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Resum (català) 
Aquest estudi analitza els serveis dels portals web dels nou ajuntaments de la Vall d’Aran: les 

webs municipals, les seus electròniques, els portals de la transparència, els portals de les dades 

obertes i els portals de participació ciutadana, i com aquests es relacionen amb el turisme 

sostenible del territori, específicament dins de l’àmbit digital.  

Les administracions locals s’han de relacionar per mitjans electrònics d’acord amb l’actual 

normativa d’Administració electrònica. En aquest sentit, aquestes cal que promoguin, a través de 

les noves tecnologies, un conjunt d’accions per prosperar i millorar el nivell de vida i qualitat dels 

seus habitants, amb l’objectiu de reduir les desigualtats socials existents i augmentar la 

sostenibilitat ambiental, socioeconòmica i sociocultural. 

L’estudi dóna resposta a la situació actual del govern electrònic (eGovern) local aranès, si aquest 

és eficient i eficaç amb la informació i serveis que s’ofereixen, i si potencia la relació i comunicació 

entre la ciutadania i la societat en general. Aquest treball és una mostra pràctica i aplicada sobre 

el territori, que facilita als gestors públics una eina per millorar la situació de govern obert posant 

el focus sobre el turisme sostenible. 

 

Paraules clau: govern electrònic, turisme sostenible, Vall d’Aran, web municipal, govern obert 

 

 

Resumen (castellano) 
Este estudio analiza los servicios de los portales web de los nueve ayuntamientos del Valle de 

Aran: las webs municipales, las sedes electrónicas, los portales de la transparencia, los portales 

de los datos abiertos y los portales de participación ciudadana, y cómo estos se relacionan con el 

turismo sostenible del territorio, específicamente dentro del ámbito digital. 

Las administraciones locales deben relacionarse por medios electrónicos de acuerdo con la actual 

normativa de Administración electrónica. En este sentido, éstas tienen que promover, a través de 

las nuevas tecnologías, un conjunto de acciones para prosperar y mejorar el nivel de vida y calidad 

de sus habitantes, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales existentes y aumentar la 

sostenibilidad ambiental, socioeconómica y sociocultural. 

El estudio da respuesta a la situación actual del gobierno electrónico (e-Gobierno) local aranés, 

si éste es eficiente y eficaz con la información y servicios que se ofrecen, y si potencia la relación 

y comunicación entre la ciudadanía y la sociedad en general. Este trabajo es una muestra práctica 

y aplicada sobre el territorio, que facilita a los gestores públicos una herramienta para mejorar la 

situación de gobierno abierto poniendo el foco sobre el turismo sostenible. 

 

Palabras clave: gobierno electrónico, turismo sostenible, Valle de Aran, web municipal, gobierno 

abierto  
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Resumit (occità-aranès) 
Aguest estudi analise es servicis des portaus web des nau ajuntaments dera Val d’Aran: es webs 

municipaus, es sedences electroniques, es portaus dera transparéncia, es portaus des donades 

dubèrtes e es portaus de participacion ciutadana, e coma aguesti se restaquen damb eth torisme 

sostenible deth territòri, especificaments laguens de l’encastre digitau.  

Es administracions locaus cau que se restaquin damb mejans electronics d’acòrd damb era 

actuau normatiua dera Administracion electronica. En aguest sentit, aguestes cau que 

promòiguen, a trauès des naues tecnologies, un conjunt d’accions entà prosperar e melhorar eth 

nivèu de vida e era qualitat des sòns abitants, damb er objectiu de redusir es inegalitats sociaus  

Er estudi da responsa ara situacion actuau deth govèrn electronic (eGovèrn) locau aranés, 

s'aguest ei eficient e eficaç damb era informacion e servicis que s’aufrissen, e se poténcie era 

relacion e comunicacion entre era ciutadania e era societat en generau. Aguest trabalh ei ua 

mòstra practica e aplicada sus eth territòri, que facilite as gestors publics un estrument entà 

melhorar era situacion de govèrn dubèrt en tot méter eth fòcus sus eth torisme sostenible. 

Paraules claus: govèrn electronic, torisme sostenible, Val d’Aran, web municipau, govèrn dubèrt 

Abstract (English) 
This paper analyses the services of the web portals of the nine municipalities of Val Aran: the 

municipal websites, the electronic offices, the transparency portals, the open data portals and the 

citizen participation portals, and how these are related with the sustainable tourism of the territory, 

specifically within the digital environment. 

Local administrations must interact electronically in accordance with the current electronic 

administration regulations. In this sense, they have to promote, through new technologies, a set 

of actions to prosper and improve the standard of living and quality of its inhabitants, with the aim 

of reducing existing social inequalities and increasing environmental and socioeconomic as well 

as sociocultural sustainability. 

The study responds to the current situation of the local Aranese electronic government 

(eGovernment), if it is efficient and effective with the information and services offered, and if it 

enhances the relationship and communication between citizens and society in general. This work 

is a practical and applied approach on the territory, which provides public managers with a tool to 

improve the open government situation, focusing on sustainable tourism. 

Keywords: electronic government, sustainable tourism, Aran Valley, municipal website, open 

government 
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1. Introducció 

1.1 El govern electrònic aranès 

Al 2020, en l’era de la societat de la informació, s’ha generalitzat l’accés a internet i més del 90% 

de la població en disposa a casa seva; el 63% d’aquests ciutadans interactuen amb les 

administracions públiques per mitjans electrònics segons l’INE1. La irrupció de les tecnologies 

web permeten obtenir informació i comunicar-se des de qualsevol dispositiu en qualsevol lloc i 

moment. En aquest context, els ens públics es veuen obligats a convertir-se en 

administracions digitals per relacionar entre ells, amb la societat i el teixit empresarial, per així 

complir amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  

Les entitats públiques de Catalunya cal que siguin més transparents, col·laboratives i 

participatives d’acord amb la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. D’aquesta manera han de fomentar que la ciutadania s’involucri 

i s’empoderi, que disposi d’una administració més oberta i obtenir més control i confiança amb el 

sistema a través d’indicadors clars i, en últim terme, poder intervenir en la seva millora continua. 

Cada ajuntament disposa de diferents portals on hauria de disposar informació d’interès 

general per als ciutadans. Així doncs, els portals municipals poden disposar segons l’article 

10.e de la Llei 29/2010 d’usos del mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, informació 

d'interès general per als ciutadans, com ara la informació cartogràfica, la informació sobre 

el trànsit, el temps, el medi ambient, la cultura, la salut i l'educació. Per tant, aquesta 

normativa impulsa la sostenibilitat ambiental a tot el sector públic català per mitjans electrònics. 

Per altra banda, les administracions públiques estan obligades per imperatiu legal a disposar 

d’una Seu electrònica, un Portal  de Tràmits, un Portal de la Transparència i de Dades obertes on 

disposar de determinada informació a mostrar-se públicament i on atendre consultes de la 

ciutadania (per exemple, per mitjà de la instància genèrica).  

La revolució digital impulsa als governs a disposar d’un conjunt de solucions TIC que els 

permetin gestionar millor el territori, l’organització i la població. Des del punt de vista públic, 

les persones s’informen de la planificació, la gestió i l’acompliment de les accions del govern a 

través dels portals web. L’entramat de plataformes no només serveixen per rebre informació si no 

que, a més, serveixen per conèixer què fa i què deixa de fer el govern, segons els acords del seu 

mandat i així empoderar a la ciutadania per ser part activa del control per a la bona gestió. 

A la Vall d’Aran, els mitjans electrònics dels ens públics locals donen a conèixer les noticies 

municipals, agendes d’esdeveniments i accions de govern als seus nuclis de població que es 

troben deslocalitzats. En aquest territori de muntanya, el sector serveis i el turisme és l’ànima 

de la seva economia circular. Aquesta riquesa serveix a la vegada per protegir i millorar l’entorn 

a nivell social, cultural i medi ambiental. 

 

1 TIC-H-2019 INE (2019). Nota de prensa sobre Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación 
en los hogares. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566-C.pdf
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=542820
https://www.ine.es/prensa/tich_2019.pdf
https://www.ine.es/prensa/tich_2019.pdf
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1.2 El turisme a la Vall d’Aran 

Des del 1998 l’entitat Foment Torisme Val d’Aran (FTVA) és la responsable de promocionar 

el territori i el turisme a la vall, de forma directa o indirecta, presencial, amb oficines de turisme; 

i també de forma electrònica a través de la pàgina web https://www.visitvaldaran.com/ i les xarxes 

socials (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube). El pla estratègic d’aquesta entitat desitja una 

implicació més elevada dels ens locals, el seus grups d’interès i la seva població.  

Per un altre costat, el pla estratègic de turisme 2019-2022 del Pirineu i Terres de Lleida que 

promou la Diputació de Lleida estableix un model de gestió de turisme sostenible emmarcat amb 

l’excel·lència, la responsabilitat, l’ecologia i la innovació. Així doncs, és en els mitjans 

electrònics així com en les tecnologies innovadores on es ficarà l’accent en aquest estudi.  

1.3 Objecte de l’estudi 

La missió és analitzar les administracions municipals i el seu govern electrònic per 

potenciar el turisme i l’economia de la vall, amb solucions de govern obert i de forma 

sostenible. 

La normativa actual de l’Administració electrònica intensifica l’ús de les noves tecnologies a les 

administracions públiques, i demanda que la relació dels ens púbics sigui interoperable, a 

part d’eficient i eficaç; és a dir, que diferents ens puguin coordinar-se i col·laborar per optimitzar 

un escenari determinat. Pel que fa a les administracions locals araneses i el turisme, la majoria 

dels ajuntaments aranesos sembla que nomes es limiten a vincular la pàgina web de FTVA i, a 

grans trets, no realitzen cap més acció o promoció destacable. 

Per tant, la visió de l’estudi se centra en els portals d’eGovern aranesos i la promoció del 

turisme sostenible per a prosperar en el benestar de la societat i el seu entorn natural. Els 

objectius que es volen assolir amb l’estudi de la situació actual (primer semestre 2020) són els 

següents: 

1. Identificar els portals digitals públics dels ajuntaments aranesos (Web municipal, 
Web electrònica, Portal de la Transparència i Dades obertes, Portal de Participació 
ciutadana, altres). 

