ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA:

REPTES, PROBLEMES
I
OPORTUNITATS

Isidre Martí Sardà
Secretari General de l’Ajuntament de Badalona

1.- Marc normatiu

Normativa
simplificació
administrativa

Normativa de
transparència i bon
govern

Normativa de
procediment
electrònic



Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de
l'activitat econòmica



Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat



Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern



Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern



Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques



Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya
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1.- Marc normatiu


Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic



LLEI 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya


Normativa sectorial
electrònica –
contractació
electrònica

RDL 3/2011, de 14 de novembre, text refós de la Llei de
contractes del sector públic, (TRLCSP)



Projecte LCSP

Normativa de facturació
electrònica i pagament
proveïdors



Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica

Normativa
d’administració
electrònica
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1.- Marc normatiu

Reforma del
Procediment
Administratiu




Unificació del procediments
Procediments especials (sancionadors, patrimonials...)






Procediment simplificat (exprés)
Notificacions: posada a disposició i avis
Nous terminis i còmputs
Novetat en la iniciativa legislativa:
avaluació, planificació i participació de la ciutadania.
...





Transformació cap
a l’e-administració



Drets i garanties del ciutadà i interessat en
mitjans electrònics
Obligació de digitalització del paper
Obligació de col·lectius a la comunicació electrònica



Validesa dels documents administratius




Expedient administratiu electrònic..
....
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1.- Marc normatiu

• Obligació comunicació electrònica
• Simplificació procediment
• Simplificació tràmits
• Registre electrònic

• Det a escollir el canal electrònic del ciutadà (art.24)
• Preferència en l’ús dels mitjans electrònics en el
procediment administratiu
• Dret a no aportar dades i documents. Impuls
d’interoperabilitat.

• MODEL CATALÀ D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

• Règim jurídic de l’ús dels mitjans electrònics
• Mesures d’ordenació, impuls i desenvolupament
• Garantir el dret dels ciutadans a relacionar-se per
mitjans electrònics.

LLEI 39/2015, DE PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU COMÚ i LLEI
40/2015, DE RÈGIM JURÍDIC DEL
SECTOR PÚBLIC

LLEI 26/2010, RÈGIM JURÍDIC I
PROCEDIMENT DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
CATALANES

LLEI 29/2010, D’ÚS DELS MITJANS
ELECTRÒNICS AL SECTOR PÚBLIC
DE CATALUNYA

DECRET 56/2009, D’IMPULS I
DESENVOLUPAMENT DELS
MITJANS ELECTRÒNICS A
L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA
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1.- Resum Normativa
any

CEE

Estat

1992

•

Llei 30/1992, de 26 de novembre
(LRJPAC).- Derogada

1996

•

Reial Decret 263/1996, de 16 de
febrer, regula la utilització de
tècniques electròniques,
informàtiques i telemàtiques per
l’adció de l’Estat.

Generalitat

Signatura electrònica

2003
•

Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
signatura electrònica
Registres i notificacions telemàtiques

•

RD 209/2003, de 21 de febrer, pel
qual es regulen els registres i les
notificacions telemàtiques, així com
la utilització de mitjans telemàtics
per a la substitució de l’aportació de
certificats pels ciutadans.

•

Ordre pre/1551/2003, de 10 de juny,
per la qual es desplega la DF 1a del
RD 209/2003, de 21 de febrer, pel
que es regulen els registres i les
notificacions telemàtiques i la
utilització de mitjans telemàtics.
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1.- Resum Normativa

any
2004

CEE
•

•

2005

Estat

Decisió 2004/387/CE del
Parlament Europeu i del
Consell, de 21 d’abril de
2004, relativa a la prestació
interoperable de serveis
panaeuropeus d’adció
electrònica al sector públic,
les empreses i els ciutadans
(IDABC).

Generalitat
Mitjans contractació
•

Decret 96/2004, de 20 de
gener, pel qual es regula la
utilització de mitjans
electrònics, informàtics i
telemàtics en la contractació
de l’administració de la
Generalitat de Catalunya

Declaració institucional
d’adhesió carta europea de
drets dels ciutadans en la
societat de la informació i
del coneixement.
•

Reial Decret 1553/2005, de 23 de
desembre, pel qual es regula
l’expedició del DNI i els seus
certificats de signatura electrònica
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1.- Resum Normativa

any
2006

CEE

Estat

Generalitat

Supressió fotocòpies DNI procediments
•

Reial Decret 522/2006, de 28 d’abril,
pel qual es suprimeix l’aportació de
fotocopies de documents d’identitats
en els procediments administratius
de l’adció general de l’Estat i els seus
organismes públics vinculats o
dependents.
Accés electrònic ciutadans

2007
•

Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis
públics .- (AEC). Derogada.

•

Reial Decret 1494/2007, de 12 de
novembre, pel qual s’aprova el
Reglament sobre les condicions
bàsiques per a l’accés de les
persones amb discapacitat a les
tecnologies, els productes i els
serveis relacionats amb la societat de
la informació i els mitjans de
comunicació social.
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1.- Resum Normativa

any

CEE

Estat

Generalitat

Accés electrònic ciutadans

2007

• Llei 56/2007, de 28 de desembre, de
mesures d’impuls de la societat de la
informació.
• Llei 37/2007, de 16 de novembre
sobre reutilització de la informació del
sector públic.
• Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de
conservació de dades relatives a les
comunicacions electròniques i a les
xarxes públiques de comunicacions.

2009

•

Reial Decret 1671/2009, de 6 de
novembre, pel qual es desplega
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de
juny d’accés electrònic dels
ciutadans al serveis públics. (Derogat
parcialment)

•

Decret 56/2009, de 7 d’abril,
per a l’impuls i el
desenvolupament dels
mitjans electrònics a l’adció
de la Generalitat.

•

Ordre GAP 570/2009, de 10
de desembre, pel qual
s’estableix el procediment
de tramesa de les actes i els
acords dels òrgans de
govern i adció dels ens
locals a Governació i AAPP.
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1.- Resum Normativa

any
2010

CEE

Estat

Generalitat

Esquema Nacional de Seguretat
• Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel
qual es regula l’Esquema Nacional de
Seguretat en l’àmbit de l’Administració
Electrònica.

Esquema Nacional Interoperabilitat
• Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel
que es regula l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat en l’àmbit de
l’Administració electrònica. (ENI)

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment
de les AAPP de Catalunya.
• Llei 29/2010, de 3 d’agost, de
l’ús de mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya.
• Acord 1/2010, de 17 de juny,
de la Comissió Nacional,
d’Accés i Tria documental
sobre les condicions de
substitució de documents en
suports físics per còpies
electròniques de documents
amb validesa d’originals.
Interoperabilitat

• Ordre GAP/459/2010, de 22
de setembre, de protocol
d’interoperabilitat.
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1.- Resum Normativa

any
2011

CEE

Estat
•

Llei 18/2011, reguladora de l’ús de
les tecnologies de la informació i
comunicació a l’adció de justícia.

