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Índex de la sessió

1. Identificar els òrgans i entitats que participen en el desenvolupament de l’administració

digital

2. Conèixer els fonaments de la relació entre les Administracions públiques a través de

mitjans electrònics
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Índex de la sessió

1. L’organització i governança de l’administració electrònica

2. Les relacions interadministratives a través de mitjans electrònics

3. L’intercanvi de dades entre administracions públiques

4. La interoperabilitat

5. La reutilització d’aplicacions

6. L’intercanvi de tecnología

7. El model català d’administració electrònica
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L’administració digital

Pla d’Acció sobre Administració Electrònica de la Unió Europea 2016-2020 

“En 2020 a más tardar, las administraciones públicas y las instituciones

públicas de la Unión Europea deberían ser abiertas, eficientes e integradoras,

y prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizados, fáciles de

utilizar y de extremo a extremo a todos los ciudadanos y empresas de la UE.

Se aplican enfoques innovadores para diseñar y prestar mejores servicios de

conformidad con las necesidades y las demandas de la ciudadanía y las

empresas. Las administraciones públicas aprovechan las oportunidades que

brinda el nuevo entorno digital para facilitar sus interacciones con las partes

interesadas y entre sí”.
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L’administració digital

Electrònica

Proactiva

Multicanal

Única
Participativa

TransparentCooperativa
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L’organització i la governança de l’administració digital

• Organització de l’administració digital

• Coordinació de l’administració digital

• Governança de les dades

http://uoc.edu
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El model català d’administració electrònica
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L’organització i la governança de l’administració digital

Article 5

Model català d'administració electrònica

Les entitats que integren el sector públic de Catalunya, per a assolir les finalitats que disposa aquesta llei i d'acord

amb els principis que la informen, han d'impulsar un model d'administració electrònica basat en els aspectes següents:

a) La incorporació dels mitjans electrònics en llur activitat ordinària per a millorar l'accessibilitat, la transparència,

l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat de la prestació de serveis als ciutadans, i la gestió interna.

b) La cooperació i la col·laboració institucionals en la creació i la posada a disposició del sector públic de

Catalunya d'infraestructures i de serveis comuns d'administració electrònica que garanteixin la interoperabilitat dels

sistemes d'informació i que facin possible llur ús per les entitats que integren el sector públic per a fer més eficaç i

econòmic l'oferiment de serveis als ciutadans i a les empreses.

c) La definició i el desenvolupament comú de polítiques i iniciatives de caràcter organitzatiu i tecnològic que

maximitzin l'eficiència i la reutilització dels serveis i les aplicacions que els desenvolupen.

Article 6

Desenvolupament del model català d'administració electrònica

1. El desenvolupament del model català d'administració electrònica correspon a l'Administració de la Generalitat i

als ens locals, i també a la resta d'entitats que integren el sector públic de Catalunya d'acord amb les relacions

de vinculació i de dependència que estableix el seu règim jurídic.
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uoc.edu

El model català d’administració electrònica

8

L’organització i la governança de l’administració digital

http://uoc.edu


uoc.edu

L’organització i la governança de l’administració digital

9

Departaments de Polítiques Digitals i Administració Pública

Oficina d'Innovació i Administració Digital

Centre de Seguretat de la 

Informació de Catalunya 

(CESICAT)

Centre de Telecomunicacions i 

Tecnologies de la Informació 

(CTTI)

Generalitat de Catalunya

http://uoc.edu
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Generalitat de Catalunya-Oficina d'Innovació i Administració Digital

a) Planificar, impulsar i coordinar els projectes de millora i simplificació dels processos administratius de 

l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, sobre la base de models de gestió de qualitat i 

d'excel·lència en la gestió, implantar-los, quan escaigui, i fer-ne el seguiment.

b) Elaborar i proposar el marc per a la planificació i el desenvolupament de l'Administració digital en l'àmbit 

de l'Administració de la Generalitat i de les seves entitats públiques, així com fer-ne el seguiment de 

l'execució, sense perjudici de la corresponent coordinació amb altres unitats amb funcions en matèria 

d'Administració digital.

c) Impulsar, coordinar i desenvolupar el sistema de governança per gestionar les dades de l'Administració 

de la Generalitat.

d) Impulsar i proposar metodologies, instruments i actuacions d'innovació i millora de la qualitat dels serveis 

i dels sistemes de gestió.

e) Dissenyar i proposar els indicadors necessaris per avaluar correctament l'impacte de la implementació de 

millores en els processos administratius i del desenvolupament de l'Administració digital, gestionar la 

recollida i tractament de les dades, i elaborar els informes d'avaluació corresponents.

h) Donar suport als departaments en el desenvolupament de projectes de gestió de la qualitat, de sistemes 

de gestió i de millora de processos, i en la prestació de serveis digitals, tant pel que fa al disseny com a la 

implantació, gestió del canvi i avaluació.

http://uoc.edu


uoc.edu

L’organització i la governança de l’administració digital

11

Generalitat de Catalunya-Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

El CESICAT és l'organisme encarregat de garantir la protecció, prevenció i governança en

matèria de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya i el seu Govern.