2. Validar si aquests mitjans electrònics compleixen amb l’actual normativa 
d’Administració Electrònica que permet relacionar l’Administració pública de forma eficient 
i eficaç amb la ciutadania. 

3. Conèixer si a través d’aquests mitjans electrònics es promociona el turisme de la 
zona de forma eficient, eficaç i sostenible, així com conèixer quina és la relació amb 
FTVA. 

4. Quins mitjans electrònics disponibles per l’administració pública es podrien aplicar per 
millorar la situació actual, com ara espais de col·laboració i participació on involucrar 
entitats, ciutadans i societat en general. Per tant, esbrinar com seria la millora i la 

https://www.visitvaldaran.com/
https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2017/07/PETVALDARAN2016-2020.pdf
http://www.aralleida.cat/plaestrategic2019-2022/
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innovació que es podria esperar per treballar la intel·ligència de mercats i oferir 
millors serveis. 

Elaborar una anàlisi de la situació a nivell global i també un informe personalitzat per cada 

ajuntament aranès amb la seva situació actual d’eGovern. Així mateix s’espera disposar 

d’accions de millora sobre la seva Administració electrònica i la promoció del seu territori com a 

destinació sostenible líder en turisme d’interior i de muntanya. 

El present estudi és el treball de final de màster universitari d’Administració i Govern 

Electrònic de la UOC (juny 2020), i tracta de com el govern municipal aranès pot millorar la 

situació de promoció del seu territori per mitjà de l’ús intensiu de les TIC, a fi d’augmentar la 

riquesa en la seva població i la seva societat a través del turisme, tot preservant-ne el seu 

patrimoni. Es tracta, doncs, d’un treball de recerca de polítiques de l’Administració 

electrònica i de Govern obert en la línia de l’anàlisi de Pinilla, V.; Torres, L.; Royo, S. (2010)2 on 

es manifesta el gap d’interactivitat amb els ciutadans per aprofitar els llocs web disponibles 

dels governs locals. 

 

  

 

2 Pinilla, V.; Torres, L.; Royo, S. (2010). “Is e-government leading to more accountable and transport local governments? an overall 
view”. Financial Accountability and Management (vol., 26, núm.1, pàg. 3-20). 
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2. Antecedents 

2.1 El territori, l’organització i 
l’economia de la Vall d’Aran 

La Vall d’Aran és una zona de muntanya de la Catalunya Nord Oest que limita amb França i 

l’Aragó. La seva superfície total és de 633,6 quilòmetres quadrats, amb una població al 2019 de 

10.093 habitants segons l’INE. En aquest territori es parlen, com a llengües oficials, l’occità-

aranès3, el català i el castellà. La majoria dels municipis de muntanya són petits (disposant 

menys de 1.000 habitants) i deslocalitzats, per això, les noves tecnologies tot i ser neutres, 

faciliten la informació i la comunicació entre els ciutadans, la societat i les administracions. 

L’Aran és una comunitat política i una entitat de naturalesa territorial. Té personalitat jurídica 

pròpia i plena capacitat i autonomia per a la gestió dels interessos propis de la comunitat política 

que representa, que s’exerceix a través del Conselh Generau d’Aran (la institució de govern i 

d'administració d'Aran) i altres institucions d’autogovern d’acord amb l’art. 3 de la Llei 1/2015, del 

5 de febrer, del règim especial d’Aran.  

La ubicació del seu territori ha estat clau de pas entre França i Espanya. La seva organització ha 

sofert vàries alteracions en el transcurs del temps. Avui, es disposa d’una estructura tradicional 

formada de sis terçons4  integrats per diferents nuclis de població com mostren les imatges 

següents: 

 

Imatge 1. Elaboració pròpia. Mapa de la Vall d’Aran i el seus 
terçons. 

 

Imatge 2. Elaboració pròpia. Mapa de la Vall d’Aran i els seus 
municipis. 
 

 

3 Aranès com a llengua es reconeguda com a llengua oficial d’acord amb la Llei 16/1990, del 13 de juliol, sobre el règim especial de 
la Vall d’Aran. En el Parlament de Catalunya es reconeguda amb l’Estatut d’Autonomia de 2006. 
4 Els terçons són regions vigents com a estructura administrativa tradicional des de la Llei 16/1990 del règim especial de la Vall d'Aran. 

En aquests surten elegits els 13 consellers, segons el nombre d’habitants de les regions, que formen el Conselh Generau d’Aran. 

https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2015/08/Llei-1_2015-Regim-Especiau-dAran2.pdf
https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2015/08/Llei-1_2015-Regim-Especiau-dAran2.pdf
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L’estructura tradicional se superposa a l’organització municipal que gestiona diferents entitats de 

població com indica la taula 1. 

Municipi Entitats de població Administració municipal 

Arres  Ajuntament d’Arres 

Bausen  Ajuntament de Bausen 

Es Bòrdes Benós, Begós i Arró Ajuntament d’Es Bòrdes 

Bossòst  Ajuntament de Bossòst 

Canejan  Ajuntament de Canejan 

Les  Ajuntament de Les 

Naut Aran 
Arties, Bagergue, Garòs, Gessa, Montgarri, 
Salardú, Tredòs, Unha i Vaquèira 

Ajuntament de Naut Aran 

Vielha e Mijaran 
Arròs, Aubèrt, Betlan, Betren, Casarilh, 
Casau, Escunhau, Gausac, Mont, 
Montcorbau, Vielha, Vila i Vilac 

Ajuntament de Vielha e 
Mijaran 

Vilamòs  Ajuntament de Vilamòs 

Taula 1. Elaboració pròpia. Organització municipal de la Vall d’Aran. 

Pel que fa a la seva economia, hi destaca el sector serveis, molt per davant de l’agricultura, la 

indústria i la construcció i, en el sector serveis, l’hostaleria encapçala els ingressos representant 

una tercera part del total dels ingressos. 

A continuació es mostra, en la imatge 3, dues gràfiques sobre els sectors i els serveis aranesos. 

Imatge 3. Elaboració pròpia . Els municipis de l’Aran en xifres de IDESCAT, sobre el valor afegit brut (base 2010) amb xifres del 2017. 

Per aquest motiu, l’objecte d’estudi és el principal motor de l’economia aranesa: el sector 

serveis i hostaleria materialitzat amb el turisme sostenible i la promoció del seus atractius 

per part de l’administració pública. 

https://www.idescat.cat/emex/?id=39#h3fc000000
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2.2 eGovern municipal aranès 

Les lleis 39/2015 i 40/2015 obliguen a totes les administracions públiques, com les araneses, a 

esdevenir Administracions Públiques Digitals. El sector públic ha d’utilitzar les noves 

tecnologies per tal de poder disposar una major eficàcia, eficiència, transparència, 

col·laboració i participació vers els serveis demandats i oferts a la ciutadania. 

Cada administració pública aranesa disposa d’un portal web municipal corporatiu on informa de 

les seves noticies, l’agenda d’esdeveniments i l’organització municipal, entre altres. En aquests 

portals es disposen de vincles a altres pàgines relacionades (com del turisme de la zona, amb un 

vincle a www.visitvaldaran.com ) i enllaços a les xarxes socials pròpies.  

Així mateix, cada entitat pública aranesa disposa d’una Seu electrònica, un Tauler d’edictes i un 

Portal de la Transparència amb Dades obertes on la ciutadania pot conèixer de forma fefaent la 

gestió i l’administració que es duu a terme en el municipi. 

Imatge 4. Elaboració pròpia. Les portades de les nou pàgines web municipals dels ajuntaments aranesos. 

Internet és el mitjà tecnològic, i el govern electrònic és el servei a la ciutadania i a la societat 

en general a tenir en compte. L’entramat de portals web han de complir un conjunt de normatives 

referents a l’Administració electrònica, entre les que destaquen: 

Normativa estatal: 

• Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de 
seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació de el sector públic i 
telecomunicacions. 

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i la normativa de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades. 

• Reial decret llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació. 

http://www.visitvaldaran.com/
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/10/31/14
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/10/31/14
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/10/31/14
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/09/07/12
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• Reial Decret 1112/2018 sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils 
del sector públic. 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a 
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

• Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

• Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

• Llei 9/2014, de 9 de maig, general de telecomunicacions. 

• Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

• Reial Decret 4/2010, de 8 de gener, pel què es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat 
en l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

• Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel què es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en 
l’àmbit de l’Administració Electrònica. 

• Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic. 

• Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.  

• Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. 

• Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. 

• Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

Normativa autonòmica: 

• Llei 29/2010, de 3 d’agost, d’usos de mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya. 

• Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya. 

Per tant, en el conjunt de portals web públics d’eGovern aranesos és necessari un estudi 

en profunditat per determinar si la informació i la comunicació és efectiva i eficient, d’acord 

amb la normativa vigent i amb els reptes, prioritats i objectius de turisme sostenible 

relacionats amb l’ús de les TIC. 

2.3 Promoció del turisme a la Vall 
d’Aran i l’eGovern 

La Vall d’Aran disposa d’un organisme tècnic de promoció turística que es va crear al 1998 per a 

tota la Vall d’Aran: Foment Torisme Val d’Aran (FTVA). Aquest organisme autònom de caràcter 

econòmic i amb personalitat jurídica pública està format pel Conselh Generau d’Aran, els 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/09/07/1112/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2018/09/07/1112/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=680124&language=ca_ES
https://www.boe.es/eli/es/l/2014/05/09/9/con
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887-C.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/4/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/4/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/3/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/3/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/11/16/37/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/06/22/11/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2003/12/19/59/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con
https://www.parlament.cat/document/nom/TL130.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL127.pdf
https://www.parlament.cat/document/nom/TL127.pdf
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ajuntaments de la Vall d’Aran i el sector privat aranès. És un instrument dedicat a la promoció 

del territori de forma conjunta amb totes les empreses, entitats i organismes vinculats amb 

el turisme, de forma directa o indirecta, i compta amb 191 socis segons la seva memòria del 

20185. També realitza les accions orientades a la promoció i atracció de visitants per augmentar 

la demanda turística a la Vall d’Aran i reforçar la imatge en funció de diferents mercats.  

