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1. Administració electrònica

Els components de l’administració electrònica responen al marc normatiu i a les 
necessitats de transformació de l’administració 

Esquema alt nivell i componentsMarc normatiu

• Llei 10/2019, del 15 de febrer, de modificació del Codi de 

l’Administració (i Llei 9/2021, del 29 d’abril, de modificació 

de la Llei 35/2014)

• Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de 

confiança electrònica.

• Decret de 1 de juny de 2015 de Reglament de 

l’Administració Electrònica en l’àmbit de l’Administració 

General del Principat d’Andorra

Conceptes principals

• Relació telemàtica (amb obligació per a certs col·lectius) 

(dret)

• Gestió Electrònica del procediment administratiu 

(expedient i document electrònic i AAA)

• Interoperabilitat (dret)

• Accés, seguretat i garantia jurídica (dret)
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... On s’inclouen les iniciatives relatives a Govern

El programa pren un Marc de referència basat en pilars i verticals

2. Iniciatives de Govern
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... On s’inclouen les iniciatives relatives a Govern

El programa pren un Marc de referència basat en pilars i verticals

2. Iniciatives de Govern

Signatura electrònica 

Contractació electrònica

Gestor d’expedients, document electrònic i arxiu

Registre electrònic

Factura electrònica

Notificació electrònica

Seu electrònica

Gestió de representants

Digitalització de registres

Digitalització dels procediments interns

Desplegament relació electrònica amb l’administració

Evolució estratègica de l’arquitectura empresarial

Model organitzatiu de sistemes

Noves formes de treball TIC

Automatització

de processos

Administració

Electrònica

Gestió de les 

operacions

2021 2022 2023

Calendari
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...que enllaça amb l’anterior esquema general de l’Administració electrònica

Iniciatives Administració electrònica de Govern

2. 1. Administració electrònica

Desplegament de solucions en el marc 

de la confiança electrònica: permeten la 

identificació i la signatura per mitjans 

electrònics.

Signatura Electrònica

Desplegament de mecanismes per a utilitzar 

Mitjans electrònics en els procediments de 

contractació de les Administracions 

Públiques.

Contractació electrònica

Aplicatiu que permet la gestió del 

document electrònic d’acord amb el 

Model de gestió de l’expedient i el 

document electrònic

Gestor d’expedients

Cada Administració ha de disposar 

d’un registre general electrònic únic, 

en el qual s’han d’inscriure els 

assentaments corresponents i els 

moviments d’entrada i sortida de 

documents presentats o lliurats.

Registre electrònic

Actuació mitjançant la qual l’òrgan 

que dicta un acte administratiu ho 

comunica a la persona que resulta 

afectada. S’haurà d’efectuar per 

Mitjans electrònics.

Notificació electrònica

Adreça electrònica de 

l’Administració pública a 

través de la qual es pot 

accedir a la informació, 

als serveis i als tràmits 

electrònics.

Seu electrònica

Cal desplegar mecanismes que 

permetin a un representant actuar 

en el nom d’un interessat davant 

l'Administració.

Gestor de representants
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Mapa de processos i arquitectura empresarial

2.2. Automatització de processos

1. Creació de 
l’Oficina

2. Elaboració 
del mapa de 

processos

3. Priorització 
dels processos 

a implantar

4. Projectes de 
simplificació i 

implantació de 
processos

Oficina de Processos de 

l’Administració General

vs.
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... Per fer front als nous reptes digitals

Adequació estructural i operativa a les noves necessitats digitals

2.3. Gestió d’operacions

Persones

▪ Adequació organització

▪ UpSkilling-ReSkilling

▪ Gestió del canvi

▪ Focus en l’estratègia

Processos

▪ Noves metodologies

▪ Nous models de treball

▪ Catàleg de serveis

▪ Client al centre

▪ Millora contínua

Tecnologia

▪ Evolució tecnològica

▪ Serveis al núvol

▪ Estandardització

▪ Simplificació

▪ Avantatge competitiva
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Moltes gràcies


