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RESUM 

Aquest article repassa les últimes tendències quant a l’aplicació de 
les noves tecnologies en l’Administració Pública a Espanya i fa especial 
esment d’una banda tant a l’impuls legislatiu que, des de l’Administra
ció General de l’Estat, ha motivat a l’esfera local a replantejar i adop
tar noves tecnologies, com a les solucions tecnològiques que s’estan 
implantant i estan tenint un impacte revolucionari en tot el Sector Públic. 
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ABSTRACT 

This paper studies the new developments in relation to the imple
mentation of new technologies in the Public Sector in Spain, focusing 
specially both in the legal enforcement of the Government and in the 
technological solutions that have been implemented which, at the mo
ment, are having a great impact in the public sector. 
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1. Introducció 

En la primera dècada del segle xxi s’ha experimentat un auge molt 
important de les TICs en l’Administració Pública, que ha trobat en l’apli- 
cació de noves tecnologies de signatura electrònica un vehicle convenient 
per fer més efectius els serveis públics que ofereixen a la ciutadania en 
general. 

Com es veurà a continuació, una ambiciosa legislació promotora de la 
ruptura definitiva amb el paper està obrint vies a la incorporació de solu-
cions informàtiques revolucionàries que proveeixen d’evidències electròni-
ques suficients com per sostenir jurídicament la tramitació íntegrament en 
format electrònic amb garanties, possibilitant nous nivells de connectivitat 
i agilitat entre les pròpies Administracions públiques (AP) i els ciutadans i 
empreses. 

Aquesta modernització dels elements bàsics de comunicació i suport 
de la informació donarà motiu a nous agents del canvi. Estem sens dubte en 
les albors d’una nova era en la Funció Pública, on organismes, funcionaris 
i empreses públiques són (seran) a la Xarxa, a uns pocs clics de distància 
d’altres AP, ciutadans i empreses. 

«Fer més amb menys». Aquesta és la via per la qual, en tots els àmbits 
(empresarials, econòmics, socials) s’accepta de manera generalitzada que 
cal caminar per sortir de la crisi en la qual estem sumits. Indubtablement 
és el paradigma per a la millora en la productivitat, competitivitat i eficièn-
cia, i una de les frases que probablement més s’estan utilitzant per resumir 
les mesures a adoptar necessàriament. Només cal utilitzar el cercador Go-
ogle i ens sorprendrà observar com en introduir aquesta frase obtenim més 
de 900.000 entrades. 

Als països més avançats, el pes de les AP en el conjunt del sistema 
econòmic és cada vegada més important, i per tant no és menyspreable 
considerar que si apliquem mesures per millorar la seva productivitat, es-
tarem ajudant de manera significativa la tan anhelada recuperació econò-
mica. I en aquest sentit, és imprescindible considerar l’impuls a l’admi nis-
tració electrònica com a objectiu estratègic de primer nivell. 

L’enumeració dels diferents plans d’actuació que s’estan duent a 
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terme, amb major o menor èxit, des de principis del segle xxi per al 
desenvolupament i la implantació de la e-Administració (des del Pla 
INFO XXI fins als Plans Avança 1 i 2); l’avaluació dels esforços en in-
versió que igualment es realitzen com a suport a aquests plans d’actuació 
(només entre 2000 i 2009 les inversions per al desenvolupament de la 
societat de la informació van superar els 10.000 milions d’euros, segons 
dades del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç) i la revisió de tot el 
marc jurídic que se segueix desenvolupant com a estructura legal sobre 
la qual se sosté, tant a nivell estatal, (com la Llei d’Accés Electrònic 
dels Ciutadans als Serveis Públics, més coneguda com a Llei 11/2007), 
com autonòmic o local, ens permeten concloure que el punt de partida 
està llunyà i que part del camí ja s’ha recorregut, però igualment que 
falta encara molt per implementar, no tant a fer efectiu el dret de tots els 
ciutadans a relacionar-se electrònicament amb la seva Administració 
Pública recollit en la Llei 11/2007, sinó a estendre l’ús dels serveis po-
sats a la disposició de la ciutadania, i sobretot a aprofitar l’evolució 
tecnològica per millorar el model de gestió de les administracions pú-
bliques i en conseqüència la seva productivitat, sobre els pilars d’una 
necessària racionalització i reenginyeria dels processos operatius i, per 
què no, també de la sempre ajornada reforma dels processos funcionals 
i organitzatius. 

Actualment, segons l’informe de Nacions Unides Global I-Govern-
ment Survey 2010, Espanya es troba situada en el novè lloc a nivell mun-
dial en l’índex de desenvolupament de l’Administració Electrònica (el valor 
de la qual s’obté avaluant tres subíndexs: l’índex web, que mesura la capa-
citat d’oferir serveis en línia als ciutadans; l’índex d’infraestructura, que 
representa la dotació d’infraestructures necessàries per a la implantació de 
les TIC, i l’índex de capital humà, o de nivell educatiu i cultural de cada 
país). Igualment, segons el mateix informe, considerant l’índex d’e-Partici-
pació (que mesura el grau en el qual els diferents països permeten que els 
seus ciutadans utilitzin les TIC com a canal d’influència en el disseny de 
les seves polítiques) Espanya ocupa un sorprenent tercer lloc, només supe-
rada per Corea del Sud i Austràlia.

Però la realitat quant a l’ús efectiu de tots els serveis que es posen 
a la disposició dels ciutadans mostra uns valors que encara permeten un 
considerable marge de millora. Segons dades ofertes per la pròpia Poli-
cia Nacional, s’han aconseguit a primers de juny de 2011 els 23 milions 
de DNI electrònics encara que segons l’Enquesta sobre Equipament i 
Ús TIC en Llars (Oct/2010-INE), solament el 4,7% ha usat el DNI elec-
trònic en les seves relacions amb les AP. és a dir, aproximadament 95 
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de cada 100 DNI electrònics expedits no s’utilitzen encara per a tràmits 
electrònics. 

