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MEMÒRIA D'OBSERVACIONS I AL.LEGACIONS PRESENTADES AL PROJEGTE DE
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PRIMER EXPEDTENT (ABR|L 20121

Aquesta memòria s'elabora per complir el mandat de l'article 64.5 de la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, el
qual estableix que I'expedient de la tramitació dels projectes de disposicions reglamentàries
ha d'incloure una memòria de les observacions i les al'legacions presentades, entre altres,
en els tràmits de consulta interdepartamental i informes, si escau. En cas que les
observacions s'hagin desestimat, cal explicar-ne les raons.

Per facilitar la comprensió de la memòria i a causa de la quantitat de les observacions i

al'legacions formulades, la memoria s'estructura seguint el text del Projecte de decret. Per a
cada article que ha estat objecte d'observacions o al.legacions, s'assenyala l'observació o
les observacions rebudes, I'acceptació o desestimació, el motiu i la modificació del redactat
del text, si escau.

Es fa constar que aquesta memòria valora totes les observacions i les al'legacions
presentades en I'expedient anterior, pel tràmit de consulta interdepartamental del mes d'abril
de 2012,

Article 2

Departament d'Economia i Coneixement

Observació: "L'article 2 determina l'àmbit d'aplicació de la disposició i en concret, diferencia
l'àmbit d'aplicació del Decret en tres apartats. Seria convenient la introducció d'un quart
apartat que tingués en compte l'aplicació del decret a les relacions entre les entitats incloses
en l'àmbit d'aplicació de la disposició".

Desestimada: s'interpreta que I'aplicació a les relacions entre les entitats ja es dedueix del
redactat de l'article

Observació: "AixÍ mateix, i atès que en diferents parts del projecte es fan remissions als ens
previstos a I'article 2, i que aquest artiole integra també al seu àmbit d'aplicació a la
ciutadania, seria adient introduir un segon apartat dins I'esmentat article 2 en el que
s'establís, el que s'entén per ens als efectes del decret."
"Es proposa la següent redacció:"
"Als efectes d'aquest Decret, s'entén per ens, els òrgans de l'Administracio de la Generalitat
iles entitats rncloses en els aparfats a) i b) del paràgraf 1 d'aquest afticle".
"Així dons, s'haurien de revisar les remissions que el projecte de decret efectua als ens
d'aquest article 2."

Estimada lment: Certament, les referències a "..els ens previstos a I'article 2.." eren
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Gencralitat de Catalunya
Departanrenl de la Presidàrcia
Dlrecció General
d'Atenció Ciutadana i Dilusió

Departament de Territor¡ ¡ Sosten¡b¡litat

Observació: "Valorar la conveniència que la terminologia utilitzada en definir l'àmbit

Aaplrcac¡o O'aquest projecte de Decret coincideixi amb el de la Llei 2612010, del 3 d'agost,

de règim jurídic i de prôcediment de les administracions públiques de Catalunya, alxí com

amO ðl de la Llei 2gl2O1O, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de

catalunya, i la normativa reguladora de I'empresa pública catalana.
Així a táll d'exemple, la Llei 2612010 únicament parla d'organismes autònoms mentre que

I'article 2 d'aquest projecte de decret cita tant els organismes autònoms com les entitats

autònomes, sense que-s'acabi d'especificar quina diferència hi ha entre uns i els altres'

També cal tenir present que alguns concessionaris de serveis públics (que entrarien en

l'àmbit d'aplicació de la Llei 29t2O1O) poden tenir participació directa o indirecta de I'AGC, en

quin cas, segons l'àmbit d'aplicació d'aquest projecte de Decret, únicament s'encabirien si

s'hagués formaliEat conveni.
Així mateix, I'Estatut de I'empresa pública catalana, en definir el concepte d'empresa
pública, dóna una definició que no coincideix amb la que proposa el projecte de decret

respecte a participar directament o indirectament en el 100% del capital social.

El mateix projectè de decret també presenta algun aspecte contradictori. Així, pel que fa ala
seu electrònióa, els ens previstos a I'article 2.b del projecte de Decret únicament s'integren si

han formalitzat el conveni de col.laboració corresponent. En canvi, en el cas del Registre

electrònic, sembla que no s'exigeíx aquesta formalització prèvia de conveni atès que I'article

20.1 del projecte de Decret fa referència a tots els ens de l'article 2 sense cap matís.'

Estimada: s'han incorporat els concessionaris a l'àmbit d'aplicació, i s'ha canviat la

referèncìa a entitats dè dret .públic per entitats públiques i s'ha modificat l'article 2.1.b)

canviant "els altres ens....sempre que es formalitzi el conveni " per "els altres ens... amb els

quals es formalitzi un acord o conveni". Amb aquesta nova redacció, les remissions que el

óecret fa a aquest apartat s'entendran fetes més clarament només als ens que han

formalitzat conveni.

Departament de Benestar Social i Família

Observació: "L'abast de l'àmbit d'aplicació del Decret afecta a la ciutadania, entenent per

"+rert" 
qua lsevol persona física o jurídica o qualsevol ens sense personalitat iurídica propia

qre es'relacionin o siguin suscepfrb/es de relacionar-se amb I'Administració de la
Generalitat. Aquesta definició, tot i que sembla incloure les entitats i les empreses, pot

provocar confusió, ja que s'inclouen les entitats i les empreses en un apartat genèric

anomenat "Ciutadania". Pensem que seria molt més entenedor parlar de "Ciutadania,

empreses i entitats", perquè són els tres perfils bàsics que podran interactuar amb la seu, el

tauler i el registre electrònics."

Estimada: Atenent la petició, s'ha suprimit la definició que contenia l'article 3 de "ciutadania"

corn a concepte que comprenia també persones jurídiques i s'ha incorporat al llarg de tot el

text la referència de "ciutadania, empreses i entitats" com a usuaris de la Seu

Redacció proposada'."2.1,c) A la ciutadania, empreses ientitats quan es relacionen amb la

Seu electrònica de l'Administracíó de la Generalitat'
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Generalitat cle Catalunya
Departament de la Presidència
Dlrccció General
d'Atenció Ciutadana í Difusió

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "S'observa que en la lletra a) de I'apartat 1 manca esmentar les entitats
gestores de la Seguretat Social i que seria recomanable, pel que fa a les entitats autònomes,
definir-les com a entitats autònomes que fan operac¡ons o presten serve,s de caràcter
principalment comercial, industrial o financer , d'acord amb la definició de l'article 1.a) del
Decret legislatiu, 212002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
4/1985, de 29 de març, de I'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

Estimada: es canvia el redactat perquè constin detallats els organismes autònoms i les
entitats gestores de la Seguretat Social-

Article 3

Departament d' lnterior

Observació: "Al marge que les definicions que hi figuren es puguin considerar reiteratives,
en relació amb el contingut de I'Annex de la Llei 1112007, en aquesta norma es parla de
ce¡tificat electrònic, mentre que en aquest projecte de Decret s'utilitza el terme certificat
digital.

Desestimada: Al Decret 56/2009, del 7 d'abril, també es defineix el terme com a "certificat
digital" i en la disposició addicional desena del Projecte de decret s'estableix que la definició
que consta en el Decret 56/2009 passa a tenir el mateix redactat que en el Projecte de
decret.

Observació: 'Es constata així mateix, que l'única definició que no figurava a la Llei 1112007,
que apareix en aquesta proposta, és la d'acte administratiu, i no queda clar quina és la seva
aportació."

Estimada: se suprimeix la definició d'acte administratiu en considerar-la innecessària atès
que no és cap terme relacionat amb I'Administració electrònica sinó de procediment
administratiu general.

Observació: "Addicionalment, a la definició de signatura electrònica, s'hauria d'afegir que
aquesta també garanteix, d'una banda, que el document no ha estat modificat i, d'altra, la
participació de totes les parts (no repudi)."

Estimada: es proposa modificar la definició de Signatura electrònica segons el nou redactat
"j) Signatura electrònica: Conjunt de dades en format electrònic que van associades a un
document i que, juntament amb altres, permeten assegurar la identitat de la persona que
signant" i s'afegeix la definició de Signatura electrònica avançada en un nou apartat "k)

Signatura electrònica avançada: Signatura electrÒnica que permet identificar la persona que
signa i addicionalment detectar qualsevol canvi posterior de les dades signades".
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Generalitat de CatalunYa
Departament de la Presidència
Direccló General
d'Atenció Ciutadana i Dílusió

Departament de Governac¡ó i Relacions Institucionals

Observació:
Frese¡,h)ij)del'article3:interoperabilitat,certificatdigitalitràmitelectrònic.
S'observa que.leð definicions del projecte de Decret dels termes interoperabilitat, certificat

digital i tràmit electrònic són diferents a les contingudes en el Decret 56/2009, de 7 d'abril,

pir a I'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la

Generalitat.
Es proposa unificar les definicions normatives d'aquests termes, ja sigui per la via de

r"prOuir les definicions del Decret 56/2009 en el projecte de decret de creació de la Seu, o,

si es modifiquen, derogar les lletres b), c) i m), de I'article 4 del Decret 56/2009, que conté

les definicions vigents, diferents a les del projecte de Decret de creació de la Seu electrònica

corporativa.
En el cas que s'opti per no reproduir les definicions de l'article 4 del Decret 56/2009, es fan

observacions en relació amb el contingut de les definicions de tràmit i documents electrònic."

"2. Lletra f) de I'article 3. Document electrònic
Es considera que "informació de qualsevol naturalesa" és un concepte massa ampli per

considera-ho document, que s'allunya de les definicions estàndards, i es proposa el redactat

següent:'- '0 Document electrònic: conjunt de dades amb contingut i significat complet,

estructurat de forma que pugui ser identificat, consultat o analitzat; en suport

electrònic."

"3. Lletra j) de I'article 3: Tràmít electrònic.
La definició de tràmit electrònic continguda en el projecte indica qui pot fer tràmits electrònics

i si són o no amb presència física; es considera que aquests aspectes allarguen la defìnició i

l'allunyen de les definicions existents de tràmit ies proPosa la redacció següent:"
"j) Tràmit electronic:

informacio i comunicació."