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) és una fundació del sector

públic de la Generalitat de Catalunya, amb participació majoritària directa i adscrita al

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.
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Generalitat de Catalunya-Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Empresa pública que integra tots els serveis informàtics i de telecomunicacions de la Generalitat 

de Catalunya, més enllà de proveir solucions transversals i adaptades als Departaments. 

Els seus objectius inclouen dissenyar, construir, coordinar i desplegar projectes tecnològics, 

fomentant i incorporant la innovació i la transformació digita

• Realització de la planificació tècnica i l'establiment de les directrius de la gestió i l'explotació dels

serveis i dels sistemes de telecomunicacions i informàtics que siguin necessaris per al funcionament

de la Generalitat.

• Coordinació, la supervisió i el control de l'execució dels sistemes i dels serveis de telecomunicacions

i d'informàtica aptes per a satisfer les necessitats de l'Administració de la Generalitat en aquesta

matèria.

• Assessorament tècnic en relació amb les telecomunicacions i la informàtica corporatives i la

formació del personal tècnic.

• Realització de la gestió de forma directa o indirecta de l'execució de les infraestructures necessàries

per implantar les xarxes i els serveis de telecomunicacions i informàtics.

http://uoc.edu
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Generalitat de Catalunya-Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

Acord GOV/8/2019, de 15 de gener, pel qual s’aprova el model de relació entre la Generalitat de 

Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació 

- Consell d’Administració del CTTI

- Comissió de Coordinació TIC

http://uoc.edu
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Generalitat de Catalunya-Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

http://uoc.edu
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Generalitat de Catalunya-Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)

http://uoc.edu
http://ctti.gencat.cat/ca/detalls/detallnoticia/Presentacio-Acord-marc-aplicacions-2019


uoc.edu

L’organització i la governança de l’administració digital

16

Els municipis

http://uoc.edu
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/noticies.asp?Detall=True&IdNoticia=31696&PaginaAnterior=/cat/index.asp
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Les Diputacions provincials

http://uoc.edu
https://www.diba.cat/web/tic/assistencia-tic-municipal
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Les Diputacions provincials
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Quins serveis relacionats amb l’administració digital ofereix la Diputació de Lleida?
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Les Diputacions provincials

http://uoc.edu
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Els Consells comarcals

http://uoc.edu
https://www.segria.cat/arees/informatica/ocsae/que-es
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Localret
Objectius del Consorci els següents: 

a) Fomentar, impulsar i coordinar el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació en l’àmbit dels ens locals catalans. 

b) Assessorar i coordinar els membres del Consorci en el desenvolupament de propostes i 

iniciatives relatives al desplegament d’infraestructures i xarxes de comunicacions 

electròniques, i en la prestació de serveis en l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i 

de la Comunicació. 

c) Impulsar i assessorar sobre l’administració electrònica. 

d) Coordinar i supervisar tècnicament en nom dels ens locals consorciats el procés 

d'implantació i construcció d’infraestructures i xarxes de comunicacions electròniques i, en 

cas de delegació d'algun d'aquests ens locals, exercir les funcions de direcció del procés. 

e) Assessorar sobre la prestació de serveis de comunicacions electròniques, concloure 

acords marc i impulsar i portar a terme la contractació centralitzada de serveis de 

telecomunicacions i d’altres serveis en l’àmbit de les TIC, d'acord amb els principis de 

concurrència, neutralitat, transparència i no discriminació. 

f) Representar i coordinar la participació dels ens locals catalans en el Consorci AOC i 

davant d’altres Consorcis, institucions i organismes, en l’àmbit de les TIC. i) Establir 

relacions de col·laboració amb altres entitats públiques no consorciades per a la realització 

d’actuacions d’interès públic, d’acord amb allò disposat en l’article 7

http://uoc.edu
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Localret Art. 3. Responsables de l'aplicació de 

l'ordenança

1. Els representants locals i els titulars de

les unitats encarregades dels àmbits

organitzatius de l'Ajuntament de … poden

ser responsables del compliment dels

deures i les obligacions establerts en

aquesta ordenança.

2. L'Alcalde mitjançant decret ha de

determinar l'òrgan o unitats administratives

de l'Ajuntament de … responsables del

compliment de les diferents obligacions

previstes en aquesta ordenança.

http://uoc.edu
https://www.localret.cat/agenda/materials/jornades2016/jornada_28_09_2016/ordenanca_transparencia_eAdm_versioSetembre2016.docx
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Consorci Administració Oberta de Catalunya
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Consorci Administració Oberta de Catalunya

Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 

públic de Catalunya, els objectius del Consorci 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.

http://uoc.edu
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La coordinació de l’administració digital

Comisión Sectorial de Administración Electrónica

Òrgan tècnic presidit pel Secretari General d'Administració Digital del Ministeri de Política 

Territorial i Funció Pública per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les 

administracions de les Comunitats Autònomes i de les entitats locals

Funcions

• Assegurar la compatibilitat i interoperabilitat dels sistemes i aplicacions emprats per les 

Administracions Públiques.

