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1 Òrgan de contractació
El Consorci Administració Oberta de Catalunya (a partir d’aquest moment AOC) té la seva
gènesi en el Pacte per a la promoció i el desenvolupament de la Societat de la Informació a
les administracions públiques catalanes, signat al Parlament de Catalunya el 23 de juliol de
2001, entre els presidents de tots els grups parlamentaris, el Govern de la Generalitat de
Catalunya i els governs locals representats per Localret.
La missió del AOC és impulsar la transformació digital de les administracions catalanes, per
promoure governs àgils, lògics i col·laboratius. I la seva visió es aconseguir que les persones
gaudeixen de serveis públics de qualitat i visquin en una societat oberta.
Segons la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya, els objectius estratègics de l’AOC són, fonamentalment, col·laborar amb
l’Administració de la Generalitat, els ens locals i, si s’escau, altres organismes públics, per:
a) Promoure la interoperabilitat dels sistemes d’informació catalans amb la resta
d’administracions.
b) Crear i prestar serveis comuns d’administració electrònica.
c) Reutilitzar les aplicacions i els serveis d’administració electrònica que es
desenvolupin.
d) Garantir la identitat i acreditar la voluntat en les actuacions dels ciutadans i el personal
del sector públic, així com la confidencialitat i el no-rebuig en les comunicacions
electròniques.
Mitjançant l’AOC, també es desenvolupen i executen mesures de cooperació i foment de
l’Administració de la Generalitat amb els ens locals en matèria d’ús dels mitjans electrònics.
L’AOC vol agrair molt sincerament a les empreses que participin en aquesta consulta
preliminar al mercat (en endavant CPM) la seva col·laboració i el temps dedicat a proporcionar
la informació que es demana.

2 Objecte de la consulta preliminar al mercat
L’AOC es troba en procés de millorar els seus serveis relatius a Identitat i Signatura, i està
avaluant diferents possibilitats d’oferir aquests serveis als seus clients. Dins d’aquest procés
es troben els servei de Segell de Temps.
El servei de Segell de temps esta regulat i definit en el marc d’EIDAS. Aquest servei ja l’ofereix
actualment l’AOC en modalitat no qualificada i gratuïta a dia d’avui a totes aquelles entitats
del sector públic de Catalunya que requereixen l’ús d’aquest servei. L’AOC es planteja la
necessitat d’evolucionar el servei actual cap a la modalitat qualificada amb possibles
contractacions de cara a 2022 per un període de 4 anys o més.
En els darrers anys l’evolució de les necessitats de segellat de temps de l’AOC han anat
augmentant en valors superiors al 25% anuals. Per aquest any 2021 es preveuen al voltant
de 150 milions de peticions.

Any

Volum de peticions

2019
2020
2021 (previsió)

87 milions
110 milions
150 milions
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Els nivells de servei proporcionats en termes de temps de creació, temps de resposta i la
disponibilitat del servei es el que es mostra a la següent taula. Qualsevol proveïdor del servei
ha de ser capaç de, com a mínim, igualar aquests valors.

Categoria

Temps

Temps de creació
Temps de resposta
Capacitat
Disponibilitat

60 mseg.
< 1 segon
2000 peticions minut
> 99%

L’escenari actual es mostra a la següent figura a efectes il·lustratius. Com es veu a la figura,
només es disposa d’un segellat de temps no qualificat on van a parar totes les peticions.
Algunes d’aquestes peticions, a la figura marcades amb una Q, haurien de ser Qualificades,
mentre que les marcades amb NQ no es imprescindible que ho siguin.

Es vol substituir l’actual model on s’ofereix el servei de manera no qualificada per a qualsevol
petició, per un model on s’ofereix la possibilitat d’un segell de temps qualificat on es
necessiti i un segell de temps no qualificat per aquells casos on la qualificació no es
imprescindible. Tot i no tenir una volumetria exacta que permeti diferenciar entre qualificat i
no qualificat, es pot suposar que 100 milions de les peticions seran qualificades i 50 milions
seran no qualificades per l’any 2021.
D’aquesta manera, l’escenari final previst seria el següent:
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3 Finalitat de la consulta preliminar al mercat
Per tal d’arribar a una definició completa de la licitació, atesa la complexitat de l’objecte i la
necessitat d’acabar de concretar el seu disseny; així com d’informar els operadors econòmics
que estiguin actius en el mercat, es procedeix a realitzar una CPM, de conformitat amb l’article
115 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP).
En efecte, la finalitat d’aquesta consulta és recollir informació i analitzar la situació del mercat
sobre aquells aspectes tècnics i econòmics que s’han de tenir en compte per obtenir un
coneixement més proper del mercat, de manera que permeti ajudar a definir les
característiques del possible procediment de licitació posterior per a l’adquisició de la solució
o solucions més adients per a les necessitats del projecte.