Estim ada oarcialment: S'accepta la nova definició proposada per Document electronic.

Es desesfma la definicio proposada per Tràmit electrònic i lnteroperabilitat. Mitjançant la

disposició addicional vuitena es modifiquen la defin
Tràmit electrÒnic, de I'article 4 del Decret 56/2009'
redactat que el de I'article 3 del Projecte de decret.

ició de Ceftificat digital, lnteroperabilitat i

de 7 d'abril, que passen a tenir el mateix

Observació:
"4 Lletra c) de l'article 3. Acte administratiu. El projecte de decret defineix acte administratiu

com un conjunt d'actuacions conseqüència de I'exercici d'una potestat administrativa diferent

a la reglam'entària i sotmesa al dret administratiu. Atès que aquest és un terme propi de

l'àmbit iurídic administratiu, i amb la finalitat d'evitar duplicitats amb la normativa i la doctrina

adminiétrativa, es proposa valorar la possibilitat que el decret no defineixi acte administratiu i

suprimir la lletra c) de I'article 3."

Estimada: la justificació s'ha explicat anteriorment en I'obseruació d'lnterior'
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Generalitat de Catalunva
Depalanrent de la Pre'sidència
DireccÍó General
d'Atenció Ciutadana i Dilusió

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de publicac¡ons

9þsjrvació:..".Es valora que la major¡a de les definicions que ofereix aquest article ja es
troben recollides en normativa en matèria d'administració electrònica. Sense ànim exhaustiu,
escau destacar, entred'altres: ..Annexde la Llei 1112OO7.. Articles 3 i6 de la Llei Sg/2003,...
l'Annex lV del Reial decret 3/2010..,..|'Annex del reial decret 41ZO1O... Afegir noves
definicions sobre conceptes ja regulats pot comportar a la llara confusió i iÀseguretat
jurídica. Per tant, es proposa que l'article 3 remeti a les definicions ja existents a la
normativa anteriorment esmentada.

Desestimada: Les defínicions s'inclouen per facilitar la lectura i evitar haver d'iniciar una
recerca normativa. S'ha vetllat perquè reprodueixin el concepte de les normatives
esmentades.

Article 4

Departament d'Economia i Coneixement

Observació:
"2. L'article 4 del projecte regula la Seu Electrònica Corporativa
L'apartat 1 de I'article 4 defineix que la Seu electrònica corporativa és l'adreça electrònica a
través de la qual la ciutadania accedeix a la informació, als serveis i als tràmits electrònics
de I'Administració de la Generalitat.
La definició d'adreça electròníca respon al conjunt de caràcters que permeten d'identificar
inequívocament la bústia electrònica d'una persona, una organització, un departament, etc. i
que actua d'origen i de destinació de missatges enviats per correu electrònic, i per tant, la
redacció que consta en el projecte de decret i que defineix la Seu Electrònica com l' adreça
electrònica hauria de ser revisada.
És per això, que seria adient definir la Seu Electrònica Corporativa, més que com una
adreça electrònica a través de la que la ciutadania accedeix a la informació, com un espai
electrònic en el que s'accedeix o està disponible la informació, els serveis i els tràmits
electrònics de I'Administració de la Generalitat.,,

Estimada: La referència a que la Seu electrònica és I'adreça electrònica ve donada per
I'article 10 de la Llei 1112OO7. Tot iamb això, proposem un nou redactat en el sentit que és
d'accés a l'espai electrònic.
Redacció proposada: "4.1 Es crea la Seu electrônica, que és l'espai electrònic on hi ha
disponible de forma integrada la informació, els serveis i els tràmits electrònics de
l'Administració de la Generalitat."

Departament de Benestar Social i Família

Observació: "L'article 4.5 estableix que la creació de seus derivades i subseus s'ha de fer
per acord de govern. Caldria especificar si les modificacions i supressions també."

Estimada: s'incorpora l'observació al text.
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Departament de Territori i Sostenibilitat

ració de I'Estat'
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Generalitat de Calálunya
Departamenl do la Presidòncia
Dlrccció General
d'Atenció Clutadana i Dllusió

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicac¡ons

Observació: "En aquest punt cal destacar també que en la lletra c) s'observa l'ús del
concepte publicitat oficial, el qual no està definit en l'ordenament jurídic; per tant, s'apunta
l'oportunitat de substituir-lo o bé per difusio cotporat¡va o bé per publicacio oficial, si be en
aquest darrer cas, tal com argumentarà en el següents apartats, se circumscriu en l'àmbit
concret de la publicac¡ó en elTauler electrònic

Desestimada: L'article 10.3 de la Llei 1112007, estableix que la creació de les seus
electròniques ha d'estar subjecte als principis de publicitat oficial entre d'altres.

Article 6

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicac¡ons

Observació: 'cal entendre aquesta previsió sens perjudici de les seus electròniques ja
creades amb anteríoritat a I'entrada en vigor del decret de creació de la Seu electrònica. Es
proposa el següent redactat: "La titularitat de la seu electrònica és de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, sens perjudici de les seus electròniques creades amb anterioritat a
l'entrada en vigor d'aquest decret."

Desestimada: Per coherència amb apartats anteriors, la disposició addicional quarta ja
regula la situació de les seus electròniques creádes amb anterioritat a la publicació del
projecte de Decret. A més aquest afegit no aporta cap informació rellevant sinó que més
aviat generaria confusió al respecte.

Article 7

Departament d'lnterior

Observacló:
"- Art. 7.1 b) i altres articles on es fa referència als ens descrits a I'article 2 del Decret.
Sembla preferible fer la referència als ens descrits a l'artìcle 2a)i2 b) del Decret, talicom es
fa a l'article 2O.3."

Estimada: s'ha substituiT al llarg del text la referència genèrica als ens descrits a l'article 2
per als ens descrits als articles 2.1 a) i 2.1 b).

Departament de Governació i Relacions lnstitucionals

Observació:
"ll. Article 7. Responsabilitats"
"1. Lletra d) del punt 1, sobre l'elaboració d'instruccions iels protocols"
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Generalitat de Catalunya
Deparlanìent de la Presidòncia
Dlrecció General
d'Atenció Ciutadana i Dllusió

"L'article 7.1.d) responsabilitza l'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana de
l'elaboració d'instruccions i protocols que cal aplicar a la publicació d'informacions i serveis;
en relació amb el Tauler electrònic, es fa referència a les notificaclons. L'article 8 del
projecte, sobre el contingut de la seu corporativa, fa referència en I'apartat 18 a l'accés al
Tauler electrònic de I'Administració de la Generalitet, com a lloc on es publicaran els acfes i
comun¡cacions. En relació amb les notificacions i l'objecte de publicació en el tauler
electrònic, es considera important aclarir que ni en el tauler electrònic s'hi publiquen
únicament notificacions, ni totes les notificacions han d'estar publicades en el tauler
electrònic."
"Per aquest motiu, es proposa que els dos articles esmentats del decret utilitzin els mateixos
termes per referir-se al contingut del tauler electrònic, i es proposa modificar la lletra d) del
punt 1 de l'article 7 en el sentit següent:"

"d) l'elaboració de les instruccions i els protocols amb les especificacions tècniques ¡ les
guies d'estil necessàries que cal aplicar per a la publicació d'informacions, serveis i

tràmits a la Seu electrònica corporativa, així com dels actes i comunicacions que s'haqin
de publicar en el Tauler electrònic per part de tots els actors ide gestió dels documents
que es presentin pel Registre electrònic."

Estimada parcialment: Hem revisat tot l'articulat del Tauler electrònic, per tal d'ampliar
I'abast del que volem que es publiqui (no tan sols notificacions relacionades amb
procediments sinó també anuncis de futures actuacions o convocatòries)
Redacció proposada:
"7.1. L'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana és responsable de:

fl
d) I'elaboració de les instruccions i els protocols a.mb les especificacions tècniques i les

guies d'estil que cal aplicar a la publicació d'informacions, serveis i tràmits a la Seu
electrònica, a la gestió dels documents que es presenten pel Registre electrònic i als
continguts del Tauler electrònic."

Departament de Territori i Sostenibilitat

Observació:"L'article 7 del projecte de Decret regula les responsabilitats de l'òrgan
competent en matèria d'atenció ciutadana. Galdria aclarir si la responsabilitat respecte a les
notificacions dels actes administratius correspon a aquest òrgan o bé al Consorci
d'Administració Oberta de Catalunya (l'Acord del Govern de 24 de gener de 2012 sobre
I'aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2012 per desplegar
I'Administració Electrònica a I'Administració de la Generalitat de Catalunya declara com a
solució corporativa el sistema de notificacions i comunicacions electròniques e-NOTUM)."

Desestimada: La responsabilitat de la publicació dels actes administratius al Tauler
electrònic és dels respectius òrgans de la Generalitat o ens subjectes a l'àmbit d'aplicació
del Decret. Pel que fa a la gestió de publicació d'aquells actes dels quals la normativa
preveu que s'hagin de publicar al DOGC, n'és el mateix DOGC. Ni l'òrgan competent en
matèria d'atenció ciutadana, ni el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya en tenen
doncs la responsabilitat, sens perjudici de les responsabilitats del primer en el manteniment
de la seu i I'elaboració de guies d'estil i de protocols de publicació, i del segon en I'impuls de
la solució electrònica corporativa e-Notum.
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Generalitat dc Catahrnya
Deparlanrent de la Presidència
Direccíó General
d'Atenció Ciutâdana I Oilusió

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicac¡ons

Observació: "Pel que fa a l'apartat 1, d'entre les funcions de l'òrgan competent en matèria
d'atenció ciutadana amb relació a la seu electrònica, n'hi ha dues que semblen relacionades
amb l'àmbit funcional de I'EADOP, concretament les que s'apunten en les lletres c) i d), en
allò que fa referència a la difusió d'informació pública...En aquest sentit cal destacar que
I'ailicle 8.1,b) del Decret 139/2009, de 8 de setembre, de reestructuració de l'Entitat
Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat estableix elsegüent:...
A més a més, les atribucions que té I'EADOP en matèria de publicació oficial s'han
d'entendre sens perjudici de les competències d'ordenació i control de la publicació dels
actes administratius que té atribuïda la Subdirecció General de Seguiment de Disposicions,
adscrita a l'Oficina del Govern, en els termes que estableix I'article 9.b) del Decret 32512011,
de 26 d'abril , de reestructureció del Departament de la Presidència:..
En conclusió, pel que'laala publicació oficial, en aquest apartat s'observa un potencial perill
de duplicació de funcions per part de diferents instàncies administratives, així com de
descoordinació.
Es proposa afegir als apartats c) i d) el segtrent redactat: sens periudicide /es funcions que,
respecte de la publicacio oficial, tenen atribuïdes I'Oficina del Govern així com I'entitat
gestora del DiariOficialde la Generalitat de Catalunya

Desestimada: Les responsabilitats que s'estableixen responen a criteris tècnics de qualitat i

accessibilitat de la informació i en cap cas suposen un solapament amb les funcions dels
esmentats òrgans de I'EADOP i Oficina del Govern.

