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1. Introducció  

El present informe recull les premisses i els resultats de l’estudi realitzat per l’Institut de 

Governança i Direcció Publica d’ESADE “La gestió de la interoperabilitat en govern 

electrònic a les administracions públiques catalanes”, finançat per l’Escola 

d’Administració Pública de Catalunya. Aquesta recerca respon a la voluntat 

d’identificar quins són els factors crítics que condicionen l’èxit dels processos 

d’implementació d’iniciatives d’interoperabilitat a Catalunya i de contrastar la hipòtesi 

de què, tot i que la interoperabilitat s’ha abordat tradicionalment des del punt de vista 

de la tecnologia, apareixen altres variables de tipus estratègic, polític, de gestió, 

institucional o legal que realment incideixen en aquests processos.  

Per fer-ho, s’ha elaborat, en primer lloc, un ampli marc conceptual entorn a la 

interoperabilitat que s’acompanya d’una primera definició de model holístic on 

s’identifiquen sis dimensions així com les seves interrelacions: factors relacionats amb 

les dades i la informació, factors relacionats amb la tecnologia, factors organitzatius, 

factors relacionats amb la governança de la xarxa, factors institucionals i factors 

contextuals. En segon lloc, s’ha portat a terme un extens treball de camp en dues 

fases que ha resultat en la realització de 37 entrevistes en profunditat i d’un grup focal i 

que ha tingut com a objectius fer una valoració del model català d’interoperabilitat i 

conèixer els factors que condicionen els projectes d’interoperabilitat de Catalunya, per 

testar el model holístic proposat. 

L’estudi confirma, en primer lloc, l’existència d’un model català d’interoperabilitat que 

compta amb fortaleses, com ara l’aposta per un node d’interoperabilitat que simplifica 

les relacions entre administracions, però que també presenta importants reptes, molt 

relacionats amb el funcionament intern de les organitzacions i amb la complexitat de la 

governança de la xarxa d’actors. Aquests resultats constaten la manca de consolidació 

desprès de més deu anys de vida d’aquest model. En segon lloc, es corrobora la 

hipòtesi de partida: la interoperabilitat depèn sobretot de factors de caire estratègic, 

polític, de gestió, institucional i legal, i no tant de motius tecnològics. Concretament, les 

variables organitzatives internes així com la governança de la xarxa d’actors són les 

que resulten més importants. En tercer lloc, es formulen recomanacions orientades a 

millorar la realitat catalana: entre d’altres, es fa necessari un lideratge polític fort, un 

canvi cap a una cultura de cooperació més oberta i un avenç cap a la millora de la 

governança de la xarxa. En definitiva, cal repensar l’estratègia així com valorar la 

implementació de nous models d’interoperabilitat a Catalunya. 

2. Sobre la interoperabilitat 

Són vàries les definicions que s’han donat del concepte d’interoperabilitat. Les 

primeres fan èmfasi en la perspectiva tecnològica de la interoperabilitat i, en aquest 
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sentit, la defineixen com l’habilitat dels sistemes de tecnologies d’informació i 

comunicacions (TIC) per comunicar, interpretar i intercanviar dades de manera 

significativa (Archmann i Kudlacek, 2008). La interoperabilitat té, doncs, a veure amb la 

definició de normes i estàndards comuns. 

Si bé això segueix sent cert, la implantació d’iniciatives en aquest àmbit ha posat de 

manifest que la interoperabilitat és més que la integració de sistemes TIC i de dades, i 

que la innovació en serveis públics també requereix de la integració de processos i 

canals en el back office de manera que aquests esdevinguin totalment interoperables 

en comptes de merament coexistir. Per això, de cara a aquest treball de recerca és 

més adient entendre per interoperabilitat l’habilitat d’organitzacions i sistemes dispars i 

diversos per a interactuar amb objectius consensuats i comuns i amb la finalitat 

d’obtenir beneficis mutus. Aquesta interacció suposa que les organitzacions implicades 

comparteixin informació i coneixement a través dels seus processos de negoci, 

mitjançant l’intercanvi de dades entre els seus respectius sistemes de tecnologia de la 

informació i les comunicacions (Comissió Europea, 2010). 