L’Informe Regna 2009, sobre les Tecnologies de la Informació i 
les Comunicacions en l’Administració de l’Estat, editat pel Ministeri 
de la Presidència, indica que «tan sol un 8% dels ciutadans que han usat 
Internet en els últims 3 mesos ha enviat formularis emplenats a l’Ad- 
ministració General de l’Estat i un altre 8% a la seva Comunitat Autò-
noma, un 14% es van descarregar formularis de cada Administració  
i un 27%-30% van obtenir informació. Per a altres Organismes, que 
inclou els Ajuntaments, Universitats..., els percentatges són encara me-
nors».

En tot cas, l’estratègia a seguir està recollida en el Pla d’Acció Euro-
peu sobre Administració electrònica 2011-2015. Aprofitament de les TIC 
per promoure una administració pública intel·ligent, sostenible i innova- 
dora elaborat per la Comissió Europea. Aquest Pla estableix com a prin-
cipal aspiració que cap al 2015 els governs europeus siguin reconeguts 
per ser oberts, flexibles i cooperatius en les seves relacions amb els ciu-
tadans i amb les empreses. Al fet que utilitzin l’administració electrònica 
per augmentar la seva eficiència i eficàcia i per millorar constant ment 
els serveis públics de manera que atenguin les diferents ne cessitats dels 
usuaris i maximitzin el seu valor públic per a recolzar, d’aquesta mane-
ra, la transició d’Europa a una economia capdavantera basada en el 
coneixement.

El principi subjacent a aquest pla d’acció, en línia amb l’indicat al co-
mençament d’aquest article, i segons s’hi recull literalment, és que les ad-
ministracions han de prestar uns serveis públics millors utilitzant menys 
recursos. I els beneficis d’aconseguir els objectius recollits en aquest pla 
s’han avaluat i quantificat econòmicament: 

•	 El	cost	mitjà	de	realitzar	els	tràmits	administratius	de	manera	pre-
sencial, comptant despeses de transport, documentació i gestió de 
recursos humans, és de 80 euros, mentre que si és realitzat electrò-
nicament el cost és de 5 euros. Per tant, realitzant 15.000 tràmits 
telemàticament s’estalvia de l’ordre d’1.125.000 euros (segons 
Consuelo Rumí, Secretària d’Estat per a l’Administració Públi-
ca16).

•	 La	 reducció	 de	 càrregues	 administratives	 mitjançant	 l’impuls	 de	

16. http://www.congresociudadaniadigital.com/noticias/gobierno-administracion-electro-
nica/ 
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l’administració electrònica suposaria un estalvi de 10.000 milions 
d’euros (Fernando de Pablo, 2010). 

•	 Per	cada	 factura	electrònica	emesa	o	 rebuda	s’estalvien	més	de	3	
euros enfront del seu equivalent en format paper (segons el Minis-
teri d’Indústria17).

•	 Des	de	2008,	quan	es	va	editar	l’últim	BOE	en	paper,	s’ha	aconse-
guit un estalvi de 2.000 milions de fulls a l’any, equivalents a 4 
milions de quilos de paper (Fernando de Pablo, 2010). 

•	 Les	administracions	públiques	podrien	estalviar	gairebé	2.500	mi-
lions d’euros a l’any si licitessin els seus concursos electrònicament 
(càlcul estimatiu derivat de dades ofertes pel Ministeri d’Economia 
i Hisenda de 2008). 

•	 Entre	1	i	2	euros	és	la	quantitat	que	un	Ajuntament	pot	estalviar	
per cada factura o rebut emès/rebut si implanta un sistema que 
permeti convertir documents en paper a un format digital18. Una 
xifra gens menyspreable per a les administracions públiques te-
nint en compte la complicada situació econòmica que vivim  
en aquests moments. Des de fa ja tres anys els ajuntaments i, en 
general, qualsevol empresa, poden digitalitzar els documents 
d’interès tributari en paper (sobretot factures), obtenint una sig-
natura electrònica qualificada i complint els requisits legals per 
a aquest fi.

2. L’administració electrònica 

Començant pel document electrònic, els beneficis econòmics de fet 
que un sistema de digitalització confereix als ajuntaments són molt alts, si 
considerem tant els costos directes de material (paper, impressores, foto- 
copiadores, trasllats, emmagatzematge i recuperació) com els indirectes 
(millora de la productivitat). Cada dia, les administracions públiques i les 
empreses tenen major necessitat de gestionar un elevat nombre de docu-
ments administratius, factures i rebuts lligats a la seva activitat, resolucions 
i decrets, notificacions i comunicacions, etc. el que significa contemplar  
una sèrie de despeses d’impressió, enviament i manipulació del document. 

17. Acte de presentació de Facturae (2008): http://www.mityc.es/es-es/gabineteprensa/ no-
tasprensa/Paginas/npfacturae.aspx 
18. Font Penteo: http://www.managernetwork.es/publica/Interior.asp?pmId_elemento=296
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Amb les noves normatives aprovades en els últims anys sobre facturació19, 
existeix la possibilitat de destruir les factures rebudes o emeses en paper 
sempre que s’hagi realitzat un procés de digitalització certificat mitjançant 
el qual s’obtenen còpies digitals signades electrònicament. 

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels Ciutadans als 
Serveis Públics, estableix l’obligació de les AP envers els ciutadans de dis-
posar els mitjans electrònics necessaris per a una tramitació electrònica 
dels assumptes públics i privats (en el sentit d’una relació privada govern-
ciutadà), així com implementar sistemes de comunicació per vies telemàti-
ques i segures amb els interessats. Aquesta obligació cobreix en primer 
lloc tot acte administratiu que pugui interrelacionar-se amb el ciutadà o 
interessat, ja que aquest pot exigir en qualsevol moment un accés directe a 
la documentació continguda en els expedients administratius i per via elec-
trònica, accés que ha de garantir-se lliure i sense traves ni intermediaris. 
Però també obliga a dur a terme un procés de reenginyeria o racionalitza-
ció del funcionament vigent.

