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Índex de les sessions:
Què entenem per administració electrònica? (*)

Seu electrònica / pàgina web (*)

Principals novetats de la Llei 39/2015 en l´àmbit d e l'administració 

electrònica:

  - Identificació i signatura electrònica dels inte ressats (*)

  - Expedient i document electrònic (*)

  - Interoperabilitat (*)

  - Notificacions electròniques (*)

  - Registre electrònic general

  - Registre electrònic d'apoderaments

  - Registre de funcionaris habilitats  

  - Arxiu electrònic únic 
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Definició d'administració electrònica

L'Administració Electrònica s’entén com l'ús de les  

tecnologies de la informació i de la comunicació (T IC) 

en les administracions públiques, combinat amb 

canvis organitzatius i noves aptituds, amb la final itat 

de millorar els serveis públics i els processos 

democràtics i reforçar el suport a les polítiques 

públiques.

[Comissió Europea]
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Definició d'administració electrònica

“Ús de les tecnologies de la informació i de la 

comunicació (TIC) en les administracions públiques”

Avantatges:

- Pels ciutadans: 24h/7dies, rapidesa i agilitat, estalvi de temps i desplaçaments.

- Per l'administració: millora del servei, de l'eficiència, foment de les TIC, 

economies d'escala, transformació i modernització

Perills: 

Escletxa digital (territoris, persones), no aprofitar l'oportunitat per simplificar i re-

pensar l'organització i funcionament.
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Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys. 

Catalunya. 2017

Per característiques de l'habitage i principals variables 

d’equipament TIC

Total Ordinador Internet Telèfon fix Telèfon mòbil

Grandària del municipi (segons habitants)

De 100.000 i més i capitals de prov. 1.119.448 83,1 85,8 85,4 97,6

De 50.000 a menys 100.000 283.629 82,5 83,2 94,4 98,4

De 20.000 a menys 50.000 436.136 77,2 81,1 79,7 95,0

De 10.000 a menys 20.000 287.232 78 83,2 84 97,1

Menys de 10.000 464.232 81,6 81,7 81,8 96,1

Ingressos mensuals nets de la llar

Menys de 900 € 351.700 55,9 60,8 63,3 91,5

De 901 a 1.600 € 633.362 75,1 77 85,0 97,3

De 1.601 a 2.500 € 452.433 95 95,9 90,3 99,6

Més de 2.500 € 432.699 99 100 92,7 100,00

NS/NR 720.482 79,5 83,3 86,3 95,7

Total 2.590.677 81,2 83,7 84,6 96,9

Unitats: tant per cent.

Font: Idescat     Institut d'Estadística de Catalunya
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Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. Catalunya. 2017

Per característiques demogràfiques i tipus d'interacció amb les administracions públiques a través d'Internet

Total Han 

interactuat 

amb l'AAPP

Obtenir informació 

web

Descarregar/imprimir 

formularis

Retornar formularis 

emplenats

Edat

De 16 a 24 anys 623.366 43,3 42,4 35,6 25,8

De 25 a 34 anys 788.381 66 55,8 46,3 48,3

De 35 a 44 anys 1.197.558 59,8 55,5 46,8 47,3

De 45 a 54 anys 1.052.304 63,9 58,8 46,9 44,7

De 55 a 64 anys 724.585 57,2 53,2 40,8 43,1

De 65 a 74 anys 325.648 32,2 27,8 19,9 20,4

Grandària del municipi (segons habitants)

De 100.000 i més i capitals de prov. 2.154.485 59,6 53,9 43,6 41,3

De 50.000 a menys 100.000 486.928 56,7 51,2 42,2 46,8

De 20.000 a menys 50.000 729.780 56,5 53,2 46,8 42,3

De 10.000 a menys 20.000 538.144 56,2 47,9 38,8 44,8

Menys de 10.000 802.505 52,8 50,5 38,1 36,1

Nacionalitat

Espanyola 4.039.974 59,7 54,8 43,8 44,5

Estrangera 671.868 42,9 37,3 34,4 23,8

Total 4.711.842 57,3 52,3 42,5 41,5
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Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos. Catalunya. 2017

