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SAO 2018/1334-1

A la vista de la tramitació de Projecte normatiu de 1'Ordenanga reguladora de
1'administració electrónica, la lletrada que sotasigna, de conformitat amb les normes del
servei, emet el següent

INFORMÉ

1.-OBJECTE i ANTECEDENTS.
La Gerencia de Recursos sol-licita informe sobre el projecte normatiu de rOrdenan^a

reguladora de 1'administració electrónica ais efectes del previst a 1'article 110 del
Reglament Orgánic municipal.

Aquest projecte normatiu respon a la voluntat de la Corporació d'adaptar rOrdenan^a a la
nova normativa ates que, des de la seva aprovació 1'any 2006, s'han ánat succeint
nombrosos canvis.
Des d'aquest punt de vista ja 1'any 2007 es produeix un primer canvi important amb

1'aprovació de la Llei 11/2007 de 22 dejuny, d'accés electrónic deis ciutadans ais servéis
públics que regula per primera vegada 1'administració electrónica en el seu conjunt i
suposa el reconeixement del dret deis ciutadans a relacionar-se electrónicament amb les
administracions i la obligado, per tant, d'aquestes d'adoptar les mesures necessáries per
tal de fer-lo efectiu.
Certament ¡'ordenanza ja preveía la majoria d'aquestes canvis necessaris, pero no tots.
Posteriorment s'han anat aprovant normes que cónstitueixen el cas central de la normativa
d'administració electrónica, com son 1'Esquema Nacional de Seguretat i 1'Esquema
Nacional d'Interoperabilitat.
[-'Esquema Nacional de Seguretat, té com a finalitat principal garantir els requisita minims

de protecció que permetin la corréete disponibilitat i funcionament deis sistemes
informátics a través deis quals es faciliten els servéis d'adm¡nistració electrónica i ha de ser

aplicat per garantir 1'accés, integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat, tra?abilitat 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 d'lnteroperabilitat, 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 finalitat 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.
Per altra banda, 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
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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.
Davant de tots aquests canvis h¡ havia la opció de modificar l'ordenan?a reguladora de
1'administració electrónica, o be de redactar-la de nou.
Atesos els nombrosos canvis que s'h¡ havia d'introclu¡r es va optar per redactar una
Ordenanga de vell nou. Certament es considera que aquesta es la opció técnicament mes
idónia i, per tant, ajustada a dret.

2.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES.
Aquesta ordenanza ha estat redactada per un equip de treball integrat de manera
permanent per la Secretaria General i els Servéis Jurfdics Centráis i en el qual han
participat tots els servéis municipals que podien resultar-ne directament afectats.

Concretament hi ha participat 1'ámbit de seguretat de 1'IMI; la Direcció de Processos de
1'IMI; 1'Arxiu Municipal; 1'lnstitut Municipal d'Hisenda; la Direcció d'Atenció Ciutadana i la
Direccióper a la Transparencia i les Bones Practiques essent, per tant, un projecte
consensuat a nivel] técnic amb les diferents árees que hi ha participat.
Per aquest motiu ja s'avanga que 1'opinió d'aquesta Direcció es que 1'esmentat projecte
s'adequa a 1'ordenamentjurídic.
2.1..- Competencia de 1'Ajuntament de Barcelona.
La competencia de 1'Ajuntament de Barcelona per a aprovar aquesta Ordenanza 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'artide 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'autoorgan¡tzació.
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 informado i la comunicado per facilitar la participació i la
comunicació amb els vems, per a la presentació de documents i per a la realització
de trámits administratius, d'enquestes i, si s'escau, de consultes ciutadanes.
3.2.- Contingut del projecte normatiu.
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El Projecte d'0rdenan5a consta d'un preámbul, 38 articles (repartits en 6 Capítols); 6
Disposicions addicionals; 2 Disposicions transitóries; una Disposició derogatoria i 2
Disposicions fináis.
Ates el breu termini per a 1'emissió de 1'informe es posen de relleu en aquest informe
únicament aquells canvis mes significatius. S'avan?aja que es consideren tots ells ajustáis
a Dret.