Fruit d’aquesta visió, poden identificar-se diferents dimensions de la 

interoperabilitat. Les dimensions tècnica i semàntica constitueixen la vessant 

tecnològica de la interoperabilitat. Segons Jiménez et al. (2011), la primera és el 

conjunt de característiques i elements d’índole tecnològica que permeten físicament 

que els sistemes d’informació de les entitats participants puguin interactuar entre sí. La 

interoperabilitat semàntica s’ocupa del significat en l’ús de les dades i la informació i, 

en concret, garanteix que el significat precís de la informació pugui ser entès per 

qualsevol aplicació. L’objectiu final és que la interpretació sigui unívoca, possibilitant la 

combinació i processament de les dades procedents de diferents fonts, amb el sentit 

adequat i consensuat. Finalment, la interoperabilitat organitzativa aborda la definició 

dels objectius dels processos i serveis de les organitzacions en la prestació de serveis 

telemàtics o d’iniciatives de cooperació o integració dels back offices. Específicament, 

fa referència a la col·laboració entre organitzacions que desitgen intercanviar 

informació mantenint estructures internes de govern i processos de negoci variats 

(Criado, 2009a).  

El context que dota de sentit a aquestes tres dimensions és l’anomenada governança 

de la interoperabilitat. Aquest terme es refereix a 1) els acords entre els actors que 

participen en els processos d’interoperabilitat, 2) a la forma d’assolir-los i 3) als espais 

de diàleg on es defineixen aquests acords. Com a conseqüència, s’ocupa dels factors 

polítics, legals i estructurals que són rellevants per al desenvolupament i utilització 

d’aplicacions interoperables amb l’objectiu d’identificar i eliminar les potencials 

barreres que impedeixen la integració dels back offices i/o l’agregació dels serveis 

públics (Criado et al., 2010). 



 

Treballs de recerca | 2011-2012      Document de síntesi 

 

4 

 

3. Factors crítics d’èxit de la interoperabilitat i proposta de model holístic des 

de la perspectiva de la gestió pública 

Els projectes d’interoperabilitat no es troben exempts de riscos o barreres que posen 

en dubte les possibilitats reals que existeixen a l’hora d’assolir els objectius que es 

pretenen. Una bona part de la literatura sobre interoperabilitat ha permès classificar els 

factors crítics d’èxit de qualsevol procés de govern electrònic en les següents cinc 

categories (Gil-García, 2012): factors relacionats amb les dades i la informació, factors 

relacionats amb la tecnologia, factors organitzatius, factors institucionals i factors 

contextuals. Malgrat que, freqüentment, la literatura ha abordat les diferents categories 

a partir de les quals hem classificat els factors crítics d’èxit de manera independent, la 

realitat és molt més complexa i variables de diferents tipus interactuen a l’hora de 

determinar l’èxit o fracàs de les iniciatives d’interoperabilitat.  

La nostra recerca proposa un enfocament holístic que permet abordar l’estudi de les 

variables que condicionen els processos i resultats dels projectes i programes 

d’interoperabilitat en govern electrònic i que tingui en compte els factors analitzats en 

l’apartat anterior des de la perspectiva de la gestió pública i de la governança. 

Donat que han hagut poques però interessants aportacions al respecte, no partim de 

zero. En aquest sentit, tres són les perspectives que han inspirat el nostre treball: la 

teoria de la tecnologia “representada” (technology enactment theory), el marc 

d’intercanvi d’informació a organitzacions públiques i el model de capacitats 

multidimensional. 

La revisió i anàlisi de la literatura sobre els factors crítics d’èxit dels projectes 

d’interoperabilitat en govern electrònic posa de manifest que, malgrat la importància 

que els primers estudis en aquest àmbit han donat a les variables tecnològiques, altres 

dimensions també condicionen els processos d’implantació i els resultats de les 

iniciatives. En aquest sentit, la nostra proposta d’enfocament és, com la de Pardo, 

Nam i Burke (2012), un model multidimensional que reconeix la importància de sis 

conjunts de factors (veure Taula 1): 1) factors relacionats amb les dades i la 

informació, 2) factors relacionats amb la tecnologia, 3) factors organitzatius interns, 4) 

factors relacionats amb la governança de la xarxa d’actors, 5) factors institucionals i 6) 

factors contextuals.  