Per característiques demogràfiques i tipus d'interacció amb les administracions públiques a través d'Internet

Total Han 

interactuat 

amb l'AAPP

Obtenir 

informació web

Descarregar/imprim

ir formularis

Retornar formularis 

emplenats

Nivell estudis acabats

Sense estudis 76.483 8,7 8,7 0 0

Educació primària 370.883 21,9 17,7 13,3 14,3

1a etapa d'educació secundària 1.006.285 39,8 35,7 22,9 21,7

2a etapa d'educació secundària 1.239.915 56,1 51,3 41,0 40,3

Formació professional superior 609.269 57,5 50,0 45,2 38,0

Diplomatura universitària i equivalents 615.523 79,5 73,2 61,2 64,8

Llicenciatura universitària, màsters i equivalents 734.703 84,9 80,0 71,5 69,5

Doctorat universitari 36.710 100,0 100,0 79,4 84,4

Altres estudis 22.069 64,5 64,5 28,2 64,5

Ingressos mensuals nets de la llar

Menys de 900 € 466.476 54,6 49,2 32,9 31,6

De 901 a 1.600 € 942.336 48,6 44,8 32,3 32,7

De 1.601 a 2.500 € 914.813 62,0 55,5 49,4 49,9

Més de 2.500 € 1.016.750 72,9 67,8 55,1 56,8

NS/NR 1.371.467 49,4 44,7 38,7 34,1

Total 4.711.842 57,3 52,3 42,5 41,5
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Persones de 16 a 74 anys que han utilitzat Internet en els darrers 12 mesos i que NO han enviat formularis a les 

administracions públiques a través d'Internet, essent necessari presentar-los. Catalunya. 2017

Motius per no enviar formularis emplenats a través d'Internet

Sense servei 

disponible via 

web

Manca 

d'habilitats o 

coneixements

Preocupació 

per la 

protecció i 

seguretat de 

dades 

personals

No 

disponibilitat 

de firma o 

certificat 

electrònic

Tramitació 

per altra 

persona en 

representació

Altres motius

Total 11,3 26,2 14,9 27,1 50,8 30,3

Unitats: tant per cent.

Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.



Definició d'administració electrònica

“Combinat amb canvis organitzatius i noves aptituds ”

No es tracta simplement d'introduir les TIC en les AAPP, sinó que 

suposa empendre un procés de modernització i innovació, que 

comportarà canvis organitzatius que caldrà saber gestionar i noves 

aptituds que caldrà fomentar.

Plans de comunicació i formació.   
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Definició d'administració electrònica

“Objectiu: millorar els serveis públics i els proce ssos 

democràtics i reforçar el suport a les polítiques 

públiques”

Administració electrònica en sentit estricte: millorar els serveis públics.

Democràcia electrònica: millorar la participació, transparència, rendició de 

comptes

Governança electrònica: fomentar la participació d'agents externs en l'elaboració, 

gestió i avaluació de polítiques públiques.   
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Regulació administració electrònica:

   Principal normativa bàsica:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les AAPP

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

RD 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
(d’aplicació a l’AGE)

ENS

ENI

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

https://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=29&modo=1&nota=0&tab=2
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Seu electrònica / portal d'internet

   
Regulació seu electrònica i portal d'internet:

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

RD 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.  
(d’aplicació a l’AGE)

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya
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Seu electrònica / pàgina web

   Definició seu electrònica:

La seu electrònica és l’adreça electrònica, disponible per als ciutadans a través de 
xarxes de telecomunicacions, la titularitat de la qual correspon a una Administració 
Pública, o bé a un o diversos organismes públics o entitats de dret públic, en l’exercici 
de les seves competències.

Comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, la veracitat i 
l’actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir. 

Subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, qualitat, seguretat, 
disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.

S’ha de garantir la identificació de l’òrgan titular de la seu, així com els mitjans 
disponibles per formular suggeriments i queixes.

[Art. 38 Llei 40/2015]
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Seu electrònica / pàgina web

   Definició seu electrònica:

Les seus electròniques han de disposar de sistemes que permetin establir 
comunicacions segures sempre que siguin necessàries.

