura a partir del 5è dia operatiu del mes.

d.

Actualització segons normativa: autonòmica, estatal, europea i internacional.
Número d’incidents per manca de coneixement per sota del 5%

e.

DATASHIELD (acords internacionals)
Número d’incidents per manca de coneixement en el cas d’Auditories internes per sota
del 5%.
Termini d’execució d’acord al previst en normativa i valor afegit de les propostes de
millora.

f.

Suport en la superació d’auditories:
Número de no conformitats d’auditoria per sota del 5%.

g.

Consultes sobre el marc normatiu del Servei de Certificació Digital: termini màxim
d’avaluació i primera resposta 5 dies laborables. En el cas de consultes sobre certificats
urgents es redueix a 2 dies

És important recordar que totes les propostes de millora no poden està incloses en el sobre
B si no que s’han d’incloure en el sobre C. En el cas que hi hagi propostes de millora en el
sobre B implicarà l'exclusió de l'empresa de la licitació.
En aquesta licitació en particular, els ANS definits en els apartats c. i g. d’aquest mateix punt
són susceptibles de millora i, per tant, en la documentació del sobre B s’han de descriure amb
els llindars i ANS descrits aquí com a topall. Si es milloren els topalls, s’hauran d’esmentar a
banda en la documentació del sobre C.
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4.6 Seguiment del servei
L’objectiu d’aquest àmbit de seguiment és garantir la integració de la qualitat, seguretat i
continuïtat, en tot el cicle de vida, dels processos, serveis i solucions, mitjançant la prescripció,
seguiment, validació i verificació de l’eficaç implantació dels controls definits.

4.6.1 Governament i millora del servei
L’adjudicatari és el responsable de generar i lliurar els informes i mètriques de reporting (en
endavant informació) que es determinin en els diferents àmbits del governament del servei
objecte d’aquesta licitació. Aquests han de permetre al Consorci AOC governar, controlar i
gestionar els serveis prestats per l’adjudicatari, tant des d’una òptica individual, com
transversal i global.
El format i el contingut mínim de la informació a elaborar per l’adjudicatari en tots els àmbits
de governament és el definit en l’Annex “Annex _1_Plantilla Informe Seguiment”.
El Consorci AOC podrà sol·licitar, durant la vigència del contracte canvis en l’estructura i
contingut de la informació per ajustar-se a les necessitats de seguiment dels serveis.
L’adjudicatari haurà de proporcionar al Consorci AOC, a més dels informes periòdics de
seguiments dels ANS, la informació (evidències) amb base a la qual s’hagin elaborat, per tal
que el Consorci AOC la pugui incorporar a la seva eina de gestió.
L’objectiu d’aquest àmbit de governament és garantir la integració de la qualitat, en tot el cicle
de vida, dels processos, serveis i solucions, mitjançant la prescripció, seguiment, validació i
verificació de l’eficaç implantació dels controls definits.
El licitador proposarà els mecanismes necessaris per permetre al Consorci AOC comprovar
que es mantenen els nivells de qualitat esperats.
4.6.1.1

Incidències i problemes

S’entén per a incidència qualsevol succés que no forma part de l’operativa normal d’un servei
i que provoca, o pot provocar, la interrupció, el mal funcionament o la degradació en la qualitat
del servei.
L’objectiu principal del procés de gestió d'incidències és restaurar el normal funcionament del
servei tan aviat com sigui possible, minimitzant l’impacte advers sobre les operacions de
negoci/clients i organització, assegurant que el servei es mantingui en els millors nivells
possibles de qualitat i disponibilitat.
El procés suporta tots els serveis que el Consorci AOC presta a l’usuari dins l'abast del plec i
per tant el seu abast és la resolució de totes les incidències que puguin afectar a aquests
serveis.
S’entén per problema qualsevol causa subjacent, encara no identificada, d'una sèrie
d'incidents o d'un incident aïllat d'importància significativa.
L'objectiu principal de la Gestió de Problemes és minimitzar l'impacte negatiu que tenen les
incidències sobre el negoci, i prevenir la recurrència d'incidències relacionades amb aquests
errors. Per aconseguir aquesta fita, la Gestió de Problemes arriba fins a la causa arrel de les
incidències i després inicia accions que corregeixen l’afectació de servei.
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L’adjudicatari participarà activament en el procés de Gestió de Problemes sent el
Responsable de tots els problemes que puguin sortir dels serveis que està prestant al
Consorci AOC.
És responsabilitat de l’adjudicatari l’aplicació i seguiment dels procediments associats a la
gestió de problemes sorgits dels serveis que presta, així com el seguiment i gestió de l’estat
dels mateixos fins a la correcció de l’afectació de servei.
Davant la detecció de problemes greus i amb impacte directe a negoci, el proveïdor de servei
haurà de notificar el problema al Cap del servei Consorci AOC.
El licitador descriurà la metodologia proposada per atendre:
• Registre d'incidències i problemes
• Classificació i assignació
• Investigació i diagnosi
• Seguiment i coordinació
• Resolució i recuperació
• Tancament d'incidències i problemes