Al Preámbul, de conformitat amb 1'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú, a banda d'exposar les raons que motiven 1'aprovació de
la norma i resumir-ne el contingut, s'exposen les raons que justifiquen el compliment deis

principis esmentats en tal article que disposa que "En 1'exerdci de la iniciativa legislativa ¡
la potestat reglamentaria, les administradons publiques han d'actuar d'acord amb efe
principis de necessitat, eficacia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparencia, i
eficiencia. En 1'exposició de motius o en el preámbul, segons es tracti, respectivament,

d'avantprojectes de llei o de proyectes de reglament, ha de quedar prou justificada la seva
adequació ais príncipis esmentats"
En el Capítol 1, Disposicions generáis, cal posar especialment de relleu la regulació de
1'ámbit subjectiu. Concretament s'exposa que l'ordenan(?a es aplicable al sector públic

municipal i a la ciutadania (compren qualssevol persones ffsiques, persones jurídiques i
entitats sense personalitat jurídica, quan utilitzin, o siguin susceptibles d'utilitzar, mitjans
electrónics en les seves relacions amb 1'Administració municipal) i respecte de sector

públic municipal es detalla per qui es integral
Aquesta composició i el seu detall es rellevant ates que l'ordenan?a no té el mateix grau
d'aplicació per tots els integrants sino que aquest varia en determinats supósits clarament
identificáis a la norma.
A banda, en aquest Capítol es defineix 1'objecte de l'ordenan?a; s'inclou un glossari deis

principáis termes emprats en la norma; els principis generáis (substitufts en aquesta ocasió
per una nova sistematització), basada en la nova normativa legal. i, també, els
responsables de 1'aplicació de ¡'Ordenanza (es preveu, en concret, que 1'impuls, la

planificado i el seguiment de les iniciatives que desenvolupin aquesta Ordenanza han de
correspondre a un órgan pluridisciplinar format per representants de les principáis árees

competents dins del sector públic municipal i que la composició i el funcionament cfaquest
órgan es regulen per acord de la Comissió de Govern).
En el Capítol 2, Drets i deures, es defineixen els drets i deures de la ciutadania en 1'ámbit
de 1'administració electrónica; la obligació de relacionar-se electrónicament amb
1'administració municipal i el sistema de garanties deis drets i deures.

Aquí cal posar de relleu que a banda deis principis legáis s'hi ha indos aquells deriváis del
decáleg de principis de transformado digital de 1'Ajuntament.

3/7

Ajuntament

de Barcelona

GERENCIA DE RECURSOS
Direcció deis Servéis Jurfdlcs
Direcció de 1'Area de Régim Jurfdlc
Pl. Caries Pi i Sunyer, 8-10, la planta

08002 Barcelona
Tel. 93 402 33 92
Fax 93 402 34 67

Així mateix, especial considerado cal fer al fet que s'ha estés la obligació de relacionar-se
electrónicament amb 1'administració a aquells que actui com a mandatari d'un tercer en el
marc de la seva activitat económica o professional.
Tal i com s'informa per 1'órgan gestor la presentado reiterada i en un volum considerable
de documentado permet deduir la naturalesa económica de 1'actuació d'aquestes
persones físiques (mandataris). Al seu torn, el fet que estiguin actuant en una activitat
económica o professional permet assumir que teñen els mitjans electrónics necessaris per
relacionar-se per aquest mitjá amb 1'Administració i, per tant, 1'extensió d'aquesta obligació

es ajustada a Dret i no planteja qüestions de relleu ja que com s'ha dit es tracta de
col-lectius que per la seva capacitat técnica i dedicado professional teñen accés i

disponibilitat deis mitjans electrónics necessaris.
Altrament cal teñir present que es tracta d'un col-lectiu que ja ve obligat a disposar

d'aquests mitjans per la Seguretat Social que els hi exigeix per mantenir la seva relació
amb ella com a empresaris autónoms. Aquest fet reforma encara mes 1'exigéncia de ser un
col-lectiu que per la seva capacitat técnica i dedicado professional teñen accés ¡

disponibilitatdels mitjans electrónics necessaris.
En el Capítol 3, Cañáis d'accés electrónic al sector públic, es regula tot el que fa referencia

