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1. La notificació electrònica en el Pla 

d’eAdministració



Serveis específics i carpetes

personalitzades.

Aglutinació de la informació i 

tractament diferenciat a cada 

col·lectiu

Personalit

zació

Ubiqüitat

Processos

Facilitar l'accés a 

l’administració

en qualsevol moment,

des de qualsevol lloc i

amb qualsevol dispositiu

Millorar l’eficàcia i l’eficiència de 

l’organització, redissenyant les formes 

de treballar i renovant els sistemes

Servei més simple i àgil al ciutadà, allà on es trobi
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Eixos de l’eAdministració



Prevista a l’articles 30 de 

l’Ordenança Reguladora de 

l’Administració electrònica de 

Barcelona

“La notificació electrònica es practicarà utilitzant mitjans 

electrònics quan la persona interessada hagi assenyalat 

aquests mitjans com a preferents o expressi el seu 

consentiment a la seva utilització, en els procediments 

administratius que es tramitin per via electrònica.”
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La notificació electrònica



2. La notificació electrònica a l’Ajuntament de 

Barcelona 



La notificació electrònica a l’Ajuntament de Barcelona 

L’Ajuntament està utilitzant diversos sistemes de notificació amb ús de mitjans 

electrònics. 

En els processos de re-enginyeria es treballa per eliminar la notificació, substituir-la per 

una comunicació o incorporar el sistema de notificació més adient
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Cas 1. Notificacions en paper mitjançant la interoperabilitat entre sistemes de gestió 

municipal i sistemes de les empreses notificadores (EDITRAN) 

Cas 3. Notificació electrònica de les llicències d’obres a la via pública d’ACEFAT (eNotum / 

Carpeta de l’empresa)

• i el 2012... Llicències d’obres majors i sancions de trànsit

Cas 2. Notificacions amb ús de mitjans electrònics:

• Notificació per SMS de multes on-line

• Notificacions de la contractació menor amb correu electrònic i còpia autèntica (validació 

a la seu electrònica municipal)



Cas 1. La notificació interoperada amb sistemes externs
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En marxa des de l’any 2003, genera 3 milions de notificacions l’any

 Què es notifica?

• Les notificacions referents a processos 

tributaris, i sancionadors (multes trànsit i 

ordenances municipals), llicències d’obres, i 

inspeccions

 Com es notifica?

• Els sistemes municipals generen un avís per 

correu electrònic (amb la còpia autèntica de 

la resolució verificable a la seu electrònica) i, 

en pararl·lel, generen les notificacions que 

són enviades a una empresa externa que 

realitza la notificació en paper (impressió i 

repartiment)

• La resposta de la notificació es torna a 

integrar en els sistemes municipals. 

(EDITRAN, ...)



Cas 2. La notificació amb ús de mitjans electrònics
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Notificacions per SMS de multes on-line

 Què es notifica?

• Es notifica a les empreses i professionals que gestionen flotes de 

vehicles i tenen conveni amb l’Ajuntament que un vehicle ha estat 

sancionat, a fi efecte que l’empresa pugui indicar qui és el 

conductor a sancionar

 Com es notifica?

• S’envia un SMS a l’empresa en qüestió avisant-la que té multes per a 

requalificar. L’empresa accedeix al sistema Mol (multes on-line) i 

identifica el conductor.

• El SMS s’envia a través de la plataforma Lleida.net que permet 

descarregar-se un certificat de lliurament i de lectura d’aquest SMS

En marxa des de gener del 2010, la mitja d’enviament de SMS és d’uns 
1.000/1.100 setmanals



Cas 2. La notificació amb ús de mitjans electrònics (cont.)
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Notificacions de la contractació menor amb 

correu electrònic i còpia autèntica

 Què es notifica?

• Notificacions relatives als contractes menors

 Com es notifica?