Observació: " Pel que fa a I'apartat 2, ..,En la lÍnia del que s'ha exposat respecte de I'apartat
1, cal matisar en el sentit que hi ha altres òrgans administratius amb els quals hi pot haver
un solapament de funcions, Aixi, es proposa modificar el primer paràgraf de I'apartat 2 en el
següent sentit: Sens perJudici de les funcions gue tingui atribuits a/fres organs en /es
matèries que s'esrnenten en aquest apartat...,

Desestimada: L'objectiu de I'apartat 2 és regular precisament les responsabilitats dels
òrgans directament responsables de la tramitació dels expedients i dels actes objecte de
publicació. No escau considerar un segon òrgan amb igual responsabilitat i pot induir a
confusíó.

Observació: "Pel que fa a I'apartat 3... En coherència amb el que s'ha exposat respecte de
I'apartat 1, es valora positivament que el contingut del Tauler sigui gestionat per I'EADOP,
com a entitat gestora de les publicacions oficials en l'àmbit de I'Administració de la

Generalitat de Catalunya. Ara be: la remissió a l'article 13.2 no sembla ajustada a les
funcions de gestió de publicacions que tindria encomanades I'EADOP d'acord amb la
proposta de Decret ja que omet anuncis i edictes que s'haurien d'inserir en el Tauler de
conformitat amb la normativa de procediment administratiu, per exemple.
Per tant, d'acord amb el que s'ha exposat anteriorment es planteja una nova redacció per
l'apartat 7.3: l'Entitat gestora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és responsab/e
de la gestio de la publicació al Tauler electrònic dels documents que, per disposició legal o
reglamentària, s'hi hagin de publicar, d'acord amb I'a¡úicle 13.

9
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Gonoralltat de Catalunya
Departament de la Presidència
Dlr€cció General
d'Atenció Ciutadana i D¡lusíó

Redacció Proposada: " 7.3.-L'entitat gestora del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
és responsable de la gestió de la publicació al Tauler electrònic dels documents dels quals

una norma exigeixi la publicació al diari oficial, d'acord amb llarticle 13.2.

Article I

Departament d'lnterior

Observació: "- Art. 8. Atesa la voluntat d'exhaustivitat d'aquest article, potser valdria la pena

acaba.r de completar alguns d'aquests continguts mínims a la vista de la redacció actual dels
articles 4.2i5 de I'Avantprojecte de lleide transparència, accés a la informació pública ibon
govern, que especifica determinats continguts que s'hauran de publicar a les seus
electròniques:"

"AtTicle 4. Información institucional, organizativa y de planificaciÓn

t.l
4.2 Asimismo, publicarán, en sus sedes electrónicas o páginas web, los planes y programas
anuales y plurianuales en /os que se fijen objetivos concretos, asl como las actividades, medios y
tiempo previsto para su consecución. Su grado de cumplimiento deberá ser obieto de evaluación y
publicación periódica [.,.]"

'Article 5. Información de relevancia jurfdica

Las Administraciones Púbticas, en el ámbito de sus competencias, publicarán en sus sedes
electrónicas o páginas web:

Las directrices, instrucciones, circulares o respuestas a consu/tas planteadas por los
particutares u otros órganos en ta medida en que supongan una interpretación del Derecho.

Los Anteproyecfos de Ley cuya iniciativa les corresponda.
Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda, una vez que se hayan emitido
los dictámenes preceptivos por pafte de los órganos consultivos correspondientes.

Las memorias u ofros documentos que conformen /os expedientes de elaboración de los
textos normativos."

Estimada parcialment: No s'ha introduit com a part de I'article I, però s'ha recollit la proposta

d'incloure la informació sobre l'elaboració de normes i la participació ciutadana en la

regulació del contingut del Tauler electrònic.

Observació: "- Art. 8.8 d). Sembla que hi ha una etada tipogràfica. Ha de dir ".... també s'hi
pot accedir " en comptes de "... també s'hi es pot accedir ".

Estimada

Observació: "- Art. 8.14, Es podria aclarir com es farà I'accés a I'espai propi per part de la
ciutadania en cas que es tracti d'empreses (representants, apoderats, gestors, ..')."

a

a

10



Generalitat de Catalunya
Departanrent de la Presidència
Direcció General
d'Atenció Ciutadana ¡ DÍtusló

Desestimada: es considera que no és matèria de Decret.

Observació: "- Art. 8.16. Es parla de la formulació de queixes i suggeriments; potser
convindria afegir consulfes, queixes i suggerimenfs, per adaptar-ho a la terminologia de
I'OVT."

Estimada
Redacció proposada: "8.14. Els mitjans disponibles per a la formulació de consultes, queixes
i suggeriments."

Departament de Governac¡ó i Relacions lnstitucionals

Observació:
"lll. Atticle 8. Contingut de la Seu Corporativa
1. Contingut
Es considera necessari que la seu electronica corporativa incorpori la funcionalitat de poder
consultar la còpia autèntica d'un document electrònic mitjançant el codi comú de verificació.
Es proposa, o bé incorporar un nou punt a I'article I (seria el número 20) amb el contingut
següent:

'20. Comprovacio de I'autenticitat i inteqritat dels dooumonts ernesos per la
Generalitat de Catalunva que haqin estat autenticats mit¡anÇant el o

o bé especificar la possibilitat de comprovar I'autenticitat i integritat de tots els documents
emesos per la Generalitat, hagin estat o no emesos per la Seu, i modificar el punt 5 de
l'article 8 en el sentit següent:

"5. Sistema de comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos per la
seu o per qualsevol orqanisme de la Generalitat, si han estat signats amb codi segur
de verificació."

Estimada: s'opta per canviar la redacció del punt 4.
Redacció proposada: "4. L'eccëts als sistemes que permeten la comprovació de I'autenticitat
i la integritat dels documents emesos per I'Administració de la Generalitat de Catalunya i la
resta d'ens previstos a l'article 2.1, a) i 2.1, b).'

Observació:
"Punt 11 de l'article 8, sobre I'accés al catàleg de dades i documents interoperables,
S'observa que la redacció del punt 11 pot induir a interpretar que el ciutadà té dret a accedir
a les dades i documents interoperables, quan és I'Administració qui hi té accés, Es proposa
concretar el subjecte que pot accedir a aquestes dades i documents i modificar el punt 11

de l'article I en el sentit següent:"
"1 1. Accés al catàleg de dades i documents interoperables en poder de les
administracions públiques, oue I'Administració pot obtenir per mitjans electrònics
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Generalilat de Catalunya
Deparlament cle la Presidència
Dl¡ecció General
d'Atenció Ciutadana i Dilusió

gerantint mesures de seguretat i que no caldrà que siguin aportats en noves
tramitacions."

Estimada: es canvia la redacció del punt 9 per la que es proposa en I'observació.

Departament de Benestar Social i Família

Obse
"Sembla que el Decret exclou els ens locals del seu àmbit d'actuació, suposem que pel fet
que aquests ja tenen un d'específic i propi, I'EACAT. Tot i així, potser fóra convenient que el
punt 9 de I'article I tornés a detallar els àmbits d'aplicació per no generar confusió."

Desestimada: El punt I de I'article I fa referència al catàleg de serveis i tràmits de
l'Administració de la Generalitat, no als àmbits d'aplicació. A banda, efectivament el Decret
exclou els ens locals.

Departament d'Economia i Coneixement

Observació:
"L'apartat 14 de I'article I del projecte de decret disposa que la Seu Electrònica Corporativa
inclourà el contingut mínim següent:"

"Accés de la ciutadania a un espai propi on, prè identificació, pugui accedir a
/þsúaf de /es tramitacions, als documents que hagi annexat, rebre notificacions i
accedir a les resolucions i notificacions, així com modificar el perfil"

"Seria convenient detallar de forma més precisa el contingut d'aquest espai."

Estimada parcialment: Entenem que és conecte tant si parlem de l'OW com de la PSCP
Tot i així, finalment s'acorda canviar espai propiper espai privat

Departament d'Ensenyament

Observació:
"8.4 L'accês als punts d'entrada des sistemes de verificació dels certificats, que permeten la
comprovació de I'autenticitat i la integritat dels documents emesos per I'Administració de la
Generalitat de Catalunya i la resta d'ens previstos a l'article 2.a) i b) que hagin estat
autenticats mitjançant el codi segur de verificació.
Observacions:
No preveu una solució corporativa del codi segur de verificació de documents emesos per
l'Administració de la Generalitat, que eviti diversitat de projectes de CSV."

