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Memòria del projecte 
 

 
 

 
 

   

Nom del projecte   

Administració electrònica. Plataforma de Notificacions Fefaents.   

Breu descripció de la solució  

Desenvolupament i implementació d'una plataforma de notificacions electròniques multicanal, que 
complisca amb totes les garanties de la Llei 11/2007 i el REGLAMENT DE COMUNICACIONS I 
NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2012. Aquesta 
plataforma haurà de tenir un alt grau d'usabilitat. 
 

Anàlisi de riscos ‐ Limitacions i condicionants del projecte juntament amb les solucions 

 
‐ Possibles reticències a abandonar els llibres de registre 

‐ Gran nombre d'usuaris que vulguen que se'ls s continue notificant en paper 
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Descripció detallada del projecte. 

La  notificació  de  determinats  actes  administratius  als  interessats  ha  de  fer‐se  amb  un mitjà  que  deixe  constància  fefaent  del 

moment del lliurament. Açò és també d'aplicació als mitjans telemàtics de notificació. 

Així  doncs,  la  Universitat  d'Alacant  ha  de  disposar  d'una  plataforma  que  permeta  l'enviament  fidedigne  de  comunicacions  i 

garantisca la confidencialitat, la identitat del receptor, la data del lliurament o posada a la disposició de la notificació i sobretot la 

garantia de lliurament i de lectura. 

El projecte consisteix a identificar una solució de notificació electrònica de baix cost d'integració, amb un baix cost de notificació i 

que encaixe en els requisits de la Universitat. Per tant, haurà de realitzar‐se una anàlisi de les diferents solucions de notificació 

electrònica,  en  què  prevalguen  les  que  siguen de  fàcil  integració  en  la  plataforma d'e‐administració  desenvolupada  pel  Servei 

d'Informàtica  i  es permeta  la  identificació mitjançant  l’usuari  i  la  contrasenya per a usuaris  interns o  certificats digitals per als 

externs 

Addicionalment, el projecte consisteix en la  implantació i  integració de la solució. Pel que fa a aquelles comunicacions per a les 

quals  calga  tenir  constància  de  la  recepció,  però  en  les  quals  no  existisca  un  requisit  legal  de  notificació  administrativa  pot 

plantejar‐se una solució que permeta remetre‐les amb seguretat suficient, sense que es tracte de notificacions administratives. 

Ens referim, per exemple, a convocatòries d'òrgans o comunicacions de determinades actuacions que no donen lloc a recurs. 

Per  a  garantir  els  aspectes  jurídics,  cal  comptar  amb  una  plataforma  d'evidències  electròniques.  Serà  necessari  contractar  la 

implantació d'una eina de gestió d'evidències electròniques i integrar‐la amb: 

- La plataforma d'administració electrònica disponible en la Universitat, per a guardar evidències d'aquelles transaccions 

crítiques  que  es  donen  en  la  solució  de  gestió  d'expedients,  com  ara  la  validació  d'un  document  per  part  d'un 

determinat usuari sense requerir‐li signatura o l'ús d'una targeta de coordenades (actualment implementat en el procés 

de signatura d'actes de notes). 

- El gestor de continguts de la Seu Electrònica per a guardar evidències de publicació i despublicació dels seus continguts. 

- La plataforma @firma de la qual haurà d'utilitzar les funcionalitats de signatura, segellat de temps i resums criptogràfics 

que  doten  les  evidències  de  valor  probatori  en  un  procés  judicial.  Aquest  requisit  es  recomana  amb  l'objectiu  de 

centralitzar  les  funcionalitats  de  signatura  en  una  única  plataforma,  encara  que  podria  considerar‐se  opcions  que 

utilitzen la seua pròpia plataforma de signatura si amb això s'economitza en la implantació. 

L'eina de gestió d'evidències electròniques haurà de permetre: 

- registrar i explotar successos esdevinguts en els sistemes d'informació 

- encadenar les evidències fent ús de cadenes de confiança mitjançant la signatura del resum criptogràfic de l'evidència 

anterior i incorporant segellat de temps 

- integrar‐se  mitjançant  serveis  web  amb  eines  d'auditoria  d'altres  sistemes  i  així  poder  disposar  d'una  gestió 

centralitzada d'evidències. 

Finalment, haurà de fer‐se una adequada difusió de l'existència dels nous canals de notificació i comunicació amb justificant de 

recepció  i  dels  seus avantatges amb  l'objectiu de promoure el  seu ús. Amb caràcter  temporal, mentre es  consolida  la  solució, 

haurà de valorar‐se  la possibilitat que, encara que algú haja autoritzat  la notificació electrònica, si el canal telemàtic no resulta 

efectiu, abans que es prosseguisca administrativament, es practique la notificació en suport paper. 
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Descripció detallada del projecte (continuació). 

Beneficis 

 Donar compliment a  les obligacions establides per  la Llei 11/2007 d'administració electrònica, així com per  la 

Llei 2/2011 d'economia sostenible. 

 El  desenvolupament  i  la  implementació  d'una  plataforma  de  notificacions  electròniques  fefaents  es  fa 

necessària  per  a  donar  suport  a  la  posada  en  funcionament  de  nous  procediments  que  requereixen  la 

implantació de l'administració sense papers. 

 Agilitació en les comunicacions 

 Estalvi de costos 

 Es podria utilitzar per a evitar els  llibres de Registre  I/S entre unitats  i departaments  (demandat per Registre 

General) 
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