• Impulsar el desenvolupament de l'administració electrònica a Espanya.

• Assegurar la cooperació entre les Administracions Públiques per proporcionar informació 

administrativa clara, actualitzada i inequívoca.

http://uoc.edu
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La coordinació de l’administració digital

Observatorio de la Administración Electrónica

http://uoc.edu
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_OBSAE.html?idioma=ca#.Xa7VuegzY2w
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La coordinació de l’administració digital

Decret per a la constitució dels òrgans de decisió de l’Administració digital

Té per objecte crear nous òrgans col·legiats amb funcions d’impuls i de coordinació de 

l’àmbit de les polítiques digitals, d’una banda, i actualitzar la composició i les funcions 

d’alguns dels existents fins ara, d’una altra

Font: Generalitat de Catalunya

http://uoc.edu
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La coordinació de l’administració digital

Font: Generalitat de Catalunya
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La governança de dades

• Definició dels rols i responsabilitats dels participants en la governança de les dades, 

• Definició dels principis i les polítiques, 

• Rendició de comptes

• Interacció entre actors interdependents als quals se'ls atribueixen drets de decisió i 

responsabilitats en relació a les dades d'una organització

La governança de dades és el sistema de principis, valors i normes que pauten la interacció

en la presa de decisions sobre les dades entre els que creen i mantenen les dades, els que

defineixen el seu accés i reutilització, els que utilitzen i reutilitzen les dades en una

organització aportant tots ells les diferents visions i els recursos diversos que ostenten

(estratègics, tecnològics, normatius, econòmics, etc.).

http://uoc.edu
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La governança de dades

1. Model de coordinació: La Comissió d'Estratègia TIC i Comissions Ministerials 

d'Administració Digital

http://uoc.edu
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La governança de dades

1. Model de coordinació: La Comissió d'Estratègia TIC i Comissions Ministerials 

d'Administració Digital

a) fixar les línies estratègiques, d'acord amb la política establerta pel Govern, en matèria de 

tecnologies de la informació i les comunicacions, per a l'impuls de l'Administració digital a 

l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics;

b) aprovar la proposta d'Estratègia TIC de l'Administració General de l'Estat i els seus 

organismes públics per a la seva elevació al Consell de Ministres pels titulars dels 

departaments d'Hisenda i Administracions Públiques i de la Presidència.

• Comissions Ministerials d'Administració Digital (CMAD) 

http://uoc.edu
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La governança de dades

1. Model de coordinació: La Comissió d'Estratègia TIC i Comissions Ministerials 

d'Administració Digital

Font: Portal Administració Electrònica
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La governança de dades

2. Model descentralitzat: El Comitè executiu de dades i la oficina de dades

http://uoc.edu
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La governança de dades

2. Model descentralitzat: El Comitè executiu de dades i la oficina de dades

• El Comitè Executiu de Dades. La seva missió és la governança general de les dades de 

l'Ajuntament de Barcelona.

• La Taula de Coordinació Transversal de Dades. La seva missió és coordinar els 

projectes transversals de dades i actuar com a espai de difusió de projecte.

• Els Responsables Sectorials de Dades. Cada gerència de sector nomenarà un 

responsable que donarà a conèixer i aplicar les instruccions, normes i protocols que es 

derivin de l'estratègia general de dades.

http://uoc.edu
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La governança de dades

2. Model descentralitzat: El Comitè executiu de dades i la oficina de dades

• Oficina Municipal de Dades. Òrgan que integra diverses àrees i departaments amb 

responsabilitats sobre les dades corporatives. Objectius:
− definir i coordinar un model municipal de governança de les dades, a partir de la definició

d'una estratègia corporativa de gestió de les dades;

− garantir el compliment dels estàndards i normatives explicitades en l'estratègia de dades;

− facilitar l'alineament de les eines tecnològiques a les necessitats d'ús;

− introduir de forma intensiva l'Analítica de Dades (Data-Science) a l'Ajuntament;

− l'enfortiment de la sobirania de les dades, difusió, disponibilitat i transparència del conjunt de

dades municipals i l'impuls de les dades obertes;

− l'intercanvi de coneixement sobre polítiques, estàndards i bones pràctiques; el foment de la

curació, la reutilització, la millora de l'accessibilitat, la buscabilitat, la preservació i l'enriquiment

de les dades.

http://uoc.edu
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La governança de dades

3. Model centralitzat: El Chief Data Officer
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Les relacions interadministratives electròniques

• Les administracions públiques es relacionaran entre si i amb els seus òrgans,

organismes públics i entitats vinculats o dependents a través de mitjans electrònics

• Els mitjans electrònics han d’assegurar la interoperabilitat, seguretat, protecció de 

dades i prestació conjunta de serveis

Article 3.2 Llei 40/2015

38
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Les relacions interadministratives electròniques