4.6.2 Òrgans de Gestió
4.6.2.1

Reunions de Direcció.

Les reunions de Direcció es realitzaran amb l'objectiu d'establir un control i una visió
estratègica i àmplia sobre el desenvolupament global del servei.
Les reunions podran ser presencials i/o virtuals. En el cas de les presencials, poden realitzarse tant a la seu del Consorci AOC, com de l'empresa adjudicatària. En tot cas, cal que
l'adjudicatari disposi dels recursos necessaris en qualsevol de les modalitats de reunió
previstes.
Les reunions de direcció es convocaran trimestralment, tot i que a petició del poder
adjudicador i en circumstàncies concretes d'afectació crítica del servei, podran ser
convocades en qualsevol moment durant la vigència del contracte, convocades amb una
antelació mínima de 3 dies laborables, segons el calendari laboral aplicable al personal del
Consorci AOC.
4.6.2.2

Reunions de Seguiment.

El gestor del servei de l'adjudicatari i el Cap del Servei del SCD del Consorci AOC realitzaran
una reunió de seguiment del servei, que serà periòdica i com a mínim de caràcter mensual,
tot i que a petició del Consorci AOC i en circumstàncies concretes d'afectació crítica del servei,
podran ser convocades en qualsevol moment durant la vigència del contracte, amb una
antelació mínima de 1 dia laborable, segons el calendari laboral aplicable al personal del
Consorci AOC.
Les reunions podran ser presencials i/o virtuals. En el cas de les presencials, poden realitzarse tant a la seu del Consorci AOC com de l'empresa adjudicatària. En tot cas, cal que
l'adjudicatari disposi dels recursos necessaris en qualsevol de les modalitats de reunió
previstes.
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Aquesta reunió es farà abans del desè dia laborable (de dilluns a divendres excepte festius)
de cada mes. En aquesta reunió es revisarà l’informe mensual, el funcionament dels
processos, es generaran propostes de millora del servei i es farà un seguiment de tot allò
relacionat amb la prestació. A títol d'exemple s'indiquen alguns dels aspectes incloses com a
possible contingut de la reunió:




Avaluar la situació d'execució del servei objecte del contracte a partir del seguiment
de l'evolució dels objectius i indicadors formulats, així com el nivell d'acompliment dels
acords de nivell de servei que estiguin vinculats.
Revisar i posar en comú les incidències que s'hagin produït en el mes immediatament
anterior, ja sigui en relació a la prestació efectiva del servei com en relació al model
de gestió vinculat.
Revisar i posar en comú novetats, jornades i/o documentació rellevant per a l'execució
del servei, per tal de generar una dinàmica de participació que impacti de manera
positiva en la gestió del coneixement i sigui aplicable a la pròpia prestació del servei.

Abans de cada reunió de seguiment i amb l'antelació establerta en el corresponent acord de
nivell de servei establert el referent del servei de l'adjudicatari posarà a disposició del Cap del
Servei del Consorci AOC l’informe de seguiment detallat proposat en definit en l’“Annex
_1_Plantilla Informe Seguiment” que inclou, com a mínim, informació sobre:





Estat de compliment de les tasques en relació a les planificacions fetes i les possibles
desviacions que s’hagin produït. Nombre d’actuacions realitzades d’acord amb
l’objecte i abast de la licitació. Nombre de consultes realitzades (per tipologia, telèfon,
correu, etc,.).
Millores aplicables al servei de certificació digital.
Informació d’acompliments sobre els acords de nivell de servei establerts.

