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Data: 8 d'abril de 2013

Assumpte: Projecte de decret pel quales crea la Seu electrònica

Sol'licitant: Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió

1. Antecedents

Aquest informe s'elabora amb la fínalitat de donar compliment al que estableix
l'article 65.1 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de fes administracions públiques de Catalunya (en endavant, Llei 2612010, del
3 d'agost), i al que estableixen les Directrius sobre contingut de I'expedient i
procediment d'elaboració de disposicions amb caràcter general, aprovades per
l'Acord del Govern de la Generalitat de 19 de maig de 2009.

Cal assenyalar que el Projec'te de decret ja va ser objecte de tramitació
I'anterior legislatura: es va publicar un text al fòrum del SIGOV, es va dur a
terme eltràmlt de la consulta interdepartamental i es va proposar per I'ordre del
dia del Consell Tècnic del24 d'abril del 2012, apartat ll, del qual va ser retirat.
L'expedient es va axivar posteriorment.

2. 'Gonclusions

Una vegada analitzat el Projecte de decret i examinat I'expedient de tramitació,
aquesta Assessoria Jurídica emet l'informe jurídic fÍnal favorable, a fi que es
pugui continuar la tramitació del Projecte a I'apartat lll.B del Consell Tècnic,
previ a la tramesa a la Comissió Jurídica Assessora.

3. Anàlisijurídica

3.a Marc competencial

D'acord amb I'article 159.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, en relació
amb el 159.1, correspon a la Generalitat la competència compartida per regular
el règim jurídic i procediment de les Administracions públiques catalanes, en tot
el que estigui afectat per l'article 149.1.18 de la Constitució espanyola, el qual
estableix la competència exclusiva de I'Estat per dictar les bases sobre
aquestes matèries.
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3.b Marc normatiu i habilitació leoal

L'article 10.3 de la Llei estatal 1112007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics (en endavant, Llei 1112007, de 22 de juny)
estableix, amb caràcter bàsic, que cada Administració pública ha de determinar
les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb
subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat,
disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat. En tot cas s'ha de
garantir la identificació del titular de la seu, així com dels mitjans disponibles
per a la formulació de suggeriments iqueixes.

El capítol 4 del Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a I'impuls i el desenvolupament
dels mitjans elec-trònics a l'Administració de la Generalitat desplega la
normativa bàsica estatal pel que respecta a la regulació de la seu electrònica,
el dret de la ciutadania a la informació per mitjans electrònics i la possibilitat de
creació de taulers electrònics que substitueixin els taulers d'edictes presencials.

El títol lf de la Llei 2612010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya regula els drets i deures de la
ciutadania en llurs relacions amb les administracions públiques i els principis
generals i d'actuació amb mitjans electrònics que informes llur actuació.

L'article 10 de la Llei 2912010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al
sector públic de Catalunya, desplega la normativa bàsica estatal i estableix que

les entitats que integren el sector públic han de difondre per mitjans electrònics
la informació sobre els serveis que presten. I I'article 11.1 disposa que aquesta
informació es presta mitjançant la seu electrònica corresponent.

Quant a la regulació del registre electrònic, I'article 4.1 del Decret 360/1994, de
15 de desembre, del registre d'entrada isortida de documents de
l'Administracíó de la Generalitat de Catalunya disposa que els nous mitjans
tecnològics de transmissió de documents per vies electròniques, informàtiques i

telemàtiques han de garantir I'autenticitat, la integritat i la conservació de la
informació, així com la recepció efectiva dels documents pels òrgans
administratius i per.les persones interessades.

Pel que fa a I'habilitació legal, amb caràcter general el Govern de la Generalítat
té atribuÏda directament la potestat reglamentària per I'article 68.1 de I'Estatut
d'autonomia i per I'article 39.1 de la Llei 1312008, de 5 de novembre, de la
presidència de la Generalitat i del Govern.