4 Requisits dels participants
Aquesta consulta prèvia al mercat està dirigida a tots aquells operadors econòmics que
estiguin degudament acreditats i autoritzats a proporcionar serveis de segell de temps de
manera qualificada.
Quan una resposta a aquesta CPM es presenti de manera conjunta per un grup d’operadors
econòmics, haurà d’identificar-se qui les representa, als efectes d’interlocució amb l’AOC.

5 Metodologia de participació
La CPM tindrà de la següent metodologia de participació:
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a) Es publicarà la CPM a la plataforma del contractant amb tota la documentació que
s’ha considerat necessària per a la preparació d’una proposta per part dels operadors
econòmics.
b) Dins el termini que s’ha especificat, els participants podran fer arribar les seves
solucions respecte a les qüestions plantejades. Per a qualsevol dubte durant el
període d’aquesta consulta, els interessats podran formular-lo per escrit, enviat un
correu electrònic a les següents adreces: xllebaria@aoc.cat Al correu cal indicar:
persona de contacte, telèfon i correu electrònic.
c) En cas de considerar-se necessari per part dels responsables de la CPM de l’AOC,
hi haurà una sessió de presentació de les propostes per part de les empreses de,
com a màxim, 90 minuts. Aquesta presentació serà privada i durant la mateixa es
podran realitzar preguntes per tal d’aclarir les propostes presentades. Es comunicarà
per correu electrònic a les empreses participants el dia i hora d’aquesta sessió.
d) Tots els resultats obtinguts quedaran documentats de forma transparent. Un cop
acabada la consulta s’elaborarà un informe amb totes les actuacions realitzades que
inclourà: els participants que han intervingut, les qüestions formulades i les respostes.
Aquest informe es publicarà al Perfil del Contractant de l’AOC. En cap cas durant el
procés de consultes l’òrgan de contractació podrà revelar als participants les
solucions proposades per altres participants, essent les mateixes únicament
conegudes per aquell.

6 Termini i lloc de presentació
A partir de la data de publicació de l’anunci de les consultes preliminars en el Perfil de
contractant de l’AOC, els operadors econòmics interessats a participar-hi disposen d’un
termini de 15 dies hàbils per enviar un correu electrònic a l’adreça xllebaria@aoc.cat, en què
manifestin el seu interès i en què contestin el qüestionari adjunt a la CPM.
Per a qualsevol dubte o pregunta, les entitats s’han d’adreçar al mateix correu electrònic.
Les entitats que hi poden participar són empreses i altres operadors econòmics actius en el
mercat, que ja siguin prestadors de serveis electrònics de confiança qualificats.
Amb posterioritat, l’AOC es reunirà amb cada una de les entitats interessades, amb una
durada màxima de 90 minuts. Les reunions es faran en un període d’un mes màxim des de la
data de finalització de la recepció de les sol·licituds de participació. Es convocarà a l’entitat a
la reunió amb un termini mínim de dos dies hàbils.

7 Condicions del desenvolupament de la
consulta preliminar al mercat
D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en el marc
d’aquesta consulta es garantirà la no restricció de la competència i el compliment dels principis
generals de transparència i publicitat, i d’igualtat de tracte i no discriminació, sens perjudici de
les garanties de confidencialitat.
Per l’anterior, aquesta consulta no comporta cap avantatge respecte de l’adjudicació del
contracte per a les empreses que hi hagin participat. Així mateix, la no participació en aquesta
consulta no suposarà cap desavantatge per a les futures empreses licitadores respecte del
procediment d’adjudicació que, en el seu cas, es tramiti posteriorment.
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A través del perfil del contractant de l’AOC, allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, es donarà publicitat i transparència de les actuacions i dels resultats d’aquesta
consulta, amb el propòsit de que esdevinguin accessibles a tots els operadors econòmics
interessats.
Qualsevol dubte o consulta que vulguin formular els interessats al llarg del procediment de
tramitació de la consulta es pot adreçar per escrit, enviant un correu a l’AOC a la següent
adreça electrònica: xllebaria@aoc.cat. En el correu electrònic s’haurà d’indicar la persona
de contacte, telèfon i adreça electrònica.

