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MEMORIA GENERAL DEL PROJECTE D'ORDENANCA REGULADORA DE
UADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA.

El present document té per objecte donar compliment a alió establert a les Directrius
per a 1'elaboradó de les normes municipals, aprovades per la Comissió de Govern

mitjan?ant Decret de 15-04-15 BOPB de 14-05-2015), les quals, quan es refereixen ais
requisits que han de complir els expedients per a 1'aprovació de les ordenances i els
reglaments.
Concretament, s'estableix que els projectes normatius s'han d'acompanyar amb una
memoria general, o exposició de motius que expressi, com a minim:

1. La justificado de la necessitat de la disposició i 1'adequació d'aquesta ais fins
que es persegueixen.
2. El marc normatiu en qué s'insereix el projecte de disposició.
3. La competencia de 1'Ajuntament de Barcelona sobre la materia.
4. La relació motivada de les persones i les entitats interessades a les quals s'ha
d'atorgar, si escau, el trámit d'audiéncia.

A banda d'aquests elements, s'ha indos la denominada memoria d'impacte normatiu i
un resum del Projecte normatiu.

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA NOVA ORDENANQA

REGULADORA DE UADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA I UADEQUACIÓ DEL
PROJECTE NORMATIU ALS FINS QUE ES PERSEGUEIXEN AMB AQUESTA
MODIFICACIÓ.
L'Ajuntament de Barcelona ve treballant en 1'impuls de 1'administració electrónica en
els darrers anys i ja 1'any 2006 s'aprova per primer cap l'0rdenan?a reguladora de

1'Administració Electrónica, posteriorment modificada 1'any 2009.
Aquesta Ordenanza, com s'exposa en el Preámbul de la nova norma, va ser pionera ja

que incorporava a la gestió pública les noves tecnologies, fins i tot abans de
1'aprovació de les liéis sectorials. Aixó va permetre desplegar un conjunt de servéis a la

ciutadania a través deis mitjans electrónics de manera segura i un impuls definitiu en
l'ús deis mitjans electrónics.
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Certament, pero, des d'aleshores s'han anat produft innombrables canvis normatius i

tecnológics que impacten directament a 1'esmentada regulado i que fa imprescindible
la seva actualització.
En aquest sentit, ['Ordenanza Reguladora de 1'Administració electrónica es va aprovar

sota la vigencia de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les
administracions publiques i del régim administratiu comú, en la qual les referéncies a
1'administració electrónica eren ¡¡mitades, malgrat les diversos modificacions. En
aquest sentit, aquesta Llei impulsa en primera instancia 1'Administració electrónica
preveient en el seu article 45 que les administracions han d'incorporar i utilitzar les
técniques i els mitjans electrónics, informátics i telemátics per al desenvolupament de
la seva activitat administrativa.
L'any 2007 suposa un nou impuls per 1'administració electrónica en aprovar-se la Llei

11/2007, de 22 de juny, d'accés electrónic deis ciutadans ais Servéis Públics que
regula ja de manera autónoma i general els mitjans electrónics en 1'activitat
administrativa.
Aquesta Llei reconeix per primera vegada el dret deis ciutadans a relacionar-se de
manera electrónica amb les administracions suposant, de retruc, la obligado

d'aquestes de fer-lo efectiu i estableix els principis sota els quals les administracions
hauran d'utilitzar les noves tecnologies: disponibilitat, accés, integritat, autenticitat,
confidencialitat i con.servació de les dades, informacions i servéis que gestionen en
1'exercici de les seves competéncies.
També en aspectos de seguretat s'ha anat avan$at molt i s'han aprovat arrel de