El títol lV de la Llei 2612010, del 3 d'agost, regula el procediment d'elaboració
de disposicions reglamentàries en l'àmbit competencial de l'Administració de la
Generalitat. Així, I'article 61.1 estableix que el procediment d'elaboració d'un
projecte de disposició reglamentària s'inicia a proposta del departament
competent en la matèria del projecte.

Per determinar el departament competent, cal tenir en compte que I'article 23.2
de la Llei 1312008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del
Govern, estableix que el presídent o presidenta de la Generalitat determina per

decret el nombre, la denominació i l'àmbit de competències dels departaments
en què s'organitza el Govern.



Generalitat de Catalunya
Departament de la Près¡dènc¡a
Secreteda Generrl
Assessolia Jurfdica

D'acord amb I'article 3,1.4 del Decret 20012010, de 27 de desembre, de
creac¡ó, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels
departaments de I'Administració de la Generalltat de Catalunya,'correspon al

Departament de la Presidència I'atenció ciutadana, la informació i difusió de
I'activitat del president, del Govern de la Generalitat, idels recursos, els serveis
i els programes de l'Administració, així com la coordinació i direcció dels
sistemes d'informació igestió corporativa de la Generalitat.

D'acord amb I'article 30.1,a) del Decret 11812013, de 26 de febrer, de
reestructuracíó del Departament de la Presidència, correspon a la Direcció
General d'Atenció Ciutadana i Difusió la funció de coordinar els serveis
corporatius d'informació i d'atenció ciutadana per a tots els canals i establir les
condicions i requeriments corporatius d'acord amb els quals s'han de prestar. I

d'acord amb I'apartat g) d'aquest article, la funció de crear, impulsar i mantenir
els sistemes corporatius i les bases de dades corporatives de registre,
d'informació i d'atenció ciutadana.

D'altra banda, segons el que estableix I'article 64.1 de la Llei 2612010, del3
d'agost, els'projectes de disposÍcions reglamentàries han d'anar acompanyats
sempre d'una memòria general, d'une memþria d'avaluació de I'impacte de les
mesures proposades, itambé dels informes preceptius i els que sol'liciti l'òrgan
instructor. L'article 64.2 estableix el contingut mfnim de la memòria general i el

64.3 el contingut mínim de la memòria d'avaluació de I'impacte de les mesures
proposades.

Consten incorporades a I'expedient la memòria general i la memÒria

d'avaluació de I'impacte de les mesures proposades, signades pel director
general d'Atenció Ciutadana i Difusió.

3.c.1 Memòria qeneral

Un cop analitzada, es considera que la memòria general compleix amb els
requisits minims de contingut que estableix l'article 64.2 de la Llei 2612010, del
3 d'agost.

Així, es justifica la necessitat d'adoptar un decret en el mandat de I'article 10.3
de la Llei 1112007, de 22 de juny, de caràcter bàsic, segons el qual cada
administració pública ha de crear la seu electrònica, el contingut de ìa qual ha

d'incloure el registre electrÒnic i el tauler electrònic.

La memòria també descriu el marc jurldic complet en què s'inscriu el Projecte
de decret, així com les normes que desplega i les que deroga de forma parcial,

Quant a la competència de la Generalitat sobre la matèria, s'assenyalen els
articles 150 i 159.2 en relació amb l'article 159.1.

Finalment, es determina que no cal sotmetre el Projecte de decret al tràmit
d'audiència atès el seu caràcter organitzatiu i que, en canvi, sí que cal

sotmetre'l a informació pública perquè pot afectar drets o interessos legítims de
la ciutadania.
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Des d'un punt de vista formal íd'acord amb I'article 64.3 de la LleÍ 2612010, del
3 d'agost, consta a l'expedient una memòria d'avaluació de les mesures
proposades que conté els informes pressupostaii, econòmic i social, normatiu i

de gènere.