7.1 Caràcter informatiu de les propostes
Les propostes presentades pels participants són a títol informatiu, de manera que l’AOC no
adquireix cap compromís sobre aquestes. El caràcter informatiu de les propostes determina
que la seva presentació en aquesta consulta no impedeixi la presentació d’ofertes en el
moment de la licitació que pugui dur-se a terme amb posterioritat, ni en compromet el
contingut.

7.2 Despeses generades per a la participació en la consulta
Atès el caràcter no vinculant a efectes contractuals d’aquesta consulta, les propostes
presentades pels participants s’entendran fetes a títol informatiu, de manera que l’AOC no
adquirirà cap compromís econòmic sobre aquestes ni es farà càrrec de les despeses
derivades de la participació. La totalitat d’aquestes anirà a càrrec dels participants.

8 Tractament dels resultats de la consulta:
informe final de resultats
Finalitzat el procediment d’aquesta consulta preliminar de mercat, l’òrgan de contractació
elaborarà un informe final en el qual constaran les actuacions realitzades i s’hi recolliran la
totalitat dels resultats obtinguts.
En la seva elaboració, l’òrgan de contractació vetllarà per l’equilibri adequat entre els principis
de publicitat i transparència i el règim de confidencialitat corresponent. L’informe final de
resultats serà accessible per a tots els interessats a través del perfil del contractant de l’AOC,
allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Així mateix, s’incorporarà a
l’expedient en el cas que amb posterioritat s’iniciï el procediment d’adjudicació del contracte.

9 Règim de confidencialitat i tractament de
dades de caràcter personal
D’acord amb el que disposa l’article 115.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic, durant el procés de consultes, l’òrgan de contractació no revelarà als
participants les solucions proposades pels altres participants, essent les mateixes únicament
conegudes íntegrament per ell.
Finalitzat el procediment de consulta, l’òrgan de contractació podrà divulgar les solucions i la
definició de les especificacions dels projectes, però no podrà revelar cap informació tècnica o
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comercial que hagi estat facilitada pels participants i que aquests hagin designat com a
confidencial. A tals efectes, no s’admetran declaracions genèriques de confidencialitat. Així
mateix, es garantirà el compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, i alhora el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

10 Eventual procediment d’adjudicació
Un cop publicat l’informe de resultats de la consulta preliminar del mercat, l’òrgan de
contractació podrà iniciar, si escau, el corresponent procediment de contractació.
Aquest eventual procediment estarà obert a totes les propostes que compleixin els requisits
establerts per l’òrgan de contractació en els plecs de clàusules reguladors del procediment
d’adjudicació, hagin o no participat en aquesta consulta preliminar del mercat. La participació
en la consulta no constitueix una obligació ni un compromís de participar en la licitació, ni
tampoc un impediment.
En l’elaboració dels plecs de clàusules s’han de tenir en consideració el resultat de la consulta
realitzada; si no és així, l’informe final de resultats deixarà constància dels motius.
La present consulta no comporta cap compromís ni obligació de licitar per part de l’òrgan de
contractació.

11 Context de la necessitat
L’AOC te com a missió impulsar la transformació digital de les administracions catalanes, per
promoure governs àgils, lògics i col·laboratius.
Per a la millora del funcionament de l’organisme i l’assoliment dels seus objectius és necessari
que l’AOC ofereixi un servei de qualitat i, per aquest motiu, es vol implantar un sistema de
segell de temps qualificat que complementi l’actual servei de segell de temps no qualificat que
l’AOC ja està oferint a altres administracions catalanes.
Abans però cal identificar els operadors econòmics capacitats per a proporcionar aquest
servei així com, el cost econòmic aproximat. La necessitat de la contractació parteix, per tant,
de la necessitat de l’AOC de poder fer una anàlisi de totes les possibles solucions disponibles
al mercat per a poder valorar quina es la mes adient per a resoldre la situació actual.
L’AOC no disposa del recursos propis especialitzats en aquesta matèria per a efectuar
aquesta tasca prèvia d’anàlisi i, per tant, considera necessari externalitzar aquest servei a una
empresa capacitada i experta en aquesta tasca. Com a pas previ a la preparació de l’informe
justificatiu de la contractació i a la redacció de plecs, es considera convenient realitzar una
CPM.
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