• La interoperabilitat

• Les transmissions de dades entre Administracions públiques

• La reutilització de sistemes i aplicacions. La transferència de 

tecnologia

39
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La interoperabilitat

Competències
Dispositius i 

aplicacions

Interoperabilitat

Serveis

http://uoc.edu
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La interoperabilitat

Declaració de Roma

II Cimera Europea d’Interoperabilitat a la iAdministració. Roma, 

novembre de 2008

“La interoperabilitat és un element necessari i clau per al

desenvolupament eficient, sostingut i solidari de l’e-Administració”

41
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Esquema Nacional d'Interoperabilitat

La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d'informació i dels

procediments als quals aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar

l'intercanvi d'informació i coneixement entre ells

42

La interoperabilitat
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Beneficis

• Eficiència

• Accessibilitat

• Qualitat

• Sostenibilitat

•

43

La interoperabilitat
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Mecanismes d’interoperabilitat

Esquema Nacional d’Interoperabilitat

Infraestructures de la interoperabilitat

Reutilització d’aplicacions

44
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1. La consecución de la interoperabilidad de las administraciones públicas requiere de

organismos de coordinación y gobernanza y de procesos de planificación, aplicación y

utilización de soluciones de interoperabilidad, tanto a escala nacional como a escala de la

Unión

2. Las empresas y los ciudadanos deben poder beneficiarse de unos servicios públicos

interoperables basados en una mejor integración de los procesos empresariales y el

intercambio de información entre las administraciones públicas de la Unión

3. Cada iniciativa de interoperabilidad debe estar justificada por un argumento económico

específico que demuestre que la interoperabilidad es una inversión que merece la pena y que

las necesidades de los usuarios se satisfacen mejor si los sistemas de información pueden

comunicarse entre sí.

4. Para mejorar la calidad de los servicios públicos europeos prestados por vía digital a los

usuarios finales, la Comisión y los Estados miembros deberían definir, desarrollar, mejorar,

poner en funcionamiento, mantener y promover un conjunto de capacitadores clave de

interoperabilidad26, garantizando al mismo tiempo la seguridad de los datos intercambiados.

5. los Estados miembros necesitan el apoyo de instrumentos prácticos, es decir, herramientas,

marcos, directrices y especificaciones, que son necesarias para lograr la interoperabilidad a

nivel nacional y transfronterizo.

http://uoc.edu
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Font: NIFO
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Esquema Nacional d’Interoperabilitat

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.

Art.155 Llei 40/2015
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Esquema Nacional d’Interoperabilitat

El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y recomendaciones de

seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones

que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado

nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones y servicios

que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos

por razón de su elección tecnológica.

Art.1.2 ENI
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Elaboració

• Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

• CCAA

• Ens locals

• Associacions de la indústria del sector de tecnologies de la informació i les comunicacions

➢ Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat

en l’àmbit de l’Administració Electrònic
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Objectius

• Comprendre els criteris i recomanacions que hauran de ser tinguts en compte per les

administracions públiques per a la presa de decisions tecnològiques que garanteixin la

interoperabilitat i que evitin la discriminació als ciutadans per raó de la seva elecció

tecnològica. I que, per tant, contribueixen a crear les condicions necessàries per a la

interoperabilitat en l'ús dels mitjans electrònics que permetin als ciutadans i a les

administracions l'exercici de drets i el compliment de deures a través d'aquests mitjans.

• Proporcionar els elements comuns que han de guiar l'actuació de les administracions

públiques en matèria d'interoperabilitat, per facilitar la interacció de les administracions

públiques, així com la comunicació dels requisits d'interoperabilitat a la indústria.

• Facilitar la implantació de les polítiques de seguretat, en contribuir a un escenari de major

racionalitat tècnica i d'economies d'escala.
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Principis específics interoperabilitat

a) La interoperabilitat com a qualitat integral

b) Caràcter multidimensional de la interoperabilitat

c) Enfocament de solucions multilaterals

55

http://uoc.edu


uoc.edu

Esquema Nacional d’Interoperabilitat

La interoperabilitat organitzativa

• Coordinació i alineació dels processos administratius o empresarials i de les estructures

d'informació que superen els límits de les organitzacions implicades.

• Persegueix la col·laboració de les administracions públiques que volen intercanviar

informació i que poden tenir diferents estructures internes i processos
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La interoperabilitat organitzativa

• Las Administraciones públicas establecerán y publicarán las condiciones de acceso y 

utilización de los servicios, datos y documentos en formato electrónico que pongan a 

disposición del resto de Administraciones

• Se potenciará el establecimiento de convenios entre las Administraciones públicas 

emisoras y receptoras y, en particular, con los nodos de interoperabilidad 

• Las Administraciones públicas publicarán aquellos servicios que pongan a disposición de 

las demás administraciones a través de la Red de comunicaciones de las 

Administraciones públicas españolas

• Las Administraciones públicas podrán utilizar nodos de interoperabilidad
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La interoperabilitat organitzativa

Inventarios de información administrativa

• los procedimientos administrativos y servicios que prestan de forma clasificada y 

estructurados en familias

• relación actualizada de sus órganos administrativos y oficinas de registro y atención al 

ciudadano, y sus relaciones entre ellos. 

