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Context de transformació

Nova legislació

Enfocament creixent a la ciutadania i a la seva participació i satisfacció

Valors d’eficiència, simplificació administrativa, reducció de costos, 
millora contínua, innovació...

Incorporació d'estàndards i metodologies d’avaluació en les dinàmiques i 
processos de treball

Nous reptes i necessitat de millora contínua

Ús indispensable dels sistemes d’avaluació

Els sistemes d’avaluació ens permeten analitzar el moment en el que ens 
trobem i planificar els objectius i actuacions per continuar avançant en la 
millora dels serveis públics.



Model de maduresa en gestió documental 

Sistema per avaluar la transparència de les administracions públiques 
a través de la gestió documental en el seu back-office

Per assolir una transparència eficient, sostenible i de qualitat

Basat en el rigor dels estàndards tècnics i les obligacions legals en 
matèria de gestió documental i transparència

Dirigit a les administracions públiques catalanes

Compatible amb altres sistemes d’avaluació

Recull de bones pràctiques i directrius per a la millora

Guia per a l’eficiència, la simplificació i la reducció de costos
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Estructura del model

37 indicadors

4 nivells de 
maduresa

3 línies transversals 
d’actuació

ESTRATÈGICA

Funcionament, gestió i organització del 
sistema

OPERATIVA

Informació, dades i documents publicats

DE SUPORT

Mitjans tècnics i altres recursos



1 – Nivell Conscient

Coneixement dels principis bàsics i compliment legal i normatiu

Id Indicador Línia Punt.

1 Compliment de la publicitat activa B 1

2 Assignació de recursos específics per a la gestió documental A 1

3 Política de gestió documental definida i publicada A 1

4 Publicació de la carta de serveis del servei de gestió documental B 1

5 Publicació del registre d’eliminacions B 1

6 Publicació de les estadístiques de consulta del portal B 1

6 Indicadors – 6 Punts



2 – Nivell Actiu

Compromís i capacitat per al desenvolupament real de la transparència

Id Indicador Línia Punt.

7 Cercador disponible al portal C 2

8 Publicació d’un índex alfabètic de les sèries documentals C 2

9 Publicació d’informació no inclosa en la Llei 19/2014 B 2

10 Existència d’un sistema de gestió documental A 2

11 Procediment d’accés a la informació definit i publicat B 2

12 Difusió dels continguts en formats reutilitzables C 2

13 Especificació tipus reutilització aplicables a la info. publicada C 2

14 Especificació data darrera actualització de la Info. publicada B 2

15 Política de preservació digital definida A 2

16 Publicació del quadre de classificació A 2

17 Foment del dret d’accés a la informació pública A 2

11 Indicadors – 22 Punts



3 – Nivell Avançat

Desenvolupament d’instruments específics de gestió documental per a la 
transparència

Id Indicador Línia Punt.

18 Adequació i seguiment del compromís de la direcció en les 
polítiques de gestió documental

A 3

19 Estructuració del portal segons el quadre de classificació A 3

20 Existència i publicació d’indicadors propis d’autoavaluació B 3

21 Definició de la Política de retenció de la informació publicada A 3

22 Previsió d’actualització de la informació publicada A 3

23 Descripció normalitzada basada en un esquema de metadades A 3

24 Accessibilitat a les metadades bàsiques dels documents 
publicats

B 3

25 Mecanismes de participació ciutadana A 3

8 Indicadors – 24 Punts



4 – Nivell Optimitzat

Millora contínua de la transparència

Id Indicador Línia Punt.

26 Publicació de materials de suport al portal C 4

27 Vinculació de la informació elaborada als documents originals A 4

28 Publicació dels resultats de les avaluacions internes i externes B 4

29 Compliment política de retenció de la informació publicada A 4

30 Compliment previsió d’actualitzacions de la info. publicada A 4

31 Promoció de la reutilització de la informació publicada C 4

32 Compliment de la política de preservació digital A 4

33 Interoperabilitat amb altres portals de transparència C 4

34 Automatització de la publicació de la informació al portal C 4

35 Recull resolucions organismes rectors d’informació pública C 4

36 Definició de l’ús corporatiu del núvol A 4

37 Publicació dels algorismes B 4

12 Indicadors – 48 Punts



Sistema d’avaluació

Per nivells: progressiva Per línies: transversal



Conclusions 

Existeix una necessitat real d’avaluar els serveis públics per poder 
millorar-los.

Els sistemes d’avaluació són eines de diagnosi:

• Permeten detectar punts forts, punts febles i oportunitats de 
millora sobre les que actuar i destinar recursos.

• Serveixen de guia de bones pràctiques i planificació per a la millora 
contínua de l’administració pública.

Aporten els instruments necessaris per abordar els nous reptes de 
l’onada del canvi.



Agafa l’onada del canvi
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