1'esmentada Llei 11/2007 tant 1'Esquema Nacional de Seguretat com 1'Esquema
Nacional cHnteroperabilitat.
El primer, es a dir 1'Esquema Nacional de Seguretat, té com a finalitat principa] garantir
els requisits mínims de protecció que permetin la corréete disponibilitat i funcionament
deis sistemes informátics a través deis quals es faciliten els servéis d'administració
electrónica i ha de ser aplicat per garantir 1'accés, integritat, disponibilitat, autenticitat,
Gonfidencialitat, tragabilitat i conservado de les dades, informacions i servéis utilitzats
en mitjans electrónics que es gestionin en 1'exercici de les seves competéncies. Per la
seva banda, 1'Esquema Nacional cTlnteroperabilitat, element aquest essencial per
proporcionar els servéis ais ciutadans i garantir-los el seu dret a relacionar-se amb

elles per mitjans electrónics, té com a fínalitat establir els criteris i recomanacions que
han de ser tinguts en compte per les administracions a fi que les decisions
tecnológiques que s'adoptin garanteixin la interoperabilitat.
L'adaptació a ambdues normes ha anat suposant canvis que també cal recollir en la
nova normativa.
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Finalment, i com també s'assenyala en el Preámbul, 1'entrada en vigor de la Llei

39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
publiques, que ha derogat la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de régim jurídic del sector públic, han consolidat tots aquests canvis fixant
un nou model de gestió pública que justifica, encara mes, la redacció de la nova
Ordenanza.

A banda deis canvis legislatius, i tal i com es fa constar en el Resum executiu del
Document Marc de 1'Administració Digital i els seus Servéis, de 1'lnstitut Municipal
d'lnformática, "ja 1'any 2007 es va aprovar 1'any 2007, de la Llei d'Accés del Ciutadá
per mitjans Electrónics ais Sen/eis Públics (LAECSP), ja que les obligacions que
imposava aquesta llei respecte a la relació telemática van fer que 1'Ajuntament
dediques ja uns importants recursos a posar trámits a través de mitjans electrónics, la
creado de la seu electrónica, el registre electróníc, etc. En definitiva, tot aquell conjunt
d'eines i servéis per garantir el compliment de les obligacions que feien referencia a la
relació telemática deis ciutadans amb 1'AJuntament.
També durant els darrers anys s'ha estat posant en marxa la gestió d'expedients

electrónics en diferents departaments de 1'Ajuntament, pero tot i que 1'esforg ha estat
prou important, no ha estat possible encara la gestió única de 1'expedient electrónic
dins tot 1'Ajuntament.
Durant aquest mandat, 1'Ajuntament ha definit i está desplegant el Pía Barcelona Ciutat
Digital, dins del qual una de les iniciatives orientades a millorar el Govern de la ciutat
es desenvolupar el Pía de Transformado Digital, que pretén canviar tant la forma de
gestionar 1'Ajuntament com la forma de relacionar-se amb els ciutadans ¡ altres

administracions, utilitzant els cañáis i les eines digitals com a nucli d'aquesta
transformado.

Així mateix, 1'any 2015 es va aprovar la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques que impulsa 1'administració
digital d'una forma integral: tant la relació amb el ciutadá, com la gestíó electrónica del
procediment administratiu, el document i expedient electrónic, la interoperabilitat, etc.
El treball efectuat durant aquests darrers mesos, ha donat com a resultat el Document
Marc de 1'Administració Digital i els seus se/ve/s".

Així, durant 1'any 2017 1'Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat una estrategia per a
la seva transformado digital en base ais principis de funcionament de 1'administració

digital definits al "DOCUMENT MARC DE UADMINISTRACIÓ DIGITAL I ELS SEUS
SERVÉIS" que s'ha plasmat en els treballs duts a terme per taules funcionáis amb les
finalitats següents:
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• Analitzar els requisits funcionáis per a les eines de tramitado de procediments
administratius.

• Definir el suport tecnológic per a la tramitado de procediments administratius
de forma automatitzada o semiautomatitzada, en base a un registre de
procediments.

• Definir els aspectes de gestió de documents i expedients electrónics sobre les
eines de gestió documental de 1'Ajuntament.
• Definir els canvis en el model d'atenc¡ó ciutadana i en la relació amb els
interessats.