Los inventarios se enlazarán e interoperarán con el Inventario de la Administración General 

del Estado
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La interoperabilitat semàntica

Persegueix que el significat exacte de la informació intercanviada sigui comprensible per 

qualsevol altra aplicació que no hagi estat desenvolupada inicialment amb aquest objectiu
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La interoperabilitat semàntica

Activos semánticos

• Relación de modelos de datos de intercambio que tengan el carácter de comunes, que

serán de preferente aplicación para los intercambios de información en las

Administraciones públicas

• Serán de obligatoria aplicación para los intercambios de información en las

Administraciones públicas.
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La interoperabilitat semàntica

NTI de relació de models de dades
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La interoperabilitat tècnica

• Es refereix als aspectes tècnics vinculats a la relació entre sistemes d'ordinadors i serveis. 

• S'articula a través de l'establiment de tecnologies, estàndards i guies per a mecanismes de

transferència, els protocols de comunicacions, el desenvolupament de metadades

estandarditzades així com de l'ús de llenguatges comuns
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La interoperabilitat tècnica

Estándares aplicables

• Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de

forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos, al

objeto de garantizar la independencia en la elección de alternativas tecnológicas por los

ciudadanos y las Administraciones públicas y la adaptabilidad al progreso de la tecnología

• El uso en exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en

un estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un

estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en

cuestión y sólo mientras dicha disponibilidad no se produzca.
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La interoperabilitat tècnica

NTI de catàleg d’estàndars
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Centre d'interoperabilitat semàntica 

de l'Administració
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Publica els models de dades dels elements d'interoperabilitat que permeten

intercanviar informació entre les Administracions Públiques i entre aquestes i els

ciutadans
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Normes tècniques d'interoperabilitat

− Catàleg d'estàndards,

− Document Electrònic,

− Digitalització de Documents,

− Expedient Electrònic,

− Política de Signatura Electrònica i de certificats de l'Administració:

− Protocols d'intermediació de dades,

− Relació de models de dades,

− Política de gestió de documents electrònics;

− Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les administracions públiques espanyoles,

− Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics;

− Model de Dades per a l'Intercanvi de assentaments entre les entitats registrals;

− Reutilització de recursos de la informació
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Resolució de 19 de juliol de 2011 (BOE de 30 de juliol), de la Secretaria d'Estat per a la Funció

Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents

La digitalització d'un document per a la generació d'un document electrònic estarà compost per:

a) La imatge electrònica que representarà l'aspecte i contingut del document en el suport origen.

b) Les metadades mínimes obligatòries definits en la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de

Document Electrònic.

c) Si escau, signatura de la imatge electrònica d'acord amb la normativa aplicable.
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Normes tècniques d'interoperabilitat
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Guia d'aplicació de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents
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Guies d’aplicació de les Normes tècniques d'interoperabilitat
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Directori d'aplicacions per a la seva lliure reutilització 
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• Mecanismes de control del seguiment de l’ENI

70

Artículo 27. Mecanismo de control.

Cada órgano o Entidad de Derecho Público establecerá sus mecanismos de control para

garantizar, de forma efectiva, el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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• Adequació a l’ENI

71

Disposición transitoria primera. Adecuación de sistemas y servicios.

Los sistemas existentes a la entrada en vigor del presente real decreto se adecuarán al Esquema

Nacional de Interoperabilidad de forma que permitan el cumplimiento de lo establecido en la

Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los

ciudadanos a los servicios públicos. Los nuevos sistemas aplicarán lo establecido en el presente

real decreto desde su concepción.

Si a los doce meses de la entrada en vigor del Esquema Nacional de Interoperabilidad hubiera

circunstancias que impidan la plena aplicación de lo exigido en el mismo, se dispondrá de un

plan de adecuación, que marque los plazos de ejecución los cuales, en ningún caso, serán

superiores a 48 meses desde la entrada en vigor.

El plan indicado en el párrafo anterior será elaborado con la antelación suficiente y aprobado por

los órganos superiores competentes.
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• Adequació a l’ENI
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• Mecanismes de control del seguiment de l’ENI
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• Publicitat a les declaracions de conformitat de l’ENI

74

Artículo 28. Publicación de conformidad.

Los órganos y Entidades de Derecho Público de las

Administraciones públicas darán publicidad, en las

correspondientes sedes electrónicas, a las

declaraciones de conformidad y a otros posibles

distintivos de interoperabilidad de los que sean

acreedores, obtenidos respecto al cumplimiento del

Esquema Nacional de Interoperabilidad.
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• Auditories del compliment de l’ENI

75

• Marc organitzatiu, referit a aquells controls el compliment exigeix

mesures horitzontals, com els aspectes jurídics, de polítiques

d'actuació o determinades decisions, freqüentment referides a la

governança de la interoperabilitat.