•

Resolució de 19 de juliol de 2011, de
la Secretaria d’Estat per a la Funció
Pública, per la que s’aprova la Norma
Tècnica de Interoperabilitat de
Document Electrònic.
Factura electrònica

2013
•

Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de
factures en el sector públic.

Generalitat

Consorci AOC
• Acord GOV/138/2013, de 15
d’octubre, pel qual es ratifica
la integració de l’Agència
Catalana de Certificació
(CATCert) en el Consorci AOC.
Serveis de signatures
electròniques.
Seu electrònica
• Decret 232/2013, de 15
d’octubre, pel qual es crea la
seu electrònica.
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1.- Resum Normativa

any
2014

CEE
•

Reglament 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 en el
mercat interior i per la que
es deroga la Directiva
1999/93/CE. (REIDAS)

Estat
•

Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener,
per la que es regula el Registre de
funcionaris habilitats per a la
identificació i autenticació de
ciutadans en l’àmbit de
l’Administració General de l’Estat i
els seus organismes públics vinculats
o depenent.

Procediment administratiu

2015
•
•

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim
jurídic del sector públic.

Generalitat
•

Ordre CLT/172/2014,
protocol de gestió de
documents electrònics i
arxiu.

• Acord GOV/92/2015, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el
sistema d’identificació
electrònica idCAT-SMS i l’ús
del Validador de credencials
d’identitat (VALid).
• Ordre GRI/233/2015 protocol
d’identificació i signatura
electrònica.
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1.- Resum Normativa

any
2016

CEE

Estat
•

Resolució de 13 d’octubre de 2016, de la
Secretaria d’Estat d’AAPP, pel que
s’aprova la Instrucció Tècnica de
Seguretat de conformitat amb l’Esquema
Nacional de Seguretat, en la que
s’estableix obligació de sotmetre a la
prèvia supervisió de l’Estat Central
l’aprovació de la política de seguretat.

Generalitat
•

Ordre PRE/226/2016, de 29
d’agost, per la qual es
regulen els aspectes tècnics
i organitzatius del procés de
registre previ en el fitxer Seu
Electrònica de
l’Administració de la
Generalitat de Catalunya
necessari per als sistemes
d’identificació i signatura
basats en claus concertades.
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1.- Resum Normativa

any

CEE

Estat

Generalitat

Adhesió Registre

2017
•

Resolució de 3 de maig de 2017, de la
Secretaria d’Estat de Funció Pública, per
la que s’estableixen les condicions per a
l’adhesió de les CCAA i EELL a la
plataforma GEISER/ORVE, com a
mecanisme d’accés al registre electrònic
i al sistema d’interconnexió de registres.
• Registre apoderaments

•

Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, per
la que s’aproven els models de poders
inscribibles al Registre Electrònic
d’apoderament de l’Adció Gral de l’Estat
i en el de les EELL i s’estableixen els
sistemes de signatura vàlid per realitzar
els apoderament apud acta per mitjans
electrònics.

•
•
•
•

ROM
Ordenança Administració electrònica
Ordenança Transparència
Ordenança participació ciutadana
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2.- Mitjans Estat i Generalitat foment Adció Electrònica

Serveis que facilita
l’AOC



Enotum, de notificació electrònica



E-tauler, tauler d’edictes i anuncis electrònic



E-tram, per facilitar tràmits electrònics per part dels ciutadans



Representa



DESA’L, servei de repositori digital que permet la gestió de documents i expedients
electrònics durant el període de tramitació d’aquests, mentre romanen oberts i fins el
seu tancament, moment en que han de ser transferits a l’arxiu digital definitiu.



IARXIU, Arxiu electrònic de documents



EACAT, per a la tramitació entre administracions



Portasignatures, per gestionar els processos de signatura digital



Serveis d’identificació i certificació digital: tCAT, idCAT



Validador: de certificats i signatures



S-Temps: segell de temps



Signador Centralitzat és la solució que dóna cobertura al concepte de sistema de
signatura electrònica per a l’actuació administrativa automatitzada



FUE Local ofereix al món local els diferents tràmits electrònics estàndards i homogenis
associats a la tramitació d’activitats empresarials.
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2.- Mitjans Estat i Generalitat foment Adció Electrònica

Serveis que facilita
l’Estat



Punt d’Accés General (PAG)



Carpeta Ciutadana



Cla@ve: Sistema d’identificació electrònica



Apoder@: Registre electrònic d’apoderaments (REA)



Habilit@: Registre de funcionaris habilitats.



GEISER/ORVE/SIR: Solució de registre electrònic



Inside i Archive: Document, expedient i arxiu electrònic



Plataforma d’intermediació de dades (PID)



Notific@: Notificacions electròniques



SIA: Sistema d’informació administrativa
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PROCEDIMENT
ADMINISTRATIU “EN PAPER”

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
17

Principals eixos per adaptar l’estructura organitzativa

TRANSVERSALITAT

Jurídica

Tecnològica

Gestió
documental

Organització
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3.- Principis generals bona administració electrònica

A.- Principis
organitzatius



Servei a la ciutadania



Simplificació Administrativa



Impuls de mitjans electrònics



Neutralitat tecnològica



Interoperabilitat



Confidencialitat, seguretat i protecció de dades



Transparència



Eficàcia, eficiència i economia



Cooperació i col·laboració interadministrativa



Participació



Principi d’accés i disponibilitat limitada
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3.- Principis generals bona administració electrònica

B.- Principis de
difusió de la
informació
administrativa
electrònica

C.- Principis d'accés
electrònic de la
ciutadania al
procediment
administratiu



Accessibilitat i usabilitat



Exactitud de la informació que publiqui l’Ens Local



Actualització



Garantia de protecció de dades de caràcter personal



Consulta oberta dels recursos d’informació d’accés universal i obert



Legalitat



No discriminació per raó de l’ús dels mitjans electrònics



Traçabilitat dels procediments i documents administratius



Intermodalitat de mitjans



Proporcionalitat
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3.- Principals novetats en matèria d’administració electrònica

 DRETS I DEURES CIUTADÀ

 REGISTRE I OFICINES

 IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA

 REPRESENTACIÓ

 EXPEDIENT ADMINISTRATIU

 COMUNICACIONS
NOTIFICACIONS

 ARXIU I GESTIÓ DOCUMENTAL

 BETTER REGULATION
SMALL
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Règim transitori. Vigència




Entrada en vigor de les Lleis 39/2015 i 40/2015
•

Drets i garanties del ciutadà en el procediment administratiu en relació mitjans electrònics

•

Eliminació del paper en la tramitació administrativa

Es deroguen les Lleis 30/1992 i Llei 11/2007



Límit d’adaptació dels procediments normatius



Registre d’Apoderaments



Registre General Electrònic Únic



Registre d’Habilitats



Arxiu Electrònic Únic



Punt d’Accés General Electrònic
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4- Drets i deures del ciutadà en l’administració electrònica

Dret a comunicar-se a través
del Punt d’Accés General
Electrònic

Dret a ser assistits
en l’ús dels mitjans
electrònics

DRET A LA COMUNICACIÓ
O NO PER MITJANS
ELECTRÒNICS

Obtenció i ús dels
mecanismes d’identificació i
signatura electrònica

Escollir en tot moment si
es comuniquen o no per
mitjans electrònics
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4- Drets i deures del ciutadà en l’administració electrònica