S'utilitzarà una eina de gestió del Consorci AOC que ha de permetre i facilitar la participació
dels diferents actors implicats en l'execució del servei. Aquesta eina esdevé clau per mantenir
coordinats tots els actors participants, detectar les necessitats a cobrir, així com detectar
millores tant en la prestació del servei com en el model de gestió vinculat. El referent del servei
és el principal responsable del manteniment de l'eina de gestió del servei i ha de reflectir tots
els canvis, actualitzacions, documents, etc., amb el màxim rigor possible, per tal de tenir un
accés immediat a la informació actualitzada de la prestació del servei i permetre una visió
amb el major detall possible als diferents actors que participen en la gestió d'aquesta licitació.

4.7 Finalització del servei
Un cop finalitzat el contracte l’adjudicatari haurà de garantir que ha complert amb tots els
compromisos establerts en aquesta licitació.







Informe de situació de compliment normatiu del Consorci AOC. En aquest informe es
detallarà quins assessoraments en compliment normatiu d’identificació i signatura
electrònica i de protecció de dades personals s’han fet en l’últim any del servei i quin
és l’estat actual.
En el cas que hi hagi, la planificació d’accions previstes envers a compliment normatiu
en matèria d’identificació i signatura electrònica i de protecció de dades personals.
Informes d’auditories internes realitzats durant els últims tres anys al Consorci AOC.
Estat i seguiment de les propostes d’accions de les auditories internes i de les
auditories ReIDAS.
Anàlisi de riscos i oportunitats detectats en el moment de la finalització del servei
d’assessorament i propostes d’actuacions.
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L’adjudicatari haurà de retornar tota la informació confidencial propietat del Consorci AOC,
així com la generada a partir de la prestació del servei.
L’adjudicatari haurà de finalitzar totes les tasques que li hagin estat encomanades i
acceptades abans de la finalització del contracte.
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5 Definicions, acrònims i enllaços d’interès
5.1 Definicions
DISPOSITIU: Suport on es graven els certificats emesos, per exemple, una targeta criptogràfica específica, un fitxer PKCS#12 en un directori, o una memòria USB. El sistema ha
d’utilitzar els diferents dispositius físics via interfície PKCS#11.
ENS. Organisme amb usuaris que necessiten i utilitzen els certificats emesos.
ENTITAT DE REGISTRE. Oficina on hi ha operadors del sistema. Una Entitat de Registre pot
peticionar o veure certificats d’un o varis ens sobre els que està autoritzat. Al mateix temps,
pot tramitar certificats d’una o vàries Entitats de Certificació i d’un o varis perfils de certificat
de cada Entitat de Certificació. Cada Entitat de certificació té un tipus especial d’Entitat de
Registre (codi 000) que pot tractar certificats de qualsevol ens.
LOT. Conjunt de peticions de certificació agrupades sota un mateix identificador i que per-met
realitzar operacions globals per tots els seu elements.
OPERADOR. Persona o programari, identificat mitjançant un certificat digital, que pot accedir
al sistema del SCD i realitzar les funcions definides per el seus rols.
PERFIL DE CERTIFICAT. Certificat o conjunt de certificats que emet el sistema. En la definició
del perfil es podran especificar coses com: certificats a emetre (per exemple firma i xifrat),
dades necessàries per el certificat, dades de gestió (adreces, etc), dades per la
personalització gràfica del suport (fotografia, disseny, etc.), regles d’unicitat que apliquen als
certificats, etc.
En cas que un perfil generi més d’un certificat, el sistema permetrà realitzar les operacions
del cicle de vida (revocació, suspensió, consulta, etc) de manera conjunta i transparent des
del punt de vista dels operadors.
El sistema disposa de diferents Entitats de Certificació que al mateix temps emeten diferents
perfils cadascuna. Dins el concepte perfil Cada perfil es pot generar sobre un o varis
dispositius diferents.
POSSEÏDOR DE CLAUS. Usuari titular del certificat i que serà el responsable del seu ús.
RESPONSABLE DE SERVEI. És l’ interlocutor i gestor principal davant del servei per un ens.
ROL. Propietat associada a un Operador i que defineix les operacions que pot fer. Un
operador pot tenir més d’un rol, sempre que aquests no siguin incompatibles.
SISTEMA ONLINE. Part del sistema del SCD que permet generar certificats de manera
completa a partir de les dades de la petició.
SISTEMA LOTS. Part del sistema del SCD que permet generar els fitxers a partir de
l’enviament d’informació en forma de Lot al fabricant de targetes, En aquest esquema les
tasques logístiques queden repartides entre el fabricant de targetes i la AOC. Aquest sistema
només es aplicable a un conjunt reduït de certificats i perfils, sempre en suport targeta
criptogràfica.
DOCUMENTUM. Producte comercial de gestió documental
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5.2 Acrònims
ASCD. Automatització de la Sol·licitud de Certificats Digitals, mòdul de EACAT
CRL. Certificate Revocation List
CRT. Fitxer binari de certificat digital
CSR. Certificat Signing Request
EACAT. Extranet de les Administracions Públiques Catalanes
EAPC. Escola d'Administració Pública de Catalunya
EC. Entitat de Certificació
EC-ACC. Entitat de certificació Agència Catalana de Certificació
EC-AL. Entitat de certificació Administració Local
EC-GENCAT. Entitat de certificació GENCAT
EC-IDCAT. Entitat de certificació idCAT
EC-PARLAMENT. Entitat de certificació Parlament
EC-SAFP. Entitat de certificació Secretaria d'Administració i Funció Pública
EC-UR Entitat de certificació Universitats i Recerca
EC-URV. Entitat de certifiació Universitat Rovira i Virgili
eIDAS / ReIDAS. Electronic Identification and Signature (Electronic Trust Services), de la
Comissió Europea
ER. Entitat de Registre
ERC. Entitat de Registre Col·laboradora
ERV. Entitat de Registre Virtual
GEDA-e. Gestor Documental intern del Consorci AOC per l'allotjament de la documentació de
l'SCD
GEXAM. Gestió d'Exàmens, aplicació de l'EAPC
LDAP. Directori de dades (Lightweight Directory Access Protocol)
LRA. Local Registration Authority
MINETUR. Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
MUX. Servei de Registre Administratiu Unificat del Consorci AOC
OCSP. Servei de Consulta d'Estat de Certificats en línia (Online Certificate Status Protocol)
PSC. Prestador de Serveis de Certificació
SCD. Servei de Certificació Digital
SGD. Sistema de Gesió Documental
SOCEX. Servei d'Obtenció del Certificat de Xifrat. Connector del SCD del Consorci AOC
T-CAT. Nom comercial de la família de certificats personals i de dispositiu destinats al sec-tor
públic català
T-CAT P. Certificat personal de treballador públic en format programari