al Portal d'lnternet; la Seu electrónica; el Registre electrónic únic; les Oficines d'assisténcia
en materia de registres; el canal cfatenció telefónica i el tauler d'edictes electrónics.
D'especial relleváncia en aquest Capítol son les Oficines d'assisténcia en materia de

registres que cal establir per donar compliment a la obligado prevista ais articles 12, 15 i
Disposició Addicional quarta de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú en el sentit d'assistir ais interessats en l'ús deis mitjans electrónics.
Respecte de la Seu electrónica es preveu 1'existéncia d'una seu electrónica principal de
1'Ajuntament, i també 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. Aquesta regulado es complementa amb la Disposició addicional primera que
preveu la possibilitat 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 aixf ho consideren, a 1'empara

del que recull 1'article 38.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurfdic del sector
públic.
El Capítol 4, procediment administratiu electrónic, dividit en 3 seccions, conté la regulació
de tot el que fa referencia al procediment administratiu.
Respecte de la identificado i signatura de la ciutadania, secció 1, rordenan^a conté una

regulaóió de caire general ja que si be reconeix el valor jurídic de les principáis tipologies
de sistema d'identificació d'acord amb les liéis administratives de procediment i 1'esquema

nacional de seguretat, preveu que sigui a través de la Política de Signatura la definido
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detallada del nivell de seguretat que será necessária per cada trámit i la manera com
s'implementará.

A la secció segona es conté la regulació de les disposicions sobre la tramitado electrónica
del procediment. Especial émfasi es posa en la regulació del Punt cfaccés general i la
notificació electrónica.
Respecte de 1'anomenat Punt d'accés general electrónic es una novetat derivada de la Llei

39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú i es fa referencia al punt
d'accés per la ciutadania ais procediments, expedients, documents, comunicacions i les
notificacions del seu interés.
Actualment aquest punt d'accés que la Llei contempla es correspon amb les diferents

tipologies de Carpeta (ciutadana, de 1'empresari) que ja hi ha a la Seu electrónica i, per
tant, la regulació no planteja qüestions de relleu.
Respecte de la regulado de la notificado electrónica l'ordenan?a conté una regulació
similar a 1'establerta en la normativa general.
No obstant, cal posar de relleu que si suposa concretar un model propi que pivotará sobre
un registre de subscriptors de notificacions electróniques. Aquest registre, que cal
desenvolupar en normativa posterior, es de subscripció voluntaria per part de la ciutadania
que no vingui obligada a relacionar-se electrónicament amb 1'administració i servirá també
com a base per donar d'alta els mitjans per fer efectius els avisos de les notificacions

electróniques que el sector públic municipal realitzi (avisos que no teñen efectes jurídics i
no substitueixen la práctica efectiva de la notificació).
Respecte de la notificació a la resta d'adm¡nistracions publiques, ¡'ordenanza també opta
per un model que passa per emprar, si es possible, un sistema que permeti que
1'enviament de la notificado provoqui automáticament una entrada en el registre electrónic
únic de 1'administració destinatária.

El sistema aixf dissenyat es correspon amb el sistema EACAT (1'Extranet de les
administracions publiques catalanes) que permet una majar agilitat i garantía jurídica
envers un sistema en el que 1'Ajuntament destinatari d'una notificació electrónica 1'hagi de
consultar en la seu de 1'organisme actuant. Per aquest motiu, es preveu que 1'Ajuntament
de Barcelona procuri que les administracions que li hagin de fer comunicacions emprin un
sistema similar.
En tot cas, aquest sistema no planteja qüestions jurídiques de relleu si be cal teñir present,
en tot cas, que caldrá analitzar degudament la normativa que desenvolupi aquests
aspectes.