Persones jurídiques
Excepcions al dret a escollir en tot
moment si es comuniquen o no
per mitjans electrònics

Entitats sense personalitat jurídica
 Persones col·legiades

 Empleats públics

Reglament:
Obligacions d’escollir el canal de
comunicació electrònic

Persones físiques

 Capacitat econòmica, tècnica
o professional
Altres motius acreditant l’accés als

mitjans electrònics
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4.- Drets i deures del ciutadà en l’administració electrònica

Drets
de la
ciutadania



Dret a relacionar-se amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics



Dret a exigir de l’ Ajuntament que es dirigeixi a través d’aquests mitjans i obtenir documents
a través de formats electrònics



Dret a gaudir de continguts electrònics de qualitat, accessibles, transparents i comprensibles



Dret a accedir a la informació administrativa, registres i arxius a través de mitjans electrònics



Dret a participar en els processos de presa de decisions i en la millora de la gestió municipal a
través de mitjans electrònics i de rebre resposta a les peticions i consultes formulades



Dret a disposar de formació i suport en la utilització de l’administració electrònica



Dret a accedir i a utilitzar l’administració electrònica amb independència de les eines
tecnològiques utilitzades



Dret a la confidencialitat i protecció de les seves dades personals i a la resta dels drets que li
concedeix la normativa de protecció de dades, especialment el dret que la informació
personal lliurada no pugui ser destinada a cap altra finalitat



Dret a la privacitat i seguretat de les seves comunicacions amb l’Entitat Local i de les
comunicacions que pugui fer l’Entitat Local en què constin les dades del ciutadà o de la
ciutadana



Dret a la conservació en format electrònic per part de l’Entitat Local dels documents
electrònics que formin part d’un expedient
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4.- Drets i deures del ciutadà en l’administració electrònica

Deures
de la
ciutadania



Deure d’utilitzar els serveis i procediments de l’administració electrònica de
bona fe i evitant l’abús



Deure de facilitar l’Ajuntament informació veraç, completa i adequada als fins
per als quals sigui requerida



Deure d’identificar-se en les relacions administratives per mitjans electrònics
amb l’Ajuntament, quan aquell així ho requereixi d’acord amb la normativa
vigent



Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i instransferibles
utilitzats en les relacions administratives per mitjans electrònics amb
l’Ajuntament



Deure de respectar el dret a la privacitat, confidencialitat i seguretat i la resta
dels drets en matèria de protecció de dades
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4.- Drets i deures del ciutadà en l’administració electrònica

Drets
dels
interessats



A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels procediments



A obtenir còpia dels documents continguts en els procediments esmentats



A consultar la informació en el punt d’accés general electrònic de l’Administració



A identificar les autoritats i el personal al servei de les administracions públiques sota la
responsabilitat de les quals es tramitin els procediments



A no presentar documents originals



A no presentar dades i documents no exigit legalment



A formular al·legacions i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al
tràmit d’audiència, que han de ser tinguts en compte en redactar la proposta de resolució



A obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics



A actuar assistits d’un assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus
interessos



A complir les obligacions de pagament a través dels mitjans electrònics

(art.53 LPAC)
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5- L’accés del ciutadà a l’administració

CANAL PRESENCIAL

CANAL ELECTRÒNIC
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5- L’accés del ciutadà a l’administració

REGISTRE
ELECTRÒNIC

DIGITALITZACIÓ

COPIA UTÈNTICA

OFICINA DE ASSISTÈNCIA EN
MATÈRIA DE REGISTRE

CANAL PRESENCIAL

HABILITACIÓ

TRÀMITACIÓ
ELECTRÒNICA

REGISTRE
ELECTRÒNIC
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Aportació de documents i dades per la persona interessada

OBLIGACIÓ GENERAL DE
DONAR DADES I
DOCUMENTS
• Excepció: no estan
obligats a aportar
documents
elaborats per
qualsevol
administració o
presentats (data i
AAPP)

NO ES PODRAN EXIGIR
DOCUMENTS ORIGINALS.
EXCEPCIÓ NORMATIVA

•Excepció:
•Normativa
•Dubtes sobre la
qualitat de la còpia
•Còpia autèntica de
l’original
•Ppi de responsabilitat en
la veracitat dels
documents aportats

CONSULTA DE DADES I
DOCUMENTS
•presumpció
d’autorització: sense
consentiment
•Comprovació per
plataformes
d’intermediació de dades
o sistemes electrònics
habilitats
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DOCUMENTS
I ACTES
ADMINISTRA
TIUS

REQUISITS DE VALIDESA:
METADADES, SIGNATURA,
IDENTIFICACIÓ.....

OBLIGACIÓ D’APORTAR
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
DRET A NO APORTAR ORIGINALS:
PPI DE RESPONSABILITAT

DOCUMENTS
PRIVATS
ORIGINAL I
CÒPIES

DRET A NO APORTAR LA
DOCUMENTACIÓ
ELABORADA/PRESENTADA PER
QUALSEVOL ADMINISTRACIÓ

GESTOR
DOCUMENTAL

TRAMITADOR
D’EXPEDIENTS
BACKOFFICE
COMPROVACIÓ
I ACREDITACIÓ
DE DADES

PRESSUMPCIÓ
ACCEPTACIÓ
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6- Registre electrònic
Assistència
mitjans
electrònics

Compareixences
presencials dels
interessats

Habilitació apud
acta

als

OFICINES
ASSISTÈNCIA EN
MATERIA DE
REGISTRE

Digitalització i còpia
autèntica

Habilitació
(tramitació
atesa)
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6- Registre electrònic


L’acord de creació i el funcionament del Registre electrònic:





Registre d’assistència obligatòria i el seu funcionament abans de l’1 d’octubre de 2018
d’assistència obligatòria i A conèixer, en qualsevol moment, l’estat de la tramitació dels
procediments

Aspectes que podria afrontar la nova creació:


















Estructura orgànica i accés
Àmbit d’aplicació
Data i hora oficials pels quals es regeix el REG
Funció i documentació a registrar
Mitjans de presentació de la documentació complementària
Registre de sortida
Supòsits de denegació o no acceptació d’escrits i documents al REG
La gestió de la documentació
L’emissió del justificant de recepció
Sistema per a la pràctica d’assentaments
La formació del Llibre Electrònic de Registre o la conservació de la documentació en
suport electrònic
Automatització de certificacions
Dies considerats inhàbils i còmput de terminis
La suspensió del servei per raons tècniques
La protecció de les dades de caràcter personal
La confidencialitat i la seguretat
Criteris d’interoperabilitat
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7- Sistemes d’identificació i signatura

GENERAL

IDENTIFICACIÓ

• Adaptació al REiDAS
• Verificació de les dades de DNI o document
• identificació i signatura per funcionari habilitat: NO DISPOSAR DE
MITJANS ELECTRÒNICS I CONSENTIMENT EXPRÈS

• Per mitjà de registre previ d’identitats: REGISTRE DE PERSONES
• Identificació en tots els tràmits: excepcions

SIGNATURA

• Acreditar la autenticitat d’expressió de voluntat i consentiment, integritat i inalterabilitat
del document. La identificació pot ser mecanisme de signatura electrònica.
• La signatura acredita la identitat
Només: sol·licituds, declaracions responsables i comunicacions, recursos , desistiment d’accions i renúncia de
drets.