La presència a Internet de FTVA respon al domini https://www.visitvaldaran.com amb una pàgina 

web dinàmica i actual, vinculada amb les xarxes socials que gestiona (Youtube, Instagram, Twitter 

i Facebook). El web de turisme es troba disponible en quatre idiomes: català, castellà, francès i 

anglès, però no en aranès. 

L’entitat ha certificat la Vall d’Aran amb diferents segells de qualitat turística que li confereixen 

un valor afegit al territori com a destí turístic, aquests són els següents: 

 

Biosphere turisme responsable. La Vall d’Aran va ser el primer destí turístic de muntanya en obtenir aquest 
tipus de certificació (2014). La pàgina visitvaldaran.com exposa un decàleg del turista responsable. 

https://www.biospheretourism.com/es/entidad/val-d-aran/138  

 

Destí turístic intel·ligent. La Vall d’Aran s’acredita per SEGITTUR (2015) com un destí innovador que 
aposta per la sostenibilitat, l’accessibilitat universal, la tecnologia, la innovació, la seguretat i la 
connectivitat. 

 

Destinació de turisme esportiu. És una distinció de l’Agència Catalana de Turisme per als municipis de 
Catalunya que disposen d’infraestructures i serveis d’alta qualitat en la pràctica de l’esport. 

 

Turisme en família. És una distinció avalada per la Federació Espanyola de Famílies nombroses (FEFN). 

Taula 2. Elaboració pròpia. Segells de qualitat turística de la Vall d’Aran. 

FTVA disposa d’un Pla estratègic de Turisme 2016-2020 Val d’Aran. En aquest s’indica que 

l’eficàcia del programa és considerada baixa, i les accions de formació de personal de FTVA són 

les pitjors valorades (1,9/5) segons ells mateixos. A més, la promoció de recursos culturals i 

naturals també presenta un ampli marge de millora (1,9/5). Pel que fa al programa de màrqueting 

es percep com el menys eficaç, sobretot a l’hora d’involucrar a la població local en el fets turístics 

de gestió (1,6/5). 

En els reptes, prioritats i objectius del turisme de Val d’Aran 2016-2020 destaquen els relacionats 

amb els que l’ús de les TIC podrien ajudar als grups d’interès: 

• Territori i administració pública: 

o Fomentar el turisme en les poblacions petites. 

o Fomentar la relació directa entre sector públic i privat. 

o Integrar les diferents realitats turístiques de la vall. 

•  Empresa: 

o Millorar la relació público-privada. 

 

5 Memòria 2018 Foment Torisme Val d’Aran. 

https://www.visitvaldaran.com/
https://www.visitvaldaran.com/ca/val-daran-biosphere-destination/
https://www.visitvaldaran.com/ca/decalogo-del-turista-responsable-biosphere-destination/
https://www.biospheretourism.com/es/entidad/val-d-aran/138
https://www.destinosinteligentes.es/destinos/la-val-daran-cataluna/
https://www.visitvaldaran.com/ca/tag/destino-turistico-inteligente-ca/
https://www.visitvaldaran.com/ca/que-fer/destinacio-de-turisme-esportiu/
https://www.visitvaldaran.com/ca/val-daran-familia/
http://www.familiayturismo.com/
https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2017/07/PETVALDARAN2016-2020.pdf
https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-2018-ARANES.pdf
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o Alineació d’objectius dels sectors amb els del sectors públic. 

o Increment de la participació i involucrar les empreses en la formulació i 
implementació de les estratègies del sector turístic. 

• Destí turístic intel·ligent: 

o Millorar la connectivitat i les xarxes a la vall. 

o Desenvolupar i aplicar accions. 

Un repte estratègic és involucrar els grups d’interès del sector turístic de la Val l d’Aran en el 

desenvolupament de pràctiques empresarials basades en l’accessibilitat, la tecnologia, la 

innovació i la sostenibilitat. És en aquest punt on l’Administració electrònica i el Govern obert pot 

oferir més solucions: la sostenibilitat i la millora de la competitivitat s’alineen pel desenvolupament 

d’un benestar millor, per exemple, en l’ús eficient dels recursos amb la conservació del medi 

ambient. 

Per altra banda, s’agreuja una alta estacionalitat de la demanda concentrada en les temporades 

de desembre a març i a l’agost. Per tant, un dels objectius cal que sigui incrementar la 

desestacionalització de la demanda i introduir el producte cultural. 

Convé destacar que, segons Darrell M. West (2008)6, molts governs han creat pàgines web 

que faciliten el turisme, canalitzen les queixes dels ciutadans i fomenten les inversions 

empresarials. Un exemple que cita l’autor és que, en petits països, els turistes poden reservar 

hotels a través de les pàgines web del govern. Per tant, una de les línies d’actuació que hauria de 

buscar FTVA és la cooperació amb els grups d’interès i la relació amb els residents. És 

necessari dissenyar canals de comunicació que facilitin, als residents del territori, l’accés a la 

informació referent als programes desenvolupats en el sector i als objectius obtinguts. En 

aquesta línia servirien les pàgines web municipals i les Seus electròniques amb una plataforma 

de tràmits, per exemple, per la creació d’un sistema de finestreta única que faciliti als 

empresaris de la Vall d’Aran l’accés a informació integral referent a les convocatòries i 

ajudes existents, préstecs i subvencions d’interès. 

Un altre punt seria desenvolupar programes i activitats periòdiques que facilitessin la interacció 

entre els residents i l’entitat pública, amb la finalitat d’incrementar els plans d’acció del sector. 

En aquest punt servirien els Portals de la Transparència, de Dades obertes i de Participació 

ciutadana. En aquest sentit, segueix el concepte “Smart Val d’Aran” on la tecnologia opera un 

paper rellevant per millorar el sistema d’intel·ligència i d’informació turística, a través de 

l’increment de les fonts de dades així com de la tipologia d’informació obtinguda (per exemple, 

l’empremta digital, la interacció amb les xarxes socials i el risc d’allaus i les inundacions a través 

de sensors instal·lats a la vall). Cal desenvolupar una estratègia d’Open Data que sigui 

accessible per a tots els grups d’interès del sector i solucions de realitat augmentada i de 

gammificació que permetin millorar el gaudiment de les activitats i serveis a l’aire lliure (per 

exemple, tenir en compte com a referents els 1.179  conjunts de dades sobre turisme del catàleg 

de dades sobre turisme del portal APORTA7).  

 

6 Darrell M. West (2008). Brookings. Mejorar la utilización de la tecnología en el gobierno electrónico alrededor del mundo, 2008. 
7 Catàleg de dades sobre Turisme del Portal APORTA amb 1.179 conjunts de dades a dia 9/6/2020. 

/Users/Josep/Desktop/Estudis,%20cursos,%20certificats/UOC/4.517%20TFM/PAC4/Mejorar%20la%20utilización%20de%20la%20tecnología%20en%20el%20gobierno%20electrónico%20alrededor%20del%20mundo,%202008
https://datos.gob.es/es/catalogo?theme_id=turismo&_theme_id_limit=0
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A més, cal destacar que l’Ajuntament de Vielha es troba immers en el projecte de “Laboratori 

SmartCatalonia”8 amb un grau de maduresa “puntual” (el primer de cinc graus9) i, com agent 

principal, hi ha el Conselh Generau d’Aran. L’àmbit prioritari és el turisme amb una prioritat 

tecnològica cloud, per tant, és un punt de partida a potenciar. En aquest context, el Conselh 

Generau d’Aran disposa del programa “Oficina de Govern Obert” 10  des del 2018, donant 

compliment a l'article 67.4 de la Llei 1/2015, de 5 de febrer, del Règim Especial de l'Aran. 

Tots aquests elements es poden alinear amb els objectius de desenvolupament sostenible de 

l’Agenda 203011 i així complir amb els establerts per les Nacions Unides (2015), en concret: 

• Meta 5.B Millora de la utilització de la tecnologia i TIC. 

• Meta 8.2 Elevar la productivitat a través de la diversificació, tecnologia i la innovació. 

• Meta 8.9 Promoció del turisme sostenible. 

• Meta 9.B Desenvolupament de la tecnologia, investigació i innovació. 

• Meta 11.4 Protecció del patrimoni cultural i natural. 

• Meta 12.b Aconseguir turisme sostenible. 

• Meta 16.6 Creació d’institucions eficaces i transparents. 

• Meta 16.7 Foment de la participació ciutadana. 

• Meta 16.10 Accés a informació i llibertats fonamentals. 

• Meta 16.B Promoció i aplicació de lleis i polítiques. 

Així mateix, la Guia per a un turisme sostenible12 davant l’agenda 2030 reafirma el turisme com 

el generador de desenvolupament de major importància, tan en el nostre territori com a nivell 

mundial. A més, indica que les activitats associades al turisme incorporen cada vegada més 

criteris sostenibles i respectuosos amb el planeta i generen una societat més justa i igualitària.  

 

 

8 Laboratori SmartCatalonia  Vielha: http://observatori.smartcatalonia.gencat.cat/city/detail?id=101. 
9 Graus de maduresa SmartCatalonia: http://observatori.smartcatalonia.gencat.cat/degrees. 
10 Oficina de Govern Obert del Conselh Generau d’Aran. 
11 Agenda 2030 objectius de desenvolupament de desenvolupament sostenible compromisos amb els 17 objectius de les Nacions 
Unides. Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030. Govern d’Espanya. 
12 Azcárate T., Benayas J., Nerilli G. y Justel A., 2019. “GUIA PARA UN TURISMO SOSTENIBLE. Retos del sector turístico ante la 
Agenda 2030”, REDS, Madrid. 

http://observatori.smartcatalonia.gencat.cat/city/detail?id=101
http://observatori.smartcatalonia.gencat.cat/degrees
https://seu-e.cat/ca/web/conselhgeneraudaran/govern-obert-i-transparencia/participacio/programa-oficina-de-govern-obert-187
https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos
https://www.agenda2030.gob.es/es/objetivos
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2019/10/Gu%C3%ADa-para-un-turismo-sostenible-REDS-RTI-web.pdf
http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2019/10/Gu%C3%ADa-para-un-turismo-sostenible-REDS-RTI-web.pdf
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3. Mètodes d’estudi utilitzats 

3.1 Mètode d’anàlisi de dades 
quantitatiu 

Les fonts de dades del mètode quantitatiu han estat de dos tipus: primàries internes i 

secundàries externes. 