El canvi necessari per les AP impacta de forma especial en els més de 
8000 Ajuntaments d’Espanya, que es veuen afectats per les diverses fonts 
del nostre ordenament jurídic (des de Directives Europees i les seves tras-
posicions a través de legislació amb caràcter bàsic i/o sectorial —es veuen 
afectats per l’esmentada Llei 11/2007— i pels desenvolupaments correspo-
nents o lleis autonòmiques en l’exercici de les competències transferides o 
definides en els Estatuts Autonòmics, així com per les pròpies ordenances 
i reglaments locals que calgui constituir per habilitar de forma efectiva tals 
drets i obligacions).

En el context actual, no obstant això, no queda altre remei que assumir 
que els temps de crisi poden ser també temps d’oportunitats a aprofitar. 
Potser aquest sigui un dels principals ensenyaments que se’n pot extreure. 
I aquesta màxima, perfectament aplicable a qualsevol aspecte de la vida de 
cadascun de nosaltres, en l’àmbit socioeconòmic adquireix una importàn-
cia cabdal, puix afecta i implica la societat en el seu conjunt i no solament 
les administracions públiques.

Si som conscients dels avantatges i beneficis de tot tipus (tant econò-
mics com organitzatius, de transparència i fins i tot mediambientals) que 
suposen un canvi en el model d’administració pública, sostingut en la im-
plantació de polítiques de desenvolupament d’administració electrònica, 
no hi ha dubte que som en un moment crucial per avançar de manera deci-

19. Vegeu Resolució de l’AEAT de 24 d’octubre de 2007 sobre Digitalització Certificada, 
BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/01/pdfs/a44614-44615.pdf
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dida en el seu impuls, ja no solament perquè estem obligats a complir una 
llei que atorga a tots els ciutadans el dret a relacionar-se electrònicament 
amb les seves administracions públiques, sinó perquè realment pensem 
que és un dels mecanismes que han de contribuir a la sortida de la crisi, 
millorant la productivitat, reduint les càrregues administratives i redefinint 
fins i tot la funció pública, i en definitiva fent que la prestació dels serveis 
als ciutadans i empreses tingui menor cost i menor impacte en el medi 
ambient. 

La tecnologia ja no és un obstacle ni una excusa. Si bé és més que pos-
sible que no hàgim tocat sostre en aquest sentit, hem avançat prou com per 
afrontar aquest repte amb confiança i seguretat. Infraestructures de xarxes 
de comunicacions, sistemes d’informació amb inclusió de tecnologies de 
PKI (Public Key Infrastructure), conceptes com a virtualització o cloud 
computing, que estan passant d’un plànol teòric a la més rabiosa actualitat, 
en són prova. 

El món electrònic està calant entre ciutadans i empreses, està de fet 
imbricat en les relacions socials de la ciutadania i així confia aquesta 
última a poder relacionar-se amb les AP. Diverses entitats certificado-
res posen a la nostra disposició certificats electrònics de persona física, 
jurídica, d’empleat públic, d’apoderament, de seu electrònica, d’òrgan 
administratiu... La taxa de renovació d’aquests certificats és propera al 
100%.

Quins beneficis directes per als ajuntaments suposen les noves tecno-
logies en matèria d’administració electrònica? En primer lloc, s’estalvien el 
document físic i el seu consegüent emmagatzematge. A més, és significa-
tiva la reducció de temps en les consultes, l’explotació de la informació de 
les factures, la capacitat per enviar totes les factures amb les seves dades a 
comptables o assessors fiscals, la possibilitat de realitzar auditories sense 
haver de buscar i ordenar documentació o la possibilitat de donar resposta 
amb celeritat a actuacions fiscals.

Sens dubte l’administració pública té l’obligació d’assumir aquest rep-
te, donant una resposta eficaç a les necessitats dels ciutadans i a les seves 
expectatives. El ciutadà demana que s’atenguin les seves demandes, que les 
administracions s’adaptin a les necessitats que els hi plantegin, incorpori 
nous sistemes innovadors, sigui proactiva, i que protegeixi les seves dades 
i transaccions.

Òbviament aquesta demanda iniciada en la primera dècada d’aquest 
segle, continua plasmant-se en una legislació cada vegada més tècnica i 
detallista. La llei 34/2010 que modifica la Llei de Contractes del Sector 
Públic, que entre altres mesures recull de manera explícita que es fomen-
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tarà i preferirà l’ocupació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics 
en els procediments d’aplicació a licitadors o candidats, i que en tot cas en 
l’àmbit de l’AGE aquests mitjans hauran d’estar disponibles en la totalitat 
dels procediments de contractació de la seva competència. Aquesta modi-
ficació de la Llei de Contractes va obligar a revisar tots els procediments 
de contractació electrònica en menys de dos mesos, un fet insòlit si consi-
derem que en altres àrees d’actuació pública comptem amb reglaments de 
més de 10 anys de vigència.

Figura 1. Esquema de solució de contractació electrònica.

En 2010, el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç va fixar l’any 
2015 com a data límit per eliminar totalment el paper en l’Administració 
Pública.

Per aconseguir aquest ambiciós objectiu cal reformular la interac-
ció de tots els actors en els diferents procediments administratius, així 
com el propi model de gestió de les administracions públiques, ja que la 
cultura del paper té unes implicacions que poden estalviar-se i redefi-
nir-se a través de processos de racionalització en l’àmbit purament elec-
trònic (per exemple, un document electrònic és indistingible d’una cò-
pia i per tant una dada electrònica pot estar en diversos llocs al mateix 
temps). 

