Diligència per fer constar que el Govern
ha pres coneixement d'aquesta
Comunicació en la sessió del dia
16 d'octubre de 2018
El secretari del Govern

Comunicació
al Govern sobre la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es
regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Després de l’experiència obtinguda durant els anys de vigència del Decret 89/2009, de 9 de
juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la
comunicació (ACTIC), el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública vol dur a
terme la consulta pública prèvia a l’elaboració del decret que ha de permetre modificar la
normativa vigent en aquesta matèria per adaptar-la al marc europeu de competències digitals i
a la normativa i als criteris sobre simplificació administrativa que s’han aprovat en els últims
anys.
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A proposta del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, el Govern
Pren coneixement de la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es
regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC),
amb el contingut que es detalla en l’annex.
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Annex
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret pel qual es regula
l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació
(ACTIC).
1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
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Vista l’experiència obtinguda durant els anys de vigència del Decret 89/2009, de 9 de juny,
d’acreditació de competències en tecnologia de la informació i la comunicació (ACTIC), és
necessària l’adaptació de la normativa prevista en el Decret esmentat a la realitat vigent i a
les diferents necessitats detectades.
En aquest sentit, hi ha diversos factors que fan necessari, en aquest moment, modificar la
normativa reguladora de l’ACTIC, com per exemple, la gran transcendència en la nostra
societat de la cultura digital. D’altra banda, els organismes internacionals i els àmbits
educatius estan establint la capacitació per competències com a model a seguir, sent una
d’aquestes competències clau la competència digital.
D’altra banda, en relació amb la regulació vigent s’ha detectat la necessitat de revisar
aspectes relatius a la claredat del conjunt del text, formulacions imprecises, reiteracions,
conceptes mal definits, buits normatius i obligacions inadequades.
2. Els objectius de la iniciativa.
Els principals objectius de la iniciativa són els següents:

3. Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Per tal d’assolir els objectius establerts s’han identificat les opcions següents:
1. L’opció de “no fer res” o mantenir la situació actual. Aquesta opció significaria mantenir la
redacció actual del Decret 89/2009, de 9 de juny, i, per tant, no es donaria solució als
problemes detectats com a conseqüència de l’aplicació de la norma:
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1. Afavorir la racionalització i la simplificació administratives.
2. Actualitzar el model d’acreditació i permetre que aquesta actualització sigui contínua
i àgil, per poder respondre adequadament a l’evolució de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) i dels marcs de referència internacionals relatius a
les competències digitals.
3. Adaptar l’ACTIC a les necessitats socials.
4. Millorar la qualitat de la normativa vigent.
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-Una normativa poc clara, que no afavoreix la seguretat jurídica.
-Un model d’actualització i revisió de continguts massa rígid que dificulta l’adaptació de les
competències acreditades a l’evolució de les TIC.
-Una estructura organitzativa de l’ACTIC complexa, on no queden adequadament
delimitades les competències dels diferents òrgans i en la que determinats actors socials no
es troben representats.
-El manteniment de restriccions i càrregues administratives innecessàries per la ciutadania,
en general, i pels centres col·laboradors, en particular.
2. L’opció normativa consistent en modificar parcialment el Decret 89/2009, de 9 de juny.
Aquesta solució permetria actualitzar la normativa vigent. No obstant això, la necessitat de
modificar la redacció d’una gran part dels articles del Decret esmentat, fa aconsellable
regular novament l’acreditació ACTIC.
3. L’opció normativa consistent en derogar el Decret 89/2009, de 9 de juny, i regular
novament l’acreditació ACTIC. Aquesta opció implica regular ex novo l’acreditació ACTIC. A
aquest efecte les propostes que han de permetre assolir els objectius de la iniciativa són les
següents:
1. Eliminar la llista de les competències que s’acrediten en cada nivell, atès que es
regularien mitjançant una ordre del conseller competent en matèria de societat de
la informació, previ consens del seu contingut amb els Departaments que puguin
veure afectades les seves competències per raó de la matèria.
2. Aclarir el procediment de revisió i actualització de continguts, definir el paper de
cada òrgan i la participació d’agents externs. Per garantir la claredat i la
seguretat jurídiques, es precisa la diferenciació dels conceptes de revisió i
d’actualització.
3. Suprimir l’emissió de còpies en paper del certificat.
4. Detallar el procediment per reconèixer les equivalències dels certificats ACTIC.
5. Millorar la definició del Consell Rector, simplificar-ne la composició, evitant la
duplicitat d’alts càrrecs, i suprimir les referències a les delegacions.
6. Millorar la definició de la Comissió Assessora i flexibilitzar la composició per
incloure-hi agents socials actualment no representats sense incrementar-ne el
nombre de membres.
7. Millorar la descripció de les funcions de l’Oficina Gestora de l’ACTIC, adequant-la
a la realitat de l’exercici d’aquestes funcions, i afegint-hi elements com el de la
difusió, relació i col·laboració amb agents externs, i les vinculades amb la
formació relacionada amb l’ACTIC i el foment de les competències digitals.
8. Millorar la definició del concepte de centre col·laborador i revisar, si escau, el

procediment d’autorització dels centres col·laboradors.
9. Cobrir buits normatius i millorar la regulació dels procediments i criteris relatius
als canvis de situació dels centres: canvi d’ubicació de les instal·lacions, canvi de
nom i declaració d’ineficàcia sobrevinguda.
10. Revisar les obligacions de les dues parts (Generalitat de Catalunya i centre
col·laborador) en relació amb les plaques i altres elements distintius.
11. Revisar la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal.
4. Necessitat i oportunitat de l’aprovació de la norma.
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Com ja s’ha exposat, de totes les alternatives s’ha triat la consistent en derogar la normativa
vigent i regular novament l’acreditació ACTIC.
La tramitació del Projecte de decret no suposa cap increment pressupostari, ja que no
preveu actuacions que no estiguin previstes en el decret vigent. Al contrari, amb el nou
procediment d’autorització de centres col·laboradors es permet establir criteris selectius
eficaços a l’hora d’autoritzar centres, evitant incrementar costos a l’Oficina Gestora de
l’ACTIC.
Des del punt de vista de l’organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, la
implementació de l’ACTIC ha comportat uns estalvis en les despeses de personal de les
administracions públiques, de les empreses i de qualsevol altre tipus d’entitat, atès que no
cal que s’efectuïn proves—o que les encarreguin a tercers—per avaluar les competències
en TIC de les persones que participen en processos de selecció de personal o promoció
professional. Així mateix, la nova normativa ha d’afavorir la celeritat en la presa de
decisions.
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Un darrer factor d’estalvi, consisteix en el fet que els nivells competencials de l’ACTIC i la
guia curricular ajuden a simplificar la planificació de les activitats formatives organitzades.