Les dades primàries internes són fruit de l’observació i l’experiència d’usuari, amb els 

diferents portals web de cada administració local aranesa i també amb la web de FTVA. Per 

obtenir informació rellevant per a l’estudi han estat analitzades (al març de 2020) les solucions 

web públiques per la ciutadania sobre el govern electrònic que disposa cada ens local 

aranès. A través de la interacció i l’experiència directa, s’analitza si cada plataforma web 

compleix amb la normativa actual d’Administració electrònica per establir si els mitjans 

electrònics que ofereix són adequats als estàndards establerts és a dir, a la normativa. Al mateix 

temps, també s’han cercat funcionalitats, espais de participació i de col·laboració així com 

vincles o informació sobre el turisme sostenible dins l’entramat web. 

Per cada entitat s’ha utilitzat la taula d’anàlisi quantitatiu que es troba a l’Annex 1 “taula 

d’anàlisi quantitatiu”, aquesta ha permès analitzar de forma sistemàtica els següents portals 

web: 

1. Web institucional de tots els ajuntaments i també de FTVA.  

2. Seu electrònica de tots els ajuntaments. FTVA no en disposa. 

3. Portal de tràmits de tots els ajuntaments. FTVA no en disposa. 

4. Portal de la transparència de tots els ajuntaments. FTVA no en disposa, però sí el 

Conselh Generau d’Aran on es publica la seva memòria.  

5. Portal de les dades obertes de tots els ajuntaments. FTVA no en disposa.  

6. Portal de participació ciutadana, cap entitat en disposa. Per tant, no se n’ha analitzat 

cap, però s’ha tingut en compte la seva mancança. 

Les dades secundàries i externes de caràcter púbic s’han obtingut de les següents entitats: 

• Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) 
o URL: https://www.idescat.cat/  
o Finalitat: dades de població. 

 

• Transparència Catalunya 

o URL: http://www.transparenciacatalunya.cat/ 
o Finalitat: xifra del pressupost de cada entitat. Amb les dades de la població de 

l’IDESCAT s’ha obtingut la despesa per habitant. 
 

https://www.idescat.cat/
http://www.transparenciacatalunya.cat/


    
 
 
 

             

TFM d’AGE de recerca: el govern electrònic i el turisme sostenible  14/06/2020  pàg. 17 
   

• Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) 
o URL: https://www.aoc.cat/indicadors/  
o Finalitat: verificació dels serveis actius de cada entitat.  

 

• Mapa InfoParticipa 

o URL: http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/  
o Finalitat: indicador de transparència de cada entitat. 

 

• Memòria de FTVA (2018) 
o URL: https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-2018-

ARANES.pdf  
o Finalitat: informació sobre FTVA, els serveis digitals oferts i el número de visitants. 

Imatge 5. Elaboració pròpia. Il·lustració de l’abast segons la metodologia quantitativa. 

3.2 Mètode d’anàlisi de dades 
qualitatiu 

Per al mètode qualitatiu les fonts d’informació han estat de dos tipus: 

• Dades primàries i internes a partir d’entrevistes semi-estructurades amb les persones 
responsables de les entitats objecte de l’estudi.  

• Dades secundàries externes, per exemple, articles, estudis i documentació relacionada 
com a resultat de la recerca a Internet: 

https://www.aoc.cat/indicadors/
http://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/
https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-2018-ARANES.pdf
https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-2018-ARANES.pdf
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o Propuesta Marco Potenciación Administración electrónica en el Valle de Aran (ESP), 
Moga, A. (2019) publicació en línia a Issuu. 

o Impulso a la administración electrónica en todos los pueblos, X.R. (2018) publicació en 
línia a Diari Segre (segre.com). 

Pel que fa al contingut de les entrevistes, s’ha buscat com a objectiu l’obtenció de més informació 

rellevant després de disposar d’un punt de partida amb l’anàlisi quantitatiu i els resultats obtinguts 

en aquest. Les persones entrevistades han estat: 

1- Els responsables dels ajuntaments aranesos o els responsables dels seus continguts 
digitals i el turisme, si s’escau. S’ha emprat el guió de l’annex 2 (punt 9.1). 

2- Les responsables de FTVA. S’utilitza el guió de l’annex 2 (punt 9.2). 

Cal indicar que la previsió i la metodologia de les entrevistes s’han vist afectades per l’estat 

d’alarma que es va decretar al territori d’acord amb el RD 463/2020 de 14 de març, ocasionat per 

la crisi sanitària deguda al Coronavirus COVID-19. La llibertat de circulació de les persones en el 

territori es va limitar des de la segona quinzena de març fins al juny per evitar contagis.  

En el disseny de l’estudi, les entrevistes s’havien previst realitzar presencialment, però degut a la 

prohibició dels desplaçaments de les persones i l’obligat confinament a les seves llars, s’han 

realitzat telefònicament. 

L’atenció i la gestió dels serveis públics s’han alterat sense precedents, prioritzant tot tema 

relacionat amb l’estat d’alarma i posposant qualsevol altra gestió. La disponibilitat de les persones 

a entrevistar també s’ha vist afectada per la crisi sanitària. Tot i això, les sol·licituds d’entrevistes 

telefòniques concertades pel treball d’investigació han estat ateses, finalment, per: 

1. La responsable de FTVA. Entrevista realitzada el 23 de març del 2020. 

2. Una treballadora de FTVA. Entrevistes realitzada el 23 de març del 2020. 

3. L’alcalde de l’Ajuntament de Bossòst. Entrevista realitzada el 30 de març del 2020. 

4. L’alcalde de l’Ajuntament de Naut Aran. Entrevista realitzada el 7 d’abril del 2020. 

5. L’alcalde de l’Ajuntament de Vilamòs. Entrevista realitzada el 7 d’abril del 2020. 

6. El responsable de Govern Obert del Conselh Generau d’Aran. Entrevista realitzada el 8 
d’abril del 2020. 

7. L’alcalde de l’Ajuntament de Les. Entrevista realitzada el 9 d’abril del 2020. 

https://issuu.com/alexmogavidal/docs/marco_admin_elect_ga_cga_2019
https://www.segre.com/es/noticias/comarcas/2018/12/22/impulso_la_administracion_electronica_todos_los_pueblos_64092_1091.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
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Per tant, aquest estudi no hauria estat el mateix sense la seva ajuda, des d’aquestes línies voldria 

agrair, novament, la seva participació. Així mateix, també agrair la disponibilitat d’atenció per part 

de la resta d’administracions que han rebut les sol·licituds d’entrevistes amb interès, però no les 

han pogut atendre degut al temps limitat d’aquest estudi i donada la situació excepcional de crisi 

sanitària. 

Imatge 6. Elaboració pròpia. Il·lustració de l’abast segons la metodologia qualitativa. 

Cal destacar que en aquesta situació d’incertesa, el Conselh Generau d’Aran ha promogut la 

iniciativa Aran Accion 2020-2030, una estratègia per iniciar de forma conjunta amb la ciutadania 

aranesa, un procés de diversificació de l’economia del territori, així com un debat ciutadà que 

recull i consensua propostes per incidir en la regeneració de l’ocupació i de l’activitat econòmica 

després de la crisi de la COVID-19. Es busca donar resposta a altres necessitats del territori com 

la retenció del talent dels joves, la innovació i la cura del medi ambient. Això suposa una vertadera 

“reconceptualització del turisme” d’acord amb Farrell, B.H.; Twining-Ward, L. (2004)13, ja que, el 

turisme sostenible es troba en un canvi constant i és necessari la seva adaptació per 

superar les adversitats. 

 

  

 

13 Farrell, B.H.; Twining-Ward, L. (2004). “Reconceptualizing Tourism”. Annals of Tourism Research (vol. 31, núm. 2, pàg. 274-295). 

https://www.conselharan.org/eth-govern-deth-conselh-generau-presente-era-estrategia-de-futur-aran-accion-20-30/
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4. Resultats 

4.1 Mètode quantitatiu 

Resultats de les dades generades a través de l’observació i de l’experiència d’usuari amb els 

diferents portals web de cada entitat (ajuntaments i FTVA), en total uns 47 sites. 