• Marc operacional, referit a aquells controls el compliment requereix

l'adopció de pràctiques, procediments i mesures alineades amb

l'administració de la interoperabilitat com un conjunt, incloent el

disseny, la implementació, la configuració i explotació de sistemes

interoperables.

• Mesures tècniques, que suposen requisits concrets que permeten

garantir la interoperabilitat, incloent formats, vocabularis o

protocols.
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• Auditories del compliment de l’ENI
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El vostre ajuntament, consell comarcal, ..., utilitza algun d’aquests mecanismes de 

garantia de la interoperabilitat?
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Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas.

Las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones

de las Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí, para lo cual

conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de

interoperabilidad, de forma que se facilite el intercambio de información y de servicios

entre las mismas, así como la interconexión con las redes de las Instituciones de la

Unión Europea y de otros Estados miembros.

La Red SARA prestará la citada Red de comunicaciones de las Administraciones

públicas españolas.

Las Administraciones públicas aplicarán el Plan de direccionamiento e interconexión

de redes en la Administración para su interconexión a través de las redes de

comunicaciones de las Administraciones públicas.

Infraestructura de la interoperabilitat

http://uoc.edu


uoc.edu

Infraestructura de la interoperabilitat

Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función

Pública, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de

requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones

Públicas españolas
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Xarxa de comunicacions de les administracions

públiques espanyoles
Plan de Direccionamiento e Interconexión de Redes en la Administración

Red de Comunicaciones 

de las AAPP

Red SARA

Unidades Mayo 2018 2017 2016

Comunidades Autónomas 

conectadas

Número de CCAA

con conexión
19 19 19

Municipios conectados
Número de EELL

con conexión
4.000 4.000 4.000

Cobertura de población
% de población

con EELL conectada
93,2% 93,2% 93,2%

Font: Boletín indicadores AE 2018-06
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Hora oficial

Los sistemas o aplicaciones implicados

en la provisión de un servicio público

por vía electrónica se sincronizarán

con la hora oficial, con una precisión y

desfase que garanticen la certidumbre

de los plazos establecidos en el trámite

administrativo que satisfacen.

La sincronización de la fecha y la hora

se realizará con el Real Instituto y

Observatorio de la Armada

Infraestructura de la interoperabilitat
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Intercanvi de dades a través de mitjans electrònics

Article 53 Llei 40/2105. Drets de l’interessat en el procediment administratiu.

d) A no presentar dades i documents no exigits per les normes aplicables al

procediment de què es tracti, que ja estiguin en poder de les administracions

públiques o que hagin estat elaborats per aquestes.
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Intercanvi de dades a través de mitjans electrònics

Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y

documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto

en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro

documento que estimen conveniente.

2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en

poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra

Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos

documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando

la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades

sancionadoras o de inspección.

3. Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a

través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de

intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
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Intercanvi de dades a través de mitjans electrònics

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

Art.155 Llei 40/2015
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Intercanvi de dades a través de mitjans electrònics

La disponibilitat d’aquestes dades es limita estrictament a les que són

requerides als interessats per la resta d’administracions per tramitar i

resoldre els procediments i les actuacions de la seva competència, d’acord

amb la seva normativa reguladora

Art.155 Llei 40/2015
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Intercanvi de dades a través de mitjans electrònics

L’Administració General de l’Estat, les administracions autonòmiques i les

entitats locals han d’adoptar les mesures necessàries i han d’incorporar

en els seus àmbits respectius les tecnologies necessàries per possibilitar

la interconnexió de les seves xarxes amb la finalitat de crear una xarxa de

comunicacions que interconnecti els sistemes d’informació de les

administracions públiques i permeti l’intercanvi d’informació i serveis entre

aquestes, així com la interconnexió amb les xarxes de les institucions de

la Unió Europea i d’altres estats membres.

Art.155 Llei 40/2015
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Font: CTT (2013, 2014)

Plataforma de intermediación: servicios de verificación y 

consulta de datos
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Font: CTT (2013, 2014)

Plataforma de intermediación: servicios de verificación y 

consulta de datos
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Plataforma de intermediación: servicios de verificación y 

consulta de datos

89

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual 

s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'Intercanvi de seients 

entre les entitats registrals
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Plataforma de intermediación: servicios de verificación y 

consulta de datos

Mayo 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Total de transmisiones 

de datos realizadas
28.986.058 77.141.826 50.058.895 53.596.776 37.136.924 29.843.261

Identidad 9.414.922 25.722.100 24.595.421 33.136.937 21.287.170 21.163.508

Datos de desempleo 2.531.719 2.577.110 1.651.218 893.641 658.387 434.630

Datos Catrastales 1.347.566 1.814.007 938.228 565.772 272.180 77.214

Titulaciones oficiales 454.453 1.012.812 780.830 1.519.887 334.367 84.224

Servicios 

intermediados
110 88 78 66 49 33

Font: Boletín indicadores AE 2018-06
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Comunicació de dades entre administracions públiques (art.21 LOPD)

La protecció de les dades personals

91
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La protecció de les dades personals
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L'intercanvi o comunicació de dades entre administracions públiques és a tots els efectes un

tractament de dades personals (art.4.2 RGPD).