L'inici deis treballs van suposar una revisió crítica de 1'ORAE vigent valorant dues
possibilitats:
a) Donar continuftat a aquesta ORAE, adaptant-la ais nous preceptes normatius.

b) Elaborar una nova ORAE, que permet replantejar la seva estructura i
organitzar, des de 1'inici, els diferents conceptes que ha de contenir.
Com a resultat d'aquesta análisi s'ha optat per elaborar una nova Ordenanza ates que

els canvis normatius ja assenyalats i, especialment el projecte digital de la Corporació,
van posar de manifest la idoneTtat de una reestructuració profunda del seu contingut.
La nova Ordenanza actualitza el posicionament municipal sobre determinats aspectes

de 1'administració electrónica i el procediment administratiu. En aquest sentit i entre
d'altres, la norma recull canvis respecte deis drets de la ciutadania envers la
Corporació; estén la obligatorietat de relacionar-se electrónicament amb

1'administració; determina el sistema d'atenció multicanal peí qual opta 1'Ajuntament en
el marc de la reforma digital; aposta per la notificado en el registre únic en les
relacions interadministratives i per la plataforma de 1'eNotum per la práctica de la resta
de notificacions i preveu el Registre de procediments que es la clau de volta del nou
sistema municipal respecte del procediment administratiu.
En tot cas, aquestos modificacions serán detallades en el punt 3, que es on s'explica el
contingut d'aquest projecte normatiu.
Finalment, cal posar de relleu que aquest projecte normatiu ha estat elaborat per un

equip de treball integral per la Secretaria General i els Servéis Jurídics Centráis en el
qual han participat tots els servéis municipals que podien resultar-ne directament
afectats.

Així, en la redacció de la proposta ha participat també 1'ámbit de seguretat de 1'IMI; la
Direcció de Processos de 1'IMI; 1'Arxiu Municipal; 1'lnstitut Municipal d'Hisenda; la
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Direcció d'Atenció Ciutadana i la Direcció per a la Transparencia i les Bones
Practiques.
Es tracta, pertant, d'un projecte consensuat a nivell técnic amb les diferents árees que

hi ha participat.

2.- MARC NORMATIU EN EL QUE 8'INSEREIX EL PROJECTE QUE ES
PRESENTA I COMPETENCIA DE UAJUNTAMENT DE BARCELONA PER
APROVAR-LO.
Tal i com ja s'ha apuntat es tracta d'un projecte de carácter molt general ja que
impacta en tots els elements de 1'organització i de 1'activitat administrativa municipal i
aquest fet determina que el marc normatiu en qué slnsereix sigui especialment ampli.
Les normes mes importants que constitueixen aquest marc son les següents:

a).-La Llei 39/12015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques a la que abans ja s'ha fet esment la qual partint
d'un únic procediment, que es electrónic, presenta novetats, entre cfaltres, en

1'ámbit de la simplificado de trámits; els mecanismes d'¡dent¡ficació i signatura
(únicament exigida per a determinats trámits); creació de les Oficines
d'assisténcia en materia de registres; dret a relacionar-se electrónicament

amb 1'Administració i obligado de fer-ho per a determinats col-lectius;
notificació electrónica; registre electrónic i arxius electrónics.
b).- La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic regula el
régim jurídic de les Administracions publiques i del sector públic institucional i
quin article 3 recull els principis generáis que han de guiar la seva actuado.
c).- La Llei 7/1985, de 2 cTabril, reguladora de les Bases del Régim Local que,
en el que ens ocupa, estableix en el seu article 6 que les entitats locáis

serveixen amb objectivitat els interessos públics que teñen encomanats i
estableix els principis que han de guiar la seva actuació.
d).- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les
administracions publiques de Catalunya, que té com a principáis objectius fer
efectius els drets reconeguts per la Constitució, 1'Estatut d'autonom¡a i la resta
de 1'ordenament jurídic, i garantir-ne la plenitud, en les relacions de la