Finalment, la Secció tercera regula tot el que fa referencia ais documents, expedients i
arxiu electrónic i ho fa d'una manera molt similar a la normativa general de tal manera que
no es plantegen qüestionsjurídiques de relleu.
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Unicament cal apuntar que s'ha indos dins d'aquesta secció un article, el 29, que regula
els aspectos relatius a la certificado deis actes, acords i resolucions per part de la
Secretaria General sense que, ¡gualment, es plantegin qüestionsjurfdiques de relleu.
El Capítol 5, funcionament_electrónjc_dels órc¡ansjnumciealsj_en materia de participado

dutadana, que engloba els articles 32 a 34 no planteja qüestions jurídiques de relleu i per
tant no s'hi fan comentaris especffícs.
Finalment, del Capftol 6. Govemanca del procediment administratiu electrónic cal posar de
relleu 1'article 36 que fa referencia al Registre de procediments municipals.

Aquest Registre sorgeix del projecte per la implantado del procediment administratiu comú
en la Corporació. Uestructura es redissenya de tal manera que aquest Registre es
converteix en un sistema que inclou tots els procediments administratius que corresponen

a les competéncies i funcions de 1'Administració municipal fins al punt que cap procediment
podrá ser implementat sense la seva previa incorporado al Registre.
Aquest model permet donar unitat al sistema i ha de servir de guia a les persones usuáries
i aplicacions per realitzar de forma garant i legal les seqüéncies cToperacions i decisions
que conformen el cicle de vida complet d'un procediment determinat.
Certament, i com succeeix amb molts d'altres aspecte d'aquesta ordenanza, cal que
aquest Registre sigui regulat específicament pero, d'entrada i sens perjudici d'un análisi

posterior, no planteja qüestionsjurídiques de relleu
Per últim hi ha les 5 Disposicions addicionals que preveuen la creació d'altres seus
electróniques (han d'ésser accessibles a través de la Seu electrónica i el Punt General
d'Accés Electrónic de 1'Ajuntament de Barcelona, i han de respectar els criteris de
seguretat i accessibilitat previstos a la normativa); 1'adhesió a plataformes i servéis d'altres
administracions; la formació i assisténcia; la promoció de l'0rdenan?a; el suport i
assisténcia a persones i entitats obligades i la vigencia deis convenis per a l'ús del canal
telemátic sense que en cap d'elles es plantegin qüestions jurídiques de relleu.

Igual consideració es fa respecte de les Disposicions transitóries; la Disposició derogatoria
i les Disposicions fináis.

4.- PROCEDIMENT D'APROVACIÓ.
El projecte s'ha de presentar a la Comissió de Govern, la qual, si s'escau, el tramitará
cTacord amb les normes establertes a 1'article 110 del ROM. Aquest projecte ha d'anar
acompanyat d'una memoria i deis antecedents necessaris per a poder-se pronunciar, així
com del informes técnics i económics escaients deis servéis municipals, a mes cTaquest
informe jurídic.
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Un cop aprovat s'ha de trametre el projecte ais membres de la Comissió del Pie del
Consell Municipal competent per a 1'aprovació inicial previ el termini de 15 dies per a la
presentació d'esmenes pels Grups Municipals (excepció feta que hi hagi acord de tots els
grups, en quin cas es presentará directament a aprovació inicial per la Comissió
competent).
Aprovat inicialment, 1'acord se sotmetrá a informado pública i audiencia deis interessats
per un termini de 30 dies mínim per a la presentado de reclamacions i suggeriments.

Caldrá publicar al web municipal el text del projecte normatiu de conformitat amb 1'article
10.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia, dret d'accés a la
informado i bon govern.

Seguidament, la Comissió competent del Consell municipal dictamina la proposta
d'aprovació definitiva, seguint 1'establert a 1'article 114 ROM. Aquesta proposta, junt amb el
dictamen, se sotmet a 1'aprovació definitiva del Plenari seguint el debat 1'establert a 1'article

111 ROM.

5.- CONCLUSIONS.
A la vista de tot el que s'ha exposat es conclou el següent:
1.- el text sotmés a informe s'ajusta a Dret i, per tant, s'informa favorablement.
2.- 1'órgan competent per aprovar el projecte normatiu es la Comissió de Govern. A la
Comissió corresponent del Consell Municipal li correspon 1'aprovació inicia], i al Pie
1'aprovació definitiva.

Barcelona, 29 de juny de 2018

Director de 1'Área de fftégim Jurfdic
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