Informe Autoritat Catalana de Protecció de dades 25/2018, de 17 de maig: quan el flux de

dades personals es porta a terme entre òrgans d'una mateixa Administració pública, "els

destinataris de la informació, en aquest cas, no serien tercers i conseqüentment el

enviament d'informació que es pugui produir d'un a un altre òrgan administratiu no seria

considerat com una cessió o comunicació de dades a tercers ".

Seguint el mateix dictamen, sí que s'hauria de considerar com a cessió la comunicació de

dades entre una administració pública i un consorci, encara que aquest participat per ella,

perquè aquest té personalitat jurídica pròpia i, per tant, s'hauria de considerar com tercer als

efectes de que disposa l'article 4.10 RGPD.

Dictamen CNS 69/2016 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de 29 de novembre

(comprovació de dades transport urbà col·lectiu de viatgers)

La protecció de les dades personals
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Bases jurídiques que poden legitimar l'intercanvi de dades entre

administracions públiques:

• el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal

aplicable al responsable del tractament;

• el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en

interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del

tractament;

• el tractament és necessari per a la satisfacció d'interessos legítims

perseguits pel responsable del tractament.

La protecció de les dades personals
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Dictamen CNS 22/2018 de 26 d'abril de 2018

La comunicació per part del consell comarcal de les dades identificatives dels usuaris del

servei de teleassistència juntament amb altres dades als ajuntaments de la comarca perquè

puguin subvencionar el servei es pot considerar com un tractament vàlid en virtut del que

disposa l'article 6.1.e) de l'RGPD en la mesura que la legislació vigent contempla un exercici

competencial compartit entre diferents administracions públiques catalanes atribuint

específicament al municipi una obligació de finançament dels serveis socials bàsics. En

qualsevol cas, adverteix l'Autoritat, aquesta comunicació de dades s'ha de sotmetre als

principis del tractament i, en particular, al de minimització de dades. Tal com s'ha apuntat

anteriorment, el consentiment de l'interessat no seria, en general, una base jurídica

adequada per a la comunicació de dades personals entre administracions públiques.

La protecció de les dades personals
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Principis protecció de dades

• Principi de limitació de la finalitat: les dades no poden ser tractades de

manera incompatible amb els fins pels quals van ser inicialment

demanades. El responsable del tractament haurà d'analitzar per a quina

finalitat es van recollir

• Principi de limitació del termini de conservació: la identificació dels

interessats no pot durar més temps del necessari per als fins del

tractament de les dades personals excepte, per exemple, que les dades

personals es conservin durant més temps amb fins d'arxiu en interès

públic.

La protecció de les dades personals
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Dret d’informació (articles 12, 13 i 14 RGPD)

El responsable del tractament ha de prendre les mesures oportunes per facilitar a

l'interessat tota la informació

El responsable del tractament ha de facilitar a l’interessat la información:

• La identitat i les dades de contacte del responsable

• Les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals i la base jurídica del tractament

• Els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals

Si el responsable del tractament preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat

diferent de la que va motivar la recollida, abans del tractament posterior ha de proporcionar a l'interessat

informació sobre aquesta altra finalitat i qualsevol informació addicional pertinent

http://uoc.edu
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Grup de Treball de l’Article 29 exigeix

- Qualitat de la informació: Text clar, sense argot, comprensible i visible

- Accessibilitat i visibilitat: la informació s'ha de comunicar directament a l'interessat,

és a dir, no n'hi ha prou amb que la informació estigui «disponible» en algun lloc

Agencia Española de Protección de Datos, Agència Catalana de Protecció de Dades,

& Agencia Vasca de Protección de Datos. (2018). Guía para el cumplimiento del

deber de informar.
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Disposició addicional vuitena LOPDGDD

Potestat de verificació de les administracions públiques.

Quan es formulin sol·licituds per qualsevol mitjà en què l’interessat declari dades

personals que constin en poder de les administracions públiques, l’òrgan destinatari

de la sol·licitud pot efectuar en l’exercici de les seves competències les verificacions

necessàries per comprovar l’exactitud de les dades.
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Reutilització d’aplicacions

• Posada a disposició d'aplicacions pròpies o que tinguin drets 

propietat intel·lectual

• Repercussió costos

• Declaració fonts obertes

• Directoris actualitzats d'aplicacions per a la seva lliure 

reutilització 

• Obligació de consultar al directori general d'aplicacions, 

dependent de l'Administració General de l'Estat prèvia a 

l’adquisició, desenvolupament o manteniment. 