Pel que respecta a I'informe d'impacte pressupostar¡, s'explica que el Projecte
de decret ja va ser impulsat I'any 2012 i que la memòria de I'impacte
pressupostari que l'acompanyava aleshores preveia una despesa de 165.000€
per a construir la Seu electrònica, despesa que anava destinada a implantar el
Tauler electrònic. En el Projecte de decret actual s'ha optat per aprofitar I'e-
Tauler que posa a disposició el Consorci Administració Oberta de Catalunya
(CAOC), de manera que s'estalvia la despesa esmentada. S'adjunta, a més, un
informe del Centre de Telecomunicacíons iTecnologies de la l¡formació (CTTI)
que confirma I'absència d'impacte pressupostaridel nou Projecte de decret.

Pel que fa a l'informe d'impacte econòmic i social, s'indica que el Projecte ha
de suposar un estalvi econòmic per a la cíutadania, en reduir-se el temps de
desplaçaments, aixi com també es destaca el benefici de poder unificar totes
les tramitacions davant de la Seu, encara que corresponguin a més d'una
administració pública.

En I'informe d'impacte normatiu es fa una descripció del marc regulador i del
contingut del Projecte de decret, així com una referència a les possibles
modificacions d'altres normes que caldrà dur a terme arran de l'entrada en
vigor del Projecte. Pel que fa al contingut més estretament relacionat amb
l'impacte normatiu, es fa una referència a la valoració de les opôions de
regulació per explicar que el Projecte desenvolupa la normativa bàsica estatal
pel que fa a la creació de la Seu electrönica, de manera que no es pot escollir
una altra opció de regulació que no sigui un decret que desplegui el mandat de
la llei bàsica estatal.

Quant a la identificació, quantificació i justificació de les càrregues
administratives, s'assenyala que el Projecte no n'incorpora, com així és, degut
a que justament té com a objectiu la simplificació administrativa i facilitar el
compliment dels tràmits per les empreses i la ciutadania.

consulta a òroans externs al Departament

De conformitat amb I'article 66.1 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, el Projecte
de decret s'ha de posar en coneixement dels diferents departaments perquè
formulin, si escau, les observacions que considerin convenients prèviament als
tràmits d'audièncía i d'informació pública. l, segons I'article 66.2, aquest tràmit
de consulta interdepartamental s'efectua per mitjans electrònics.

D'acord amb I'apartat2.1 de les Directrius sobre el contingut de l'expedient i el
procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general, aprovades per
I'Acord de Govern de 19 de maig de 2009, el tràmit d'audiència
interdepartamental es duu a terme a través delfòrum del SIGOV.

D'acord amb I'apartal 2.1 de les Directrius sobre contingut de I'expedient i

procediment d'elaboració de disposicions de caràcter general, aprovades per
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I'Acord del Govern del 19 de maig del 2009, la durada de la consulta
interdepartamental ha de ser d'almenys dues setmanes.

Així, el tràmit d'audiència interdepartamental es va dur a terme del 6 al 19 de

febrer de 2013 mitjançant l'exposició del text del Projecte de decret a I'espai

fòrum del SIGOV.

D'altra banda, de conformitat amb el que disposa l'article 5.m de la Llei

3212010, de l'1 d'octubre, de I'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, cal

demanar I'informe d'aquest organisme. En aquest sentit, es van sol'licitar dos
informes, amb relació a dues versions diferents deltext del Projecte de decret, i

en correspondència amb aquestes sol'licituds, consten en l'expedient dos
informes amb data 4i23 d'abril de2O12. S'ha d'assenyalar que aquestes dates
són def 2012 perquè els informes ès van sol'licitar durant la tramitació anterior
del Projecte de decret, el qual es va axivar com ja s'ha assenyalat.

També consten en I'expedient un informe d'impacte pressupostari, favorable,
emès el 15 de febrer de 2013 per la Direcció General de Pressupostos del
Departament d'Economia i Coneixement; així com un informe emès pel Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la lnformació, en què s'assenyala que

no hi ha impac{e pressupostari pel que fä als costos tecnològics derivats de la
posada en marxa, funcionament imanteniment de la web de la Seu electrònica.