A continuació sintetitzem les sis dimensions identificades així com els factors crítics 

d’èxit que constitueixen la nostra proposta de model holístic.  
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Taula 1: Factors crítics d’èxit per a la interoperabilitat en govern electrònic 

Dimensions Factors 

Factors relacionats amb les dades i la 

informació (característiques de la 

informació) 

- Disponibilitat de les dades 

- Nivell de digitalització de les dades 

- Estandardització de les dades 

- Estratègies d’emmagatzematge de les 

dades 

- Nivell de seguretat, confidencialitat i 

privacitat 

Factors relacionats amb la tecnologia - Grau de preparació tecnològica: 

o Nivell tecnològic de l’organització 

o Nivell de coneixement tecnològic 

dels usuaris 

o Utilitat i facilitat d’ús de la 

tecnologia percebuda pels usuaris 

- Compatibilitat dels sistemes d’informació  

Factors organitzatius interns - Lideratge i perfils professionals: 

o Presència de lideratge polític 

o Presència de lideratge directiu 

(directiu públic col·laboratiu) 

o Presència de lideratge tècnic 

o Qualitat de les relacions entre 

polítics, directius públics i tècnics 

- Estructura organitzativa: 

o Nivell de centralització 

o Nivell de formalització 

- Gestió de la interoperabilitat: 

o Existència de planificació 

estratègica 

o Activitats d’avaluació de resultats 

o Disponibilitat i gestió dels recursos 

o Característiques i capacitat de 

gestió dels projectes 

d’interoperabilitat 

o Definició i implantació d’estratègies 

de gestió del canvi 

Factors relacionats amb la 

governança de la xarxa d’actors 

- Nivell d’interès en la col·laboració: 

o Necessitats organitzatives 

o Percepció dels beneficis de la 

col·laboració 

o Resultats d’altres projectes 

d’interoperabilitat 
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- Nivell de poder (dependència de les 

dades) 

- Grau de confiança mútua 

- Existència de promotors i campions de 

xarxa 

- Claredat de rols i responsabilitats: 

o Grau de formalització de regles i 

procediments 

o Freqüència de les comunicacions 

entre els actors 

o Existència d’una estructura 

horitzontal 

Factors institucionals - Legislació i regulació: 

- Existència d’un marc legal específic pel 

que fa a la interoperabilitat 

- Existència d’un marc legal general que 

impulsi els projectes d’interoperabilitat 

- Existència d’una cultura organitzativa 

envers la col·laboració  

Factors contextuals - Grau de desenvolupament tecnològic 

- Situació econòmica 

- Nivell de descentralització político-

administrativa 

 

Més enllà de plantejar un model holístic que consideri diferents conjunts de variables 

determinants de l’èxit dels processos d’interoperabilitat, també aventurem interaccions 

entre aquests grups de factors que més endavant han estat contrastades amb les 

aportacions recollides durant el treball de camp i per tant des de la realitat pràctica. La 

Figura 1 descriu gràficament el model: 
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Figura 1: Proposta de model de factors crítics d’èxit per a la interoperabilitat en 

govern electrònic 

 

4. Resultats  

4.1 Beneficis i  reptes del model català d’interoperabilitat 

En primer lloc, hem de començar afirmant que existeix un model català 

d’interoperabilitat conceptual, que es caracteritza per l’aposta per un node 

d’interoperabilitat (el Consorci AOC, participat per la Generalitat de Catalunya en un 

60% i pel Consorci Localret, en representació del món local, en un 40%) que permet 

simplificar les relacions interadministratives a Catalunya pel que fa a l’intercanvi de 

dades.  

El gran avantatge d’aquest model és que permet una simplificació real de les 

relacions entre administracions. En termes operatius, això suposa un benefici 

significatiu, sobretot, per les administracions públiques de menor mida i, per tant, amb 

menys recursos per poder portar a terme aquest tipus de iniciatives de manera 

bilateral. Aquest model, però, encara presenta alguns reptes i, en aquest sentit, no 

està tenint tot l’èxit que s’esperava, sobretot, si es té en compte que, malgrat que la 

seva activitat s’intensifica a partir de 2006, porta ja un recorregut de més de deu anys.  

El senyal més clar que el model encara té potencial per millorar és el fet que el grau 

d’utilització de Via Oberta, el conjunt de serveis desenvolupat pel Consorci AOC per 

facilitar l’intercanvi telemàtic de dades i certificats entre administracions, és molt baix. 

Existeix la percepció que el consum real dels serveis és molt menor del que 
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correspondria, tot i la obligatorietat establerta per les lleis, la disponibilitat d’eines 

tecnològiques i la simplificació d’accés a les dades a la qual el model ha donat lloc. 

Com s’exposa, el fet que l’any 2011, només deu dels 682 ens adherits al Conveni Marc 

d’Interoperabilitat representés el 57,6% dels intercanvis realitzats posa de manifest 

aquesta baixa utilització dels serveis relacionats amb la interoperabilitat. 