Esquema de solució de Contractació Electrònica per als AA.PP.

PORTAL DE CONTRACTACIó ELECTRÒNICA 
(Identificació i Accés al Portal)

LICITACIó ELECTRÒNICA FRONT OFFICE
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e-ADMINISTRACIó
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ELECTRÒNICA
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Pagament 
Electrònic

Factura 
Electrònica Administració

TRAMITADOR D’EXPEDIENTS  
DE CONTRACTACIó

Legislació

Organització
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Documents

TERCER – Registre oficial de licitadors

REgISTRE TERRITORI

BACK OFFICE

TRESORERIA

COMPTABILITAT

PATRIMONI

LICITADORS
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Per implantar l’e-Administració abans de 2015 es digitalitzaran tots els 
tràmits administratius, es finalitzarà la incorporació de la signatura elec-
trònica (DNI electrònic) i es farà una migració de tots els registres cap al 
format digital, la qual cosa necessàriament requerirà noves inversions en el 
sector privat.

Pot considerar-se com un assaig previ a tan ambiciós pla el projecte 
estratègic per a la implantació de noves tecnologies ha estat la factura elec-
trònica, coordinat per l’empresa pública estatal Red.es.

3. La factura electrònica

La factura correctament emplenada és l’únic justificant fiscal que 
dóna al receptor el dret de deducció de l’impost IVA. Segons Expan-
sión20 es calcula que a Espanya es generen més de 4.500 milions de 
factures a l’any. Els estalvis que la factura electrònica pot suposar per 
al conjunt d’Espanya s’eleva a més de 15.000 milions d’euros a l’any 
(1,5% PIB).

El portal especialitzat www.facturae.es recull i actualitza la informa-
ció tecnicolegal entorn de l’ús i tramitació de les factures electròniques, i 
l’esquema de referència actual és el format XML Facturae 3.2. Està en es-
tudi l’evolució cap a un format 4.0 que s’alineï amb els esquemes que 
s’estan adoptant a nivell internacional (UN/CEFACT o UBL). 

Es tracta d’un format estructurat que garanteix a més l’autenticitat i 
integritat del seu contingut, atès que exigeix la signatura electrònica reco-
neguda de l’expedidor de la factura (si bé aquesta imposició va en contra-
posició de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 
2006, relativa al sistema comú de l’IVA, pel qual explícitament s’indica als 
estats membres que no exigeixin aquest requisit, que de fet s’ha postulat 
com un dels impediments tècnics per a l’adopció general i interoperabilitat 
de les factures electròniques).21

En la gestió de les factures d’una entitat pública es distingeixen diver-
ses fases o etapes, com es pot observar a la Figura 2, de manera que el 
circuit comença amb la presentació de la factura a través del portal o seu 
electrònica de l’entitat o plataformes de facturació, i acabant en el punt 

20. Diari Expansión, edició de 23 de març del 2009: http://www.expansion.com/hemerote-
ca/2009/03/23/index.html.
21. Vegeu l’art. 229 de la Directiva: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?ur 
i=OJ:L:2006:347:0001:0118:es:PDF.
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d’origen, ja que el proveïdor en pot fer un seguiment, consultant el seu 
històric, els passos que ha seguit des que es registra fins que es paga, pas-
sant per l’aprovació i les diferents fases comptables. 

Figura 2. Etapes en la gestió de factures.

Cal tenir en compte que la factura electrònica soluciona o beneficia 
sempre dues parts (emissor i receptor), per la qual cosa, a més de ser un 
document electrònic, incita a abordar un altre problema més gran, sovint 
menystingut o ignorat, que és el de la interoperabilitat i connexió entre 
anònims. Al final, la factura electrònica en si mateixa aporta beneficis en 
els extrems només si es garanteix el canal de comunicació.

és per això que juntament amb l’impuls de la factura electrònica i de-
finició d’un estàndard de format d’intercanvi de dades, han aflorat diverses 
plataformes públiques i privades per facilitar la connexió entre els dife-
rents sistemes d’informació inicialment desacoblats i anònims.

Les administracions públiques són els receptors per naturalesa de la 
factura electrònica i per tant han de comptar amb sistemes d’informació 
comptables que els permeti rebre factures electròniques des de diversos 
canals i mitjans, tant electrònics com a presencials.

Així, a dia d’avui un ajuntament pot rebre una factura electrònica 
FACTURAE 3.2 a través del seu portal o seu electrònica, o bé des d’una 
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plataforma de facturació electrònica (com E.FACT22 proporcionat de for-
ma gratuïta pel Consorci AOC a Catalunya per a tots els municipis de la 
comunitat autònoma), o bé a través d’un procés de compulsa o digitalitza-
ció certificada d’una factura en paper (i en última instància sempre a partir 
d’un fitxer independent i de forma manual).

Quan es considera la factura electrònica, sovint es discuteix sobre els 
beneficis de l’intercanvi electrònic d’informació (immediatesa, segure-
tat, estalvi de costos, etc.). Aquests beneficis són més grans quan el re-
ceptor de la factura és una administració pública. El principal motiu 
d’aquesta afirmació resideix en la realitat que una factura segueix un 
procediment administratiu de tramitació i aprovació complex, que sovint 
suposa la fiscalització d’operacions comptables prèvies, contractes, in-
formes tècnics, confrontació d’albarans i circulació de la factura per di-
versos empleats públics i càrrecs polítics. 

Per això, la implantació de la factura electrònica a la pràctica suposa 
que a tots els participants i intervinents en el procés d’aprovar-la (pràctica-
ment tots els serveis d’una administració) han de disposar d’eines infor-
màtiques que permetin la visualització, comparació i en última instància 
aprovació (sovint amb signatura electrònica reconeguda) del document 
inspeccionat.