Les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació 
segura amb elles, certificats reconeguts o qualificats d’autenticació de lloc web o mitjà 
equivalent. 

[Art. 38 Llei 40/2015]
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Seu electrònica / pàgina web

   Característiques i contingut de la seu electrònica:

A través de la seu electrònica es realitzen totes les actuacions, procediments i serveis 
que requereixin l'autenticació de les AAPP o dels ciutadans per mitjans electrònics.
Contingut:
- Identificació del titular de la seu, informació i mapa de la seu
- Assessorament electrònic a l'usuari
- Sistema de verificació del certificat de la seu i dels segells d'organ
- Sistemes de signatura lelectrònica admesos
- Informació sobre protecció de dades
- Relació de serveis disponibles
- Formulació de suggeriments i queixes
- Accés a l'estat de tramitació de l'expedient
- Comprovació de la autenticitat i integritat dels documents emesos per l'admin. 
- Data i hora oficial
[Art. 4 i 6 RD 1671/2009]
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Seu electrònica / pàgina web

   Definició portal web:

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.

[Art. 39 Llei 40/2015]

Exemples de seus electròniques i pàgines web:

http://www.catastro.meh.es/
http://www.sedecatastro.gob.es/

http://www.oagrtl.cat/
https://seuelectronica.oagrtl.cat/
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Què regula?

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les AAPP se 

centra en les relacions entre l’administració i els ciutadans i empreses i regula, amb 

caràcter bàsic, el procediment administratiu comú de les AAPP, sens perjudici de les 

especialitats que s’estableixen per raó de matèria (per exemple, en tributs).

Reconeix que el desenvolupament de les TIC ha afectat profundament la forma i el 

contingut de les relacions entre l’Administració i els ciutadans i empreses.

Estableix que la tramitació electrònica de l’expedient administratiu ha de constituir 

l’actuació habitual de les administracions. Perquè serveix millor als principis d’eficàcia 

i eficiència, en estalviar costos a ciutadans i a empreses, i també reforça les garanties 

dels interessats”.
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Què suposa l'entrada en vigor d'aquesta Llei?

Un pas més (i important) en la introducció de les TIC en el funcionament de les 

AAPP. 

Suposa un canvi de paradigma: passar de l’administració en paper a 

l’administració electrònica. Necessitat de gestionar el canvi.

Té per objectiu aconseguir unes AAPP totalment electròniques, interconnectades, 

interoperables, transparents, més eficients, amb procediments més àgils, reduint 

temps de tramitació i càrregues pels ciutadans i empreses. En definitiva, millorar 

els serveis públiques gràcies a l'ús de les TIC.  
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Quan entra en vigor?

El 2 d'octubre del 2016.

Entrada en vigor el 2 d'octubre del 2020 (modificat per RDL 11/2018):

     - el registre electrònic d'apoderaments,

     -  el registre electrònic (interoperable)

     - el registre d'empleats públics habilitats,

     - el punt d'accés general electrònic de l'administració

     - arxiu únic electrònic

[DF7a Llei 39/2015]

      3402 - Tributació local i e-administració



Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
A qui s'aplica?

Al sector públic, que comprèn:

      - l'Administració General de l'Estat

      - les Administracions de les CCAA

      - les entitats que integren l'Administració Local

      - el sector públic institucional

[Art.2 Llei 39/2015]
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
A qui s'aplica?

La llei no fa distincions, s’aplica a totes les administracions, però no totes són iguals ni 

disposen dels mateixos mitjans i recursos. 