Estimada: s'ha introduït a la disposició addicional setena.
Redacció proposada:
"Setena. Codi segur de verificacio
S'ha de promoure la incorporació a la Seu electrònica d'una solució corporativa única per a
l'accés a través d'un codi segur de verificació als documents emesos per la Generalitat de
Catalunya."
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Generalitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Dircccló Generâl
d'Atenc¡ó Ciutadãna i DÍfusló

Observació:
"8.6 Estableix com un contingut mínim de la Seu el 's,sfetna de comprovació de I'autenticitat
i la integritaf dels documents e/nesos per la Seu, si han estat slgnafs amb codi segur de
verif¡cació.
Observacions:
La Seu és un instrument perquè el ciutadà pugui accedir i obtenir determinats documents,
però els documents no s'han de considerar emesos per la Seu, sinó per l'òrgan competent
en cada cas, que els posa a disposició dels interessats a través de la Seu. Per tant, es
proposa substituir "emesos" per la Seu" per "obtinguts en la Seu" o " a què s'ha accedit a
través la de Seu".

Estimada. Se suprimeix la referència al CSV de I'article 8.6 i es modifica el redactat del 8.4
Redacció proposada:
"8.4 L'accés als sistemes que permeten la comprovació de I'autenticitat i la integritat dels
documents emesos per I'Administració de la generalitat de Catalunya i la resta d'ens
previstos a I'article 2.1, a) i 2.1 , b)"

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "Tal com s'ha observat, hi ha altres entitats i òrgans com ara I'EADOP i l'Oficina
del Govern que tenen competències relacionades amb els continguts de la Seu electrònica i

del Tauler, per la qual cosa es proposa que la redacció de la lletra d) sigui: d) e/s organs
responsables de /a gestió, manteniment i superuisió dels continguts comuns de la seu, aixi
com de la coordinació de la gestió dels continguts propis de cadascun dels ens previsfos a
l'afticle 2.1.) i 2.1.b) d'aquest Decret,

Estimada parcialment. S'aplica la correcció en el punt de I'article 2 però per coherència amb
punts anteriors es desestima elfer referència a més d'un òrgan.

Observació: "Quant a la redacció del punt 12, pot conculcar els principis d'accessibilitat a la
informació i als serveis per mitjans electrònics i entorpir el de neutralitat tecnològica de la
Llei 11/2007. Es proposa la següent redacció: Accés al catàleg de dades idocuments
interoperables en poder de /es administracions públiques, e/s guals es poden obtenir per
mitjan s electrònics garantint....

Desestimada. L'actual redactat ..que l'Administració pot obtenir...es va afegir a proposta del
Departament de Governació i Relacions lnstitucionals,

Article 9

Departament d'lnterior

Observació:
'- Art. 9. Caldria plantejar-se si convé concretar que la validació dels sistemes de signatura
electrònica reconeguts com a vàlids per a identificar les persones físiques ijurídiques davant
de les administracions públiques catalanes s'ha de fer mitjançant Catcert."
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Generalitat de Catalunya
Departament de la Pæsidència
Dlrecció Gene¡al
d'Atenció Ciutadana ¡ D¡fus¡ó

Desestimada: Entenem que és m¡llor no concretar el nom, per evitar afectacions del Decret
si canvia el sistema de validació.

Article l0

Departament d' Ensenyament

Observacíó:

"Article 10
ldentificació iautentificació del personal al serueide l'Administració de la Generalitat

El personal al servei de l'Administracio de la Generalitat ha d'utilitzar per a la seva
identificació, autent¡cació i realització de tràmits e/ slsfema de signatura electronica que
s'especifiqui a cada procediment.

Observacions:
La necessitat d'identificació dels empleats públics incrementarà molt la demanda de targetes
amb certificats digitals per sígnar digitalment. Això pot fer que CATCERT no.assumeixi
I'emissió dels certificats necessaris per als funcionaris i que, com ja ha proposat de forma
reiterada, la Generalitat s'hagi de constituir en entitat de registre de certificats digitals dels
seus empleats públics. En aquest cas cal que es decideixi sobre quin model es vol
implantar:
. Model corporatiu, gestionat centralitzadament, probablement per la Secretaria

d'Administració i Funció Pública, conjuntament o amb la col'laboració del CT|TI (inclosos
els col'lectius específics, com per ex. el de personal docent)

o Model descentralitzat, en què la gestió es distribueix entre els departaments respecte als
seus empleats públics."

Desestimada: No és matèria d'aquest Decret fixar I'opció corporativa d'habilitació del
personal al servei de la Generalitat

Article 11

Departament de Governació i Relacions lnstitucionals

Observació:
'A¡ticle 11. Sistemes d'identificació i autentificacio de la ciutadania pel personal empleat
públic
L'article 11.4 del projecte de Decret estableix l'obligació dels ens públics de mantenir
informació actualitzada sobre el personal empleat públic habilitat. Es proposa valorar que el
projecte de decret no determini la forma de fer-ho (mitjançant un "registre"), i modificar el
punt 4 de l'a¡ticle 1l en el sentit següent:

"4. Cada ens públic ha de mantenir actualitzal una relació del personal empleat públic
habilitat per a la identificació, autenticació i realització de tràmits en nom de la
ciutadania"

Estimada,
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Ge¡reralitat de Calalunya
Deparlament de la Presidència
Dlrecció General
d'Atenció Ciutadana i DÍfusió

Redacció proposada:
"10.2 L'Administració de la Generalitat i cadascun de la resta dels ens previstos a l'article
2.1, a) i 2.1 b) ha de mantenir actualitzada qna relació del seu personal habilitat per a la
identificació, autenticació i realització de tràmits en nom de les persones o els ens sense
personalitat jurídica"

Departament de Territor¡ ¡ Sostenibilitat

Observació:
"L'article 11.3 del projecte de decret considera que els ens previstos a I'article 2 del projecte
-mitjançant conveni- poden reconèixer eficàcia jurídica a I'autenticació realitzada per
personal públic d'altres administracions.
Aquesta regulació té el seu antecedent en I'article 23 de la Llei 1112007 que regula la
possibilitat d'habilitar persones físiques autoritzades per a realitzar determinades
transaccions electròniques en nom de les persones interessades. L'article 11.3 del projecte
de decret podria entrar en contradicció amb la regulació de I'afticle 23 de la Llei 1112007
atès que aquest article estableix que aquesta representació gaudeix de la presumpció de
validesa llevat que la normativa aplicable prevegi una altra cosa. Per tant, el criteri general
ha de ser el de presumpció de validesa de la representació la qual cosa significa que
aquesta representació ha de poder produir efectes jurídics davant d'altres ens o
administracions amb independència de l'existència o no de convenis. La regulació de I'article
11.3 del projecte seria -si es manté la regulació actual- més restrictiva i contrària a la
regulació legal bàsica establerta per I'article 23 de la Llei 1112007."

Estimada: Se suprimeix l'expressió "mitjançant conveni".
Redacció proposada:
"10.4 Cadascun dels ens previstos a I'article 2.1,a) i 2.1.b) poden reconèixer I'eficàcia
jurídica de I'autenticació realitzada pel personal alservei d'altres administracions."

Departament d'l nterior

Obseruació:
"-AÌ1. 11.4, S'ha previst com es farà el manteniment d'aquest registre del personal empleat
públic habilitat per a la identificació, autenticació i realització de tràmits en nom de la
ciutadania? Quan diu que cada Ens públic l'ha de mantenir, es preveu que cada
Departament és un Ens independent o es preveu un únic registre per a tots els
Departaments?"

Estimada: s'ha canviat "cada ens públic" per "l'Administració de la Generalitat i cadascun de
la resta dels ens previstos a I'article 2.1, a)i2.1,b)", d'acord amb la redacció assenyalada
anterlorment.
Redacció ada'."10.2 L'Adminístració de la Generalitat icadascun de la resta dels ens
previstos a l'article 2.1, a) i 2.1, b) ha de mantenir actualitzada una relació del seu personal
habilitat per a la identificació, autenticació i realització de tràmits en nom de les persones o
els ens sense personalitat jurídica.
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Generalitat do Catalunya
Deparlament de la Presidèrrcia
Direcció General
d'Atenció Ciutadana i Difusió

Departament d'Economia i Coneixement

Observació:
,t'article 11 disposa els Sistemes d'identificació i autentificació de la ciutadania pel personal

empleat públic;'

"Aquest article fa referència al terme empleat públic. S'hauria de justificar la inclusió del

terme empleat públic en el projecte de decret en el sentit que estableix I'article 8 de la Llei

7l2OO7,de 12 d'abril, de I'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (EBEP) que define¡x que "són

empleats públics els qui fan funcions retribuTdes en les administracions públiques al servei
dels interessos generals", és a dir, que engloba un concepte ampli del personal que presta

serveis a les administracions públiques, o si pel contrari, s'haurien de limitar aquestes

funcions al personal funcionari "strictu sensun, en relació amb el que disposa I'article 22de
la Llei 11t2007, de 22 dejuny, en relació amb l'article 16 del Reial decret 167112009, de 6 de

novembre, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 1112007 , de 22 de juny. Aquests dos

articles disposen que la identificació i I'autenticació dels ciutadans es durà a terme per

funcionaris públics i per tant, la referència de la disposició normativa que ara s'analitza

contravindria la normativa bàsica esmentada."

Estimada oarcialment: Cal preveuie també el personal laboral, per tant es proposa

l'expressió "personal al servei de l'Administració de la Generalitat"

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "Pel que fa a Þ interrupció del funcionament i de I'accés al Tauler, en la mesura
que es tracta de publicació de caràcter oficial, cal que hagi corresponde_n_ci9 entre la
interrupció d'aquest servei i el principi de continuiTat que regeix en I'edició del DOGC (aft.3.7

de la Llei 2l2OO7, de 5 de juny, del diari Oficial de la Generalitat de Gatalunya):... Per tant es

proposa que la redacció de l¡article 11 s'ajusti més a aquest principi de continuïtat, en allò

que afecti el funcionament del tauler electrònic.

Desestimada. En et projecte de Decret ja es regula la gestió d'incidències tècniques
progrdmades i accidentals així com la generació d'evidències que garanteixen la seguretat
jurídica.

Article l2
Departament d'lnterior

Observació:

"- Atl. 12. Eltítol de I'article s'hauria de completar: Funcionament de la Seu electrònica"

Estimada.