34

8- Representació
ACREDITACIÓ DE
REPRESENTANT
• Models de representació

establerts pel Ministeri
d’Hisenda.

• Registre d’apoderaments general,
obligatori per a totes les
administracions.

• Document electrònic que acrediti
la consulta al Registre.
(Incorporar a l’expedient
administratiu electrònic)

• Registres particulars per tràmits
específics
• Plenament interoperables per garantir
interconnexió, compatibilitat
informàtica i transmissió telemàtica de
sol·licituds, escrits i comunicacions.

• Apoderament generals
apud acta, presencial i
electrònic
• Termini màxim validesa = 5
anys

• Representants dels obligats
al canal electrònic, també
obigats.
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9- EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
ELECTRÒNIC

9- El procediment administratiu electrònic

REGISTRE
ELECTRÒNIC I
PRESENCIAL
REGISTRE
(Art. 16)
ELECTRÒNIC I
PRESENCIAL
(Art. 16)

ARXIUARXIU
DEARXIU
DEDE
NOTIFICACIÓ
NOTIFICACIÓ
NOTIFICACIÓ
DOCUMENTS
DOCUMENTS
DOCUMENTS
L’ACTE
L’ACTE
DOCUMENTS
L’EXPEDIENT DOCUMENTS
L’ACTE
ELECTRÒNICA
ELECTRÒNICA
ELECTRÒNICA
ADMINISTRATIU I(Art.17)(Art.17)
PER
LES
AAPP
ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU
PER
LES
AAPP
ADMINISTRATIU
(Art.17)
ARXIU DE(Arts. (Arts.
40-46)
40-46)
(Arts.
40-46)
EMISSIÓ
DE
LA FORMA
LA
INSTRUCCIÓ
(Arts.
26)26) (Arts. 36)
NOTIFICACIÓ
(Arts.
36)36)
(Arts.
(Arts.
(Arts. 70
(Arts.
ss)
(Arts.
70 70
ss)ss)
DOCUMENTS
DOCUMENTS
L’ACTE
DEL
ELECTRÒNICA
PROCEDIMENT
PER LES AAPP
ADMINISTRATIU
(Art.17)
(Arts. 40-46)
(Arts. 26)
(Arts. 36)
EMISSIÓ
LA FORMA
LALA
FORMA
EMISSIÓ DEDE
FORMA

NATURALESA ELECTRÒNICA
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9- El procediment administratiu electrònic
EMISSIÓ DE DOCUMENTS PER LES AAPP (arts. 26)

ELABORACIÓ DEL DOCUMENT
ADMINISTRATIU

REQUISITS DE
VALIDESA

•

document administratiu vàlid:
emès per escrit i per mitjans
electrònics.

•

•

excepció: que la natura de l’acta
requereixi una forma més
adequada

informació en suport electrònic
i format susceptible d’identificació
i tractament diferenciat

•

dades que permetin individualització

•

referència temporal de la emissió

seran vàlids quan siguin traslladats

•

a un tercer per mitjans electrònics (altres
AAPP)

metadades mínimes ( documents
electrònics)

•

signatures electròniques:
excp. carac. informatiu o que no
formin part d’un exp.adm

•

•

LA FORMA L’ACTE ADMINISTRATIU: per
escrit mitjançant i mitjans electrònics.
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9- El procediment administratiu electrònic

EXPEDIENTS
FORMAT ELECTRÒNIC

L’IMPULS D’OFICI

DRET DE L’INTERESSAT A
CONÈIXER EN
QUALSEVOL MOMENT
L’ESTAT DEL SEU
PROCEDIMENT. DRET
D’ACCÉS I CÒPIA DE
DOCUMENTS.

PER MITJANS ELECTRÒNICS

ACTES D’INSTRUCCIÓ
D’OFICI I PER MITJANS ELECTRÒNICS

ACCÉS MITJANÇANT
PUNT ACCÉS GENERAL,
MITJANÇANT LA
POSADA A DISPOSICIÓ

REMISIÓD’INFORMES
S’EMETREN PER MITJANS ELECTRÒNICS

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT
ES DICTARÀ ELECTRÒNICAMENT I GARANTIRÀ LA IDENTITAT DE
L’ORGAN EMISOR, AUTENTICITAT I INTEGRITAT
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9- El procediment administratiu electrònic
Declaració
responsable i
comunicació
prèvia

Reducció
de terminis

ACTES D’INSTRUCCIÓ
Reducció
de
tràmits

REMISIÓD’INFORMES
RESOLUIÓ DEL PROCEDIMENT
Reducció de
Tramitació
simplificada

documents
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9- El procediment administratiu electrònic

ACTES D’INSTRUCCIÓ
REMISIÓD’INFORMES
RESOLUIÓ DEL PROCEDIMENT

Un procediment per tramitar-ho tot

41

Procediment administratiu únic. Especialitats

Potestat
sancionadora

Responsabilitat
patrimonial

Tramitació
simplificada
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9- El procediment administratiu electrònic

Informació WEB: procediments, terminis i efectes (Art. 21)

Inici expedient

Actuacions prèvies (Art. 55)

DRET DE L’INTERESSAT A
CONÈIXER EN
QUALSEVOL MOMENT
L’ESTAT DEL SEU
PROCEDIMENT. DRET
D’ACCÉS I CÒPIA DE
DOCUMENTS.

ACCÉS MITJANÇANT
PUNT ACCÉS GENERAL,
MITJANÇANT LA
POSADA A DISPOSICIÓ

Mesures provisionals (art. 56)

Acumulació (Art. 57)
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9- El procediment administratiu electrònic

Sol·licitud iniciació (Art. 66)

Esmena i millora de sol·licitud (Art. 68)

Declaració responsable i comunicació (Art. 69)

DRET DE L’INTERESSAT A
CONÈIXER EN
QUALSEVOL MOMENT
L’ESTAT DEL SEU
PROCEDIMENT. DRET
D’ACCÉS I CÒPIA DE
DOCUMENTS.

ACCÉS MITJANÇANT
PUNT ACCÉS GENERAL,
MITJANÇANT LA
POSADA A DISPOSICIÓ

Comunicació Adció: termini, responsable i efectes (Art. 21)

Expedient electrònic (Art. 70)
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9- El procediment administratiu electrònic: Instrucció procediment

Prova (Art. 77)

Informes (Art. 80)

Informes RPA (Art. 81)

Audiència (Art. 82)

Informació pública (Art. 83)
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10- Comunicacions electròniques amb el ciutadà: resolució i notificació

CONDICIONS I PRÀCTICA DE LA NOTIFICACIÓ (arts. 40 a 46 )

PRÀCTICA EN PAPER
CONDICIONS GENERALS PRÀCTICA
•

Preferent en mitjans electrònics i, en tot cas, per els
interessats obligats a comunicar—se per mitjans
electrònics.