Aquest procés de modernització implica necessàriament la col·labo-
ració dels diferents serveis i departaments administratius, la definició i 
racionalització dels circuits d’aprovació, així com la formació i assimilació 
de noves eines de gestió electrònica per als funcionaris.

Aquestes eines, sistemes de gestió de documents i expedients elec-
trònics, de tramitació electrònica i de signatura electrònica de docu-
ments, són avui dia eines tan elementals en la gestió pública com els 
tradicionals paquets d’ofimàtica que van reemplaçar temps enrere les 
màquines d’escriure.

Efectivament, la majoria de les implantacions d’administració electrò-
nica a Espanya implica l’adopció (sovint seguida d’un procés liderat pel 
Departament d’Informàtica o de Modernització, o bé de l’àrea d’Intervenció 
o Tresoreria, principals interessats a millorar l’eficiència de la seva enti-
tat...) d’aquest tipus d’eines innovadores que permeten en primer lloc agili-
tar la tramitació per l’estalvi de temps evitable en el trasllat de documenta-
ció, i en segon lloc, possibilitar altres escenaris de millora de la produc tivitat, 
gràcies a una millor governació i control dels recursos implicats. 

22. Més informació sobre la plataforma E.FACT: http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_
site/content/view/full/937. 
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A més, aquests sistemes de gestió electrònica augmenten la trans-
parència, privadesa i seguretat de la informació, facilitant el compliment 
de la Llei de Protecció de Dades, gràcies a un control més granular sobre 
les dades que un usuari autoritzat pot consultar. Els gestors de documents 
electrònics més avançats inclouen mecanismes d’encriptació i auditoria in-
tegrats en la base de dades així com sistemes de tamperproof basats en 
signatura electrònica avançada seqüencial o ús de tècniques similars basa-
des en hashing que permeten detectar qualsevol alteració o manipulació 
indeguda). 

Quan aquests sistemes de gestió electrònica s’integren amb els tradi-
cionals aplicatius de gestió economicofinanciera, les funcionalitats de con-
trol del pressupost i tresoreria milloren notablement. Per exemple, no es 
permet la comptabilització fins que la factura no està aprovada per la rela-
ció de càrrecs establerta, o bé no es permet emetre una ordre de pagament 
fins que una relació comptable no hagi estat aprovada a través de la signa-
tura de la resolució o decret associat.

Implantar la factura electrònica en les AP, prepararà l’organització per 
abordar nous escenaris. En aquest cas, la tecnologia per se una vegada més 
només pot catalitzar noves oportunitats de modernització. Una vegada 
adoptada la factura electrònica i integrada en els sistemes de gestió econo-
micofinancera, el següent pas coherent és estendre la tramitació electròni-
ca a tota l’àrea de despeses de l’entitat. 

Aquest projecte, a més de la implantació d’un aplicatiu de gestió eco-
nomicofinancera preparat per suportar tota la tramitació en totes les fases 
de la despesa, implica la catalogació de tots els documents administratius, 
tant els documents de suport de les operacions comptables com qualsevol 
altre document relacionat que contribueixi a validar els anteriors (per 
exemple, albarans, contractes, informes tècnics, documents de fiscalitza-
ció, etc.).

Associat al procés administratiu de tipificació de la documentació, i de 
forma similar a com es va abordar el projecte d’implantació de la factura 
electrònica, és obligat analitzar, definir i configurar el sistema de gestió 
electrònica per incloure els diferents aprovadors (revisors, signataris, etc.) 
dels documents que donen suport a les operacions comptables. 

Als circuits relacionats amb l’aprovació o rebuig dels documents elec-
trònics se sol denominar sistemes de «docu-flow», enfront dels sistemes 
«work-flow», més orientats als circuits que representen procediments i que 
solen involucrar múltiples documents, etapes i un tipus d’accions diferents, 
com l’emissió de notificacions electròniques o el control automàtic de ter-
minis.
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Contemplat el procés de factura electrònica, i més enllà, la tramitació 
digital de l’àrea de despesa d’una entitat pública, un següent nivell de sofis-
ticació electrònica podem trobar-ho en la implantació d’un sistema de con-
tractació electrònica. 

4. La contractació electrònica

Aquests sistemes permeten implementar complexos procediments ad-
ministratius que afecten múltiples departaments, involucren diverses apli-
cacions i sistemes de gestió heterogenis i solen comunicar-se fins i tot amb 
sistemes i agents externs com les seus electròniques, butlletins oficials i 
fins i tot plataformes d’altres administracions, com la pròpia Agència Tri-
butària i altres ens regionals.

Efectivament, un projecte d’implantació de contractació electròni-
ca implica múltiples departaments (informàtica/modernització, compta - 
bilitat, intervenció, tresoreria, compres/contractació i gestió patrimonial, 
així com fa partícips un nombre més gran d’usuaris i equips informà tics) 
així com sol requerir una labor prèvia de consultoria per a l’adequa- 
ció dels sistemes de gestió a la normativa local i racionalització de pro-
cessos.

Totes les fases habituals en un procediment de contractació pública 
estan contemplats en la plataforma de contractació electrònica, necessària-
ment suportada en eines de gestió documental, signatura electrònica i ex-
pedients electrònics, on sobre una interfície específica s’executen els dife-
rents tràmits, des de l’inici, obertura i aprovació de l’expedient fins al seu 
tancament després de l’adjudicació, formalització, execució i facturació, 
tots ells realitzats electrònicament.

Habitualment aquestes plataformes es divideixen en dos grans compo-
nents: una part de frontoffice, o disponible via web a participants externs a 
l’entitat, i una altra de backoffice o sistemes de gestió interns.