Aspectes a tenir en compte en la implantació de l'administració electrònica a nivell 

local:

- gran heterogeneïtat en les administracions locals pel que fa a recursos materials i 

personals 

- escletxa digital 

DA2a: Adhesió de les CCAA i les EELL a les plataformes i els registre de l'AGE.
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   Aspectes a tenir en compte:
     - obligats a relacionar-se electrònicament amb les AAPP

     - identificació i signatura dels interesats

     - el registre electrònic d'apoderaments (entrada en vigor 2020)

     - el registre electrònic (interoperable – en vigor 2020)

     - el registre de funcionaris habilitats (en vigor 2020)

     - documents i expedients electrònics

     - digitalització de documents / còpies en paper de documents electrònics

     - notificacions electròniques

     - interoperabilitat i relacions entre administracions

     - arxiu electrònic únic (en vigor 2020)

     - punt d'accés general electrònic de l'Administració (en vigor 2020)
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   Obligats a relacionar-se electrònicament amb les 
administracions públiques:  

Per a efectuar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu:

- les persones jurídiques

- entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns, comunitats de propietaris, 
herències jacents, assoc. etc) 

- professionals que requereixen col·legiació obligatòria (s'inclouen notaris i    
registradors)

- qui representi un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament

- empleats de les AAPP per als tràmits i actuacions que efectuïn per raó de la seva 
condició d'empleats públics.

Opcional: determinats col·lectius de persones físiques 

[Art.14.2] 
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   Obligats a relacionar-se electrònicament amb les 
administracions públiques:  

Iniciació del procediment administratiu a instància de l'interessat:

Si un obligat a relacionar-se electrònicament amb les AAPP presenta la seva 

sol·licitud presencialment, l'administració el requerirà per a què esmeni la sol·licitud  

a través de la presentació electrònica.

A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud la data 

en què s'ha efectuat l'esmena.  
  

[Art.68.4] 
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   No obligats a relacionar-se electrònicament amb les  
administracions públiques:

Les persones físiques poden escollir  en tot moment si es comuniquen amb les 

administracions públiques per exercir els seus drets i obligacions a través de 

mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de 

mitjans electrònics. 

La persona pot modificar en qualsevol moment el mitjà escollit per comunicar-se 

amb les administracions públiques.

[Art. 14.1] 
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   No obligats a relacionar-se electrònicament amb les  
administracions públiques:

OAGRTL: fitxer de contribuents (control de les persones físiques que s'han donat 

d'alta a les notificacions electròniques)

Comunicació de dades per a les notificacions (electròniques o en paper per correu 

postal)   https://ov.oagrtl.cat/501.aspx
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Identificació i signatura dels interessats:

IDENTIFICACIÓ: 

Les administracions públiques estan obligades a verificar la identitat dels interessats 
en el procediment administratiu.

SISTEMES D'IDENTIFICACIÓ:

- Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura 
electrònica

- Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell 
electrònic

- Sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema que les administracions 
públiques considerin vàlid

[Art. 9] 
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Identificació i signatura dels interessats:

SIGNATURA: 

Els interessats poden signar a través de qualsevol mitjà que permeti acreditar 
l'autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i consentiment, aixó com la integritat i 
inalterabilitat del document.

SISTEMES DE SIGNATURA:

- Sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en 
certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica

- Sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat 
basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic

- Qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid

[Art. 10] 
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Identificació i signatura dels interessats:

NORMA GENERAL: IDENTIFICACIÓ

Per efectuar qualsevol actuació de les que preveu el procediment administratiu, n’hi 
ha prou que els interessats acreditin prèviament la seva identitat  a través de 
qualsevol dels mitjans d’identificació que disposa aquesta Llei.

ÚS OBLIGATORI DE LA SIGNATURA :

a) Formular sol·licituds.

b) Presentar declaracions responsables o comunicacions.

c) Interposar recursos.

d) Desistir d’accions.

e) Renunciar a drets.

[Art. 11] 
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Identificació i signatura dels interessats:

Oficina virtual de l'OAGRTL: utilitzem VÀLid del Concorci AOC

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/valid/

VALid ofereix accés als diferents mecanismes d’identificació que els ciutadans poden 
emprar a l’hora de relacionar-se amb les administracions públiques catalanes. 
Actualment, els sistemes disponibles són els següents:

- idCAT Mòbil . És un mecanisme ofert pel Consorci AOC basat en l’enviament de 
contrasenyes d’un sol ús al telèfon mòbil de l’usuari, prèviament enregistrat.