D'acord amb I'article 67 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, i atès el caràcter
organitzatiu del Projecte de decret i que està adreçat a I'Administració pública i

a la ciutadania en general, no cal sotmetre'l al tràmit d'audiència de les
persones interessades,

D'acord amb I'article 68 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, i atès que el Projecte
de decret pot afectar els drets o els ¡nteressos legítims de la ciutadania, cal

sotmetre el Projecte de decret al tràmit d'informació pública per un termini no

inferior a quinze dies hàbils. Així, aquest tràmit s'ha dut a terme, mitjançant
l'edicte publicat al DOGC, des de l'1 de març fins al 28 de març de 20',3.
Durant aquest tràmit l'Oficina Antifrau de Gatalunya ha presentat un informe
d'al.legacions, mitjançant un escrit adreçat al secretari general de la

Presidència, de 22 de març de 2013.

De conformitat amb I'article 193.1.a) del Text refós de la Llei mun¡cipal ide
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2l2OO3, de 28 d'abril, no

cai sotmetre la iniciativa a I'informe de la Comissió de Govern Local de

Catalunya, atès que el Projecte de decret no afecta el règim local. Tampoc no

és necessària la intervenció de les entitats locals de Catalunya que preveu

f'article 70 de la Llei 2612010, del 3 d'agost, atès que el Projecte de decret no

les afecta de manera específica.

D'acord amb I'article 2.1 de la Llei 712005, de I de juny, del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya i l'article 24.2 del Decret 4312007, de 20 de
febrer, de desenvolupament de la Llei 712005, de 8 de juny, del Consell de

Treball, Econòmic i Social de Catalunya, entenem que no cal demanar el

dictamen d'aquest Consell.

Segons l'article 8.1 del Reglament del Consell Tècnic del Govern, aprovat pel

Decret 41312011, de 13 de desembre, aquest Projecte de decret s'ha de

sotmetre a l'informe del Consell Tècnic. En aquest sentit, el Projecte va ser vist
en la sessió del Consell Tècnic, apartat ll, del 19 de febrer de 2013-
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De conformitat amb I'article 69 de la Llei 26t2010, del 3 d'agost, i I'article 8.2.b)

de la Llei 5/2005 de 2 de maig, de la comissió Jurídica Assessora, cal sotmetre

èL projecte de decret al diðtamen p )ceptiu d'aquesta Gomissió, atès que

áesple'ga la Llei estatal 1112007, de 22 de jyly,.-d'a9c9s electrònic dels

c¡utäUa-ns als serveis priblics, així com la Llei 2912010, del 3 d'agost, de l'ús

dels mitjans electrònics al sector'públic de Catalunya'

Abans de sotmetre el Projecte al dictamen de la Comissió Juridica Assessora,

però, cal e aPartat lll'B' I una

vegadae,sotmetrealconsell
Tèãnic,a v es'hiformulin'

D'acord amb I'article 13.2 de la Llei 5t2OO5, del 2 de maig, de la C-omissiÓ

Jurídica Assessora, la part final del preàmbul de la versió definitiva del Projecte

ha de fer referència àl dictamen emès, en el sentit d'indicar si el Projecte

s'adopta d'acord amb el dictamen o simplement, havent-lo vist.

Finalment, segons I'article 64.5 de la Llei 26t201O, del 3 d'agost, I'expedient ha

d'incloure una memòria de les observacions i les al'legacions presentades en

els tràmits de consulta interdepartamental, informació pública i informes, i

també les raons que han dut a desestimar-les, si escau. En aquest sent¡t,

consten en I'expedient els documents segflents que componen aquesta

memòria que requereix la norma:
- una memòria de les observacions i al'legacions presentades durant el

tràmit de la consulta interdepartamentai (cal assenyalar que conté

valoracions d'óbservacions que la unitat promotora ha rebut directament,

sense que s'hagin publicat en elfòrum del SIGOV)
- una memòria Oé |es observacíons formulades en els dos informes emesos

per I'Autoritat Catalana de Protecció de Dades
- lna memòria de les observacions formulades en els dos informes sobre