Des de la nostra perspectiva, aquests resultats són conseqüència tant de factors 

organitzatius com de factors institucionals. Pel que fa als primers, sense cap mena de 

dubte, l’esforç que una organització, sobretot a l’àmbit local, ha de fer per adaptar-se a 

la nova realitat és gran. Existeixen altres problemes de caire organitzatiu. Entre ells cal 

destacar el poc coneixement que es té del sistema, malgrat els esforços de formació 

liderats pel Consorci AOC. També hi ha dificultats internes a l’organització de 

naturalesa tecnològica que limiten els processos d’implementació. En relació als 

aspectes institucionals, hem de fer referència a dos importants qüestions. En primer 

lloc, a la manca de lideratge polític clar i unívoc. Per molts dels entrevistats, el 

model català d’interoperabilitat ha anat perdent aquest lideratge amb el temps i, 

conseqüentment, la interoperabilitat ha deixat de tenir el pes que inicialment tenia a 

l’agenda política. Un segon factor institucional té a veure amb la poca cultura de 

cooperació oberta entre administracions públiques. Un altre element clau té a 

veure amb la governança de l’esmentat model i, per tant, amb les regles, formals i 

informals, que guien la participació dels diferents actors del que podem anomenar la 

xarxa d’interoperabilitat. 

4.2 Factors crítics d’èxit dels projectes d’interoperabilitat a Catalunya  

Fruit del treball de camp hem pogut contrastar la proposta de model holístic de factors 

crítics d’èxit així com la relació entre aquests factors, el que ens ha permès formular un 

nou enfocament, més simplificat, les principals aportacions del qual es descriuen a 

continuació. 

Pel que fa als factors relacionats amb les dades i la informació, la nova proposta 

d’enfocament no contempla ni la disponibilitat de les dades ni el nivell de digitalització. 

Malgrat haver hagut referències al primer factor, al final, pels nostres entrevistats, 

l’accés a les dades depèn del seu grau de digitalització, de la seva estandardització, 

de les estratègies d’emmagatzematge i gestió documental i del nivell de seguretat, 

confidencialitat i privacitat de la informació i dels intercanvis. Per tant, és una variable 

redundant. 

Pel que fa als factors relacionats amb la tecnologia, segueix sent rellevant el grau 

de preparació tecnològica però tot just ha hagut referències, a l’hora de definir-lo, al 

nivell de coneixement tecnològic dels usuaris. De fet, quan s’ha esmentat aquesta 

qüestió, s’ha posat l’èmfasi en la necessitat de dissenyar estratègies de formació i 

acompanyament que, segons els nostres informants, poden minimitzar l’impacte 

d’aquest factor. Basant-nos en com s’han referit a aquests factors els entrevistats, hem 

cregut també adient deixar de parlar de grau de preparació tecnològica i separar el 

nivell tecnològic de l’organització de la utilitat i facilitat d’ús de la tecnologia percebuda 
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pels usuaris. Pensem que això proporciona senzillesa i agilitat al model. Finalment, 

hem incorporat, com a resultat de les opinions recollides, una nova variable: l’ajust 

entre les solucions tecnològiques i les necessitats de l’organització. Aquest factor ha 

estat esmentat en reiterades ocasions i les persones que l’han identificat com a 

significatiu ho han considerat un problema de caire tecnològic. 

La nova dimensió de factors organitzatius interns ha estat objecte d’alguns canvis 

més. Així, en primer lloc, sembla haver consens en què el lideratge ha de ser sobretot 

polític i tècnic i que, de fet, les relacions que importen són les que tenen lloc entre 

aquests dos perfils. En segon lloc, la gestió de la interoperabilitat és essencial però de 

tots els factors considerats prèviament, les activitats d’avaluació i les característiques i 

capacitat de gestió dels projectes d’interoperabilitat semblen no tenir cap rellevància. 

Sí segueix sent clau, la disponibilitat de recursos, l’existència d’un full de ruta (fem 

servir aquesta denominació, i no la de planificació estratègica, per ser, precisament, la 

que més s’ha utilitzat durant les entrevistes) i l’existència d’una estratègia de gestió del 

canvi. Finalment, hem afegit a aquesta dimensió, traient-la de la de factors 

institucionals, la variable de cultura organitzativa doncs els individus consultats, al 

referir-se a aquesta qüestió, ho han fet des de la vessant de considerar-la una 

característica de l’organització. Per ells, l’estructura i el funcionament de l’administració 

pública, de fet, van de la mà de la cultura de l’organització. Creiem que aquest canvi 

facilita una més gran comprensió del model. 