Entre els elements de frontoffice, es troba el portal de contractació, en 
el qual s’accedeix al conjunt de solucions, com són el perfil de contractant, 
on es publiquen els expedients de contractació en les seves diferents fases, 
el mòdul de licitació i subhasta electrònica, registre oficial de licitadors i 
altres no específics de la contractació electrònica però que també en for-
men part, com el registre telemàtic, sistema de notificacions, incorporació 
de factures electròniques, etc. 

En el backoffice es troba la tramitació dels expedients de contractació, 
suportada en una eina BPM que al mateix temps s’integra amb altres mò-
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duls de gestió com són el registre d’entrada/sortida de documents, el siste-
ma de gestió comptable, tercers i territori, patrimoni o tresoreria, entre al-
tres. 

Des del punt de vista dels proveïdors de solucions i serveis TIC, la 
primera dècada del segle xxi i en plena expansió econòmica, ha estat 
motivada per la investigació i desenvolupament de nous sistemes d’in- 
formació que abordin amb garanties la implantació de l’admi nistració 
electrònica a les àrees de les AP orientades a l’activitat econòmica (re-
captació, comptabilitat, intervenció, tresoreria, patrimoni, nòmines) en- 
front de l’administrativa (estadística, registre, contractació, recursos 
humans), on el principal protagonista és la signatura electrònica reco-
neguda així com la consolidació de terceres parts de confiança i enti-
tats de certificació. 

En 2011, i a causa de l’actual constricció pressupostària, estem assis-
tint a una demanda creixent de solucions en totes les àrees, que facilitin el 
control de la despesa, evitar la morositat, i també augmentin l’eficiència 
dels departaments a través de sistemes de gestió de processos de negoci 
(Business Process Management o BPM) que permetin analitzar, dissenyar, 
implementar i monitoritzar els procediments administratius. 

En efecte, es tracta de fer un pas més en la digitalització de la gestió 
pública, no ja en termes d’operar amb documents i expedients electrònics, 
sinó dels propis procediments i la seva vinculació amb els diferents actors 
que hi participin.

Com es pot deduir pel volum del canvi que suposa la implantació de 
l’administració electrònica en tota la seva extensió, cal comptar amb un pla 
estratègic que involucri un lideratge de primer nivell, la participació de tots 
i cadascun dels actors involucrats, des de caps de servei fins a usuaris fi-
nals, així com d’una inversió econòmica considerable, el retorn de la qual, 
en la mateixa línia que el TCO (Total Cost of Ownership) ha de considerar 
no solament el cost de la implantació i estalvis interns, sinó també altres 
efectes indirectes, com la modernització i dinamització de l’ecosistema 
econòmic local o regional.

Les Diputacions Provincials s’estan configurant en aquest panorama 
com un agent impulsor clau a través de les competències reconegudes en la 
Llei de Bases de Règim Local de coordinació i suport a les entitats locals que 
no disposen de la capacitació tècnica o pressupostària necessària i que es 
trobin dins de la seva demarcació territorial. Aquestes entitats estan co-
mençant a valorar TICs basades en computació en el núvol com a fórmula 
per millorar l’eficiència dels seus centres de procés, sempre amb la conside-
ració de núvol privat. En efecte, s’està produint un moviment cap a la conso-
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lidació i concentració de centres de dades a tot el món i, encara que solament 
estigui justificat per l’estalvi de costos d’explotació, el Cloud Computing està 
arribant a totes aquelles entitats que, després d’un procés de consolidació i 
virtualització de servidors, necessiten major flexibilitat en l’operativa de ser-
veis crítics, així com un major ample de banda en les seves connexions amb 
els ajuntaments que conformen els plans provincials. 

De fet, l’e-Administració en la fase actual està promovent una renovació 
i ampliació exponencial dels sistemes d’emmagatzematge actuals, tradicio-
nalment enfocats a models relacionals i OLTP, passant a sistemes d’emmagat-
zematge massiu on prolifera la informació no estructurada (vídeo, fotografia, 
documents electrònics en format binari, principalment PDF). 

és fonamental que la classe política assumeixi la reflexió necessària 
que exigeix una societat moderna, connectada i millor informada que mai, 
i estableixi els seus fulls de ruta i posi els mitjans necessaris, no solament 
per complir els objectius d’estalvi i màxima eficiència de la despesa, sinó 
per, una vegada superats tots els obstacles, assegurar la continuïtat del nou 
model teixit considerant els resultats dels projectes d’implantació d’e-Ad-
ministració com a infraestructures crítiques que han de supervisar i man-
tenir, com es pot esperar de qualsevol altre servei bàsic.

No són poques les ocasions en què en diversos fòrums i congressos on 
es mostren casos d’èxit d’e-Administració (Diputació de Barcelona, Ajun-
tament d’Alacant, Manises, Regió Nord-oest Digital de Madrid...) el veri-
table motor del canvi es trobi en les persones, tant caps de servei com 
usuaris finals, que participin en la visió. Efectivament, en aquesta reengin-
yeria del model de gestió de les AP, necessàriament ha d’involucrar-se la 
funció pública i no solament a l’estament polític.

5. La Funció Pública 2.0

En els últims anys el fenomen de la Funció Pública 2.0 ha anat emer-
gint en paral·lel a la modernització o inclusió de noves tecnologies en les 
administracions públiques (tradicionalment entesa com a iniciatives provi-
nents d’àrees o departaments més avesats en aquests temes), i en aquests 
moments representen diversos focus de debat sobre les funcions i també 
limitacions de responsabilitat de les persones que exerceixen tota activitat 
remunerada en l’exercici o al servei de l’activitat pública en un entorn cada 
vegada més connectat, on la frontera entre persona i empleat es difuminen 
cada vegada més i a mesura que més i més professionals públics exerceixen, 
col·laboren i participen en xarxes socials. 
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Diverses administracions públiques, com la Diputació de Barcelona, 
estan implantant solucions de xarxes socials en les seves intranets com a 
eina bàsica de col·laboració entre departaments, a fi de propiciar debats 
que girin entorn de les necessitats dels empleats públics, més enllà del 
tradicional tauló o intranet de l’empleat. 