Observació:

"Quan entri en vigor aquest Decret, s'hauran hagut de preveure mitjans alternatius per al

supòsit d'interrupció no planificada del servei de Registre electrònic."
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Generalltat do Catalunva
De¡rartanrenl cie la Pre-sidència
Direcció General
d'Atenció Ciutadana i Difusló

Estimada: s'ha incorporat a l'article 11.2.
Redacció proposada'."11.2 [ ..] En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals, del
funcionament de la Seu i sempre que sigui tècnicament poss¡ble, la persona usuàr¡a que
accedeixi ha de visualitzar un m¡ssatge en què es comuniqui aquesta circumstància,
indicanþli els registres presencials on es pot presentar la documentació alternativament i

informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput de terminis.

Departament d' Ensenyament

Observació:

'12.1 Es crea el Tauler electrònic de I'AdmÌnistració de ta Generatitat de Catalunya,
accessib/e des de la Seu electrònica corporativa, garantint ets criteris tècnics de
d isponib il itat, autenticitat, i ntegritat i con servació de I a i nform ació.
Observacions:
S'hauria de determinar si el responsable de la conservació de la informació és el
responsable del Tauler."

Estimada parcialment: s'ha determinat que l'òrgan competent en matèria d'atenció ciutadana
és responsable de la conservació de la informació publicada al Tauler, mitjançant l'addició
d'un apartat f) a l'article 7.

Departament de Territori i Sostenibilitat

Observació: "L'article 13.5 del projecte de decret estableix un supòsit de publicació
electrònica substitutòria de la publicació en els taulers d'anuncis presencials que no es
correspon ni amb l'article 59.6 de la Llei 3011992 ni amb I'article 12de la Lleí 11t2OO7.Cap
d'aquests dos articles no condiciona aquesta publicació substitutòria a que es garanteixi la
igualtat d'accés. Pertant, I'actual redacció de I'article 13.5 del projecte és més restrictiva que
la regulació legal vigent."

Estimada
Redacció proposada: "12.3 En la regulació dels procediments s'ha d'assenyalar el caràcter
substitutori o complementari de la publicació al Tauler electrònic en relació amb els taulers
d'anuncis presencials, i s'ha de garantir la igualtat en l'accés electrònic als serveis
electrònics de les administracions públiques."

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "En l'apartet 1 es considera oportú afegir un incís al final, ätès el caràcter no
permanent en el temps de la publicació dels documents en el Tauler i a efectes de possibles
reclamacíons o recursos en via administrativa o judicial arran dels quals calgui acreditar la
inserció en temps iforma del document.

Desestimada. El projecte de Decret ja preveu la generació d'evidències que garanteixin
aquesta seguretat jurídica.

Observació: "En I'apartat 2 s'observa que es fa referència a la publicació, a través del
Tauler, de la informació d'interès general, les comunicacions i els actes dictats per
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l,Administració de la Generalitat....Així, es pot interpretar que es vol fer un ús del Tauler

electrònic com a mitjà de difusiô d'információ d'inteiès general' cosa que no és ajustada a

Dret....

eu i regula la publicació de comunicacions i actes

itåt i pã' tant' en cap moment deixa de- banda la
''ià 'íron"áció 

d'altres tipus d'informació sense

3,escauplantejarlapossibilitatil'oportunitatdequeel
stituiiäipiä"näìå1, a I'empara del que estableix l'article

Desestimada. L'eliminació dels taulers presencials pot tenir afectacions en la publicació

d,actes de proceormånlr J'"n. locals i pobria afavorir la fractura digital'

Article l3
Departament de Territori i Sostenibilitat

Estimada: es canvia l,expressió de l,article 13.2 "publicaCió per altres mitians" per "publicació

al diari oficiat,, p"|. 
"uitãiiá 

cãniraoiccio amo I'artiàe 12 de la Llei 11l2OO7 '

Taulerelectrònicdelsactesadministratiusdelsqualsunanorma
al diari oficial nã ãä t"nir, en !o.t cas, caràcter complementari' La

"1, 
tìii sìmuftània en ambdós mitjans'"
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Gcneralitat de Catalunya
Departanrent cie la Presidència
Direcció General
d'Atenció Ciutadana i Difusió

Per tant, I'actual redacció de I'article 13.5 del projecte és més restr¡ctiva que la regulació
legalvigent.

Estimada: se suprimeix aquest punt de I'article 13.

Depañament d'Economia i Goneixement

Observació: "L'article 13 regula elTaulerelectrònic ien el seu apartat 2 disposa que aquest
ha de servir com a mitjà de publicació dels "actes" dictats per I'Administració. Atès que el
concepte "d'acte" té un abast molt ampli, s'haurien d'especificar quins actes són els que
tenen cabuda en el Tauler electrònic."

Estimada: s'especifica que són els actes dels quals una norma exigeixi la publicació al diari
oficial
Redacció proposada:
"13.2La publicació al Tauler electrònic dels actes administratius, anuncis, edictes, convenis
o qualsevol altre document dels quals una norma exigeixi la publicació al diari oficial ha de
tenir, en tot cas, caràcter complementari. La publicació ha de ser, en aquest cas, simultània
en ambdós mitjans."

Departament d' lnterior

Obseruació: "Article 13 - Comparat amb I'article 1 de I'ordre TIN/831/2011, aquest projecte
de decret sembla que dóna un paper secundari a la publicació altauler electrònic envers a la
publicació en taulers presencials. Potser convindria reflexionar sobre si aquest és el model
que ens interessa."

Estimada: s'ha modificat l'article 13.1 per establir I'obligació, en lloc de la potestat, que els
actes que s'hagin de publicar en el tauler presencial s'hagin de publicar també en el tauler
electrònic.

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "Respecte als apartats 1 i 2 cal fer referència, per coherència amb observacions
anteriors a que la publicació en el Tauler electrònic substitueix la publicació en els taulers
presencials.

Desestimada, Per coherència amb la resposta a les observacions de I'article 12.

Observació: "Respecte a I'apartat 3 i en coherència amb el que s'ha exposat en els apartats
anteriors, escau replantejar la inclusió en aquest precepte de les informacions d'interès
generals, ja que són continguts que no escau publicar en els taulers d'anuncis.

Desestimada. Per coherència amb la resposta a les observacions de I'article 12.

Article l4
Departament d' E nsenyament

Observació:
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Generalltat de Catalunya
Deprrtament de la Prcsidència
Dirccció General
d'Atenció Ciutadana í D¡lusió

Redacció
'7.1 t...1 g) La generació de
funcionament de la Seu, del Tauler

les informacions electròniques relacionades amb el

electrònic i del Registre electrònic."

"14.4 S'ha de garantir l'autenticitat iintegritat del contingut de les publicacions al Tauler

electrònic mitjançant l'ús dels slstemes de signatura electrònica. Les notificacions dels acfes

han de contelnir una representació de la signatura electrònica que es genera amb motiu de la

seva publicació al tauler.
Observacions:
Caldria especificar el contingut o les dades concretes que es consideren "una representació

de la signatura electrònica", que s'han d'incloure en les notificacions, perquè es poden donar

interpretacions diferents d'aquesta qüestió. "

Estimada parcialment: S'ha modificat iampliat la redacció de l'article.
Redacció proposada:
f ¿¿ I-l la pu¡ticació dels actes admínistratius ha de contenir una evidència de la signatura

electrònica avançada que es genera amb motiu de la seva publicació al tauler, la

ídentificació de l'òrgan o unitat signant i la data i hora."

Observació:
"14.5 Cal garantir la generació d'evidències, fanú en format electronic com en paper, que

permetin tá constatac¡O ¿e la data i hora de publicacio i la de finalització del termini de.pubticació 
al Tauler electrònic de /es notificacions d'acfes administratius a/s efectes de la

seva posferb r acreditacio.
Observacions:
No es determina qui és el responsable de generar aquestes evidències, encara que en

principi sembla que haur¡a de ser el responsable del tauler, amb un model únic de generació

d'aquestes evidències."

Estimada: S'ha introduil a l'article 7, el qual regula les responsabilitats, afegint un apartat, el

g), a l'article 7.1.

Departament d'lnterior

Observació:
"Article 14.4 - En comparació amb l'article 5.2 de I'ordre TIN/831/2011, no es concreta la
minima informació que ha de contenir la representació de la signatura (òrgan o unitat que

signa i data i hora de la publicació, per exemple), tot i que en I'article 14.5 sí que diu que cal

garantir la generació d'evidències que permetin constatar la data i hora de publicació, no diu

[ue aquestes hagin d'estar a la signatura i no diu res de que hagi de constar !'òrgln o unitat-

lgualment tampoó especifica uns mínims en el contingut (veure punt 1 de I'article 5 de l'ordre

cãm a exempte¡. Això podria generar posteriorment manca d'homogeneÏtat entre el que

publiquin difeients Departaments o fins itot unitats d'un mateix Departament.''

Estimada: s'ha incorporat l'òrgan o la unitat que signa i la data i I'hora de la publicaciÓ.

Redacció proposada:

@ódelsactesadministratiushadecontenirunaevidènciadelasignatura
electrònica avançada que es genera amb motiu de la seva publicació al tauler, la

identificació de l'òrgan o unitat signant i la data i hora'"
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Generalitat de Catalrnva
Det¡artamenl de la Pre'sidència
Direcció ceneral
d'Atenció C¡utadana i Difusió

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicac¡ons

Observació: "En aquest punt caldria especificar quina signatura cal fer servir... escau optar
per la signatura electrònica avançada.
A més, tenint en compte que legalment, el codi segur de verificació és considerat sistema de
signatura electrònica, la seva inclusió en la reacció resulta redundant en aquest punt. Per
tant, se,'n proposa la supressió del redactat.
A més, no queda del tot clar quin és el significat de la representació de la signatura
electrònica que han de contenir els actes publicats en el Tauler, motiu pel qual es proposa
una formulació alternativa o un aclariment del concepte.