- Autenticació amb certificat qualificat o reconegut . Ofereix un mecanisme per tal 
d’identificar als usuaris que disposin de certificat qualificat o reconegut, tant en 
programari com en targeta.

- Cl@ve. És el sistema d’identificació d’usuaris emprat i ofert per l’Administració 
General de l’Estat. 
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Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Assistència en l’ús de mitjans electrònics als inte ressats:

Les administracions públiques han d’assistir en l’ús de mitjans electrònics a les 
persones físiques que així ho sol·licitin, especialment pel que fa a la identificació i 
signatura electrònica, la presentació de sol·licituds a través del registre electrònic 
general i l’obtenció de còpies autèntiques.

Si algun interessat persona física no disposa dels mitjans electrònics necessaris per 
a la seva identificació o signatura electrònica en el procediment administratiu, la pot 
efectuar de manera vàlida un funcionari públic mitjançant l’ús del sistema de 
signatura electrònica del qual estigui dotat per a això. En aquest cas, cal que 
l’interessat que no tingui els mitjans electrònics necessaris s’identifiqui davant el 
funcionari i presti el seu consentiment exprés per a aquesta actuació, fet del qual ha 
de quedar constància per als casos de discrepància o litigi.

[Art. 12.2]
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Registre de funcionaris habilitats (entrada en vigo r 2020):

Registre de funcionaris habilitats per a la identificació o signatura

Exemple: Punts d'Informació Cadastral (PIC)

http://www.catastro.minhafp.es/esp/pic.asp

https://www.sedecatastro.gob.es/OVCInicio.aspx
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Registre de funcionaris habilitats (entrada en vigo r 2020):

Registre de funcionaris habilitats per a la identificació o signatura:

Cada administració pública ha de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema 
equivalent, en què hi constin els funcionaris habilitats per a la identificació o signatura 
que regula l'art. 12. 

Registre de funcionaris habilitats per a expedir còpies autèntiques de documents:

També s'ha de mantenir un registre, o un altre sistema equivalent, on hi constin els 
funcionaris habilitats per expedir còpies autèntiques de documents públics 
administratius o privats.

Aquests registres han de ser plenament interoperables i estar interconnectats amb 
els de la resta d’administracions públiques, als efectes de comprovar la validesa de 
les habilitacions esmentades. 

[Art. 12.3 i 27.1]
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L'expedient administratiu ha de ser electrònic:

Expedient administratiu:

Conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d'antecedent i fonament a 
la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.

Els expedients han de tenir format electrònic i s'han de formar mitjançant l'agregació 
ordenada de tots els documents, les proves, els dictàmens, els informes, els acords, 
les notificacions i altres diligències que els hagin d'integrar, així com un índex 
numerat de tots els documents que contingui quan es remeti. Així mateix, ha de 
constar a l'expedient una còpia electrònica certificada de la resolució adoptada.

Ha de complir l'ENI i normes tècniques d'interoperabilitat.

[Art. 70]
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L'expedient administratiu ha de ser electrònic:

Remissió de l'expedient administratiu:

S'enviarà complet, foliat, atenticat i acompanyat d'un índex, també autenticat, de tots 
els documents que el formen. 

L'autenticació garateix la integritat i inmutabilitat de l'expedient electrònic des del 
moment de la seva signatura.

No forma part de l'expedient:

- informació auxiliar o de suport

- fitxers i bases de dades informàtiques

- notes, borradors, opinions, resums, comentaris i comunicacions internes

[Art. 70]
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Font: Guia d'aplicació de la NTI de 

l'expedient electrònic

Ministerio de Hacienda y AAPP 

L'expedient administratiu ha de ser electrònic:
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Documents administratius:

Les administracions públiques han d’emetre els documents administratius per escrit, 
a través de mitjans electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma 
més adequada d'expressió i constància.