• Excepcions: notificacions per compareixença i per
entrega directa.
• Validesa, constància de:
•
•
•
•
•
•

Constància de tramesa
Posada a disposició
Recepció o accés
Data i hora
Contingut íntegre
Identitat emissor o receptor.

• En la sol·licitud es senyala el mitjà en que es vol ser
notificat : mitjà electrònic i direcció correu per avís.
• AVÍS AL DISPOSITIU ELECTRÒNIC DE LA POSADA A
DISPOSICIÓ.

•
•
•

Possibilitat de canviar el mitjà en tot
moment.
Avís en dispositiu electrònic: també obligatori
Si accedeix a la seu electrònica: oferiment de
canviar de mitjà

PRÀCTICA ELECTRÒNICA
• Pràctica de la notificació electrònica: compareixença en seu
electrònica o adreça electrònica habilitada única
• Practicada: quan accedeix al contingut
• rebutjada: quan després de 10 dies des de la posada a
disposició no hagi accedit
• S’entén notificada: amb la posada a disposició
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10- comunicacions electròniques amb el ciutadà: resolució i notificació

Dispositiu
electrònic i/o
adreça de
correu
electrònic
d’avís per la
notificació

Expedició
i pràctica
electrònica
De la
notificació

• L’interessat o el seu representant podrà designar un dispositiu electrònic i/o adreça de correu
electrònic, per rebre avisos relatius a la pràctica de notificacions, amb independència de la forma de
practicar les mateixes. L’Ajuntament determinarà els dispositius electrònics que admet com a vàlids per
fer efectiu l’avís.
• Per a això, l’interessat o el seu representant haurà d’identificar-se, emprant el sistema admès a
l’efecte per l’entitat Local, i omplir les dades corresponents.

• L’interessat o el seu representant serà l’únic responsable de mantenir aquesta informació
actualitzada.

• La notificació sempre serà creada en forma escrita i suport electrònic original, incorporant les
metadades i altres continguts que preveu la legislació de procediment administratiu comú.
• S’admeten com a formes vàlides de notificació electrònica l’adreça electrònica habilitada i la
notificació per compareixença a la seu electrònica de l’Entitat Local.
• La notificació es posarà, en tot cas, a disposició de l’interessat o del seu representant a la seu
electrònica de l’entitat Local, s’ha de remetre avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu
electrònic que hagi estat designada per l’interessat o el seu representant.
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10- comunicacions electròniques amb el ciutadà: resolució i notificació

• Perquè la compareixença electrònica permeti la pràctica de la notificació, el sistema empleat ha de
complir els requisits següents:

Notificació
per
compareixença
electrònica

Notificació
en
suport paper

• Ha de quedar acreditació de la identificació de la persona que accedeix a la notificació.
• S’ha d’informar de forma clarament identificable que l’accés de l’interessat al contingut
tindrà el caràcter de notificació als efectes legals oportuns.
• Haurà de quedar constància de l’accés de l’interessat o del seu representant al contingut de
la notificació, amb indicació de la data i l’hora en què es produeix.

• L’Ajuntament haurà de procedir a la pràctica de la notificació en suport paper en els casos que
preveu la legislació de procediment administratiu comú, podent per a això emprar els mecanismes
establerts en la legislació de serveis postals, realitzar el lliurament emprant per a això a un empleat
públic al seu servei o per compareixença de l’interessat o del seu representant a les dependències
de l’Entitat Local o en qualsevol altre lloc habilitat a l’efecte.
• En aquest cas, s’haurà de procedir a la creació automatitzada d’una còpia autèntica en paper de la
notificació posada a disposició a la seu electrònica, emprant per a això el codi segur de verificació
de l’òrgan notificador, o el general de l’Entitat Local.
• La notificació mitjançant servei postal es realitzarà conforme estableix la normativa vigent en cada
moment.
• De la notificació en paper mitjançant compareixença personal o lliurament per empleat públic ha de
generar-se una constància escrita, inclusivament en suport electrònic, de la recepció de la
notificació per part de l’interessat o del seu representant, que serà digitalitzada per a la seva
incorporació, en forma de còpia electrònica autèntica, a l’expedient.
• Totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser posades a disposició de l’interessat
a la seu electrònica de l’Entitat Local, perquè pugui accedir al contingut de les mateixes de manera
voluntària.
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DOCUMENTS I
ACTES
ADMINISTRATIUS

NOTIFICACIÓ

CSV

POSADA A DISPOSICIÓ

AVÍS SMS/@...

ENOTUM
PRACTICADA

POT ACCEDIR

REBUIG
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11- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim jurídic del sector públic

11.1- Funcionament òrgans col·legiats

Convocatòries i sessions (Art. 17)

1. Tots els òrgans col·legiats es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes
tant de manera presencial com a distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressament i excepcionalment
el contrari.

En les sessions que celebrin els òrgans col·legiats a distància, els seus membres poden estar en llocs diferents sempre
que s’asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels
membres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es
produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant
la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les
audioconferències i les videoconferències.
2. Perquè la constitució de l’òrgan sigui vàlida, als efectes de la celebració de sessions, deliberacions i presa d’acords,
es requereix l’assistència, presencial o a distància, del president i el secretari o, si s’escau, dels qui els supleixin, i la de
la meitat, almenys, dels seus membres.
Quan es tracti dels òrgans col·legiats a què es refereix l’article 15.2, el president pot considerar constituït vàlidament
l'òrgan, als efectes de la celebració de sessió, si hi assisteixen els representants de les administracions públiques i de
les organitzacions representatives d’interessos socials membres de l’òrgan als qui s’hagi atribuït la condició de
portaveus.
Quan estiguin reunits, de manera presencial o a distància, el secretari i tots els membres de l’òrgan col·legiat, o si
s’escau les persones que els supleixin, aquests es poden constituir vàlidament com a òrgan col·legiat per a la
celebració de sessions, deliberacions i adopció d’acords sense necessitat de convocatòria prèvia quan ho decideixin
així tots els seus membres.