Estimada.
Redacció proposada'. "14.4 ....La publicació dels actes administratius ha de contenir una
evidència de la signatura electrònica avançada que es genera amb rnotiu de la seva
publicació al tauler, la identificació de l'òrgan o unitat signant, i la data i hora,

Article 15

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "Respecte a I'apartat 2, aquest precepte distingeix els diferents legitimats per a
ordenar la publicació en funció de si es tracta d'informació de caràcter general,
comunicacions públiques i processos de participació ciutadana i d'anuncis corresponents a
notificació d'actes administratius, S'observa que en termes d'eficiència i eficàcia
administrativa, és recomanable que I'ordenació de la publicació, independentment del tipus
de document, recaigui en el mateix o en els mateixos subjectes, ja que el contrari implica
generar una tasca addicional de classificació i repartiment documental.

Desestimada. Per coherència amb la resposta a les observacions de l'article 12 iperquè la
distribució de responsabilitats és una qüestió interna de cada organització.

Article l6

Depa rtament d'l nterior

Obseruació:
"Article 16 - No especifica d'on s'agafarà la data ihora que han de servir com a referència
per marcar el termini establert (per exemple, la data i hora que constin a la signatura) ni com
es farà la sincronització (veure article 9 de I'ordre TIN/831/2011)."

Estimada parcialment: la data i l'hora serà la de publicació al Tauler electrònic.
Redacció proposada:
"Article 16.
Te rm i n is d' ex posicio pu bl ica
Els actes administratius han de romandre publicats en el Tauler electrònic només durant el
termini establert per la normativa reguladora de cada procediment, que s'entendrà iniciat
amb la publicació. [..,]"
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Generalitat de Catalunya
DeDadament de la Presidència
Olieccló General
d'Atenció Ciutadana i Difusió

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

observació: "En relació amb I'exposició pública dels documents en el Tauler, és necessari

afegir un segon apartat a I'article 16 a fi de puntualitzar que la inserció del document en el

Tauler i en el DoGc s'han de dur a terme en la mateixa data, a fi de donar seguretat jurídica

ars ciutadans, sobretot-quãnt a I'inici o" 'ui3,ätJ,"î:"åii:"i:"XiiïHi:ï'"its'.'å3
efectes de còmput de terminis. Es proposa

e d'acord amb el proced¡ment administratiu
tes i dels diaris i butlletins oficial, s'han de

n eltauler electrònic.
ena en el següent sentit:
fafticle 16.2 d'aquest Decret es publiquin en

ralitat de Catatunya i en el Tauler electrònic,

preval la data de publicació en et diari oficial als efectes del còmput de termìnis del

corresponent procediment administratiu.

Estimada. S,afegeix la disposició addicional novena i es modifica el redactat de I'article 13'2

Redacció proposada: , ! r _r:_ .-^i^ ^¡ria*a
@lTaulerelectrònicdelsactesadministratius,anuncis,edictes.,conveniS
o qualsevol altre document dels quals una norma exigeixi la publicació al diari oficial ha de

tenir, en tot cas, 
".táttéi.omplementari. 

La publicacié na de ser' en aquest cas' simultània

en ambdós mitjans. "

Novena.
ficacions esmentades en l'article 13.2 d'aquest Decret es publiquin en

Diari oficial de la Generalitat de catalunya i en el Tauler electrònic,

preval la data de publicació en el Diari Oficial als efectes del còmput de terminis del

corresponent procediment adm inistratiu'.

Article 17

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

per a més informació. Seria recomanable que la redacció d'aquest apartat es fes ressò

d'aquesta circumstància.

Estimada: S'ha canviat la redacció de I'article 17'1'

Redacció orooosada:
,,17.1 L'accés al TaUler electrònic no necessita de cap identificació. Tanmateix' la consulta

de determinades oáoås que s'hi pubriquin rot requerir d'una identificació específica per

raons de privacitat o de protecció de dades de caràcter personal.
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Generalltat de Calolunya
DepartaÍìent de la Presiclència
Direccló General
d'Atenció Ciutadana i O¡lusíó

Observació: "En l'apartat 2, d'acord amb argumentacions anteriors, no és procedent que en
el Tauler s'insereixin continguts no previstos en la normativa de procediment administratiu,
per la qual cosa es necessari adaptar'la redacció d'aquest apaftat, en el sentit d'excloure'n
les informacions de caràcter general.

Desestimada: En coherència amb els arguments a les observacions de I'article 12.

Observació: "En I'apartat 3, no es descriu en què ha de consistir aquesta visualització
personaliEada del tauler, la qual cosa indueix a confusió i a una certa inseguretat jurídica.
Es proposa el següent redactat: E/s ens preursfos a l'a¡ticle 2.1.a) i 2.1.b) poden incloure en
e/s seus webs una visualitzacio del Tauler electrònic, on només s'han de mostrar aquelles
publicacions que facin referència als actes adminisfrafius dels seus respecfrus àmörïs
d'actuació.

Estimada
Redacció proposada'."17.3 Els ens previstos a I'article 2.1,a) i2.1,b) poden incloure en els
seus webs una visualilzació parcial del Tauler electrònic, d'acord amb el seu àmbit
competencial i territorial."

Article l8

Departament d'lnterior

Observació:
"Article 18 - No especifìca si es crea un fitxer de dades de caràcter personal tauler d'anuncis
de la Generalitat, ni quin nivell té, ni qui serà el responsable del fitxer i el responsable del
tractament de dades corresponents als edictes, anuncis i actes que es publiquin. No queda
clar si cada Ens I'haurà de declarar o com anirà."

Desestimada: I'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el seu informe, no ho ha

considerat necessari.

Departament d' Ensenyament

Observació:
"EI funcionament, la gestio i la publicacio de notificacions d'actes administratius en e/ Tauler
electrònic es regeix pel que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal i el reglament aprovat pel Reial decret 1720/2007,
de 21 de desembre, així com la resta de normativa que li siguiaplicable.

Caldria tenir un informe o orientacions corporatives sobre l'aplicació de LOPD a la informació
que es pot publicar al Tauler. Això és especialment important quan es publica informació que
afecta a moltes persones, tenint en compte que l'accés al Tauler no requerirà cap
identificació."

Desestimada: I'article 7.1.d)ja preveu I'elaboració d'instruccions, protocols i guies d'estil.
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Goneralitat de Catalunya
Departament de la Presidència
Dlreccló Gene¡al
d'Atenció Ciutadana í Difusió

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicac¡ons

Observació: "Es valora positivament la incorporac¡ó de la protecció de dades de caràcter

person^"¡ en l'articulació d'aquest projecte. Tot i així, a fi de completar el contingut d'aquest

þrecepte, seria recomanable fer esment en aquest punt de I'exercici dels drets ARCO per

þart dels ciutadans, que també s'han d'exercir d'acord amb la normativa esmentada. Es

þroposa que la redacció d'aquest precepte sigui la següent: El funcionament , la gestió i la
'pubticació 

de notificacrons d?ctes administratius en e/ Tauler electrònic, aixi com l'exercici

dels drefs d'accés, rectificació, cancel'lació i oposicio es regeixen pel que estableix la

normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal-

Desestimada: es cons¡dera suficient la previsió general de l'article 18, il'exercici dels drets

dbccés, r€ctificació, cancel.lació i oposició ja s'esmenten a l'article I amb relació al

contingut de la Seu.

Article l9

Departament d' Ensenyament

Observació:
Tg.2EtRegistreelectrÒnicdelaGeneralitatgaranteixelcomplimentdelsrequlslfsi
garanties d'integritat, seguretat, normalitzacio i conseruació de la documentacio que se li
presenti.
Âssignar at Registre la conservació de la documentació sembla excessivament genèric.

Caldiia aclarir sfla conservació de la documentació que se li presenti és responsabilitat de la

unitat responsable del s@rcat o si correspon al departament destinatari de la documentació

presentada."

Estimada parcialment: No escau fer referència a s@rcat atès que és una aplicació

tnformàtica però s¡ que escau delimitar el període en que aplica aquesta garantia del registre

electrònic.
Redacció proposada:

@ectrònicdelaGeneralitatgaranteixelcomplimentdelsrequisitsi
garanties d'iñtegritat, seguretat, normaliEació i conservació de la documentació que se li

presenti fins al éeu lliurament a l'òrgan competent per resoldre."

Article 20

Departament d' Ensenyament

Observació:
'20.3 El Regrsfre general electrònic admet:

a) Documents electrònics normalitzats adreçats a qualsevol dels ens descrls a I'article

2a) i 2b) que corresponguin ats tràmits emplenats d'acord amb els formats

preestableñs.
b) 

'Qualsevot 
sol'licitud, escrÏ o comunicació en supott electronic diferent dels

esmentats a I'aparlat anterior, adreçat a qualsevol dels ens descrifs a I'afticle 2a) i
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Generalltat de Catalunya
Departament cle la Presidèrrcia
Direcció G€neral
d'Atenció Ciutadana i DÍfusió

2b), sempre que s'ident¡fiquita pérsona emissora del document, l'ens destinatari, i la
resta de dades que fac¡lit¡n la tramitació del document.
Amb aquesta redacció no queda prou clar si aquest apartat:

. fa referència als documents electrònics no normalitzats (sembla la més
lògica).

. fa referència a documents en un suport electrònic diferent als de I'apartat a),
que, per altra banda, no s'hi expliciten.

Es proposa una redacció que no plantegi dubtes."

Desestimada: I'apartat b) fa referència als documents no normalitzats. Entenem que
precisament perquè no s'especifica quin ha de ser el suport electrònic a I'apartat a), s'entén
que el "diferent" de I'apartat b) no pot anar referit a "mitjans electrònics", sinó als documents.

Departament de Territori i Sostenab¡litat

Observació:
"L'article 20.3 del projecte de decret regula el Registre general electrònic i, en concret, els
documents que hi admet.
L'apartat b) indica que es pot admetre qualsevol document sempre que, entre altres dades,

s'incloguin les dades que facilitin la tramitació del document. Aquesta redacció pot crear
inseguretat jurídica atès que haurà de ser cada ens receptor del document qui determini
quines dades són o no suficients per a tramitar aquell document. Potser fora bo especificar
aquestes dades mínimes tot fent referència a aquelles ressenyades a I'article 70 de la Llei
3011992."