5.3 Enllaços d’interès
Documentació Reguladora del Servei de Certificació digital del Consorci AOC :
https://www.aoc.cat/catcert/regulacio
Portal de suport Servei T-CAT : https://www.aoc.cat/portal-suport/t-cat/idservei/tcat
Portal de suport Servei ER T-CAT : https://www.aoc.cat/portal-suport/entitats-de-registre-tcat-2/idservei/er_tcat/
Portal de suport Servei ER idCAT : https://www.aoc.cat/portal-suport/entitats-de-registreidcat/idservei/er_idcat
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6 ANNEXOS

Informe de seguiment del Servei
nom_sistema
mes any

Realitzat per: Responsable de Servei X
Versió:
Data: 06/11/2019
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7 Seguiment de Servei
7.1 Visió general
7.1.1 Quadre de situació servei

Tipologia

Pendents
inici període

Incidència
Petició a mida
Petició estàndard
Total

14
10
21
36

En període
Entrades
14
8
10
26

Tancades
16
12
17
34

Pendents fi
període
12
3
14
28

7.1.2 Quadre d’incidències per tipologia (si n’hi ha de definides)

Tipologia

Pendents
inici període

Tipus 1
Tipus 2
Tipus 3
Total

1
14
10
25

En període
Entrades
2
14
8
24

Tancades
1
16
12
29

Pendents fi
període
2
12
6
20

7.1.3 Quadre d’incidències per prioritat
Prioritat
Crítica
Alta
Important
Baixa
Total

Pendents
inici període
0
0
1
10
25
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En període
Entrades Tancades
0
0
0
0
2
1
8
12
24
29

Pendents fi
període
0
0
2
6
20
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7.1.4 Gràfiques d’evolució
ENTRADES
40