També hem introduït algunes modificacions a la dimensió de factors relacionats amb 

la xarxa d’actors. Sense cap mena de dubte, el nivell de poder dels actors de la xarxa 

condiciona el seu funcionament així com impacta clarament en altres conjunts de 

factors. Condiciona, també, el grau de confiança mútua, variable que, per tant, 

desestimem. Així mateix, hi ha canvis pel que fa al nivell d’interès que sembla ser un 

factor redundant perquè, en paraules dels nostres entrevistats, tothom té interès en fer 

interoperabilitat. Abandonem, per tant, el nom d’aquest factor però conservem al model 

la percepció dels beneficis de la col·laboració que, està en funció de les necessitats 

organitzatives. Aquest factor, juntament amb el de resultats d’altres projectes, que 

pràcticament no ha estat esmentat durant les entrevistes, no estan presents en la nova 

proposta de model holístic. 

Molt important ha esdevingut també la claredat de rols i responsabilitats. Hem volgut, 

però, en funció de les opinions abocades, ordenar una mica les variables que donen 

forma a aquest factor. Així, en comptes d’estructura horitzontal, ens referim a 

estructura facilitadora. Entenem que aquesta és horitzontal però no és única. Com han 

posat de manifest els entrevistats, en poden existir vàries organitzacions que juguin 

aquest rol. Els promotors i campions de la xarxa han estat considerats com a rols clau 

per la majoria de les persones consultades. Es tracta, per tant, d’un paper, la senzilla 

identificació del qual contribueix a la claredat de rols i responsabilitats. Finalment, 

eliminem la freqüència de les comunicacions entre els actors, factor que no ha estat 

comentat a les entrevistes. 
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En relació als factors institucionals, ja ens hem referit al canvi realitzat pel que fa a la 

cultura envers la col·laboració. Deixem, per tant, només la normativa i regulació com a 

únic factor dins d’aquesta cinquena dimensió. Tot i així, i a diferència de la nostra 

primera proposta, no fem distinció entre si és de caràcter general o específic doncs no 

ha semblat importar a les persones consultades. 

Per últim, en relació al factors contextuals, no hem trobat referències al nivell de 

descentralització política-administrativa ni al grau de desenvolupament tecnològic. És 

cert que alguns entrevistats han fet menció al nivell d’avanç de l’administració 

electrònica però ho han fet tenint en compte a l’organització en sí i no al grau de 

desenvolupament de l’administració i el govern electrònics al país en general. Per tant, 

per a nosaltres, aquest factor no deixa d’estar lligat amb el nivell tecnològic de 

l’organització, variable que trobem dins la segona dimensió. Queda, per tant, com a 

únic factor contextual el que ha estat identificat repetidament: la situació econòmica. 

Pel que fa a les relacions entre factors, és important remarcar que ha estat difícil 

obtenir identificació de relacions directes per part dels entrevistats. Tot i així, fruit de la 

percepció subjectiva, s’han reconegut les següents relacions:  

- Els factors relacionats amb la tecnologia condicionen els factors relacionats 

amb les dades i la informació: Segons les persones consultades, les desigualtats 

pel que fa al grau de desenvolupament tecnològic de les organitzacions limiten la 

disponibilitat de les dades. Així, en ocasions, per accedir a la informació, es 

requereix que les organitzacions receptores facin desenvolupaments tecnològics 

que, sovint, no poden assumir. El nivell tecnològic de l’organització també 

condiciona el grau de digitalització de les dades així com l’existència de estratègies 

per a la seva gestió.  

- Els factors organitzatius interns condicionen els factors relacionats amb la 

tecnologia: Com ja hem reconegut a la nostra proposta de model conceptual, la 

disponibilitat de recursos esdevé clau a l’hora de fer inversions en tecnologia. Així 

ho han manifestat també els nostres entrevistats que han parlat de com els 

recursos restringeixen la possibilitat d’accedir a certs instruments tecnològics, per 

una banda, i la capacitat de desenvolupar solucions tecnològiques per impulsar la 

interoperabilitat, per l’altra. 

Així mateix, l’elecció tecnològica pot estar supeditada a aquest conjunt de factors. 

En paraules d’un dels nostres entrevistats: “l’estructura interna de l’organització pot 

condicionar que s’adopti una eina o una altra”. En concret, s’ha fet referència a que 

la presa de decisions pel que fa a la tecnologia depèn dels perfils professionals, de 

l’existència d’una planificació amb objectius clars i del grau de burocràcia interna (i, 

per tant, del cost organitzatiu per implementar la nova eina). 