I'impacte pressupostari, emesos pel Centre de Telecomunicacions i

Teinologie's de la lntormació, ¡ per la Direcció General de Pressupostos del

Departament de Governació i Relacions lnstitucionals
- una memòria de les observacions i al'legacions presentades durant el

tràmit de la informació Pública

3.d Continsut del Projecte de decret

En aquest apartat s'analitza I'adequació de la proposta al marc normatiu vigent

i a les directrius de tècnica normativa.

El text de la disposició reglamentària s'estructura en un preàmbul, una part

d a de ir¡nt-i-un articles dividits en quatre capítols, i d'una

p per onze disposicions addicionals, dues disposicíons

d sPosicions finals'

En els termes assenyalats ja en I'infor iminar, el preàmbul indica

l'objectiu i la fin part dispositiva en quatre

capitols es con vint-i-un articles i el seu

contingut es pot seu electrònica, el Tauler

electrònic o el Registre electrònic.

El Projecte de decret desenvolupa la Llei 1112007, de 22 de juny, pel que.fa al

mandåt de I'article 10.3 de creació de la Seu electrònica. A més, n'estableiX les

característiques, les responsabilitâts dels òrgans competents, el contingut, així
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com també els sistemes d'identificació i autenticació de la ciutadania i del
personal de l'Administració. A banda, el Projecte també regula la creació dels
instruments que ¡ncorpora la Seu, això és, el Registre general electrònic i el

Tauler electrònic i n'estableix les característiques. Per tant, es conclou que el

Projecte s'adequa al marc normatiu vigent.

No obstant això i pel que fa a I'article 20.5, relatiu al Registre general electrònic,
una redacció inicial establia que el rebut de presentació de la.documentació
que s'ha d'emetre es pot acompanyar d'una còpia autèntica de la

documentació presentada. Aquesta redacció s'ha modificat perquè la regulació
com opcional de I'aportació de la còpia autèntica contravenia I'article 25.3, de

caràcter bàsic, de la Llei 1112007, de 22 de juny, el qual disposa que el rebut

ha de consistir necessàriament en la còpia autentica de la documentació que

s'hagi presentat.

Quant a I'entrada en vigor, es justifica adequadament en ef preàmbul del
Projecte de decret la necessitat que l'entrada en vigor sigui immediata. Tota la

norma entra en vigor a la mateíxa data.

Pel que fa a les modificacions introduides arran del tràmit de consulta
interdepartamental, cal assenyalar que les observacions formulades pels

diversos departaments han estat valorades en detall i ateses en gran nombre'

També cal assenyalar que s'ha suprimit el termini de sis mesos que, mitjançant
una disposició addicional, es preveia perquè el Tauler i el Registre electrÒnics
comencessin a operar, atès que el retard en la tramitació ha originat que no

sigui necessari i que puguin estar operatius a l'entrada en vigor.

Pel que fa a les modificacions del text introduides anan de les al'legacions
formulades per l'Oficina Antifrau de Catalunya, durant el tràmit d'informació
pública, cal destacar la inclusió en I'article 5.'l.c) dels principis de
propgrcionalitat en els mecanismes d'identificació i autenticació per part de la
ciutadania, i de transparència i participació ciutadána; també és important
assenyalar que s'ha afegit una disposició addicional titulada "portal de

transparència;', qLte recull el contingut relatiu a la transparència que ha de tenir
el portal que properament s'estableixi, amb accés directe des de la Seu

electrònica.

Vist i plau

/,4 tt

Francesc Castellet i Arnau
Responsable jurídic en matèria d'informes

Mercè Curull i Martínez
Advocada en Cap (e. f.)

Barcelona, I d'abrilde 2013


