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LLEI 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al 
sector públic de Catalunya

Aplicació de la Llei als ens locals de Catalunya (Disposició 
Adicional Tercera)

Les disposicions del títol III són aplicables als ens locals de 
Catalunya, d'acord amb llurs disponibilitats pressupostàries i 
les característiques demogràfiques, organitzatives, de 
dimensió i de capacitat de gestió que tenen. En tots els casos i 
atenent aquestes característiques, el Pla de desenvolupament 
de l'ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya 
ha de preveure un calendari per a la seva aplicació progressiva, 
el qual ha de tenir en compte les disponibilitats dels recursos 
corresponents per a la seva consecució



Mesures per a incentivar l'adaptació a la Llei 
de l'Estat 11/2007 (Disposició Transitòria 
Primera)

S'ha d'elaborar, en el termini de sis mesos
des de l'aprovació d'aquesta llei, un Pla de 
desenvolupament de l'ús dels mitjans 
electrònics del sector públic de Catalunya, 
que ha d'incorporar mesures específiques 
per a facilitar l'adaptació a la Llei de l'Estat 
11/2007, d'acord amb el que estableix la 
disposició adicional segona



Ús de la factura electrònica (Disposició 
Adicional Sisena)

Les entitats que integren el sector públic de 
Catalunya han de garantir l'acceptació de 
factures electròniques en el termini de sis 
mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta 
llei i n'han de promoure l'extensió entre llurs 
proveïdors. 



Informació general del sector públic (Article 10)

Les entitats que integren el sector públic han de difondre, en 
l'àmbit de llurs competències, per mitjans electrònics, la 
informació següent:

a) Informació sobre l'organització, que permeti als ciutadans 
conèixer l'organització administrativa, les competències de 
les entitats que integren el sector públic, les autoritats, el 
personal directiu i el personal a llur servei responsables de 
la tramitació dels procediments administratius i de la 
prestació dels serveis públics, i també la relació 
actualitzada dels llocs de treball, de llurs funcions i les 
taules retributives corresponents



Informació general del sector públic (Article 10)

b) Informació sobre els procediments que són d'interès per als 
ciutadans i, en particular, els que fan referència als requisits 
jurídics i tècnics que estableix l'ordenament jurídic per als 
projectes, les actuacions o les sol·licituds; els procediments 
administratius que tramiten, precisant-ne els terminis i el sentit 
del silenci; el perfil de contractant; les convocatòries i les 
resolucions d'ajuts i subvencions; l'accés i la selecció del 
personal, i el Catàleg de dades i documents interoperables que 
són en poder de les administracions públiques



Informació general del sector públic (Article 10)

c) Informació sobre l'activitat, que inclou la que fa 
referència a les actuacions que duen a terme les 
entitats que conformen el sector públic i, en 
particular, la informació relativa als serveis públics 
prestats, les prestacions previstes, llur disponibilitat 
i les cartes de serveis, i també la informació relativa 
als acords que prenen les entitats del sector públic, 
d'acord amb el que estableix llur normativa 
reguladora



Informació general del sector públic (Article 10)

d) Informació sobre la normativa en vigor aplicable 
en l'àmbit de llurs competències, sens perjudici de la 
publicació dels diaris oficials a la seu electrònica 
corresponent
e) Informació d'interès general per als ciutadans, 
com ara informació cartogràfica o informació sobre 
el trànsit, el temps, el medi ambient, la cultura, la 
salut i l'educació, sens perjudici de les obligacions 
d'informació que imposa la normativa específica 
corresponent



Informació general del sector públic (Article 10)

Les entitats locals han de publicar en llur seu electrònica les 
actes de les sessions del ple. En llur publicació, s'han de tenir 
en compte els principis i les garanties que estableix la 
normativa de protecció de dades i la de protecció del dret a 
l'honor i a la intimitat. A aquests efectes, s'hi poden incloure 
dades de caràcter personal sense comptar amb el 
consentiment de la persona interessada, si es tracta de dades 
referents a actes debatuts al ple de la corporació o a 
disposicions objecte de publicació en el butlletí oficial 
corresponent. En la resta de supòsits, sens perjudici del que 
disposin altres lleis, la publicació únicament és possible si es 
compta amb el consentiment de la persona interessada o les 
dades no es poden, en cap cas, vincular amb la persona 
interessada mateixa



Participació pública per mitjans electrònics (Article 
12)

Les entitats del sector públic han de fomentar l'ús 
dels mitjans electrònics per a canalitzar la 
participació dels ciutadans i les empreses en 
l'activitat administrativa, i també en els tràmits 
d'informació pública en l'elaboració de disposicions 
de caràcter general.



Reducció de les taxes i els terminis (Article 18)

Les entitats del sector públic, d’acord amb el que estableix la 
legislació vigent, han d’impulsar, quan els ciutadans usen els mitjans 
electrònics en la tramitació dels procediments administratius, les 
mesures següents:

La reducció de les taxes, que ha d’ésser proporcional a l’impacte 
econòmic que es deriva d’incorporar els mitjans electrònics en la 
tramitació dels procediments administratius.

La reducció dels terminis dels procediments, que no pot afectar els 
principisde celeritat, d’ordre ni d’oficialitat i que ha de tenir en compte 
l’economia processal que pot comportar l’ús dels mitjans electrònics i 
també els diversos canals per mitjà dels quals es pot tramitar el 
procediment administratiu



De les relacions entre el sector públic de Catalunya 
per mitjans electrònics:

Marc d´interoperabilitat entre el sector públic de 
Catalunya: L´instrument del sector públic de 
Catalunya per a garantir els nivells necessaris 
d’interacció i integració en els aspectes tecnològics, 
semàntics i organitzatius dels seus processos 
mitjançant l’ús intensiu de les tecnologies de la 
informació i la comunicació



KEEP IT SIZE!

No anar més enllà de les     
pròpies possibilitats!
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