- Els factors organitzatius interns condicionen els factors relacionats amb la 

governança de la xarxa d’actors: Ja hem comentat que els factors relacionats 
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amb la governança de la xarxa, juntament amb els factors organitzatius interns són 

els més important pel conjunt d’actors entrevistats. Es troben, a més a més, 

altament relacionats doncs les característiques pròpies de cada organització 

impacten en el funcionament de la xarxa. En concret, la presència de lideratge 

condiciona el nivell d’interès en la col·laboració, per una banda, i l’aparició de 

promotors i campions de xarxa, per l’altra. La disponibilitat de recursos determina, 

també, la posició dels actors a la xarxa i, de nou, l’existència de promotors i 

campions de xarxa. Per una banda, el fet de disposar o no d’informació (de ser 

propietari de dades d’interès, en definitiva) permet prendre decisions unilaterals pel 

que fa a l’accés a la mateixa i, per tant, defineix el nivell de poder de l’actor. Per 

l’altra, quants més recursos té una organització, més possibilitats de ser pioner en 

aquest camp té i, per tant, d’exercir el lideratge dins la xarxa.  

- Els factors organitzatius interns condicionen els factors institucionals: Tot i 

que nosaltres pensàvem que aquesta relació s’establia com a resultat de l’impacte 

entre l’estructura organitzativa i la gestió de la interoperabilitat en la cultura envers 

la col·laboració, aquesta connexió no ha estat identificada pels nostres entrevistats 

però sí que ho ha estat la que relaciona els perfils professionals amb la normativa. 

Efectivament, la interpretació de la norma depèn de cada organització (i, en 

concret, dels seus departaments jurídics). Així, poden existir (i, de fet, existeixen) 

diferents percepcions que, a vegades, inclús poden resultar contradictòries. 

- Els factors relacionats amb la governança de la xarxa condicionen els factors 

relacionats amb les dades i la informació: És aquesta una nova relació, no 

contemplada a la nostra proposta de model. Com les entrevistes han posat de 

manifest, són els propietaris de les dades els que prenen les decisions pel que fa 

al seu format i les regles d’intercanvi, el que condiciona l’estandardització de la 

informació així com les estratègies de gestió i emmagatzematge. Per tant, el nivell 

de poder a la xarxa té un important efecte pel que fa a les característiques de la 

informació. Però no només això: l’excessiva formalització de les regles i 

procediments sembla també dificultar l’accés a les dades i, per tant, limita la seva 

disponibilitat. 

- Els factors institucionals condicionen els factors relacionats amb les dades i 

la informació: Ja s’ha fet referència en vàries ocasions a l’impacte que la LOPD té 

sobre el nivell de seguretat, confidencialitat i privacitat. Per tant, podem afirmar 

que, pels nostres entrevistats, la normativa condiciona les característiques de la 

informació. Però és més, per algunes de les persones consultades, la normativa (i, 

en concret, les normes tècniques) també ajuda a definir criteris comuns pel que fa 

a l’accés a les dades i, conseqüentment, pel que fa al seu nivell de digitalització i a 

la seva estandardització. 

- Els factors institucionals condicionen els factors relacionats amb la 

governança de la xarxa: L’impacte de les normes també és important de cara a la 
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xarxa d’actors i, sobretot, pel que fa al grau de formalització de regles i 

procediments, que es sol definir en textos legals. És el cas, com han explicat els 

entrevistats de, per exemple, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans 

electrònics al sector públic de Catalunya, que defineix el rol del Consorci AOC, o 

de l’Ordre GAP/459/2010, de 22 de setembre, per la qual s’aprova el protocol 

d’interoperabilitat. 

- Els factors contextuals condicionen els factors organitzatius interns: En 

particular, la situació econòmica limita la disponibilitat de recursos que, com ja hem 

vist, alhora, té importants efectes sobre altres conjunts de variables. 