Estimada: S'ha eliminat I'expressió "o les dades necessàries per a la seva tramitació" per
"les dades suficients per a la seva identificació" en el benentès que el projecte de Decret
s'està referint sempre a les dades de l'òrgan destinatari, ja que la referència a la persona
emissora s'incorpora al començament.

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesce, Alimentació i Medi Natural

Observació:
"Proposem afegir dos paràgrafs a I'article 20 amb el contingut que a baix s'especifica, ja que
són situacions que han d'estar contemplades en aquest decret, per tal com es poden
presentar comunicacions que, d'entrada, no compleixin uns mínims o que el sistema estigui
fora de servei temporalment:
20.6 El Registre Electrònic de la Generalitat de Catalunya podrà rebutjar els documents
electrònics que es presentin quan conconi alguna de les següents circumstancies:
a) Quan es tracti de documents adreçats a òrgans o entitats no vinculades amb les funcions
o competències de la Generalitat de Catalunya.
b) Quan continguin virus informàtics o qualsevol altre dispositiu susceptible d'afectar la
integritat o seguretat del sistema.
c) Quan els formularis o documents a presentar davant el Registre Electrònic utilitzin
sistemes d'identificació i firma no autoritzats, o quan sent dels autoritzats o admesos, no
estiguin vigents en el moment de la presentació.
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Generalitat de Catalunya
Deparlament cle la Presidència
Dlrecció General
d'Atenció Ciutadana i Dilusió

Quan es produeixi algun dels supòsits anteriors, el Registre Electrònic informarà del rebuig i

de les causes que el mot¡ven, de la qual cosa es podrà emetre, a petició de l'interessat, el

corresponent justificant d'intent de presentació, en el qual s'inclouran les causes del rebuig.
Si malgrat exist¡r alguna de les causes previstes de rebuig, aquest no s'ha prodult de
manera automàt¡ca pel registre electrònic, l'òrgan administratiu competent requerirà la

corresponent subsanació, amb l'advertiment que si no s'atén en el termini fixat es tindrà per

desistida la presentació i aquesta deixarà de tenir validesa i eficàcia.
20.7 En el supòsit que s'intenti una presentació que no compleixi els requisits exigits o es

detectin anomalies tècniques en la transmissió del document o en el seu tractament, el

sistema no practicarà l'enregistrament de l'assentament en el registre d'entrada, la qual cosa

es posarà en coneixement de I'interessat mitjançant els corresponents missatges d'error."

Estimada pa¡:cialment: I'apartat a) es considera que no cal perquè és matèria pròpia de la
norrnativa general de registres; els apartats b) i c) s'accepten, amb modificació del redactat;
l'article 20.7 es desestima perquè I'article 11.2ia regula aquest aspecte.
Redacció proposada:
"20.6 Son causes d'inadmissió de documents al Registre general electrònic les següents:

a) Que no s'ajustin als requeriments tècnics que s'especifiquen a lâ Seu

electrònica, o continguin elements que puguin amenaçar la seguretat del

sistema.
b) Quan es tracti de documents adreçats a òrgans o entitats no incloses en

I'apartat 3 d'aquest article.
c) Quan la persona emissora no utilitzi un sistema d'identificació electrònica no

autoritzat a la Seu.
d) Les que s'estableixin a la normativa vigent aplicable als. registres d'entrada i

sortida de documents de les Administracions Públiques.

Quan es produeixi algun dels supòsits d'inadmissió anteriors, el Registre general electrònic
informarà del rebuig i de la causa del mateix, i la persona interessada en podrà obtenir
I'evidència corresponent.

Si malgrat la concurrència d'una ceusa d'inadmissió aquesta no és detectada pel Registre
electrònic, l'òrgan destinatari ha d'informar I'emissor de la ineficàcia de I'admissió electrònica
i deltermini que, si escau, té per a esmenar el defecte que elfa inadmissible."

Departament d' I nterior

Observació:
"- Art. 2O.3 = lletra a) No queda clar què vol dir documents electrònics normalitzats
adreçats....... que corresponguin als tràmits emplenats d'acord amb els formats
preestabterts. Tant el Ministeri com LocalRet el que fan és fer referència al catàleg de

tràmits electrònics que tenen disponibles (el Ministerifins itot els relaciona en un annex) No

es fa referència a I'admissió de documents signats i per tant tampoc especifica quin tipus de

signatura s'admet.

Estimada: se suprimeix I'expressió "que corresponguin als tràmits emplenats d'acord amb

els formats preesta blerts".
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Genoralilat de Catalunya
Departament cie la Presidòncia
Direcció General
d'Atsnció Ciutadana i Dilusió

Redacció proþosada:
"20.3 El Registre general electrònic admet els documents electrònics següents, sempre que
s'identifiqui la persona em¡ssora i s'adeqüin a:

a) Els formularis electrònics específics normal¡tzats, establerts per a cada proced¡ment
d'acord amb el catàleg de tràmits de la Seu, adreçats a qualsevol dels ens descrits a
liarticle 2.1,a) i 2.1,b)..

b) El formulari electrònic genèr¡c per als escrits i els procediments dels quals la Seu no
informi d'un formulari específic per a la seva tramitació, adreçat a qualsevol dels ens
descrits a I'article 2.1,a) i 2.1,b), sempre que s'especifiqui l'ens destinatari o les
dades suficients per a la seva identificació,

c) El formulari electrònic genèric per als escrits adreçats a una altra Administració
sempre que s'hagi signat el corresponent conveni de col'laboració i es garanteixi una
interconnexió entre els reg¡stres d'ambdues Administracions."

Observació: "- Art. 20.5 - No concreta gens el contingut mínim del rebut que s'ha d'emetre
Veure art. 29.6 Ordenança de LocalRet i article 5.3 de I'ordre TIN/3518/2009."

Estimada: Es detalla en el redactat el contingut del rebut.
Redacció oroposada:
"20.5 El Registre general electrònic ha d'emetre, de manera automàtica, un rebut de
presentació de la documentació, d'acord amb el que disposi la normativa vigent, que
inclourà la còpia de I'escrit presentat, la data i hora de presentació i el número de registre
assignat."

Article 2l

Departament d'l nterior

Observació:
"- Art. 21.2. Determinació dels dies inhàbils, Es diu que : ".... cal tenir en compte l'àmbit
territorial on exerceix les seves competències el titular de la Seu electrònica on estigui
disponible el registre electrònic corresponent". S'hauria d'utilitzar una fórmula més
entenedora i, en tot cas, afegir que el mateix Registre facilitarà la informació sobre els dies
inhàbils ( es diu a I'art. 8.12 respecte de la Seu electrònica)."

Estimada: S'ha canviat el redactat de tot l'article 21.
Redacció proposada:
"21.1La data ihora oficials de la Seu electrònica ila informació que s'hiconté sobre els dies
hàbils i inhàbils s'apliquen al Registre electrònic.

21.2 El còmput de terminis, als efectes de I'obligació de resoldre de les Administracions
Públiques és el que s'estableix a la legislació vigent de procediment administratiu. En
qualsevol cas, la data efectiva d'inici del còmput ha de ser comunicada a la persona
interessada per I'ens o òrgan competent.

21.38n cas d'erroren la determinaciódeldestinatari, l'òrgan responsable del registre o l'ens
o organ receptor ha de remetre el document a l'òrgan competent de la Generalitat de
Catalunya o de I'administració competent sempre que s'hi hagi subscrit conveni, en el
termini màxim de 48 hores."
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Disposicions addicionals

Departament d'Economia i Goneixement

Observació:
"La Plataforma de serveis de contractació pública integra els perfils de contractant dels
departaments de I'Administració de la Generalitat i dels ens del sector públic que en

depenen o s'hi vinculen als efectes del que disposa la legislació de contractes del sector
públic. Així mateix, es preveu que la Plataforma sigui utilitzada per part d'altres
administracions iens públics de Catalunya.
L'esmentada Plataforma constitueix la seu electrònica de contractació pública per als òrgans
de contractació incorporats, amb els efectes que descriu I'article 10 de la Llei 1112007, de 22
de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Així mateix, com a seu

electrònica, utilitza per identificar-se i garantir una comunicació segura un certificat de seu

electrònica emès per I'Agència Catalana de Gertificació (CATCert).
La Llei 11t2007, de 22 de juny, en la seva disposició addicional quarta i la disposició
addicional primera del Reial decret 167112009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 11t20O7,reconeixen les especialitats que caldrà salvaguardar en
l'aplicació de la normativa general a determinats àmbits entre els quals es troba el de

contractació pública.
La mateixa excepció està expressament recollida també en la normativa catalana mitjançant
la disposició addicional setena de la Llei 2912010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya i mitjançant la disposició addicional setena del
Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a

I'Administració de la Generalitat.
Cal entendre que aquesta excepció o atenció preferent a les concretes especialitats de

l'àmbit de la contractació pública respon, a més a més de la especificitat de la normativa que

resulta d'aplicació, a la diferent relació de subjecció entre I'Administració i les empreses
proveidores d'obres, serveis i subministraments respecte de la relació ordinària de subjecció
entre I'Administració i el ciutadà,
Pel que fa a la creació de seus electròniques derivades o subseus per raons d'autonomia
funcional o organitzativa que preveu I'article 4,5 del projecte, s'haurien de definir els requisits
i continguts d'aquestes, Així mateix, també fora convenient aclarir I'accés a aquestes
subseus i si la Plataforma de Serveis de Contractació Pública té la consideració d'una
subseu electrònica en els termes que estableix I'article 4.5 del projecte i si les subseus o
seus electròniques derivades poden tenir accés electrònic directe, a més de l'accés
mitjançant la seu electrònica corporativa.
Seria adient que la nova regulació de les subseus electròniques incorporés una regulació
dels requisits i continguts.
Des de la vessant estrictament tècnica s'hauria de valorar també les possibles implicacions
tècniques iconseqüències econòmiques que l'alteració del'urlde la Plataforma pottenir per

al conjunt de sistemes i processos amb els que està integrada o s'hi relaciona (presentació

d'ofertes electròniques, sobre digital, subhasta electrònica, E-Notum, PSIS, s@rcat,
GEEC...).
El projecte de decret, en I'apartat 15 de l'article I disposa com a contingut mínim que la Seu

Electrònica Corporativa ha de contenir I'enllaç a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública que conté els Perfils del Contractant dels ens als que fa referència I'article 2. Atesa
la manca de coincidència dels àmbits d'aplicació subjectius que recull la Seu Electrònica

Corporativa i la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, seria necessari aclarir com
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es conjuguen ambdós plantejaments donat que es podrien plantejar problemes de diferent
tipologia, funcionals i tècnics.
La disposició addicional quarta estableix que la Plataforma de serveis de contractació
pública creada per'l'Ordre ECF131312008, de 23 de juny, s'integra en la Seu electrònica
corporativa de I'Administracíó de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, ser¡a necessari aclarir I'abast i els termes en què es formula la integració de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública en la Seu Electrònica Corporativa, atès que
el terme enllaç establert a I'article 8.15 del projecte ila integració proposada a la disposició
addicional quarta no són equivalents. En concret s'hauria d'aclarir allò referit al model
d'integració i a les exigències d'ordre tècnic i funcional, aixi com I'impacte econòmic que
aquesta integració suposaria."