4.1.1 Ajuntaments de la Vall d’Aran 
Les dades resultants de cada ajuntament es troben a l’Annex 3 (punt 10.1). La taula següent 

agrupa el resultat: 

Dades de la població i pressupost de l'Ajuntament Mitjana 

1. Població 1.110 habitants 

2. Pressupost (2019) 1.796.468€ 

3. Despesa per habitant (2019) 2.040€ 

    

Pàgina web municipal Total 

4. Idiomes Mitjana: 2,2  

5. Disposa d'informació actualitzada? No: 5  (55,55%) | Sí: 4 (44,44%) 

6. Disposa d'avís legal? No: 5  (55,55%) | Sí: 4 (44,44%) 

7. Disposa d’un disseny adaptatiu? No: 6  (66,66%) | Sí: 3 (33,33%) 

8. Disposa de cercador d'informació? No: 5  (55,55%) | Sí: 4 (44,44%) 

9. Disposa de noticies actuals? No: 6  (66,66%) | Sí: 3 (33,33%) 

10. Disposa d'agenda d'esdeveniments? No: 5  (55,55%) | Sí: 4 (44,44%) 

11. Disposa d'avís de cookies? No: 7  (77,77%) | Sí: 2 (22,22%) 

12. Disposa de previsió del temps? No: 8 (88,88%) | Sí: 1  (11,11%) 

13. Disposa d'indicació del trànsit? No: 9  (100%) | Sí: 0 (0%) 

14. Disposa d'informació sobre el medi ambient? No: 9  (100%) | Sí: 0 (0%) 

15. Disposa d'una pàgina o informació sobre turisme? No: 3  (33,33%) | Sí: 6 (66,66%) 

16. Disposa de formulari d'accessibilitat? No: 9  (100%) | Sí: 0 (0%) 

17. Disposa de declaració d'accessibilitat? No: 9  (100%) | Sí: 0 (0%) 

18. Es vincula amb visitvaldaran.com? No: 5  (55,55%) | Sí: 4 (44,44%) 

19. Es vincula amb turisme sostenible Biosphere? Familiar o esportiu? No: 7  (77,77%) | Sí: 2 (22,22%) 

20. Es vincula amb la Seu electrònica, tràmit en línia?  No: 1  (11,11%) | Sí: 8 (88,88%) 

21. Es vincula amb el Portal de la Transparència? No: 5  (55,55%) | Sí: 4 (44,44%) 

22. Es vincula amb el Portal de Dades obertes? No: 8 (88,88%) | Sí: 1  (11,11%) 

23. Es vincula amb el Perfil del contractant? No: 4 (44,44%) | Sí: 5  (55,55%) 

24. Es vincula amb les xarxes socials? No: 7  (77,77%) | Sí: 2 (22,22%) 
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Seu electrònica Total 

25. Tecnologia del Consorci AOC? No: 2 (22,22%) | Sí: 7  (77,77%) 

26. Disposa d'ordenança reguladora? No: 7  (77,77%) | Sí: 2 (22,22%) 

    

Plataforma de tràmits Total 

27. Tecnologia del Consorci AOC?  No: 2 (22,22%) | Sí: 7  (77,77%) 

28. Disposa d'un tràmit d'Instància genèrica? No: 0 (0%) | Sí: 9  (100%) 

29. Disposa d'un tràmit sobre turisme o medi ambient? No: 0 (0%) | Sí: 9  (100%)  

30. Número de tràmits Mitjana: 40,44 tràmits  

    

Portal de la Transparència Total 

31. Tecnologia del Consorci AOC? No: 1  (11,11%) | Sí: 8 (88,88%)  

32. Disposa d'indicadors de transparència? No: 9  (100%) | Sí: 0 (0%)  

33. Valoració d'Infoparticipa Mitjana: 16,23%  

    

Portal de Dades obertes Total  

34. Tecnologia del Consorci AOC? No: 0 (0%) | Sí: 9  (100%) 

35. Disposa d'un dataset sobre turisme? No: 9  (100%) | Sí: 0 (0%)  

36. Número de datasets Mitjana: 39 datasets 

    

Portal de Participació ciutadana Total 

37. Es disposa d'adreça?  No: 9  (100%) | Sí: 0 (0%) 

 

La imatge 7 evidencia amb un diagrama de barres els ítems dicotòmics negatius en l’eix 

d’abscisses, els que menys compleixen, dels nou ajuntaments aranesos, en l’eix d’ordenades. 

Imatge 7. Elaboració pròpia. Diagrama de barres dels ítems amb resultats negatius (=NO). 
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A continuació s’ordenen els resultats (les mitjanes) segons la seva rellevància i compliment 

(de menor a major puntuació): 

1. Amb uns resultats de No=9  (100%) i Sí=0 (0%), s’hi troba: 

o En la web municipal no es disposa d’informació sobre el trànsit i tampoc informació 
sobre el medi ambient.  

o No disposa d’un formulari d'accessibilitat i tampoc cap declaració d'accessibilitat. 

o En el Portal de la Transparència no es disposen indicadors. 

o En el Portal de Dades obertes no es disposa de cap dataset de turisme. 

o No es disposa d’un Portal de Participació ciutadana. 

2. Amb uns resultats de No=8 (88,88%) i Sí=1  (11,11%), s’hi troba: 

o En la web municipal no es disposa d’informació o vincle sobre la previsió del temps. 

o En la web municipal no es disposa de cap vincle al Portal de les Dades obertes. 

3. Amb uns resultats de No=7  (77,77%) i Sí=2 (22,22%), s’hi troba: 

o En la web municipal no es disposa d’informació sobre les cookies. Tampoc es troba 
cap vincle amb turisme sostenible Biosphere. No es disposen de xarxes socials. 

o En la Seu electrònica no es disposa d’ordenança reguladora publicada. 

4. Amb uns resultats de No=6  (66,66%) i Sí=3 (33,33%), s’hi troba: 

o En la web municipal no es disposa d’un disseny adaptatiu. No es disposen de 
noticies actuals (dels últims tres mesos). 

5. Amb uns resultats de No=5  (55,55%) i Sí=4 (44,44%), s’hi troba: 

o En la web municipal no es disposa d’informació actualitzada, tampoc de l’avís legal 
ni l’agenda d’esdeveniments. No es vincula amb visitvaldaran.com ni tampoc amb 
el Portal de la Transparència. 

La resta dels conceptes es compleixen majoritàriament per les entitats públiques locals araneses. 

Cal destacar que els serveis actius dels ens locals amb el Consorci AOC compleixen tots. 

4.1.2 Foment Torisme Val d’Aran 
L’entitat FTVA i la seva web visitvaldaran.com compleixen amb tots els indicadors web a 

excepció de disposar de la informació del trànsit i l’accessibilitat publicada (formulari i 

declaració). Tanmateix, l’entitat turística de referència del territori no disposa de cap Seu 

electrònica, Portal de Tràmits, Portal de la Transparència, Portal de Dades obertes ni de 

Participació ciutadana, tot i que és una institució vinculada al Conselh Generau d’Aran i aquest 

sí que en disposa. 

Cal destacar informació rellevant de la memòria del 2018 de Torisme Val d’Aran (pàgines 16-17):  

• A totes les oficines de turisme s’han atès a un total de 94.768 visitants. 

• A les oficines de Vielha, de Salardú i d’Arties: 

https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-2018-ARANES.pdf
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o Quasi el 50% dels visitants nacionals a les oficines de turisme són de Catalunya. 
El total de visitants nacionals a les oficines han estat de 49.469 visites.  

o Més del 60% dels visitants estrangers a les oficines de turisme són de França. El 
total de visitants estrangers a les oficines han estat de 9.300 visites.  

o S’han rebut un total de 588 visites presencials a les oficines (un 21% més que l’any 
anterior). 
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4.2 Mètode qualitatiu 

Es llisten les preguntes realitzades en les entrevistes i les seves respostes sintetitzades en els 

conceptes més rellevants. 

4.2.1 Respostes de les entrevistes als responsables 

de les entitats públiques araneses: 
Bloc e-Govern 

1- Coneix l’estat de l’Administració electrònica del seu municipi i de la Vall d’Aran? 

• Bossòst: sí. 

• Les: sí. 

• Naut Aran: sí, molt bé. 

• Vilamòs: sí. 

• CGA: sí. 

2- Què opina de la pàgina web municipal? 

• Bossòst: cal millorar-la. 

• Les: és millorable. 

• Naut Aran: enfocada al servei administratiu. 

• Vilamòs: és estàtica. 

• CGA: les webs municipals són antigues, falten coses. 

3- Què opina de la Seu electrònica? Disposa d’una ordenança reguladora? 

• Bossòst: és útil, cal millorar-la. Es disposa d'ordenança. 

• Les: cal millorar-la. No es disposa d'ordenança. 

• Naut Aran: no es disposa d'ordenança. 

• Vilamòs: es fan tràmits. 

• CGA: del CGA bé, en canvi dels municipis s'ha de millorar. 

4- Coneix quants tràmits en línia i presencials es realitzen al seu Ajuntament cada mes? 

• Bossòst: un 30% del total de tràmits. 

• Les: s'intueix uns 300 aquest any. 

• Naut Aran: el 80% són tràmits electrònics. 

• Vilamòs: no. 
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• CGA: sí, al CAOC està tot en línia. 

5- Què opina del Portal de Transparència? Coneix la valoració d’Infoparticipa del seu organisme? 
Quins indicadors disposa de seguiment? 

• Bossòst: plataforma de l'AOC. No es coneix Infoparticipa. 

• Les: cal formació al respecte. 

• Naut Aran: molt bé. 

• Vilamòs: requereix de molt treball. No es coneix Infoparticipa. 

• CGA: sí. 

6- Què opina del Portal de Dades obertes? Coneix els datasets? 

• Bossòst: no es coneix. 

• Les: no es coneix. 

• Naut Aran: no es disposa. 

• Vilamòs: no es coneix, però Dades obertes és fonamental. 

• CGA: fonamental. 

7- Ha pensat en alguna acció de participació ciutadana per mitjans electrònics? 

• Bossòst: sí, enquesta en línia. 

• Les: no es considera prioritari. 

• Naut Aran: sí, concurs de cartells. 

• Vilamòs: no, però potser estadístiques. 

• CGA: sí, però s'ha fet poca cosa. 

8- Ha pensat en algun espai de col·laboració entre administracions per mitjans electrònics? 

• Bossòst: sí, amb el CGA o Generalitat. 

• Les: no, manca d'alineació política entre ens. 

• Naut Aran: no, no s'ha pensat mai, però es podria fer. 

• Vilamòs: no però dependria del GGA o Diputació. 

• CGA: sí, un marc d'interoperabilitat per l'Aran. 

 

Bloc Turisme sostenible 

1- Què opina sobre el turisme del seu municipi? 

• Bossòst: transfronterer. 

• Les: es disposen d'atractius a potenciar. 

• Naut Aran: molt bona qualitat, un 10. Turisme de Neu a l'hivern i a l'estiu els Parcs naturals. 



    
 
 
 

             

TFM d’AGE de recerca: el govern electrònic i el turisme sostenible  14/06/2020  pàg. 26 
   

• Vilamòs: cal potenciar el turisme d'estiu. 