La Taula 2 i la Figura 2 recullen el que acabem d’exposar: 

Taula 2: Factors crítics d’èxit per a la interoperabilitat en govern electrònic 

(versió 2) 

Dimensions Factors 

Factors relacionats amb les dades i la 

informació (característiques de la 

informació) 

- Nivell de digitalització de les dades 

- Estandardització de les dades 

- Estratègies d’emmagatzematge de les 

dades 

- Nivell de seguretat, confidencialitat i 

privacitat 

Factors relacionats amb la tecnologia - Grau de preparació tecnològica 

- Utilitat i facilitat d’ús de la tecnologia 

percebuda pels usuaris 

- Nivell d’ajust entre les solucions 

tecnològiques disponibles i les necessitats 

de l’organització 

- Compatibilitat dels sistemes d’informació  

Factors organitzatius interns - Lideratge i perfils professionals: 

o Presència de lideratge polític 

o Presència de lideratge directiu 

(directiu públic col·laboratiu) 

o Qualitat de les relacions entre 

polítics i directius públics 

- Gestió de la interoperabilitat: 

o Existència d’un full de ruta 

o Disponibilitat i gestió dels recursos 

o Definició i implantació d’estratègies 

de gestió del canvi 

- Cultura organitzativa 

Factors relacionats amb la 

governança de la xarxa d’actors 

- Percepció dels beneficis de la col·laboració 

- Nivell de poder (dependència de les 

dades) 
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- Claredat de rols i responsabilitats: 

o Grau de formalització de regles i 

procediments 

o Existència de promotors i campions 

de xarxa 

o Existència d’estructures 

facilitadores  

Factors institucionals - Legislació i regulació 

Factors contextuals - Situació econòmica 

 

Figura 2: Segona proposta de model de factors crítics d’èxit per a la 

interoperabilitat en govern electrònic 

 

5. Conclusions i reflexions 

Pel que fa al model conceptual proposat, no només hem pogut identificar els factors 

clau a l’hora de posar en marxa projectes en aquest àmbit sinó que, també, hem 

obtingut informació suficient per corroborar la nostra hipòtesi de partida que establia 

que, malgrat que la literatura i els estudis de cas han fet més èmfasi en les variables 

tecnològiques, els projectes d’interoperabilitat estan menys condicionats per aquestes 

que per variables de tipus estratègic, polític, de gestió, institucional i legal. Com ja hem 
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exposat, el treball de camp realitzat ha permès confirmar què són les variables 

organitzatives internes, per una banda, i les variables relacionades amb la governança 

de la xarxa d’actors, per l’altra, les que resulten més importants en aquest tipus de 

projectes. Els factors relacionats amb la tecnologia importen però no tant com altres 

estudis havien posat de manifest amb anterioritat. Estudiar la interoperabilitat, per tant, 

des de la perspectiva de la gestió pública afegeix valor al anàlisis teòric-conceptual i 

de cas. 

Pel que fa a les conclusions de caire més pràctic, el treball de camp ens ha facilitat un 

apropament a la realitat del model català d’interoperabilitat i de les iniciatives que 

tenen lloc en el seu si i, basant-nos, per una banda en les opinions recollides i, per 

l’altra, en les nostres pròpies percepcions, creiem que és necessari repensar 

l’estratègia d’interoperabilitat a Catalunya. Els reptes als que hem al·ludit mostren que, 

malgrat els beneficis potencials que ofereix el model català d’interoperabilitat, i tot i 

tenir aquest més de deu anys, no està consolidat. Cal fer quelcom per enfortir la 

interoperabilitat que necessita fer Catalunya per satisfer les necessitats del seu ciutadà 

i guanyar en eficiència. En aquest sentit, només hi ha dues alternatives: seguir amb el 

mateix model, adreçant les febleses que té, o canviar de model. Les alternatives 

podrien ser les següents: crear una xarxa de connexió municipal, avançar cap a la 

privatització del model,  o bé cap a l’assumpció de responsabilitats per la Generalitat 

de Catalunya.  

Finalment, es formulen recomanacions més generals: 

- Cal repensar l’administració pública des de la perspectiva de la gestió 

pública, molt més que des de la vessant jurídica. Massa sovint, s’ha digitalitzat 

sense tenir en compte els processos o l’eficàcia i eficiència dels resultats. Al final, 

s’ha modelitzat la digitalització de sistemes d’intercanvi de dades i documents 

basats en paper i s’ha entès que l’intercanvi de documents electrònics havia de fer-

se de la mateixa manera que es portava a terme l’intercanvi de documents en 

paper. Les eines electròniques permeten reflexionar sobre la modernització de 

l’administració pública adoptant un enfocament de gestió. 

