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Mòdul 7. La cooperació interadministrativa i la interoperabilitat 

Unitat 7.3. La interoperabilitat  

En aquest últim vídeo del curs parlarem de la interoperabilitat.  

Per aconseguir la comunicació entre les administracions públiques a través de mitjans electrònics, cal 
garantir la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les diverses administracions públiques 
perquè puguin, efectivament, interconnectar-se i intercanviar dades.  

La interoperabilitat és la capacitat dels sistemes d’informació i dels procediments als quals aquests 
organismes donen suport, que els permet compartir dades i possibilitar l’intercanvi d’informació i 
coneixement entre ells.  

La interoperabilitat té un caràcter polièdric. A diferència del que podríem pensar, la interoperabilitat 
no és només un aspecte tècnic, sinó que també es tradueix en la capacitat de les organitzacions per 
interactuar amb objectius consensuats i comuns.  

Així, la interoperabilitat es manifesta en diferents dimensions:  

En primer lloc, en la dimensió tècnica, que és la relativa als aspectes tècnics vinculats a la relació entre 
sistemes d’ordinadors i serveis.  

En segon lloc, en la dimensió semàntica, que és la que fa referència al significat en l’ús de les dades i la 
informació, garantint que qualsevol aplicació pugui entendre el significat precís de la informació.  

En tercer lloc, en la dimensió organitzativa, que és la relativa a la definició dels objectius dels processos 
i serveis de les organitzacions en la prestació de serveis electrònics o d’iniciatives de cooperació o 
integració dels back offices.  

Perquè hi hagi interoperabilitat entre els diversos sistemes d’informació, cal que es defineixin i es 
comparteixin uns estàndards comuns i que aquests siguin compartits per les diferents administracions 
públiques. Actualment, aquests elements estan definits a l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i a les 
Normes Tècniques d’Interoperabilitat.  

L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat comprèn el conjunt de criteris i recomanacions en matèria de 
seguretat, conservació i normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions que han de 
tenir en compte les administracions públiques per a la presa de decisions tecnològiques que 
garanteixin la interoperabilitat.  

L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat es basa en els principis següents:  

• La interoperabilitat com a qualitat integral, que vol dir que la interoperabilitat s’ha de tenir 
present al llarg del cicle de vida dels serveis i sistemes.  

• El caràcter multidimensional de la interoperabilitat, que implica que la interoperabilitat 
presenta diferents dimensions.  

• L’enfocament de solucions multilaterals, que es tradueix en què les administracions públiques 
han d’afavorir que es puguin obtenir els avantatges derivats de l’escalat de compartir, de 
reutilitzar i de col·laborar.  

 

Per implementar-ho, l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat preveu diferents instruments com 
l’inventari de procediments administratius i serveis, la relació de models de dades d’intercanvi, el 
catàleg d’estàndards i les especificacions tècniques.  
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Un altre instrument són les Normes Tècniques d’Interoperabilitat. En l’actualitat, diverses normes 
tècniques d’interoperabilitat ja estan vigents, com ara les relatives al document electrònic i a 
l’expedient electrònic; a la política de signatura electrònica i de certificats de l’Administració; o als 
protocols d’intermediació de dades. Les Normes Tècniques d’Interoperabilitat són de compliment 
obligat.  

Les administracions públiques han de fer publicitat a través de les seus electròniques de les 
declaracions de conformitat amb l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat.  

A Catalunya, des de fa temps, es promouen mesures per facilitar la interoperabilitat entre les 
administracions públiques catalanes. En aquesta direcció, el 2006 es va promoure el Conveni marc de 
col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament 
de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l’impuls i el 
desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.  

Posteriorment, la Llei 29/2010, de 3 d’agost, va preveure el marc d’interoperabilitat del sector públic 
de Catalunya com l’instrument del qual es dota el sector públic de Catalunya per 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.  

Hem arribat al final del curs. Esperem que hagi estat d’utilitat.  

A reveure! 
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