• CGA: estacional, destinat a l'oci. 

2- Coneix el concepte de turisme sostenible i ètic? 

• Bossòst: sí, hi cal apostar. 

• Les: sí, cal potenciar. 

• Naut Aran: sí, a través del CGA. 

• Vilamòs: no. 

• CGA: sí. 

3- Hi ha una persona dedicada a la gestió dels continguts turístics en la seva administració? 

• Bossòst: no, està a FTVA. 

• Les: no. 

• Naut Aran: no, però en un futur sí, en concurs. 

• Vilamòs: no. 

• CGA: sí, al CGA. 

4- Es promociona el seu municipi a les xarxes socials? 

• Bossòst: sí. 

• Les: sí. 

• Naut Aran: no, però un futur sí. 

• Vilamòs: no, a nivell personal sí. 

• CGA: sí al CGA, i a Vielha també. 

5- Hi ha una relació o col·laboració bilateral amb Torisme Val d’Aran? 

• Bossòst: sí. 

• Les: sí, cal potenciar. 

• Naut Aran: sí. 

• Vilamòs: sí, a través de formularis. 

• CGA: sí. 

6- Hi ha una estratègia per a la promoció del turisme sostenible? 

• Bossòst: sí, s’està ideant. 

• Les: alguna, manca recursos. 

• Naut Aran: sí, varies. 

• Vilamòs: sí, l'ecomuseu, el patrimoni. 
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• CGA: sí, en format assemblea. 

7- Coneix algun segell de qualitat sobre turisme? 

• Bossòst: sí, Pirineus. 

• Les: sí, Biosphere. 

• Naut Aran: sí, Viles florides. 

• Vilamòs: sí, Viles florides. 

• CGA: sí, Biosphere, National Geographic, destinació turística esportiva, turisme en família. 

8- Es reben sol·licituds d’informació turística de forma telemàtica? Com es gestionen? 

• Bossòst: poques. 

• Les: poques però augmenten. 

• Naut Aran: sí, a vegades. 

• Vilamòs: no. 

• CGA: moltes. 

9- Creu que es podria millorar la situació actual pel que fa a la gestió del turisme? 

• Bossòst: sí, falta temps i connexió amb FTVA i altres ens. 

• Les: sí, compartir i treballar en xarxa. 

• Naut Aran: sí, moltíssim, falta temps. 

• Vilamòs: sí, ara es fa un tríptic a repartir i en PDF per les xarxes. 

• CGA: prioritat número 1, imprescindible. Cal també finançament privat. Baqueira-Beret és una 
marca potent. 

4.2.2 Respostes de les entrevistes FTVA 
Bloc e-Govern 

1- Coneix l’estat de l’Administració electrònica del seu municipi i de la Vall d’Aran? 

Sí. 

2- Què opina de les pàgines web municipals? 

No si entra en la seva competència. 

3- Coneix el concepte de Govern Obert? Els espais de transparència, participació i retiment de 
comptes? 

No. 

4- Coneix algun espai de col·laboració entre administracions públiques per mitjans electrònics 
orientat al turisme? 

No. 
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Bloc Turisme sostenible 

1. Com es potencia el turisme sostenible per Internet? Sap que les webs municipals de la Vall no 
disposen d’informació al respecte? 

Certificats Biosphere. Als municipis no s'ha fet res. 

2. Quin tipus de certificacions turístiques es disposen? Com es promocionen? 

Biosphere, Agència Catalana de Turisme, Turisme Familiar, Pobles amb més encant, etc. 

3. Les xarxes socials promouen les destinacions per municipis? O només es promociona la marca 
“valdaran”? 

Es promociona la Val d'Aran en primer terme, en segon terme els municipis i el seu patrimoni. 

4. Han elaborat alguna estratègia sobre les xarxes socials i la seva anàlisi o seguiment? 

Sí, a través del community manager. 

5. Hi ha una relació o col·laboració bilateral amb cada municipi? 

No a nivell formal. 

6. Es reben o es deriven sol·licituds en línia dels municipis? 

No.  

7. S’han ideat projectes de turisme intel·ligent amb el govern? 

Sí, aplicació mòbil, geolocalització, altres. 

8. Com es podria millorar la situació del turisme sostenible i eGovern? 

Falta molta feina per fer, regular, conscienciar, etc. 

Les 106 respostes de les entrevistes realitzades així com la lectura dels estudis i articles 

referenciats de la metodologia qualitativa, sumades a l’anàlisi quantitatiu, permet configurar una 

metodologia i matriu DAFO14 com a diagnòstic de la situació actual en el següent apartat.  

  

 

14 L’anàlisi DAFO (SWOT en anglès) serveix per analitzar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. La tècnica s’atribueix a 
Albert Humphrey, a la Universitat de Standford en els anys 1960 o 1970. Dealtry, R. (1992) Dynamic SWOT Analysis, DSA Associates, 
Birmingham, Haberberg, A. (2000), “Swatting SWOT”, Strategy, (Strategic Planning Society), September. 
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4.3 Matriu DAFO 

Variables externes de l’entorn, no es disposa control sobre aquestes 

Oportunitats 

(favorables) 

• Era de la revolució digital, noves tecnologies més eficients i eficaces. Ús  de les xarxes socials. 

• L’actual normativa d’Administració electrònica promou la transparència, l’eficiència, l’eficàcia, l’ús 
intensiu de la tecnologia, la cooperació, la interoperabilitat i les dades obertes. 

• Promoció de segells i certificacions sobre turisme de la Vall d’Aran. 

• Sinergies amb el sector privat. 

• Creació d’un nou pla estratègic de FTVA on potenciar el turisme sostenible amb solucions 
d’eGovern. 

• Creació d’un nou espai de col·laboració i d’interoperabilitat entre ens aranesos. 

Amenaces 

(negatives) 

• Situació de crisi econòmica, recessió o contracció econòmica. 

• Situació d’inestabilitat política. 

• Turisme polaritzat, al territori transfronterer de Baix Aran s’identifiquen turistes entre els visitants 
que es mouen pels preus baixos de tabac, alcohol i queviures, en general, més econòmics que a 
França. En canvi, a Naut Aran el turisme es relaciona amb els esports de neu d’alt poder adquisitiu 
que capta visitants de tot arreu. 

• Situació de canvi climàtic i dependència estacional. 

Variables internes, es disposa de control sobre aquestes 

Fortaleses 

(favorables) 

• L’eGovern aranès utilitza els serveis i solucions del Consorci AOC. 

• Els gestors públics coneixen l’estat de l’Administració electrònica del seu municipi. 

• Entitat especialitzada en el turisme en el territori (FTVA). 

• Augment del turisme nacional (sobretot de proximitat) i transfronterer (França). 

• Riquesa cultural, social i singularitat patrimonial de la Vall d’Aran. 

Debilitats 

(negatives) 

• L’eGovern aranès es troba immers entre diferents administracions (EMDs, municipal, terçon, 
comarca, província, autonomia, nacional) que generen divergències polítiques i diferents directius 
entre les diferents entitats. 

• En les webs municipals es detecten varies mancances: informació sobre la previsió del temps, 
informació del trànsit, informació sobre el medi ambient, formulari d'accessibilitat, declaració 
d'accessibilitat, vincle cap al Portal de les Dades obertes, informació sobre les cookies, vincle 
amb turisme sostenible Biosphere, xarxes socials, disseny adaptatiu, noticies actuals, informació 
actualitzada, avís legal, agenda d’esdeveniments, vincle amb visitvaldaran.com i Portal de la 
Transparència. 

Tots els gestors públics indiquen que cal millorar la pàgina web. 

• En les Seus electròniques és necessari publicar l’ordenança reguladora. 

• En el Portal de la Transparència no es disposen d’indicadors. No es coneixen els indicadors 
Infoparticipa. 

Els gestors públics indiquen que es requereix més formació al respecte. 

• En els Portals de Dades obertes no es disposa de cap dataset de turisme. Aquests portals no 
s’utilitzen en l’actualitat. 

Els gestors públics indiquen que no coneixen aquest portal. 

• No es disposa d’un Portal de Participació ciutadana. 

• Tecnificar als tècnics de turisme. 

• Foment dels segells de qualitat turística entre els municipis. 
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5. Discussió 
Els portals d’eGovern dels ajuntaments de la Vall d’Aran són una part fonamental del govern 

electrònic aranès, ja que són uns mecanismes de relació entre l’administració pública, la població 

i la societat, en tant que aquests són usuaris dels serveis públics. Per millorar el turisme 

sostenible en el govern digital és necessari disposar d’informació relacionada per part de 

totes les administracions locals i no només de FTVA (visitvaldaran.com). La promoció de les 

activitats del territori, la seva cultura i el seu patrimoni s’han de difondre i conservar de forma 

compartida.  

La taula següent relaciona els portals dels ajuntaments aranesos i les pàgines web pròpies de 

turisme o les pàgines d’informació turística dins la seva web municipal i els vincles amb la pàgina 

web de FTVA: 

Municipi 

Portals d’eGovern Turisme 

Web 

municipal 

Seu 

electrònica 

Portal de 

Tràmits 

Portal de la 

Transparència 

Portal de les 

Dades 

obertes 

Informació FTVA 

Arres Web Seu-e Tràmits Transparència 
Dades 

obertes 
Pàgina - 

Bausen Web Seu-e Tràmits Transparència 
Dades 

obertes 
- - 

Bossòst Web Seu-e Tràmits Transparència 
Dades 

obertes 
Pàgina Vincle 

Canejan Web Seu-e Tràmits Transparència 
Dades 

obertes 
Pàgina - 

Es Bòrdes Web Seu-e Tràmits Transparència 
Dades 

obertes 
Vincle Vincle 

Les Web Seu-e Tràmits Transparència 
Dades 

obertes 
Web turisme  - 

Naut Aran Web Seu-e Tràmits Transparència 
Dades 

obertes 
Pàgina Vincle 

Vielha e 

Mijaran 
Web Seu-e Tràmits Transparència 

Dades 

obertes 
Pàgina Vincle 

Vilamòs Web Seu-e Tràmits Transparència 
Dades 

obertes 
- - 

Taula 3. Elaboració pròpia. Els portals d’eGovern dels ajuntaments aranesos i informació sobre turisme. 