Per ser vàlids han de:

a) Contenir informació de qualsevol naturalesa arxivada en un suport electrònic 
segons un format determinat susceptible d’identificació i tractament diferenciat. 

b) Disposar de les dades d'identificació que en permetin la individualització.

c) Incorporar una referència temporal del moment en què s’han emès.

d) Incorporar les metadades mínimes exigides.

e) Incorporar les signatures que corresponguin 

[Art. 26]
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Font: Guia d'aplicació de la NTI de document electr ònic

Ministerio de Hacienda y AAPP 
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Metadades:

Metadada és tota aquella informació descriptiva sobre el context, qualitat, condició o 

característiques d'un recurs, dada o objecte amb la finalitat de facilitar la seva 

recuperació, autentificació, avaluació, preservació i/o interoperabilitat.

Definició d'un vocabulari de metadades:

Metadades de document

Metadades d'expedient

Metadades de signatura

[ENI i Normes Tècniques d'interoperabilitat]
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Metadades:

- Document del Vocabulari de metadades de la Diputació de Lleida

- Veure les metadades en un expedient / document de l'OAGRTL 

Quadre de classificació: El quadre de classificació és l'instrument bàsic i en el qual es 

fonamenta el sistema de gestió documental d'una organització. 

Aquest instrument ha sigut la clau de volta pels sistemes d'organització de la 

documentació analògica i és la pedra angular per organitzar la documentació 

electrònica. 

- Quadre de classificació de la Diputació de Lleida
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Interoperabilitat:

És la capacitat dels sistemes d’informació i, per tant, dels procediments als quals 

aquests donen suport, de compartir dades i possibilitar l’intercanvi d’informació i 

coneixement entre ells. 

Suposa l’habilitat d’organitzacions i sistemes dispars i diversos per interactuar amb 

objectius consensuats i comuns i amb la finalitat d’obtenir beneficis mutus. Les 

organitzacions implicades comparteixin informació i coneixement a través dels seus 

processos de negoci, mitjançant l’intercanvi de dades entre els seus respectius 

sistemes de tecnologies de la informació i les comunicacions.

Dimensions de la interoperabilitat: tècnica, semàntica i organitzativa.

      3402 - Tributació local i e-administració



Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
RD 4/2010 ENI i normes tècniques d'interoperabilita t:

Catàleg d'estàndards   

Document electrònic 

Digitalització de documents  

Expedient electrònic  

Política de signatura electrònica i de certificats 

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 AAPP

Procediments de copiat autèntic i conversió a formats electrònics  

Model de Dades per a l'intercanvi d'assentaments entre les Entitats Registrals 

Reutilització de recursos d'informació  

Reutilització i transferència de tecnologia
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Model català 

d'interoperabilitat

Font: Consorci AOC

      3402 - Tributació local i e-administració



Principals novetats de la Llei 39/2015 en l'àmbit d e 
l'administració electrònica

   
Interoperabilitat:

Documents aportats pels interessats al procediment administratiu:

- no estan obligats a aportar documents que hagi eleborat qualsevol administració 

pública, sempre que l'interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es 

consultin o sol·licitin. Es pressumeix el consentiment, llevat que consti l'oposició 

expressa o que una llei especial demani consentiment exprés.

- com a norma general, les AAPP no han d'exigir als interessats la presentació de 

documents originals, així com documents no exigits per la normativa reguladora 

aplicable o que ja hagin estat aportats anteriorment a qualsevol administració.   

[Art. 28]
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- Serveis amb orientació a l'usuari

- Simplificació administrativa i

documental

- Redefinició de procediments

- Col·laboració inter-administrativa

- Via Oberta / EACAT

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/via-oberta/
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Notificacions (condicions generals relatives a e-ad m):

Preferentment per mitjans electrònics  i, en tot cas, quan l'interessat està obligat a 

rebre-les per aquesta via. 

Els interessats no obligats al canal electrònic poden decidir i comunicar en qualsevol 

moment a l'administració pública (a través dels models de formularis habilitats) que 

les notificacions successives es practiquin o deixin de practicar per mitjans 

electrònics.

L’interessat pot identificar un dispositiu electrònic i/o una adreça de correu electrònic 

que serveixin per enviar els avisos, però no per a practicar notificacions.