L’ús de xarxes socials professionals, com LinkedIn, per part d’empleats 
públics, és encara incipient a Espanya, però demostra un interès creixent en 
la modernització de l’activitat del propi empleat públic (que per cert ja 
s’anunciava com a necessari en l’Estatut Bàsic d’Empleat Públic introduït 
en la Llei 7/2007 incorporant la carrera horitzontal i la introducció del 
perfil de Directiu Professional23).

El debat sobre la Funció Pública 2.0 està lligat en part al fenomen de 
Open Government, que bàsicament es refereix a l’ús de les tecnologies per 
fer que les administracions públiques i governs fomentin la transparència, 
la col·laboració i la participació. El president Obama va impulsar definiti-
vament aquest concepte el 2009 a través del seu Manifest Memorandum on 
Transparency and Open Government, en el qual s’estableixen principis bà-
sics aplicables a Governs 2.0 i que poden generalitzar-se en tota societat 
desenvolupada.

Segons la guia «Open Government. 10 idees per fer el teu Ajunta-
ment obert»,24», el Govern Obert o Open Government defineix una 
nova forma de comunicació permanent i transparent entre l’Admi nis-
tració i els ciutadans, bidireccional, mitjançant la qual s’aconsegueix la 
participació efectiva en els processos de decisió, col·laboració i control 
de l’Administració. Entre aquestes recomanacions es troben fer la seu 
electrònica més «social» (terme referit a eines de participació i interac-
ció, com a fòrums, wikis, sindicació de continguts), participació (no 
només presència) i escolta activa en xarxes socials, plataformes de 
col·la boració i participació ciutadana o l’ús de OpenData, la trans-
parència en la gestió i la gestió del canvi.

L’obertura de les dades públiques en possessió de les administracions 
a la ciutadania, activitat coneguda com OpenData, és un pilar bàsic de la 
modernització de les administracions públiques i de l’OpenGovernment, 
ja que el mer exercici d’inventariar, reordenar, transformar i harmonitzar, 
ja resulta en una millora de l’eficiència dels sistemes d’informació i pos-

23. En referència als articles 13 i 16 de la Llei 7/2007 de l’Estatut Bàsic d’Empleat Públic: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/a16270-16299.pdf.
24. Guia «Open Government. 10 idees per fer el teu Ajuntament obert», publicada per la 
Xarxa de Municipis Digitals de Castella i Lleó: http://issuu.com/orsicyl/docs/open_govern-
ment._10_ideas_para_hacer_tu_ayuntamiento?mode=a_p.
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sibilita nous escenaris de col·laboració. Avui dia la informació consti-
tueix un recurs essencial per desenvolupar qualsevol tipus d’activitat en 
la societat. Vivim en l’economia del coneixement, una economia caracte-
ritzada per utilitzar la informació com a element fonamental per generar 
valor i riquesa. 

En aquesta línia, la Directiva 2003/98/CE25 sobre reutilització de la 
informació del sector públic assenyala que l’evolució cap a la societat de  
la informació del coneixement afecta la vida de tots els ciutadans, en 
permetre’ls adquirir el coneixement mitjançant nous mitjans. En aquest 
context, els continguts digitals exerceixen un paper molt important.

Efectivament, les administracions públiques disposen d’una ingent 
quantitat d’informació disseminada en l’actualitat entre més de 8000 ens 
públics i organismes, informació tant estructurada com desestructurada i 
les possibilitats de la qual de reutilització i aplicació per dinamitzar també 
el sector privat són molt importants en un escenari on cal propiciar la inno-
vació i creació de nous serveis al ciutadà. 

Informació demogràfica i estadística, tributària i fiscal, cartes de ser-
vei i procediments, activitat política i de govern (actes, bàndols, ordenan-
ces...), activitats econòmiques, assumptes socials, activitats educatives, 
medi ambient, meteorologia, oci i turisme, salut, seguretat i interior, trans-
port i mobilitat, treball i ocupació, urbanisme i territori, habitatge, etc. Tota 
aquesta informació gestionada tradicionalment per aplicacions de gestió en 
els diferents serveis municipals disposada en formats oberts i estàndards 
(XML, PDF/ISO 19005, RDF) a través de la xarxa suposarà sens dubte un 
revulsiu de noves oportunitats per al teixit empresarial i per a la societat en 
general com a benefactors de nous serveis dinàmics basats en la informa-
ció local. Les noves tecnologies en mobilitat i geolocalització, així com 
nous serveis connectats a les diferents bases de dades dels ajuntaments, 
permetran el descobriment i coneixement de la riquesa cultural i patrimo-
nial dels nostres municipis, així com potenciaran sectors tan estratègics 
com el turisme.

En l’era digital, especialment la indústria de continguts digitals, en 
creixement al nostre país, utilitza grans quantitats d’informació i desperta 
un enorme interès entre els ciutadans i de forma molt especial entre els 
emprenedors i tots els agents implicats (creadors, productors, editors, dis-
tribuïdors, agregadors i operadors), tant per les expectatives de creixement 
de la indústria en el futur proper, com per l’enorme repercussió en els hà-

25. Directiva 2003/98/CE sobre reutilització de la informació del sector públic: http:// eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0098:ES:HTML. 
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bits i en la forma de vida dels ciutadans a l’hora d’entendre l’oci, el treball 
i en general, la seva vida quotidiana.

El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, a través de la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI), 
i de l’entitat pública empresarial Red.es, adscrita a aquesta Secretaria 
d’Estat, conscient del potencial de la informació generada per les Adminis-
tracions públiques per al desenvolupament de la societat de la informació, 
ha endegat el Projecte Aporta, que és desenvolupat en col·laboració amb el 
Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. 