Estimada: Es canvia la disposició addicional quarta per establir que es pot mantenir l'accés
electrònic directe a les subseus i per garantir que automàticament, la Plataforma queda
declarada com a subseu per evitar que no hagi cap interval de temps amb buit legal.

Departament de Govemació i Relacions lnstitucionals

Observació:
"V. Disposicions addicionals
L'Acord del Govem de 24 de gener de 2O12, sobre l'aprovació de mesures i projectes
corporatius a desenvolupar el 2012 per desplegar I'Administració Electrònica a
I'Administració de la Generalitat, que aprova, entre altres, el desenvolupament del projecte
de Seu electrònica, determina també que les plataformes de tramitació electrònica Gencat i

EACAT són solucions corporatives d'utilització preferent a tota l'Administració de la
Generalitat."
Amb la finalitat d'emfasitzar el caràcter corporatiu de la Seu i de reforçar l'ús de les
plataformes corporatives en la tramitació electrònica, es proposa incorporar al projecte de
decret una Disposició addicional tercera (i desplaçar en conseqüència la tercera i la quarta
per la quarta i la cinquena) amb el contingut següent:"

"Els procediments que la Generalitat posi a dr'sposlcro de la ciutadania pel canal
electrònic s'oferiran sempre mitjançant la Seu Electrònica corporativa i es
desenvoluparan de forma preferent mitjançant les solucions corporatives de la
plataforma gencat seryers i tràmits IGS/I) i la plataforma d'integració i col'laboració
administrativa (Pl CA)'

Estimada: s'ha afegit la disposició final primera.

Redacció proposada:
"Primera. lntegritat de Ia Seu electrònica i aprovacio de nous procediments electrÒnÌcs.
Es modifica I'apartat 1 de l'article 10 del decret 56/2009, que passa a tenir el redactat
següent: "Els procediments que la Generalitat de Catalunya posi a disposició de la
ciutadania, empreses i entitats pel canal electrònic s'oferiran sempre mitjançant la Seu
Electrònica, i es desenvoluparan de forma preferent mitjançant les solucions corporatives de
la plataforma Gencat de serveis itràmits (GSIT) i amb el suport de la plataforma d'integració
i col'laboració administrativa (PICA). Amb aquesta finalitat, l'òrgan competent en matèria
d'atenció ciutadana i l'òrgan competent en matèria de processos i administració electrònica,
respectivament, han d'informar amb caràcter vinculant i previ a la publicació d'un nou
procediment, de servei de la Generalitat sobre la seva adequació a aquesta finalitat i el seu
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enceix en les soluc¡ons corporatives. lgualment es requerirà I'informe favorable del Centre
de Telecomunicac¡ons iTecnologies de la lnformació en relació amb
I'adequació del requisits de l'òrgan gestor en relació amb les especificacions de les
plataformes corporatives.

Departament d'lnterior
Observació:
"- Capítol 2 (Seu Electrònica)"
"Potser conv¡ndr¡a valorar la conveniència que s'inclogués algun article que precisés el
paper de la seu electrònica en els tràmils que comporten un pagament de taxes."

Estimada: s'ha incorporat la disposició addicional sisena.
Redacció proposada:

"Sisena. Passarel'Ia de pagament corporativa
S'ha de promoure la incorporació a la Seu electrònica d'una pasarel.la de pagament

corporativa que permeti l'abonament en línia de taxes, preus públics i altres càrrecs
associats al seu catàleg de tràmits i serveis electrònics."

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions

Observació: "D'acord amb I'article 16, terminis d'exposició pública, escau afegir una nova
disposició addicional en el següent sentit: En el cas que les notificacions esmenfades en
l'article 16.2 d'aquest Decret es pubtiquin en dates diferents en el Diari Oficial de la
Generalitat i en et tauler electrònic preval la data de publicació en el Diari Oficialals efecúes

det còmput de terminis del corresponent procediment administratiu.

Estimada: s'afegeix la Disposició addicional novena.

Disposicions transitòries

Departament de Governació i Relacions lnstitucionals

Observació:
"Vl. Altres consideracions,' seus electròniques ia creades"
"L'article 4 del projecte de Decret preveu que la seu electrònica corporativa és única per a
tots els òrgans de I'Administració de la Generalitat, els seus organismes autònoms i entitats
autònomes, entitats de dret públic vinculades o dependents i ens en què la Generalitat
participa, directa o indirectament, en el 100% del seu capital o fons patrimonial; amb
caràcter excepcional, es preveu la creació d'altres seu electròniques derivades, per raons
d'autonomia funcionals o organitzativa.
No obstant això, cal tenir en compte que ja existeixen seus electròniques en l'àmbit definit
per I'afticle 4.3 def projecte. En aquest sentit, es considera absolutament necessari que el

decret de creació la seu electrònica corporativa de l'Administració de la Generalitat tingui en

compte aquesta situació i reguli les seus electròniques ia creades.
Es proposa que el Decret, ja sigui mítjançant una disposició transitòria o addicional segons
s'escaigui, identifiqui les seus electròniques ja creades i que en tot els cas es garanteixi

I'accés a aquestes seus través de la seu corporativa."
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Estimada: S'ha afegit una disposició addicional quarta per integrar com a subseus les seus
de la Plataforma de contractació i l'entitat gestora del DOGC.

OBSERVACIONS GENERALS

Departament d'lnterior

Observació:
"Addicionalment, ¡ sempre en func¡ó del detall que es pretengui amb aquest projecte de
Decret, potser faltaria un article amb els requis¡ts d'accés al Registre (veure articles 6 i 8 de
I'ordre TIN/3518/2009 il'article 31 de I'ordenança de LocalRet) iun que reguli l'arxiu dels
documents (veure I'article 30 de I'ordenança)."

Desestimada: es considera que no cal detallar tant en el Decret. aquest aspecte ja està
regulat en la secció 3 del Decret 56/2009, del 7 d'abril.

Observació:
"lgualment, als diferents articles queda clar com el ciutadà/empresa es podrà adreçar a
l'administració per mitjans electrònics, però no queda clar com I'administració realitzarà les
notificacions al ciutadà/empresa quan aquest ha demanat que se'l notifiqui electrònicament
dels diferents tràmits."

Desesti aquest aspecte ja està regulat a I'art¡cle 35 del Decret 56/2009, del 7 d'abril.

Departament d'Economia i Goneixement

Observació:
"Caldria revisar el projecte de decret en el sentit d'introduir al llarg de tot el text el concepte
de "Seu Electronica Corporativa' de forma complerta, atès que hi ha parts de la disposició
on el terme es troba redactat de forma parcial."

Estimada parcialment: s'opta perquè sigui Seu electrònica i se suprimeix "corporativa".

Departament de Benestar Social i Família

Observació:
"Al llarg del text es parla de notificacions dels actes administratius. Entenem que en tots els
casos es fa referència a la publicació de la resolució i no a la notificació. En tot cas, caldria
una redacció alternativa per no confondre-ho amb la notificació electrònica, a la qual sí que
es fa referència concreta en I'article 8.14."

Estimada: s'ha substituil al llarg del text l'expressió "publicació de la notificació d'actes
administratius" per "publicació dels actes administratius"
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Departament de Territor¡ ¡ Sostenibilitat

Observació:
'Ai ilarg del text del projecte s'utilitza I'expressió publicació de les.nqtificacigns dels actes

. Caldria aclarir aquesta redacció' De conformitat amb la

de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, à

per fer conèixer a les Persones e

afectin els seus drets i interessos 
n

s donen uns supòsits concrets (interessats

ació infructuosa) la notificació s'efectua per

icació de I'anunci (no de la notificació) en el

rresponent .

En el cas de I'apartat 6 de I'article 59, la publicació de l'anunci substitueix la notificació

també en uns supòsits determinats (pluralitat indeterminada de persones o procediment

3"*:t:%""nient, per tant, que ta redacció del projecte s'ajustés a la regulació legal de la

Llei 3O/19g2 pe¡' evitar confusions ideterminrr clarament les funcions de cada òrgan' Així,

segurament, el que es pretén es que els ens previstos

rejponsables de les publicacions d'actes administratius

notificació es farà peis canals co postal o e-NOTUM- i

es dictats Per ells matei
oublicar en el Tauler I'anunci
els hi demani l'òrgan emissor

cte de decret i de I'article 15-

També seria el cas de l'article 13.3 del projecte. Potser caldria modificar la redacció tot dient

que els ens previstos a I'article 2 poden notificar els

mitjançant un anunci en el tauler electrònic, amb caràcte

intãressades en un procediment siguin desconegudes,
mitjà pel qual ha de practicar-se o bé' quan intentada la

."rpr" qüe així els hi demani l'òrgan emissor de I'acte o resolució a notificar."

Estimada: S,accepta i es canvia el text en el que fa referència a les notificacions per adaptar-

to a ta normativa vigent de procediment administratiu'

.:^"",i"lgnasi Ge
Director general

Barcelona, 26 de febrer de 2013


