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 Memòria d’avaluació d’Impacte normatiu 

 

 

Decret de Comissió de Govern que regula les actuacions administratives automatitzades 

municipals 

 

Primer. Objecte de l’informe 

Aquest informe te per objecte avaluar el contingut i efectes del decret regulador de les 

actuacions administratives automatitzades municipals, la incidència de les mesures 

proposades, la simplificació administrativa, incloent-hi si afecta a disposicions existents. 

Segon. Objecte i finalitat del decret 

Aquest decret desenvolupa allò establert a l’article 35.5 de l’Ordenança d’administració 

electrònica de l’Ajuntament de Barcelona aprovada definitivament per acord del Plenari del 

Consell Municipal de 21 de desembre de 2018. Aquest article incorpora dins la simplificació 

del procediment administratius les actuacions administratives automatitzades i estableix 

que través d’una norma especifica, s’indicarà l’òrgan o els òrgans responsables de la 

definició de les especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la 

supervisió i l’auditoria, així com l’òrgan responsable de l’actuació en cas d’impugnació. 

El decret respon a la voluntat d’establir una regulació de l'ús de la tramitació electrònica de 

manera automatitzada en les actuacions administratives municipals.  

La finalitat del decret es identificar l’ús de la tramitació electrònica automatitzada en les 

diferents actuacions administratives municipals i establir el procediment per a la seva 

autorització.  

Des d’una vessant interna, l’automatització d’actes administratius requereix tenir ordenada 

determinada informació de l’automatització tant tècnica com organitzativa i es per això que 

en l’article 4 s’estableix la informació a recollir per cada actuació automatitzada.  

Des d’una vessant externa i en compliment d’allò establert als articles 40 i 41 de la Llei de 

Regim jurídic del Sector públic, abans de posar en funcionament una actuació administrativa 

automatitzada cal prèviament establir aspectes rellevants de les actuacions que es tramiten 

de manera automatitzada, com els òrgans competents de les actuacions o els encarregats de 

la seva implantació tècnica així com l’òrgan responsable a efectes d’ impugnació. En aquest 
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sentit, s’estableix un model de resolució (annex 1) per l’autorització de l’actuació 

automatitzada que es proposa resolgui el gerent de l’àrea corresponent al procediment en 

qüestió.  

Tercer. Impacte econòmic i social 

Des del punt de vista de la simplificació en el procediment administratiu, l’establiment de la 

tramitació electrònica més enllà del mandat legal està representant una oportunitat de 

revisió i millora dels processos en la tramitació administrativa. En aquest context, la 

tramitació electrònica de manera automatitzada, significa un pas més. A l’hora 

d’informatitzar un procediment o actuació administrativa o en el moment en que es millora 

un procediment que ja es realitza electrònicament es quan es pot plantejar la conveniència 

de fer-ho de manera automatitzada. Aquelles actuacions susceptibles de ser automatitzades 

signifiquen un estalvi de l’actuació humana i per tant la disponibilitat d’aquesta per altres 

tasques que requereixen de la seva intervenció. 

Aquest decret indica que a l’hora d’establir una actuació administrativa automatitzada s’ha 

de recollir una determinada informació descriptiva i tècnica i s’ha d’autoritzar mitjançant 

una resolució adoptada per la gerència corresponent segons sigui el procediment al que 

pertany l’actuació que es proposa automatitzar. En aquest sentit, no es pot establir una 

incidència econòmica determinada però el que sí es pot inferir es que substituir temps 

d’empleats municipals en una determinada actuació administrativa que acostuma a ser 

repetitiva, massiva i sense valor afegit per l’actuació correctament parametritzada d’una 

màquina, redunda en benefici de la pròpia organització municipal i de les persones 

administrades ja que s’agilitza la generació de la informació i la documentació 

administrativa. 

En aquest sentit, l’automatització de la tramitació administrativa esdevé una eina idònia per 

a la simplificació administrativa. 

Es en el moment d’informatitzar un procediment administratiu, be amb eines pròpies, be 

amb eines contractades que s’ha de tenir en consideració aquesta forma automatitzada de 

la tramitació electrònica i així s’ha de reflectir en els corresponent documents funcionals 

dels sistemes d’informació. Amb aquest decret, les actuacions administratives 

automatitzades s’individualitzen de la resta de la informació del sistema d’informació en el 

sentit que han de quedar reflectides en unes fitxes informatives que es proposa es custodiïn 

per la Direcció d’administració electrònica. D’altra banda, aquestes actuacions es recullen en 

una resolució que autoritza la gerència corresponent i que es publiquen en la seu 

electrònica a l’abast de les persones interessades en el procediment. 

Quart. Impacte normatiu del decret 
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Aquest decret desenvolupa l’article 35.5 de l’Ordenança d’administració electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona aprovada definitivament per acord del Plenari del Consell 

Municipal de 21 de desembre de 2018. 

Una opció podia haver estat que cada àmbit municipal que incorporés en la seva tramitació 

una actuació administrativa automatitzada realitzés la seva resolució o norma d’autorització 

de la mateixa. S’ha optat per fer una norma per a tot l’ajuntament, establint qui ha de 

recollir la informació tècnica i qui la custodia, qui ha de fer la resolució d’autorització i qui 

l’ha d’assumir, facilitant models de fitxa i de resolució, amb l’objectiu, tot plegat, d’unificar 

criteris i actuacions en l’àmbit municipal.  

 

Cinquè. Impacte Pressupostari i Fiscal 

 En l’actual organització municipal a l’hora d’informatitzar un procediment o de procedir a la 

seva actualització, els òrgans administratius responsables del procediment juntament amb 

els serveis informàtics corresponents realitzen les corresponents anàlisis funcionals del 

sistema d’informació que dona suport al procediment en qüestió. Es en aquest moment de 

disseny i desenvolupament quan es plantegen les intervencions de millora i simplificació 

pertinents. Un d’aquets actes de simplificació es la introducció d’automatitzacions en la 

tramitació electrònica. El present decret regula la informació que s’ha de recollir i publicar a 

la seu electrònica de les actuacions administratives automàtiques i qui ho ha de fer, sense 

que això es consideri que comporta un increment de la despesa destinada a implantar la 

tramitació electrònica d’un determinat procediment. Per aquest motiu es considera que 

l’aprovació d’aquest decret no comporta impacte fiscal ni pressupostari en les finances 

municipals.  

 

      La Lletrada    

 

 

 

     El Director de la Secretaria General                                     La Directora d’Administració electrònica                                                             
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