• Durant la fase de licitació del contracte el 

proveïdor accepta d'ésser notificat mitjançant 

email i facilita l'adreça electrònica on se l'ha de 

notificar

• Un cop el contracte s'ha adjudicat, l’expedient 

electrònic desencadena l'automatisme que 

composa el mail de notificació en base a un text 

introductori i una còpia electrònica imprimible de 

la resolució del contracte, que s’envia al email de 

l’empresa. Això és verificable a la seu electrònica

En marxa des del 14 de maig de 2010, ha generat més de 1.300 des de la 
posada en marxa



Cas 3. Carpeta de l’empresa - eNotum
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 Què es notifica?
• Es notifica a les empreses promotores d’obres a la via pública 

(ACEFAT). Actualment disponible per Agbar i en fse 
d’incorporació Endesa, Gas Natural, Telefónica i Ono.

• Al 2012 es notificaran totes les obres i les sancions de trànsit

 Com es notifica?
• Mitjançant el mòdul comú de notificació electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona (desenvolupat sobre eNotum) i el 
Portal de Tràmits / Carpeta de l’empresa

 Amb que s’integra?
• Amb l’expedient electrònic, amb la carpeta del ciutadà i de 

l’empresa, amb la signatura electrònica, Portal de Tràmits i els 
sistema de BackOffice 

Des de gener de 2010 disponible per les llicències d’obres de via pública 
d’ACEFAT per Agbar
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Inici

del Tràmit

1

Disponibilitat de 

la Notificació

3

Acceptació 

/ Rebuig

4

Resultat de la 

Notificació

5

Emissió i 

dipòsit  

de la 
notificació

2

El ciutadà o 
empresa es 
subscriu a rebre 
la notificació 
electrònica

L’aplicació 

que necessita 

notificar 

emet la 

notificació 

electrònica

El ciutadà o empresa 
rep per e-correu
l’avís que s’ha 
dipositat una 
notificació 
electrònica a la seva 
carpeta personal

La notificació està 

disponible a la 

Carpeta del ciutadà / 

empresa

El ciutadà o 
l’empresa 
accepta o 
rebutja la 
notificació 
electrònica

• S’integra la 

notificació a 

l’aplicació de 

gestió

• Es segueix el flux 

previst pel Tràmit

Evidència de 

Dipòsit

Consentiment 

empresa / 

ciutadà

Registre Entrada 

• E-correu de 
comunicació ciutadà

• Notificació 
electrònica 
dipositada a la 
Carpeta del 
Ciutadà/Empresa

Evidència final 

(acceptada, 

rebutjada o 

caducada) D
O

C
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.
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O

C
E
D
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L’eNotificació dins el procediment administratiu



Inici del procediment administratiu

El tràmit de la enotificació / el cas ACEFAT
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Un únic consentiment per 
tots els tràmits

Empresa

Portal Acefat
Sol·licitud de 

llicència 

Firma Document contracte 
amb l’Empresa, recull el 
consentiment 



Portal de 

tràmits
2007 2008 2009 2010

Visites (serveis 

informatius al 

portal de 

tràmits)

567.251 800.307 1.015.027 1.197.155

Tràmits web 414.196 540.180 678.874 834.138
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El 2010 1,3 milions si comptabilitzem el tràmit 

d’informació cartogràfica

Portal de Tràmits i Serveis

eNotificació a la carpeta de l’empresa



3. Claus de l’èxit de la Notificació electrònica



Claus de l’èxit
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1. Prescripció de la solució més idònia per cada cas

2. Integració a la carpeta de l’empresa

a. Accés a tota la informació d’un expedient 

3. Homogenitzar els Certificats admesos per diverses AP

a. Que els certificats admesos per la DGT, per la Generalitat, per l’AL ... 

Siguin els mateixos

4. Suport a l’usuari

a. Claredat en les recomanacions de l’Estació de treball (sistema operatiu i 

navegadors, disposar de Java 1.5 o superior, configuració del navegador, 

descarregar applets, execució de java ... )

b. Suport 

i... 5. Massa crítica!! que les AP 

notifiquin per mitjans electrònics 

processos que tinguin impacte en 

l’empresa i en el ciutadà

L’èxit serà l’ús de la notificació 

electrònica que comporti la reducció de 

la notificació en paper!



Gràcies per la vostra atenció

www.bcn.cat/egovernment