ciutadania amb les administracions publiques de Catalunya; promoure una
Administrado pública ágil, efica? i eficient, i fer accessibles les seves
relacions amb la ciutadania, amb independencia del suport que s'utilitzi; la
millora de 1'actuació de les administracions publiques catalanes mitjan^ant la
regulado de mesures de simplificado de trámits i procediments, per a la
reducció de cárregues administratives i la garantia de la coordinado
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administrativa, i també la transparencia i 1'objectivitat en 1'actuació deis órgans
de les administracions publiques.
d).- Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús deis mitjans electrónics al sector públic
de Catalunya, que té com a principáis objectius 1'establiment deis trets básics
de l'ús deis mitjans electrónics en les relacions entre el sector públic i amb els
ciutadans, les empreses i les entitats i el foment de l'ús deis mitjans
electrónics en les relacions entre les entitats del sector públic i els ciutadans a
Catalunya.
e).- Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, peí qual es regula 1'Esquema

Nacional de Seguretat en el ámbit de 1'Administració Electrónica que, com
s'ha dit, té per objecte establir la política de seguretat en l'ús de mitjans
electrónic. Está constituTt per principis básics i requisits mínims que permeten
una protecció idónia de la informació.
f).- Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, peí qual es regula 1'Esquema Nacional

d'lnteroperabilitat en 1'ámbit de 1'Administració Electrónica i que estableix els
principis i directrius dlnteroperabilitat en el intercanvi i conservació de la
informado electrónica per part de les Administracions Publiques.
Finalment, la competencia de 1'Ajuntament de Barcelona per a aprovar 1'Ordenanga

reguladora de 1'administració electrónica, a banda de les referencies legislativos que
s'han fet anteriorment, es traben en les normes que sindiquen seguidament:
a).- UEstatut d'Autonomia de Catalunya, que reconeix i garanteix ais

municipis autonomia i potestat normativa en els ámbits de la seva
competencia en els seus articles 84 i 86. A mes, reconeix en 1'article 89 el

régim especial del municipi de Barcelona.
b).- La Carta Municipal de Barcelona aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de
desembre, que reconeix en el seu article 26 una amplia capacitat normativa, a
banda de la seva potestat d'autoorganització.
c).- La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local, quin

article 70 estableix que les entitats locáis están obligades a impulsar la
utilització de les tecnologies de la informació i la comunicado per facilitar la
participado i la comunicado amb els vems, per a la presentado de
documents i per a la realitzadó de trámits administratius, d'enquestes i, si
s'escau, de consultes ciutadanes.

3.- CONTINGUT DEL PROJECTE NORMATIU.
El Projecte consta de 38 articles, dividits en 6 Capítols; 6 Disposicions addicionals; 2
Disposicions transitóries; una Disposició derogatoria i 2 Disposicions fináis.
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Els Capítols son:
1.- Disposicions Generáis.
2.- Drets i Deures.

3.- Cañáis cTaccés electrónic al sector públic municipal.
4.- Procediment administratiu electrónic.
5.- Funcionament electrónic deis órgans municipals i en materia de

participació ciutadana.
6.- Governan?a del procediment administratiu electrónic.

Si be seria molt llarg exposar detalladament en aquesta Memoria en qué consisteixen
concretament tots els canvis que h¡ ha en el nou text de rOrdenan^a, s'assenyalen a
continuació les qüestions mes rellevants que s'han introduít.
En aquest sentit, cal destacar el següent:
1.- Reconeixement de drets i deures: En aquest ámbit s'han respectat els
drets i deures reconeguts ais ciutadans en base a 1'ordenanga anterior,

actualitzats segons els canvis eri aquest ámbit que la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
publiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic,
principalment) han introduít.
També s'hi ha incorporat els drets reconeguts en el decáleg de principis de
transformació digital de 1'Ajuntament.
2.- Principis Generáis: aquest principis han estat substituTts en aquesta
ocasió per una nova sistematització, basada en la nova normativa legal.