Segons West, D. (2007)15 el nivell de desenvolupament de govern electrònic als ens públics es 

pot classificar en quatre etapes. D’acord amb els resultats obtinguts, el cas d’estudi de la Vall 

d’Aran encaixaria en la segona etapa de West: el govern electrònic es pot entendre no tant 

com una revolució sinó com una transformació incremental ja que, malgrat els avenços 

tecnològics prometedors, les innovacions del sector públic han estat graduals i a petita escala. 

Per una banda, les accions del govern han estat limitades per factors com les disposicions 

institucionals, l'escassetat pressupostària, el conflicte entre grups, les normes culturals i les pautes 

imperants de comportament social i polític. Per l’altra banda, els governs estan dividits en 

entitats i jurisdiccions enfrontades. Tot això, fa que els decisors tinguin dificultats per 

aconseguir que els buròcrates col·laborin en el foment de les innovacions tecnològiques. 

 

15 West, D. (2005), Digital Government: Technology and Public Sector Performance. Princeton University Press. 

https://www.visitvaldaran.com/
http://www.arres.ddl.net/
https://www.seu-e.cat/ca/web/arres
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=713
https://www.seu-e.cat/ca/web/arres/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/ca/web/arres/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/arres/dades-obertes
http://www.arres.ddl.net/turisme-i-cultura
http://bausen.ddl.net/
https://www.seu-e.cat/ca/web/bausen/seu-electronica
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=825
https://www.seu-e.cat/ca/web/bausen/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/ca/web/bausen/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/bausen/dades-obertes
https://bossost.es/
https://www.seu-e.cat/ca/web/bossost/seu-electronica
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=574
https://www.seu-e.cat/ca/web/bossost/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/ca/web/bossost/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/bossost/dades-obertes
https://www.bossost.es/rotesprotectores/
https://bossost.es/
http://www.canejan.org/
https://www.seu-e.cat/ca/web/canejan/seu-electronica
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=749
https://www.seu-e.cat/ca/web/canejan/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/ca/web/canejan/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/canejan/dades-obertes
http://www.canejan.org/municipio-canejan/lugares-interes-municipio-canejan.html
http://www.esbordes.org/
https://www.seu-e.cat/es/web/esbordes
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=711
https://www.seu-e.cat/ca/web/esbordes/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/ca/web/esbordes/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/esbordes/dades-obertes
https://www.visitvaldaran.com/?s=&categories=0&locations=594&dir-search=yes
https://www.visitvaldaran.com/?s=&categories=0&locations=594&dir-search=yes
http://www.les.es/
https://www.seu-e.cat/ca/web/les/seu-electronica
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=744
https://www.seu-e.cat/ca/web/les/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/ca/web/les/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/les/dades-obertes
http://torismeles.com/
http://www.nautaran.org/
https://seu.nautaran.org/catala/eMiservicio/41E6BF9D755E4825AF8E6B49E85B5079.asp
https://seu.nautaran.org/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp
http://segurdades.com/transparencia/ajuntamentnautaran/
https://www.seu-e.cat/ca/web/nautaran/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/nautaran/dades-obertes
http://www.nautaran.org/catala/info/8F7FC4DFC0A64B58A4FD3793A47A15DD.asp
http://www.nautaran.org/catala/info/8F7FC4DFC0A64B58A4FD3793A47A15DD.asp
http://www.vielha-mijaran.org/
https://www.seu-e.cat/web/vielhaemijaran/govern-obert-i-transparencia
https://vielha-mijaran.eadministracio.cat/dossier.1
https://www.seu-e.cat/ca/web/vielhaemijaran/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/ca/web/vielhaemijaran/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/vielhaemijaran/dades-obertes
http://www.vielha-mijaran.org/ar/menu/torisme-en-vielha/6/
http://www.vielha-mijaran.org/ar/
http://www.vilamos.org/
https://www.seu-e.cat/ca/web/vilamos/seu-electronica
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=718
https://www.seu-e.cat/ca/web/vilamos/govern-obert-i-transparencia
https://www.seu-e.cat/ca/web/vilamos/dades-obertes
https://www.seu-e.cat/ca/web/vilamos/dades-obertes
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Cal tenir en compte que les consideracions pressupostàries impedeixen que els governs 

implementin serveis en línia i utilitzin la tecnologia perquè la democràcia arribi al poble. També 

que les normes culturals i els patrons de comportament individual afecten la forma en la qual la 

tecnologia és utilitzada per ciutadans i polítics. I a més a més, que el procés polític està 

caracteritzat per un intens conflicte entre grups pels recursos. 

Però aquests elements es poden superar si es disposa de la tecnologia que faciliti una o vàries 

plataformes (ja siguin portals o webs) on tots els actors hi puguin participar i col·laborar de forma 

proactiva i integrativa per empoderar a la ciutadania, i fer-la partícip en les propostes i en les 

deliberacions públiques. Així doncs, cal impulsar una visió ciberoptimista de les TIC d’acord 

amb Batlle, A.; Cerrillo, A.; Fabra, P. (2005)16. 

5.1 Anàlisi CAME 

La metodologia CAME17 (Corregir, Afrontar, Mantenir i Explotar) és suplementària a l’anàlisi 

DAFO i permet definir les accions a prendre a partir dels resultats del DAFO. Aquesta anàlisi 

permet definir les recomanacions que els ens locals podrien aplicar per millorar la seva 

situació actual i, sobretot, aplicar una estratègia de reorientació i supervivència. 

CAME 

Explotar 

(oportunitats) 

Estratègia de 
reorientació i 

ofensiva 

• Utilitzar de forma intensiva les noves tecnologies així com crear perfils a les xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Instagram, etc.) en tots els ens locals de la Vall d’Aran. 

• Realitzar un curs sobre la normativa d’Administració electrònica per conèixer els drets i les 
obligacions dels ens públics. 

• Vincular a través de les pàgines web municipals tots els segells i les certificacions de turisme 
que la Vall d’Aran disposa. 

• Establir amb el sector privat nous canals de comunicació per mitjans electrònics a fi de conèixer 
els seus interessos i arribar a acords per promocionar la seva activitat i el turisme sostenible. 

• Crear el nou pla estratègic de FTVA 2020-2024 on potenciar el turisme sostenible amb el suport 
de tots els ajuntaments. 

• Crear formularis específics per a promocionar i atendre l’activitat turística entre ens aranesos a 
les seves plataformes de tràmits i les Seus electròniques i publicar en el Portal de la 
Transparència i dades obertes el número de consultes realitzades i altres dades relacionades. 

Afrontar 

(amenaces) 

Estratègia 
defensiva i 

de 
supervivència 

• Trobar noves fonts de finançament público-privades. 

• Arribar a acords i consensos majoritaris amb el grups polítics aranesos sobre el pla estratègic 
del turisme sostenible i l’eGovern. 

• Realitzar accions conjuntes amb el sector privat per promocionar, especialment durant les 
temporades de menor activitat turística,  iniciatives per reduir l’estacionalitat i la polarització del 
turisme a la vall, i fer-ne difusió per mitjans electrònics. 

 

16 Batlle, A.; Cerrillo, A.; Fabra, P. (2005). “Nous reptes per a la política i el dret en la Societat del coneixement”. A: Imma Tubella; 

Jordi Vilaseca (coords.). Societat del coneixement. Com canvia el món davant els nostres ulls (pàg. 69-116). Barcelona: UOC. 
17 Bernal, J.J. (2016). Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar): ¿Qué es y cómo usarlo? 

https://www.pdcahome.com/8391/analisis-came/
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Mantenir 

(fortaleses) 

Estratègia 
defensiva i 
ofensiva 

• Els ens locals han d’utilitzar solucions i serveis digitals com la Seu electrònica, el Portal de la 
Transparència i Dades obertes, e-Tram (tràmits), entre d’altres del Consorci AOC, o d’altres 
entitats públiques que els facilitin eines col·laboratives, interoperables, obertes, segures i 
sostenibles per ser més eficients i eficaços al mateix temps que complir amb la normativa. 

• Cal que els gestors públics coneguin, encara més, l’estat de l’Administració electrònica del seu 
municipi, i sàpiguen configurar una taula de treball periòdica de bones pràctiques d’eGovern a 
fi de compartir experiències  i coneixements per a la millora contínua. 

• L’entitat de turisme en el territori (FTVA) pot establir més informació i contingut d’aquest en els 
seus mitjans electrònics per a què els ens municipals ho puguin reutilitzar. 

• Realitzar estratègies de microtargeting a les xarxes socials per mitjà de FTVA amb el turisme 
més poper: del sud de França i del nord-est de la península.  

• Potenciar en els mitjans electrònics la cultura aranesa (festes, tradicions, gastronomia, etc.), 
l’idioma propi (l’aranès) i el patrimoni singular de la Vall d’Aran (com les esglésies romàniques, 
la fauna i la flora, les rutes i els senders, etc.). 

Corregir 

(debilitats) 

Estratègia de 
reorientació i 

de 
supervivència 

• Les diferents administracions (EMDs, municipal, terçon, comarca, província, autonomia, 
nacional) han de superar les divergències polítiques i diferents directrius que hi ha entre elles 
per arribar a acords sobre l’eGovern i el turisme sostenible per al benefici comú. 