51

11.1- Funcionament òrgans col·legiats

3. Els òrgans col·legiats poden establir el règim propi de convocatòries, si aquest no està previst per les seves normes
de funcionament. Aquest règim pot preveure una segona convocatòria i especificar per a aquesta el nombre de
membres necessaris per constituir l’òrgan vàlidament.
Llevat que no sigui possible, les convocatòries s’han de remetre als membres de l’òrgan col·legiat per mitjans
electrònics, i s’hi ha de fer constar l’ordre del dia juntament amb la documentació necessària per a la seva deliberació
quan sigui possible, les condicions en què es va a celebrar la sessió, el sistema de connexió i, si s’escau, els llocs en
què estiguin disponibles els mitjans tècnics necessaris per assistir i participar a la reunió.
4. No pot ser objecte de deliberació o acord cap afer que no estiui inclòs en l’ordre del dia, llevat que hi assisteixin
tots els membres de l’òrgan col·legiat i es declari la urgència de l’afer pel vot favorable de la majoria.
5. Els acords s’adopten per majoria de vots. Quan s’assisteixi a distància, els acords s’entenen adoptats al lloc on
tingui la seu l’òrgan col·legiat i, si no n’hi ha, on estigui ubicada la presidència.
6. Quan els membres de l’òrgan votin en contra o s’abstinguin, queden exempts de la responsabilitat que, si s’escau,
es pugui derivar dels acords.
7. Els qui acreditin la titularitat d’un interès legítim es poden dirigir al secretari d’un òrgan col·legiat perquè se’ls
expedeixi una certificació dels seus acords. La certificació s’ha d’expedir per mitjans electrònics, llevat que l’interessat
manifesti expressament el contrari i no tingui obligació de relacionar-se amb les administracions per aquesta via.
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11.1- Funcionament òrgans col·legiats
Actes i videoactes (Art. 18)
1. De cada sessió que celebri l’òrgan col·legiat n’ha d’estendre acta el secretari, que ha d’especificar necessàriament
els assistents, l’ordre del dia de la reunió, les circumstàncies del lloc i temps en què s’ha celebrat, els punts principals
de les deliberacions, així com el contingut dels acords adoptats.
Les sessions que celebri l’òrgan col·legiat es poden gravar. El fitxer resultant de la gravació, juntament amb la
certificació expedida pel secretari de l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els documents en suport electrònic
que s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta de les sessions, sense necessitat de fer-hi
constar els punts principals de les deliberacions.
2. L’acta de cada sessió es pot aprovar en la mateixa reunió o en la següent immediata. El secretari ha d’elaborar
l’acta amb el vistiplau del president i l’ha de remetre per mitjans electrònics als membres de l’òrgan col·legiat, els
quals poden manifestar pels mateixos mitjans la seva conformitat o objeccions al text, als efectes d’aprovar-la; en cas
afirmatiu, es considera aprovada en la mateixa reunió.
Quan s’hagi optat per la gravació de les sessions celebrades o per la utilització de documents en suport electrònic,
s’han de conservar de manera que es garanteixi la integritat i l'autenticitat dels fitxers electrònics corresponents i
l’accés a aquests per part dels membres de l’òrgan col·legiat.

Disposició addicional vint-i-unena
Les disposicions que preveu aquesta Llei relatives als òrgans col·legiats no són aplicables als òrgans col·legiats del
Govern de la nació, els òrgans col·legiats de govern de les CCAA i els òrgans col·legiats de govern de les EELL.
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11.1- Funcionament òrgans col·legiats

•

Art. 110 i 111 del DL 2/2003, de 28 d’abril, TRLMRLC

•

Art.50 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, TRRL

•

Art. 109 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, ROF
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11.2 - Seu electrònica (Art. 38 LRJSP)

• La seu electrònica es crearà mitjançant resolució o acord de l’òrgan competent, que s’haurà de
publicar en el Butlletí Oficial corresponent, amb el següent contingut mínim:

CREACIÓ

• Àmbit d’aplicació de la seu, que serà com a mínim l’ajuntament, podent incloure, així mateix,
als seus ens, organisme i societats dependents.
• Identificació de l’adreça electrònica de referència de la seu.
• Identificació del seu titular, així com de l’òrgan o òrgans encarregats de la gestió i
administració de la seu electrònica i dels serveis posats a disposició dels ciutadans en la
mateixa.
• Identificació dels canals d’accés als serveis disponibles a la seu, amb expressió, si escau, dels
telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir els mateixos.
• Mitjans disponibles per a la formulació de suggeriments i queixes.
• Qualsevol, altra circumstància que es consideri convenient per a la correcta identificació de
la seu i la seva fiabilitat.

• Es podran crear una o diverses seus electròniques derivades –o subseus- de la seu electrònica
principal.
• També es podran crear seus compartides mitjançant conveni de col·laboració amb altres
Administracions públiques, havent de publicar en aquest cas, en el Butlletí Oficial corresponent en
atenció a l’àmbit territorial dels signants.
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11.2 - Seu electrònica

• Es realitzaran a través de la seu electrònica totes les actuacions, procediments i serveis que
requereixin l’autenticació de l’Entitat Local, d’altres Administracions públiques o de la ciutadania per
mitjans electrònics. Així mateix, es podran realitzar aquelles actuacions, procediments i serveis que així
es decideixi per l’òrgan competent per raons d’eficàcia i qualitat en la prestació de serveis, incloent
aquells serveis prestats per contractistes i concessionaris, en els termes establerts en els
corresponents documents contractuals.
• Es garanteix la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als que pugui accedirse a través de la mateixa.

CARACTERÍSTIQUES

• La publicació en les seus electròniques d’informacions, serveis i transaccions respectarà els principis
d’accessibilitat i ús d’acord amb les normes establertes sobre això, estàndards oberts i, si escau,
aquells altres que siguin d’ús generalitzat pels ciutadans.
• La seu electrònica disposarà de sistemes que permetin l’establiment de comunicacions segures
sempre que siguin necessàries.
• Les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura amb les
mateixes, certificats reconeguts o qualificats d’autenticació de lloc web o mitjà equivalent.
• Els serveis a la seu electrònica estaran operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

• La seu electrònica de l’Ajuntament es regeix per la data i hora oficials a Espanya.
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11.2 - Seu electrònica

CONDICIONS I
SEGURETAT DE LES
SEVES
COMUNICACIONS

• Les adreces electròniques de l’Ajuntament i dels organismes públics vinculats o dependents de la
mateixa que tinguin la condició de seus electròniques hauran de fer-ho constar de forma visible i
inequívoca.
• La seu electrònica tindrà accessible el seu instrument de creació, directament o mitjançant enllaça a
la seva publicació en el Butlletí Oficial corresponent.
• Els sistemes d’informació que suportin les seus electròniques han de garantir la confidencialitat,
disponibilitat i integritat de les informacions que manegen, de conformitat amb l’Esquema Nacional
d’Interoperabilitat i l’Esquema Nacional de Seguretat.
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•
•
•
•
•
•

CONTINGUT
MÍNIM

•
•
•
•
•
•

•

Identificació de la seu, especificant l’adreça electrònica de referència.
Identificació de l’òrgan o òrgans titulars i dels responsables de la seva gestió i administració.
Resolució o acord de creació de la seu i, si escau, de les subseus derivades.
Àmbit subjectiu de la seu i, si escau, de les subseus derivades.
Relació dels serveis disponibles a la seu electrònica.
Informació necessària per a la correcta utilització de la seu incloent el mapa de la seu
electrònica o informació equivalent, amb especificació de l’estructura de navegació i les
diferents seccions disponibles, així, com la relacionada amb propietat intel·lectual.
Serveis d’assessorament electrònic i telefònic a l’usuari per a la correcta utilització de la seu.
Sistema de verificació dels certificats de la seu, que estarà accessible de forma directa i
gratuïta.
Relació de sistemes de signatura electrònica que siguin admesos o utilitzats a la seu.
Informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal, incloent un enllaç
amb la seu electrònica de l’agència Espanyola de Protecció de Dades o l’Agència Catalana.
Llistat actualitzat dels codis d’identificació vigents d’òrgans, centres o unitats administratives
de l’entitat Local i els seus ens dependents.
Relació actualitzada d’oficines a què es prestarà assistència per a la presentació electrònica
de documents, amb directori geogràfic que permeti a l’interessat identificar l’oficina
d’assistència en matèria de registres més pròxima al seu domicili.
Indicació de la data i hora oficial.
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11.2 - Seu electrònica
La seu electrònica tindrà a disposició de la ciutadania:

CONTINGUT
A DISPOSICIÓ
DE LA
CIUTADANIA

• Punt d’accés general electrònic de l’Entitat i els seus organismes vinculats o dependents. de
l’òrgan o òrgans titulars i dels responsables de la seva gestió i administració.
• Relació dels mitjans presencials, telefònics i electrònics que els ciutadans poden utilitzar en
l’exercici del seu dret a comunicar-se amb l’Entitat.
• Enllaç per a la formulació de suggeriments i queixes davant els òrgans que en cada cas
resultin competents.
• Models de sol·licituds.
• Resolució, acord o disposició de creació del registre electrònic general.
• Relació actualitzada de tràmits que poden iniciar-se en el registre electrònic general.
• Relació de dies que es consideren inhàbils a afectes de còmput de terminis en el registre
electrònic.
• Identificació d’incidències tècniques que determinin ampliació de terminis.
• Tauler d’anuncis o edictes electrònic (Tauler Edictal) de l’Entitat Local i els seus ens
dependents, indicant el caràcter substitutiu o complementari de la publicació electrònica.
• Accés a la publicació de butlletins i diaris oficials.
• Servei de notificacions electròniques.
• Sistemes d’identificació i signatura dels interessats.
• Relació dels segells electrònics dels òrgans o organismes públics inclosos a la seu electrònica,
especificant les característiques dels certificats electrònics i els prestadors que els
expedeixen, així com les mesures per a la seva verificació.
• Relació de codis segurs de verificació utilitzats per l’entitat Local i els seus ens dependents,
permetent la comprovació de l’autenticitat i integritat dels documents així generats o
autenticats.
• Servei d’apoderament “apud acta” efectuat per compareixença electrònica.
• Registre electrònic d’apoderaments.
• Registre de funcionaris habilitats per a l’assistència als interessats en l’ús de mitjans
electrònics i per a l’expedició de còpies autèntiques.
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11.2 - Seu electrònica

CONTINGUT
A DISPOSICIÓ
DE LA
CIUTADANIA

• Portal de transparència de l’entitat Local i els seus ens dependents o, en el seu defecte,
informació objecte de publicitat activa, de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i normativa de
desenvolupament.
• Perfil de contractant.
• Carta de serveis electrònics, si s’escau.
• Altres continguts. Informacions o serveis que legalment o reglamentàriament, siguin
exigibles.
• Altres continguts, informacions o serveis que s’afegeixin per l'òrgan titular responsable de la
seu.
• Les seus electròniques possibilitaran, en tot cas, l’accés als seus continguts i serveis en les llengües
cooficials. S’exceptuen els continguts corresponents a enllaços o vincles corresponents a altres
Administracions o entitats públiques o privades, sempre que aquestes no tinguin obligació d’oferirlos en ambdós idiomes.

• La creació de la seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat,
veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugui accedir-se a través de la
mateixa.

REGLES
ESPECIALS

• Els òrgans o organismes públics titulars de les seus electròniques, han de respondre, en tot cas, pels
seus continguts propis i solidàriament pels continguts comuns.
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11.3 - Portal d’internet

Portal d’Internet (Art. 39)

S’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic la titularitat del qual correspongui a una Administració Pública,
organisme públic o entitat de dret públic que permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i, si s’escau,
a la seu electrònica corresponent.
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11.4 - Sistemes d’identificació de les administracions públiques

Sistemes d’identificació de les administracions públiques (Art. 40)

1. Les administracions públiques es poden identificar mitjançant l’ús d’un segell electrònic basat en un certificat
electrònic reconegut o qualificat que compleixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.
Aquests certificats electrònics han d’incloure el número d’identificació fiscal i la denominació corresponents, així
com, si s’escau, la identitat de la persona titular en el cas dels segells electrònics d’òrgans administratius. La
relació de segells electrònics utilitzats per cada Administració Pública, incloent les característiques dels certificats
electrònics i els prestadors que els expedeixen, ha de ser pública i accessible per mitjans electrònics. A més, cada
Administració Pública ha d’adoptar les mesures adequades per facilitar la verificació dels seus segells electrònics.
2. S’entén identificada l’Administració Pública respecte de la informació que es publiqui com a pròpia al seu portal
d’internet.
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11.5 - Actuació administrativa automatitzada

Actuació administrativa automatitzada (Art. 41)

1. S’entén per actuació administrativa automatitzada qualsevol acte o actuació efectuada íntegrament a través de
mitjans electrònics per una Administració Pública en el marc d’un procediment administratiu i en la qual no hagi
intervingut de manera directa cap empleat públic.

2. En cas d’actuació administrativa automatitzada s’ha d’establir prèviament l’òrgan o òrgans competents, segons els
casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat i, si
s’escau, auditoria del sistema d’informació i del seu codi font. Així mateix, s’ha d’indicar l’òrgan que s’ha de
considerar responsable als efectes d’impugnació.

Sistemes de signatura per a l’actuació administrativa automatitzada (Art. 42)
En l’exercici de la competència en l’actuació administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot
determinar els supòsits d’utilització dels sistemes de signatura electrònica següents:
a) Segell electrònic d’Administració Pública, òrgan, organisme públic o entitat de dret públic, basat en un certificat
electrònic reconegut o qualificat que compleixi els requisits exigits per la legislació de signatura electrònica.
b) Codi segur de verificació vinculat a l’Administració Pública, òrgan, organisme públic o entitat de dret públic, en els
termes i condicions establerts, i es permet en tot cas la comprovació de la integritat del document mitjançant
l’accés a la seu electrònica corresponent.
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11.6 - Signatura electrònica del personal al servei de les AAPP

Signatura electrònica del personal al servei de les administracions públiques (Art. 43)

1. Sense perjudici del que preveuen els articles 38,41 i 42, l’actuació d’una Administració Pública, òrgan, organisme
públic o entitat de dret públic, quan utilitzi mitjans electrònics, s’ha de fer mitjançant signatura electrònica del
titular de l’òrgan o empleat públic.
2. Cada Administració Pública ha de determinar els sistemes de signatura electrònica que ha d’utilitzar el seu
personal, els quals poden identificar de manera conjunta el titular del lloc de treball o càrrec i l’administració o
òrgan en què presta els seus serveis. Per raons de seguretat pública, els sistemes de signatura electrònica es
poden referir només el número d’identificació professional de l’empleat públic.
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11.7 - Assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica

Assegurament i interoperabilitat de la signatura electrònica (Art. 45.1)

1. Les administracions públiques poden determinar els tràmits i informes que incloguin una signatura electrònica
reconeguda o qualificada i avançada basada en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura
electrònica.
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11.8 - Relacions electròniques entre les administracions
Transmissions de dades entre administracions públiques (Art. 155.1)
1. De conformitat amb el que disposen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i la seva normativa de desplegament, cada Administració ha de facilitar l’accés de la resta
d’administracions públiques a les dades de què disposin relatives als interessats, especificant les condicions, els
protocols i els criteris funcionals o tècnics necessaris per accedir a les dades esmentades amb les màximes
garanties de seguretat, integritat i disponibilitat.

Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENO) i Esquema Nacional de Seguretat (ENS) (Art. 156)

1. L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat comprèn el conjunt de criteris i recomanacions en matèria de seguretat,
conservació i normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions que han de tenir en compte les
administracions públiques per prendre decisions tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat.
2. L’Esquema Nacional de Seguretat té per objecte establir la política de seguretat en la utilització de mitjans
electrònics en l’àmbit de la present Llei, i està constituït pels principis bàsics i requisits mínims que garanteixin
adequadament la seguretat de la informació tractada.
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11.8 - Relacions electròniques entre les administracions
Reutilització de sistemes i aplicacions de propietat de l’Administració (Art. 157)
1. Les administracions han de posar a disposició de qualsevol de les que ho sol·liciti les aplicacions, desenvolupades
pels seus serveis o que hagin estat objecte de contractació i dels drets de propietat intel·lectual de les quals siguin
titulars, llevat que la informació a la qual estiguin associades sigui objecte d’una protecció especial per una
norma. Les administracions cedents i cessionàries poden acordar la repercussió del cost d’adquisició o fabricació
de les aplicacions cedides.

2. Les aplicacions a què es refereix l’apartat anterior poden ser declarades de fonts obertes, quan d’això se’n derivi
una transparència més gran en el funcionament de l’Administració pública o es fomenti amb això la incorporació
dels ciutadans a la societat de la informació.
3. Les administracions públiques, amb caràcter previ a l’adquisició, el desenvolupament o el manteniment al llarg de
tot el cicle de vida d’una aplicació, tant si es realitza amb mitjans propis o per la contractació dels serveis
corresponents, han de consultar en el directori general d’aplicacions, dependent de l’Administració General de
l’Estat, si hi ha solucions disponibles per a la seva reutilització, que puguin satisfer totalment o parcialment les
necessitats, millores o actualitzacions que es pretenen cobrir, i sempre que els requisits tecnològics
d’interoperabilitat i seguretat ho permetin.
En aquest directori hi ha de constar tant les aplicacions disponibles de l’Administració General de l’Estat com les
disponibles en els directoris integrats d’aplicacions de la resta d’administracions.
En cas que hi hagi una solució disponible per a la seva reutilització total o parcial, les administracions públiques estan
obligades al seu ús, llevat que la decisió de no reutilitzar-la es justifiqui en termes d’eficiència de conformitat amb
l’art. 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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11.8 - Relacions electròniques entre les administracions

Transferència de tecnologia entre administracions (Art. 158)
1. Les administracions públiques han de mantenir directoris actualitzats d'aplicacions per a la seva lliure reutilització,
de conformitat amb el que disposa l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat. Aquests directoris han de ser
plenament interoperables amb el directori general de l’Administració General de l’Estat, de manera que se’n
garanteixi la compatibilitat informàtica i la interconnexió.
2. L’Administració General de l’Estat ha de mantenir un directori general d’aplicacions per a la seva reutilització, ha
de prestar suport per a la lliure reutilització d’aplicacions i ha d’impulsar el desenvolupament d’aplicacions,
formats i estàndards comuns en el marc dels esquemes nacionals d’interoperabilitat i seguretat.
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12- Pla d’Implantació de l’Administració Electrònica

12 - Pla d’implantació de l’Administració electrònica
Registre electrònic i Oficina assistència Registre

MINETUR
• Aplicació Registre electrònic
Aplicació OAC (Registra)
• Creació i règim registre (ordenança) i la seva distribució
• Creació oficines assistència registre (2018)
• Digitalització Registre Entrada
• Creació Registre apoderaments (2018). Representa

• Creació Registre de funcionaris habilitats (2018)
• Implantació nous mecanismes signatura electrònica. Signatura Biomètrica
• Plataforma intermediació (certificats electrònics) PLASP (MINHAP)
• Servei d’identificació i certificació digital:

Icat
Idcat
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12 - Pla d’implantació de l’Administració electrònica
Procediment Administratiu
• Relació procediments, terminis i efectes
• Organigrama codificat òrgans municipals i responsables
• Incorporació metodologia equips d'anàlisi i revisió de processos
• Facilitar tràmits electrònics documents (E-tram), (signador centralitzat AOC)

• Automatització d’expedients
• Reorganització AOC i substitució oficines assistència en matèria de registre
• Implantació de l’índex i foliació de l’expedient electrònic
• Tramitador electrònic (MINETUR)
• Repositori Digital documents electrònics (E-tram)
• Portasignatures, gestionar processos signatura digital
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12 - Pla d’implantació de l’Administració electrònica
Procediments econòmics
• Base Nacional de Subvencions (ILAE) publicitat subvencions
• FACE (MINHAP). Tramitació integral factura electrònica

Notificació electrònica
COMPARECE (Estat)
• Notificació electrònica
ENOTUM (Generalitat)
• Tauler electrònic , ETAULER (Generalitat)
• Publicació electrònica, BOP, DOGC i BOE
• Comunicació entre administracions (EACAT)
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12 - Pla d’implantació de l’Administració electrònica
Arxiu electrònic únic (2018)
• Aprovació nou quadre de classificació documents i taula equivalències
• Interoperabilitat i seguretat i manteniment validesa consulta
• Arxiu electrònic documents (IARXIU)

Gestió òrgans col·legiats
Firma e-Decrets
• Decrets electrònics
Notificacions telemàtiques
• Llibre electrònic de Decrets
• Gestió electrònica òrgans col·legiats

Firma e-convocatories
Actes
Notificacions

• Videoactes i llibre electrònic d’actes, certificats i notificacions
• Comunicació electrònica (Carta Digital)
• Automatització certificats òrgans municipals
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12 - Pla d’implantació de l’Administració electrònica
Contractació Administració
• Perfil del contractant
• Plataforma de contractació
• Signatura electrònica convenis i contractes

PORTAFIRMES
MINHAP

PLASP
• Presentació i gestió electrònica de pliques
MINH
• Subhastes electròniques
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12 - Pla d’implantació de l’Administració electrònica

Transparència i participació

• Portal de transparència
• Aprovació procediments accés a informació pública
• Portal del regidor
• Portal del ciutadà. Accés expedients
• Portal del personal municipal
• (FUE), Finestreta única empresarial. Tràmits electrònics estàndards i homogenis associats a la tramitació
d’activitats empresarials
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