El Projecte Aporta vol contribuir a situar Espanya en l’avantguarda 
europea en matèria de reutilització de la informació del sector públic26. 
Emmarcat dins del Pla Avança2, promou una cultura de reutilització de 
la informació en l’àmbit de l’Administració pública, conscienciant de la 
importància i el valor que té la informació del sector públic i la seva 
reutilització, i vol facilitar la posada a disposició per part de les Admi-
nistracions i organismes públics de la informació disponible, aprofitant 
així el potencial del mercat de reutilització de la informació pública a 
Espanya. 

No obstant això, OpenData és molt més que publicació de continguts 
públics. Si bé a dia d’avui el focus està situat en esforços per extreure i fer 
accessible aquesta informació de forma lliure i estàtica, potser el més relle-
vant del moviment OpenData és l’interès a connectar i relacionar informa-
ció en un pla més humà. La meta del projecte Linking Open Data27 per 
exemple, del Consorci World Wide Web, promotor de diversos estàndards 
web que avui s’exploten en qualsevol sistema d’informació, és ni més ni 
menys que estendre la web tal com la coneixem amb informació semàntica, 
és a dir, estructurada i catalogada de manera que pot ser interpretada i re-
lacionada per motors de cerca de nova generació (Semantic Web Search 
Engines).

Així, el projecte dbpedia.org permet, gràcies a tecnologia RDF, cer-
ques en l’enciclopèdia WikiPedia tan sofisticades com «obtenir tots els 
jugadors de futbol, que han jugat com a porters per a clubs que tinguin es-
tadis de més de 40.000 espectadors i que hagin nascut en un país amb més 
de 10 milions d’habitants», o «gent que hagi nascut a Berlín abans de 
1900», o «pel·lícules franceses».

Com podem sospitar, si executem una cerca literal en qualsevol cerca-

26. Vegeu més informació sobre el projecte Aporta a http://www.aporta.es.
27. Linking Open Data Community Project: http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/
CommunityProjects/LinkingOpenData.
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dor web com Google, el resultat serà un conjunt de pàgines web que conte-
nen aquests termes, però no aquesta informació.

Publicant la informació en format RDF i enllaçant-la a altres fonts a 
través de RFD links, podrem a més navegar des d’un element d’informació 
d’una font de dades a altres dades relacionades mitjançant un navegador 
amb suport de web semàntica, afavorint noves formes d’exploració del co-
neixement dispers (a diferència de la navegació d’un lloc web, o «sitja 
d’informació» a un altre lloc web). Al setembre de 2010 s’han comptabilit-
zat 25 mil milions de tripletes RDF i 395 milions d’enllaços RDF28.

Finalment, i compartint el caràcter de col·laboració, trobem diverses 
iniciatives en relació al Programari Lliure, moviment que promou una «de-
mocratització» del programari que operen les AP a través de nous tipus de 
llicenciament i condicions d’explotació. L’impacte real del Programari 
Lliure en les AP està subjecte a diferents interpretacions i consideracions. 
El CENATIC, Centre Nacional de Referència d’Aplicació de les Tecnolo-
gies de la Informació i la Comunicació (TIC) basades en fonts obertes, està 
conduint un estudi global de l’ús de Programari Lliure a Espanya. Aquest 
inventari estarà disponible pròximament, a la fi de novembre de 2011. 

Aquestes (seus i tràmits electrònics, reenginyeria i racionalització de 
procediments, participació i col·laboració oberta, OpenData, Programari 
Lliure) podrien considerar-se les últimes tendències en noves tecnologies 
en les AP. L’equip que conformem SAGE Administracions Públiques hem 
compartit experiències molt positives amb clients des de fa més de 10 anys 
en l’àmbit de la modernització d’administracions públiques, a l’albor del R. 
D. Llei 14/99 de Signatura Avançada, des de la incorporació de la signatu-
ra electrònica als processos comptables i abordant problemàtiques entorn 
del document electrònic fins a projectes més actuals i integrals d’e-Admi-
nistració que inclouen la implantació de seus i procediments electrònics en 
el marc de projectes supramunicipals en què intervenen centenars de mu-
nicipis i milers d’usuaris. 

No hi ha dubte que aquest camí es va accelerar amb la incorporació de 
nous dispositius, productes i serveis i que les AP evolucionaran cap a una 
i-Administració, Administració Pública Intel·ligent, que incorpori no sola-
ment millores en la qualitat dels serveis que ofereix a través de noves tec-
nologies, sinó en l’adaptabilitat, integritat i transparència que tant Open-
Government com OpenData poden proveir al ciutadà.

28. Una tripleta és un fet, una relació ternària entre un objecte, un predicat o propietat i un 
valor e vegeu: http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework.
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6. Conclusions

Hem vist com existeix de facto un impuls molt important per part dels 
governs estatals i europeus en propulsar l’adopció de l’administració elec-
trònica, ja que es configura com un dels eixos estratègics per a la competi-
tivitat d’Europa en una societat més global i connectada que mai.

La qüestió de fons, per què?, acompanyada de justificacions en estalvi 
de costos i major productivitat, ha deixat pas al per què no?, que emana 
d’una nova cultura digital, de l’e-Ciutadà, el planter més avesat del qual 
queda representat per les generacions X, Y, ... Z.

En aquest nou escenari d’hiperconectivitat, de major proximitat de la 
informació, apareixen o se sintetitzen altres ingredients del canvi, que po-
drien agrupar-se sota el prefix de «Open» i que permetran noves formes de 
producció, col·laboració i explotació de serveis públics, el model de gestió 
dels quals es distanciarà progressivament de la tradicional oficina d’atenció 
central basada en gestió de cues al voltant de sitges d’informació, cap a un 
model en xarxa, multicanal, i que brindi més autonomia i interoperabilitat 
als diferents actors.
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