- La crisi representa una oportunitat. És ara el moment d’invertir en projectes 

d’aquestes característiques. Al nostre país, fins ara, els ciutadans no demanaven 

que les administracions públiques fossin eficients. Però ara això ha canviat. Les 

inversions en interoperabilitat contribueixen a l’eficiència i aporten estalvis 

econòmics. Un dels nostres entrevistats afirmava molt encertadament: “s’ha 

d’acceptar que la inversió és rendible i que, per tant, cal alliberar alguns recursos 

per dedicar-los a la interoperabilitat. La innovació en temps de crisi és el que, 

precisament, ens permetrà estalviar”. Lògicament, adoptada aquesta perspectiva a 

llarg termini suposa tenir molt clars els beneficis que poden aportar els projectes 

d’interoperabilitat i, per tant, fer front a una important feblesa: la manca 

d’avaluacions. Cal mesurar el valor públic de les iniciatives d’interoperabilitat i, per 
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tant, els estalvis reals que suposa per a l’administració pública catalana així com el 

guany que obté el ciutadà.  

- Implementar un model d’interoperabilitat consolidat i acceptat per la 

diversitat d’actors requereix d’un fort lideratge a nivell polític i a nivell de 

país. Creiem que una recentralització pel que fa a les responsabilitats en matèria 

d’interoperabilitat i govern electrònic en general seria eficaç, de manera que les 

actuacions en el back office fossin coherents amb les actuacions en el front office. 

No està clar on s’hauria de produir aquest aparellament de les funcions. Tanmateix 

considerem que, malgrat les responsabilitats que té el Departament de Governació 

i Relacions Institucionals, les emmarcaria en la perspectiva de la gestió pública, 

que ja hem comentat que considerem molt desitjable, el fet de fer responsable al 

Departament de Presidència les dotaria de transversalitat i potser, inclús, els 

donaria visibilitat política. Creiem que, en aquest moment, es necessita un 

lideratge transversal i d’alt nivell que s’ha anat perdent al llarg del temps. 

- Recomanem un model d’implementació flexible que tingui en compte les 

diferents necessitats dels actors així com les seves diverses circumstàncies, 

a les quals ja ens hem referit a l’apartat 4.1.4. Per a nosaltres, això significa: 

o Aplicar la regla 80/20; és a dir, a l’igual que han fet moltes administracions 

públiques a l’hora de virtualitzar els tràmits amb el ciutadà, cal començar 

aconseguint l’intercanvi dels vint tipus de dades i documents sol·licitats pel 

80% de les administracions. No estem dient que no es faci ja així, però sí 

que volem ressaltar la necessitat de planificar l’estratègia d’ampliació del 

catàleg seguint aquesta filosofia. 

o Fomentar la interoperabilitat intra-administrativa (“leadership abroad starts 

at home”). La cultura de col·laboració que els actors de la xarxa 

comparteixin ha de gestar-se al si de les organitzacions. Si dins de cada 

administració pública concreta, s’aprèn a compartir informació i a fer 

interoperabilitat internament, serà més fàcil aconseguir l’èxit a les iniciatives 

d’interoperabilitat inter-administrativa. Projectes com el de la PICA a la 

Generalitat de Catalunya o el de la PDIB a l’Ajuntament de Barcelona són 

bones pràctiques que poden servir de referència a altres administracions. 

No cal muntar plataformes com les desenvolupades per aquestes dues 

entitats, necessàries per la seva complexitat i volum d’intercanvis, però sí 

s’ha de trencar amb la fragmentació i la por a la col·laboració. 

- La interoperabilitat no és terreny exclusiu de les administracions públiques. 

Malgrat que ja ho ha fet tímidament, encara és essencial fer un esforç més gran 

per estendre el model a tot el sector públic però, també, al món privat. Així, per 

exemple, les universitats han identificat necessitats molt clares pel que fa a 

l’intercanvi de dades i documents entre elles i amb altres organismes. Cal 

incorporar-les plenament al model. Però, igualment, s’han de reforçar les 

connexions amb institucions privades (com ara els col·legis professionals), claus 
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per l’activitat pública així com, més important per no estar actualment dins el 

model, amb empreses en general. Hi ha magnífiques oportunitats en termes 

d’eficiència pel que fa a aquest últim tipus de relacions. 

- És prioritari desenvolupar un model de governança de la xarxa. El treball de 

camp ha posat de manifest que els factors relacionats amb aquesta dimensió són 

clau per determinar l’èxit dels projectes però, a més a més, en el cas específic de 

Catalunya, condicionen el funcionament del model català d’interoperabilitat i la 

seva eficàcia. S’han de prendre decisions urgents i consensuades sobre la seva 

governança el que tindrà un important impacte positiu pel que fa a l’obtenció d’una 

visió global i d’una estratègia compartida, per una banda, i a millorar la gestió 

d’incidències, per l’altra. 