[Art. 41 a 43]
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Notificacions (condicions generals relatives a e-ad m):

Seu electrònica:

Tràmit: Comunicació de dades per a les notificacions (electròniques o en paper per 

correu postal)

https://seuelectronica.oagrtl.cat/tramitsPublic/showPublicacion/9

https://ov.oagrtl.cat/501.aspx

Base de dades AS400: Fitxer de contribuents
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Notificacions (condicions generals relatives a e-ad m):

Les administracions públiques, tan en cas de notificacions en paper com en 

electròniques, enviaran un avís al mòbil i/o correu electrònic de l'interessat (si ho ha 

comunicat), informant-lo de la posada a disposició d'una notificació a la seu 

electrònica o a la DEH. La falta d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui 

considerada plenament vàlida.

Quan l'interessat hagi estat notificat per diferents canals, es prendrà com a data de 

notificació la primera que s'hagi produït. 

[Art. 41 a 43]
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Notificacions en paper:

Totes les notificacions que es practiquin en paper s’han de posar a disposició de 

l’interessat a la seu electrònica de l’Administració o organisme actuant perquè pugui 

accedir al seu contingut de manera voluntària. 

Si l'interessat accedeix a la notificació electrònica a la seu, se li oferirà la possibilitat 

que la resta de notificacions es puguin realitzar per mitjans electrònics.

[Art. 42 a 43]
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Notificacions electròniques:

Es practiquen per:

- compareixença a la seu electrònica (accés per part de l'interessat o el seu 

representant al contingut de la notificació)

- a través de direcció electrònica habilitada única

- ambdós sistemes

La notificació es considera practicada quan s'accedeix al seu contingut.

S'enténs rebutjada quan hagin passat 10 dies naturals des de la posada a disposició 

de la notificació sense que s'accedeixi al contingut (cas de notificacions a obligats a 

relació electrònica o interessats que ho han escollit voluntàriament).  

Punt d'Accés General electrònic de l'Administració.
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Notificacions electròniques:
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Notificacions electròniques:

OAGRTL: utilitzem plataforma e-Notum (Consorci AOC)

https://www.aoc.cat/serveis-aoc/e-notum/

El ciutadà hi accedeix des de la seu electrònica i des de l'oficina virtual:

https://ov.oagrtl.cat/404.aspx

https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=8002553046&codiDepartament=8002553046

 

OAGRTL: sancions de trànsit DEV (Dirección Electrònica Vial)
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Registre electrònic:

Cada Administració ha de disposar d’un registre electrònic general. 

Els organismes públics vinculats o dependents de cada Administració poden disposar 

del seu propi registre electrònic plenament interoperable i interconnectat amb el 

registre electrònic general.

A la seu electrònica d'accés a cada registre ha de figurar-hi la relació de tràmits que 

s'hi poden iniciar. 

[Art. 16.1]
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Registre electrònic interoperable (entrada en vigor  2020):

Els interessats poden presentar els documents a:

a) Directament al registre electrònic de l'Administració a qui es dirigeixin o bé al 
registre de l'AGE, CCAA, EELL o sector públic institucional

b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Els registres electrònics de totes les AAPP han de ser plenament interoperables, 
garantint-se la compatibilitat informàtica i la interconnexió, aixó com la transmissió 
telemàtica d'assentaments i documents. 

[Art. 16.4]
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Registre electrònic interoperable (entrada en vigor  2020):

Els documents presentats de manera presencial davant de les AAPP hauran de ser 

digitalitzats per l'oficina d'assistència en matèria de registres en la qual hagin estat 

presentats per a la seva incorporació a l'expedient administratiu electrònic, retornant 

els documents originals a l'interessat.

Les AAPP han de fer pública i mantindre actualitzada una relació de les oficines on 

s'ha de prestar assistència per a la presentació electrònica de documents.

[Art. 16.5 i 16,7]
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OAGRTL Projecte d'implantació de l'Administració 
electrònica

   

Evolució dels tràmits 

realitzats a l'Oficina Virtual

(des del 01-01-2012 fins al 31/12/2018)
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                Moltes gràcies per la vostra atenció!

www.oagrtl.cat

        mclosa@diputaciolleida.cat

@ClosaMarta
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