35

30

25

Incidències
Consultes

20

Peticions

15

10

5

0
oct-yy

nov-yy

des-yy

gen-yy

febr-yy

març-yy

abr-yy

maig-yy

juny-yy

jul-yy

ag-yy

set-yy

oct-yy

nov-yy

TANCADES
40

35

30

25

Incidències
Consultes
20

Peticions
Peticions STD

15

10

5

0
oct-yy

nov-yy

des-yy

gen-yy

febr-yy

març-yy

abr-yy
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PENDENTS
40

35

30

25

Incidències
Consultes

20

Peticions

15

10

5

0
oct-06

nov-06

des-06

gen-07

febr-07

març-07

abr-07

maig-07

juny-07

jul-07

ag-07

set-07

oct-07

nov-07

7.2 Quadre de Compliment ANS
Temps de resposta
Actuacions

Acord
Establert

Dins ANS'S

Fora ANS's

Nombre

%

Nombre

%

Total

Crítica

4 hores

1

100%

0

0%

1

Alta

1 dia

0

0%

0

0%

0

Mitja

4 dies

0

0%

0

0%

0

Baixa

N/A

0

0%

0

0%

0

1

100%

0

0%

1

Totals (nombre i compliment ANS)

7.2.1 Gràfica evolució compliment ANS
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7.3 Temes tancats en el període
7.3.1 Peticions estàndard (si n’hi ha de definides)
Temps de resposta
Acord
Establert

Actuacions

Dins ANS'S

Fora ANS's

Nombre

%

Nombre

%

Total

Petició 1
Petició 2

informes

4

100%

0

0%

4

2 dies

0

0%

2

100%

2

Petició 3

N/A

5

0%

0

0%

5

Petició 4

N/A

0

0%

0

0%

0

Petició 5

N/A

2

50%

2

50%

4

Petició 6

N/A

1

100%

0

0%

1

Petició 7

N/A

0

0%

0

0%

0

12

75%

4

25%

16

Final

Data
Finalitzaci
ó Real

Totals (nombre i compliment ANS)

7.3.2 Peticions a mida
Peticions a mida tancades

Codi

Nom

Data
petició

Valoració
Data

Cost

Data
aprov.

(*)

3874

Petició 1

10/18/17

27/02/18 1,25

1987

Petició 2

06/03/18

13/03/18 7

Previsió
Inici

09/03/18 11/04/18 27/04/18 27/04/18
27/04/18

(*) Unitat de mesura (jornada/hores)

7.3.3 Incidències
Codi

Nom

11446 Incidència 1
12167 Incidència 2
18277 Incidència 3
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Prioritat
Crítica
Crítica
Alta

Data
Data tancament
obertura
01/03/18

10/03/18

01/03/18

12/03/18

01/03/18

15/03/18
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7.4 Temes pendents a final de període
7.4.1 Peticions a mida pendents

Peticions a mida obertes
Valoració
Codi

Nom

Data petició
Data

Cost

Data
aprov.

(*)

6787

Petició 1

10/18/17

27/02/18

1,25

18672

Petició 2

06/03/18

13/03/18

7

19078

Petició 3

09/03/18

Previsió
Estat
Inici

Assignada

Final

09/03/18 11/04/18 27/04/18 Escalada

Tècnic 1

En Espera Tècnic 2
Escalada

Tècnic 3

(*) Unitat de mesura (jornada/hores)

7.4.2 Incidències pendents
Codi

Nom

11446 Incidència 1
12167 Incidència 2
18277 Incidència 3

Prioritat Data
Crítica
Crítica
Alta

Estat

Assignada

01/03/18 Escalada

Tècnic 1

01/03/18 Escalada

Tècnic 2

01/03/18 En espera Tècnic 3

Comentaris de les causes de possibles endarreriments
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8 Seguiment facturació
8.1 Factures presentades.
8.2 Cost previst dels evolutius en curs.
8.3 Diners disponibles.

9 Temes a destacar del període

10 Pla d’accions
Accions
Descripció
Petició 1
Petició 2
Petició 3
Petició 4
Petició 5

Responsable

Data inici

Estat

SE
SE

15/maig/18
6/juliol/18

SE

26/setembre/18

PRJ

11/juliol/18

SE

1/octubre/2018

En curs
En curs
Finalitzat
setembre/2018
Finalitzat
29/octubre/2018
En curs
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11 Característiques del servei
11.1 Horaris de servei

11.2 Telèfons i persones de contacte.

11.3 Descripció categories incidències
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