Obligació ús. Excepció

100

http://uoc.edu


uoc.edu

Reutilització d’aplicacions

101

http://uoc.edu
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/buscadorSoluciones.htm#.WOz1gvnyg2w


uoc.edu

Transferència de tecnologia

• Manteniment de directoris interoperables d’aplicacions per 

a la seva reutilització

• Directori general d’aplicacions per a la seva reutilització de 

l’Administració General de l’Estat
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Reutilització d’aplicacions

• Les CCAA i els ens locals poden adherir-se voluntàriament 

i a través de mitjans electrònics al registre electrònic 

apoderaments, registre electrònic, arxiu electrònic únic, 

plataforma intermediació de dades i punt accés general 

electrònic de l’AG

• La no adhesió s’ha de justificar en termes d’eficiència

• Si s’utilitzen les aplicacions pròpies, cal garantir que 

compleixen amb l’ENI, l’ENS i les NTI per garantir la 

interconnexió

Disposició addicional segona LPACAP
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El model català d’administració electrònica

• Incorporació progressiva mitjans electrònics

(transparència, eficàcia, eficiència, accessibilitat,

....)

•Cooperació i col·laboració institucional

(infraestructures comunes, interoperabilitat)

•Definició i desenvolupament comú polítiques i

iniciatives (reutilització)
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

• Consorci Administració Oberta de Catalunya

• Catàleg de dades i documents electrònics

• Protocol d'interoperabilitat

• Mapa de la interoperabilitat de les administracions catalanes

• Convenis de col·laboració per a l'intercanvi de dades i documents electrònics
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

Font: Consorci AOC
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

• Catàleg de dades i documents electrònics

Decret 56/2009, de 7 d'abril , per al desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració

de la Generalitat
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

• Catàleg de dades i documents electrònics

Decret 56/2009, de 7 d'abril , per al desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració

de la Generalitat
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

• Catàleg de dades i documents electrònics

Decret 56/2009, de 7 d'abril , per al desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració

de la Generalitat
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

• Convenis de col·laboració per a l'intercanvi de dades i documents electrònics

Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions públiques,

en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de

Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el

desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions

catalanes de 22 d’octubre de 2006
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

Catàleg de Dades i Documents Interoperables a Catalunya

Agència Estatal Administració Tributària (AEAT)

Tresoreria General Seguretat Social (TGSS)

Direcció General Policia (DGP)

Institut Nacional Estadística (INE)

Direcció General Trànsit (DGT)

Servei Públic Ocupació Estatal (SEPE)

Direcció General Cadastre

Ministeri Educació

Institut Nacional Seguretat Social (INSS)

Ministeri Justícia

IMSERSO

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d'Edificació de Barcelona

Col·legi d'Enginyers de Telecomunicacions

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona

Col·legi Oficial Registradors de la Propietat i 

Mercantil

Col·legi Notaris Catalunya

Departament  Benestar Social i família

Institut Estadística de Catalunya (IDESCAT)

Servei Ocupació de Catalunya (SOC)

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)

Agència Tributària Catalana (ATC)

Departament Economia i Coneixement

Departament Justícia

Departament Empresa i Ocupació

CatSalut

Ajuntaments o Diputacions i Consells Comarcals

Font: Consorci AOC
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

Catàleg de Dades i Documents Interoperables a Catalunya

Font: Consorci AOC

Serveis que ha desenvolupat per facilitar la transmissió telemàtica de 

dades i documents electrònics procedents de les administracions i, en 

general de les institucions públiques i entitats, possibilitant la substitució de 

l’aportació de certificats i altres documents en suport paper, en els 

procediments administratius per part dels interessat

Conveni per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels 

sistemes d’informació de les administracions catalanes (Conveni Marc 

d’Interoperabilitat)

Convenis de col·laboració subscrits pel Consorci AOC i les administracions 

públiques cedents d’informació

943 ens adherits al Conveni (789 ajuntaments, que representen el 97,3% 

de la població catalana)
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

Catàleg de Dades i Documents Interoperables a Catalunya

Font: Generalitat de Catalunya

• El document nacional d'identitat (DNI)

• El volant de residència i/o de convivència vinculats al padró municipal

• Dades del Cadastre

• El títol de família nombrosa (TFN)

• El títol de família monoparental (TFM)

• Dades de naixement, matrimoni i defunció dels registres civils

• Dades de dependència de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO)

• Consulta de prestacions socials públiques

• Consulta d'antecedents penals

• El certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'AEAT i certificats tributaris

• El certificat d'estar al corrent de deutes amb la Generalitat de Catalunya (ATC)

• El certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)

• Els certificats d'ocupació i atur del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)

• Dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) (antic INEM)

• Les dades referents al grau de discapacitat

• Les dades del Registre central de persones assegurades (RCA) (targeta sanitària)

• Dades del Registre Central de Penats i del Registre Central de Delinqüents Sexuals

• L'acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació (ACTIC)

• Titulacions universitàries

• Les dades del Registre general de dret i d'entitats jurídiques
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

Catàleg de Dades i Documents Interoperables a Catalunya

Font: Consorci AOC
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Mecanismes de la interoperabilitat a Catalunya

• Protocol d'interoperabilitat

Ordre GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s'aprova el protocol d'interoperabilitat
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