3.- Col-lectius obligats a la relació telemática: L'article 14 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions publiques en el seu apartat 2, especifica quins son els
col-lectius que están obligats a relacionar-se telemáticament amb
1'Ajuntament.
En el marc de 1'ordenanga, aquesta obligació s'ha recollit en el seu article 9.1,
i a mes, s'ha determinat afegir, a 1'empara del que es preveu a 1'article 14.3 de
1'esmentada Llei, com a col-lectiu obligat a qualsevol persona física que actuf
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com' a mandatari d'un tercer en el marc de la seva activitat económica o
professional.
4.- Sistema d'atenció multicanal: El model que 1'Ajuntament de Barcelona
vol potenciar en la seva relació amb els ciutadans es un model proactiu de

facilitar ais interessats la participado en els procediments. Per tal d'assolir
aquesta finalitat, 1'Ajuntament vol oferir la possibilitat de participar en el
procediment pels cañáis mes propers al ciutadá: comunicado telefónica, apps
móbils, etc. L'ordenan$a, per tant, habilita tots aquests cañáis i en preveu la
coordinació, sempre garantit que el nivell de seguretat, en particular en la

identificació de les persones, sigui 1'apropiat segons els requeriments del
trámit.

5.- Sistemes d'identif¡cació i signatura: atesa la complexitat tecnológica
d'aquesta materia, en la que intervenen criteris de seguretat i d'usabilitat que

obliguen a estar al dia de les novetats tecnológiques i jurídiques, 1'ordenanga
es limita en aquest ámbit a reconéixer el valor jurídic de les principáis
tipologies de sistema d'identificació, delegant en la Política de Signatura la
definido detallada del nivell de seguretat que s'haurá de reconéixer a
cadascun i la manera com s'implementará. Per tant, la regulado sobre els

mitjans admissibles per cada trámit es fará en el nivell de la política.
6.- Notificado electrónica: L'ordenan5a regula la notifícació electrónica, en

termes no substancialment diferents del que estableix la legislado vigent. No
obstan!, aquest article es necessari per autoritzar les particularitats funcionáis
de la tecnologia que fará servir 1'Ajuntament, que será la del servei e-Notum

proporcionat peí Consorci AOC.
7.- Notificado interadministrativa: En aquesta materia 1'ordenanga si
introdueix una novetat, que respon a les necessitats de control de
col-laborado entre administracions i s'adequa el context actual de
1'administració catalana.

Uarticle 25 de l'ordenan<;a preveu que en cas de notificado entre
administracions 1'Ajuntament de Barcelona emprará, si es possible, un

sistema que permeti que 1'enviament de la notificació provoqui
automáticament una entrada en el registre electrónic únic de 1'administració
destinatária.
Així mateix es preveu que 1'Ajuntament de Barcelona procurará que les
administracions que 1¡ hagin de fer comunicacions emprin un sistema similar.
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8.- Constancia cfactes, acords i resolucions: L'article 30 de 1'ordenanga
descriu en detall el mecanisme que 1'Ajuntament de Barcelona emprará per
realitzar els actes de constatado d'actuacions própies.

Aquesta previsió constitueix una excepció al que recull 1'article 205 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament
d'0rganització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis (ROF),
excepció que está justificada per la diferent qualificació jurídica deis segells
d'órgan, tal com els descriu la Llei 59/2003, de signatura electrónica i la llei
40/2015, de régim jurídic de sector públic. La necessitat de ser ágils i
expeditius en 1'emissió d'aquest tipus d'actes de constancia, i la urgencia per
poder-los emetre de manera automática han justificat que s'estableix¡ aquesta
excepció.
9.- Registre de procediments: pe?a clau en el nou sistema d'administrac¡ó

digital ja que recull tots els procediments administratius habilitáis. Per a que
un procediment sigui donat d'alta en el registre calará seguir un procediment
quina concreció queda delegada a la Comissió de Govern.
10.- Creado de les Seus electróniques: L'0rdenanga preveu 1'existéncia
d'una seu electrónica principal de 1'Ajuntament, i d'un Punt d'Accés General

Electrónic, que constitueix el principal portal de trámits a través del qual els
ciutadans participaran en el procediment administratiu. A mes, la disposició
addicional primera preveu la possibilitat de que els Organismes autónoms i
les entitats publiques empresarials municipals, així com qualsevol organisme
públic i entitat de dret públic vinculat o dependent de 1'Ajuntament, puguin
crear una Seu propia, si així ho consideren, a 1'empara del que recull 1'article

38.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régimjurídic del sector públic.

