
Agenda digital dels municipis de Catalunya



La missió
Acompanyar els ajuntaments en el procés 
de transformació del seu poble o ciutat en 
un municipi digital per tal que la seva 
ciutadania s’hi pugui desenvolupar 
plenament



El metamodel de municipi digital

Estratègia del municipi digital

El nou servei d’acompanyament basat 
en el metamodel

L’Agenda digital dels municipis de Catalunya



3. Espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i 
necessitats dels municipis per a la digitalització global dels 
pobles i ciutats.

Alineament amb els documents de referència

Objectius de Desenvolupament Sostenible

EU Digital Compass 2030

Agenda España Digital 2025

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation)

Pacte Nacional per la Societat Digital

Agenda de pobles i ciutats de Catalunya 2050

Triple objectiu del document

Agenda digital dels 
municipis de Catalunya

1. Ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció 
d’estratègies, plans, i projectes de transformació digital. 

2. Servir d’agenda digital tipus. 



1a fase 
aportacions 

Aprovació
Assemblea 

Proposta inicial equip 
de ciutats digitals

Març                        Maig Juny                     Setembre                 Novembre             

2022

Consolidació 
aportacions 

Presentació 1er 
esborrany 

✓ 4 Grups de treball (4 Eixos)

✓ 8 Sessions dels Grups de treball

✓ 43 ENS PARTICIPANTS

✓ + de 80 persones
El procés en 

DADES 
21 Objectius

101 Línies d’Acció 

13  Reptes

8  Principis 

4  Eixos Estratègics

Procés d’elaboració



Principis

1. Les persones i els seus drets al centre de la transformació digital

2. Llibertat d’elecció de la ciutadania 

3. Seguretat i protecció de dades personals

4. Igualtat i inclusió: l’accessibilitat universal 

5. Participació en l’espai públic digital

6. Sostenibilitat del futur digital 

7. Simplificació, personalització i proactivitat per a una prestació de serveis públics eficients 

8. Innovació 



Eix 1 ADMINISTRACIÓ I SERVEIS PÚBLICS INTEL·LIGENT



Eix 2 INFRAESTRUCTURES DIGITALS I CIBERSEGURETAT





Eix 3 SOCIETAT I ECONOMIA DIGITAL



Eix 4 GOVERNANÇA, COOPERACIÓ I COORDINACIÓ



Presentació 
pública

Adhesió ajuntaments

Gener - Febrer          Abril Desembre

2023

Consell 
d’Administració

aprovació primer paquet 
d’accions 2023

Inici creació 
grups de treball

Retiment de comptes

Procés de desplegament

Consell 
d’Administració

aprovació 2n paquet 
d’accions 2023

140 adhesions a 13 de febrer de 2023



Accions 2023

Impulsades directament per Localret



Eix 2 INFRAESTRUCTURES DIGITALS I CIBERSEGURETAT

OE1 Garantir la connectivitat d'alta capacitat a tots els municipis

L5 Suport als ajuntaments per definir i implementar les estratègies municipals de desplegament d'infraestructures i xarxes 
d’alta capacitat que permetin la interconnexió dels equipaments municipals i les que possibilitin el desplegament massiu 
de dispositius per a una gestió intel·ligent del territori, així com l'establiment de criteris comuns a considerar per al 
manteniment de les infraestructures i xarxes fixes basades en fibra òptica de titularitat municipal

➔ Suport als ajuntaments per definir les estratègies municipals de desplegament d'infraestructures que permetin la 
interconnexió dels equipaments municipals.

➔ Establiment dels criteris a considerar per al manteniment de les infraestructures i xarxes fixes basades en fibra òptica 
de titularitat municipal.

➔ Redacció d’un plec tipus per a la licitació del manteniment de les infraestructures i xarxes fixes basades en fibra òptica 
de titularitat municipal.

OE3 Disposar d'instruments, elaborats per ens supramunicipals, en matèria de ciberseguretat, de connectivitat i de gestió
de les infraestructures de xarxa i computacionals.

➔ Aprovació d’un instrument jurídic per al desplegament de xarxes



Eix 3 SOCIETAT I ECONOMIA DIGITAL

OE4 Potenciar la inversió que faciliti la transformació digital de pimes, autònoms i entitats per tal que adoptin tecnologies
avançades (Cloud, dades, IA...)

L1 Creació d'aliances amb les cambres de comerç i associacions empresarials, per tal de potenciar la cartera d’empreses 
innovadores de ràpid creixement, i la facilitació del seu accés al finançament

➔ Promoció accés al programa de suport als Digital Innovation Hubs per a ajuts pimes innovació tecnologies disruptives 
30.000€
Responsable: Localret
Col·labora: Digital Impulse Hub



Eix 4 GOVERNANÇA, COOPERACIÓ I COORDINACIÓ

OE1 Construir un sistema de cogovernança de les administracions, on es comparteixin i equilibrin instruments, i direcció 
institucional i tècnica

L2 Creació dels espais de coordinació i decisió tècnics i polítics dels ajuntaments per tal de determinar i prioritzar les 
accions compartides i conjuntes a impulsar

➔ Definició dels grups de treball i comissions per al desplegament de l’Agenda

➔ Creació d’un portal públic per al retiment de comptes del desplegament de l’Agenda

L3 Impuls en la creació dels espais de col·laboració i coordinació en l’àmbit digital dels ajuntaments amb les diputacions, 
Generalitat i d'altres ens al servei dels ajuntaments

➔ Proposta per a la creació dels espais de col·laboració i coordinació



OE2 Impulsar la compra pública innovadora tant amb fons propis, com nacionals i internacionals, fomentant especialment 
la participació de les pimes

L1 Potenciació de la contractació centralitzada per part del Consorci Localret, mitjançant les compres agregades i acords 
marc per a la facilitació de solucions digitals als ens locals

➔ Desplegament de la central de compres i enviament enquesta priorització

L2 Definició de la metodologia necessària en l'àmbit de la contractació, per tal de realitzar amb una periodicitat específica, 
processos d’innovació per aportar solucions a necessitats plantejades pels ajuntaments

➔ Elaboració d’un procés d’innovació

OE4 Definir un model de gestió municipal per a la transformació digital

L1  Aprovació de l'Agenda digital del municipi per a l’establiment de l’estratègia

➔ Campanya per a l’adhesió a l’Agenda digital



Accions 2023

Impulsades directament per Localret

Impulsades mitjançant grups de treball

En coordinació amb altres ens supramunicipals





Agenda digital dels 
municipis de Catalunya

AGENDA 
DIGITAL

Eix 1:
Administració i 
serveis públics 

intel·ligents 

Eix 2:
Infraestructures 

digitals i 
ciberseguretat 

Eix 3:
Societat i economia 

digital

Eix 4: 
Governança, 
cooperació i 
coordinació
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