Per últim, es important assenyalar que en la redacció de 1'ordenanga s'ha optat per no
duplicar amb la legislado o altra normativa aplicable. D'aquesta manera s'ha evitat, en

la mida del possible, transposar preceptes que ja están legalment reguláis a altres
normes centrant la redacció en les qüestions que requereixen d'un desenvolupament
normatiu específic en cada administrado, cTacord amb les própies previsions legáis, o

que requereixen d'una ampliació o especificació particular degut a les característiques
particulars de 1'Ajuntament de Barcelona.

No s'ha indos finalment la regulado en 1'ámbit de transparencia en considerar que es
una materia específica amb una vocació diferenciada.
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4.- ANÁLISI D'IMPACTE NORMATIU: DISPOSICIONS AFECTADES PEL
PROJECTE NORMATIU I DESENVOLUPAMENTS POSTERIORS.
Les disposicions derogades directament i de manera expressa peí projecte normatiu
son les següents:

a) L'0rdenanga reguladora de 1'administració electrónica, aprovada en data 30
degenerde2009.

b) El Decret de 1'Alcaldia, de 22 de desembre de 2009, peí qual s'aprova el régim
regulador de la seu electrónica titularitat de 1'Ajuntament de Barcelona.

Altrament, arrel de 1'aprovació del projecte es posa de manifest la necessitat de revisar
altres disposicions per garantir la seva conformitat a la nova Ordenanza, així com
aprovar-ne d'altres peí seu desenvolupament ates que l'0rdenan$a té una regulado
d'alt nivell.
Concretament, cal desenvolupar o revisar les normes següents:
- Política de Signatura.
- Política de Seguretat.
- Instrucció de Protecció de dades personáis.
- Norma de Gestió Documental.
- Instrucció sobre notificació electrónica.
- Protocol de digitalització segura.
- Protocol del registre de procediments municipals.

Per altra banda, l'ordenan(?a reguladora de 1'administració electrónica impacta en

moltes ordenances en tant que recull les modificacions que la Llei 39/2015,
especialment, ha introduít en el procediment administratiu.
No obstant, determinar 1'impacte real en les diferents ordenances municipals es tasca
molt complexa i de llarg recorregut i, per tant, en aquests moments no es pot concretar
ni quines son les normes afectados ni quin es 1'abast de la modificació necessária.
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A aquests efectes, es procedirá a elaborar una enquesta que permeti a tots els

responsables de les árees implicades detectar quines son les ordenances que cal
modificar i, en el seu cas, quins son els canvis que calaría fer-hi.

5.- CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE NORMATIU.
En compliment del disposat a 1'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques, es va dur a terme la
consulta pública a través del portal web de 1'Ajuntament de Barcelona amb 1'objectiu de
fomentar i millorar la participació ciutadana en el procedimént d'elaboració de les
normes, amb carácter previ a 1'elaboració del projecte de nova ordenanza reguladora

d'adm¡nistració electrónica de 1'Ajuntament de Barcelona i amb 1'objectiu de recollir
1'opinió deis ciutadans i organitzacions mes representatives potencialment afectáis per
la futura norma sobre:
a) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatóries o no regulatóries.

Transcorregut el termini legalment fixat, no s'ha rebut cap aportado.

Barcelona, 25 de juny de 2018.

fetrada Consistorial

Director ¿)e 1'Área de

Régirji Jurídic

t<pr deis Servéis
Jurídics
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