• Totes les webs municipals araneses haurien de: 

o Incloure un vincle amb visitvaldaran.com i amb turisme sostenible Biosphere. 

o Disposar d’informació sobre la previsió del temps (un vincle o servei web amb meteoaran). 

o Disposar d’informació del trànsit (un vincle o servei web amb el Mapa Continu de Trànsit). 

o Disposar d’informació pròpia sobre el medi ambient i el turisme sostenible del seu territori.  

o Crear un formulari d'accessibilitat web. 

o Crear la seva declaració d'accessibilitat  web (com el model de declaració d’accessibilitat 
del Portal d’Administració electrònica). 

o Establir un sistema d’analítica web (Google Analytics) i indicar la informació sobre les 
cookies. 

o Crear diferents perfils a les principals xarxes socials i automatitzar el  contingut si no es 
disposen de recursos. Per exemple, mostrar contingut a través d’etiquetes #visitvaldaran o 
d’altres d’específiques. 

o Actualitzar la pàgina web a un disseny adaptatiu (responsive design) i que sigui muti-idioma 
(català, castellà, aranès, francès i anglès). 

o Disposar de noticies actuals i informació actualitzada, com a mínim amb periodicitat 
mensual així com una agenda d’esdeveniments (populars i oficials). 

o Crear la pàgina d’avís legal per complir amb la Llei 34/2002. 

o Crear un vincle cap al Portal de la Transparència propi i el Portal de les Dades obertes. 

• Crear ordenances reguladores de l’Administració electrònica i publicar-les en les Seus 
electròniques (com el model d’Ordenança de Localret). 

• Crear per la FTVA la seva Seu electrònica, Portal de la Transparència, Portal de Tràmits, Dades 
obertes i de Participació ciutadana. 

• Crear indicadors de seguiment en el Portal de la Transparència (ITA) i conèixer el Mapa 
d’indicadors Infoparticipa per millorar la situació actual. 

• Realitzar cursos de formació als gestors públics sobre govern obert. 

• Realitzar cursos de formació als tècnics de turisme sobre cooperació i col·laboració amb els ens 
locals. Unir forces i crear sinergies. 

• Crear un Portal de Participació ciutadana per potenciar iniciatives i consultes ciutadanes, per 
exemple amb plataformes de codi obert com Decidim. 

https://www.meteoaran.com/
http://mct.gencat.cat/
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad/implantacion-rd-1112-2018/declaracion_accesibilidad.html#.XreorhP7RPU
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad/implantacion-rd-1112-2018/declaracion_accesibilidad.html#.XreorhP7RPU
https://www.localret.cat/djuridica/administracio-electronica/
https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/
https://www.mapainfoparticipa.com/index/mapa/
https://decidim.org/ca/
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5.2 CANVAS Públic 

El consultor en administració digital i doctor en Ciències Polítiques i de l'Administració (UCM) 

Sergio Jiménez, facilita en el seu portal d’Analítica Pública un canvas per al disseny de 

serveis públics18, es tracta d’una adaptació del model conegut com Business Model Canvas 

d’Osterwalder, A. (2004)19. Basant-se en l’anterior, el canvas dels Portals d’eGovern de la Vall 

d’Aran i el turisme sostenible és el següent: 

CANVAS PÚBLIC 

2- Públics 

Els ciutadans, els turistes i el sector privat relacionat amb el turisme. 

1- Necessitat 
social del 
problema 

Potenciar el motor 
de l’economia (el 

turisme) amb 
solucions de 

govern obert i de 
forma sostenible, 

per mitjà de l’anàlisi 
de les 

administracions 
municipals (els 

ajuntaments) i el 
seu govern 
electrònic. 

6- Servei 

Oferir una estratègia 
per facilitar i 

simplificar l’accés a 
la informació, les 
certificacions i els 
tràmits relacionats 

amb el turisme 
sostenible a la 

ciutadania. 

4- Valor públic del 
servei 

Actualitzar i integrar 
les eines de 

comunicació amb la 
ciutadania de 

manera 
participativa, 

transparent i oberta. 

5- Rellevància 
estratègica 

Idees, estratègies, 
coneixement i 

experiència per 
actualitzar el Pla 

estratègic del FTVA 
2020-2024 i 

impulsar la creació o 
donar compliment, si 
ja en disposen, de 

l’ordenança 
reguladora de 
l’Administració 

electrònica 

3- Usuaris 

Població local i 
global. 

Turistes. 

Personal de 
l’administració. 

10- mètriques 

Anàlisi per mitjà 
d’indicadors que 
permeten obtenir 
una visió quant al 

grau de compliment 
de la normativa 

vigent, així com del 
catàleg de tràmits 

web disponible pels 
ciutadans i el 

portafoli de serveis i 
d’informació posada 

a disposició de la 
ciutadania. 

7- Mitjans 

Per mitjà dels 
portals web, Portals 

de tràmits, Seu 
electrònica, Portal 
de Transparència, 

Dades obertes  i de 
Participació. Xarxes 

socials. 

8- Necessitats organitzatives 

Donar a conèixer als decisors la necessitat de realitzar 
un canvi en l’abordatge actual dels serveis electrònic, a 

fi de millorar els portals d’eGovern a nivell normatiu, 
d’estructura i contingut, i la creació d’una plataforma 

d’interoperabilitat entre FTVA i els ajuntaments 
aranesos. 

9- Recolzament 

Sector privat: empresariat aranès, proveïdors 
tecnològics, agències de turisme. 

Sector públic: Conselh Generau d’Aran, AOC i 
Diputació de Lleida, entre d’altres. 

 

18 Jiménez, S. (2019). Analítica Pública: Hacia un canvas para el diseño de servicios públicos. 
19 Osterwalder, A. (2004). The business model ontology: A proposition in a design science approach.  

https://analiticapublica.es/hacia-un-canvas-para-el-diseno-de-servicios-publicos/


    
 
 
 

             

TFM d’AGE de recerca: el govern electrònic i el turisme sostenible  14/06/2020  pàg. 34 
   

6. Conclusions 
Els ajuntaments aranesos disposen de diferents portals web, però en aquests s’hi detecten 

vàries mancances com la falta d’informació, l’absència d’una agenda d’esdeveniments, l’avís 

legal, uns formularis d’accessibilitat, per citar-ne algunes i, a més, disposen d’una presència 

insuficient a les xarxes socials. 

Les administracions públiques araneses no estan utilitzant tot el potencial possible de les 

noves tecnologies per millorar el nivell i la qualitat de vida del seus habitants: més de la 

meitat dels ens locals no disposen a la seva pàgina web municipal cap enllaç a visitvaldaran.com, 

el portal web que promou el turisme al territori. A més, cap administració local disposa d’informació 

en el seu portal web sobre la previsió del temps (exceptuant l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, per 

mitjà d’un vincle), una informació d’interès per a qualsevol resident i visitant.  

Els portals de govern electrònic aranesos utilitzen, la gran majoria, solucions del Consorci AOC 

(Seu electrònica, Portal de la Transparència, Dades obertes i eTram). Aquestes els converteixen 

en governs àgils, lògics i col·laboratius, tanmateix no acostumen a enllaçar-se des del portal web 

corporatiu (per exemple, més de la meitat dels ajuntaments no faciliten cap vincle amb el seu 

Portal de la Transparència) i no s’optimitza el seu rendiment (manca una ordenança reguladora 

de l’Administració electrònica realitzada i/o publicada, una escassa valoració global de la 

Transparència a través d’Infoparticipa, una absència d’indicadors de la transparència en tots els 

portals i, a més, els gestors públics no coneixen l’oferta del Portal de Dades obertes que ja es 

disposa, etc.). Cal més formació d’Administració electrònica als gestors i decisors públics, 

i  interrelacionar els portals web disponibles per crear una xarxa, on el seu resultat suposi un 

valor superior a la suma individual de cada actor implicat. 

Per un altre costat, FTVA és l’entitat amb la competència de turisme des de fa 20 anys i no 

disposa de portals propis d’eGovern. Tot i que és un organisme autònom, de caràcter econòmic 

i amb personalitat jurídica pública, es troba adscrit a la Conselleria de Turisme del Conselh 

Generau d’Aran, per tant, l’Administració electrònica de FTVA està supeditada al CGA: això 

podria explicar el perquè l’entitat no té en compte la presència digital dels municipis (de fet, 

no es relaciona amb les pàgines web ni amb les xarxes socials de les localitats que representa). 

Resulta evident que qualsevol relació i interacció entre portals web i xarxes socials crea més 

presència a internet i, per tant, més sinergies positives per la Vall d’Aran. Cal potenciar les 

certificacions per esdevenir un destí turístic intel·ligent, com han realitzat les ciutats de 

Benidorm, Lloret i Salou, on les TIC són un element central en la renovació dels destins d’acord 

amb SmartTravel News (2020)20. 

Per millorar la situació de govern electrònic amb un enfocament amb el turisme sostenible és 

necessari aplicar les recomanacions que s’indiquen en l’anàlisi CAME: és indispensable 

corregir les debilitats a fi d’aplicar una estratègia de reorientació i supervivència. Així, cal 

superar les diferències polítiques i arribar a acords majoritaris per al benefici comú. És urgent 

reestructurar i redissenyar les web municipals amb informació i interrelació, i també és 

prioritari la creació de nous espais digitals on les persones puguin relacionar-se amb 

l’administració, des de tràmits específics en el portal de tràmits, nous perfils a les xarxes socials 

per a tots els ens municipals amb FTVA, fins a disposar de nous espais de participació ciutadana 

on empoderar a la ciutadania en les decisions i deliberacions públiques. 

 

20 SmartTravel (2020). Benidorm, Lloret y Salou, ejemplos de destinos turísticos inteligentes. 

https://www.smarttravel.news/2020/02/17/ostelea-informe-2020-destinos-turisticos-inteligentes/
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Aquest estudi realitzat la primera meitat del 2020 és una fotografia de la informació i els serveis 

digitals que ofereix cada ajuntament aranès, amb especial atenció en el turisme, ja que, és 

la principal activitat econòmica del territori. Com sintetitza el CANVAS públic, els stakeholders 

es troben en l’empresariat aranès, els proveïdors tecnològics, les agències de turisme i el 

sector públic. Els reptes del sector turístic davant l’agenda 2030 promou el cercle de la 

sostenibilitat on s’impliquen tots els actors: sector públic, sector privat, mitjans de comunicació i 

el turista; a més les tecnologies de la informació i la comunicació són elements fonamentals per 

relacionar i interactuar entre tots.  

És necessari un nou full de ruta per millorar els serveis electrònics i crear una plataforma 

d’interoperabilitat entre FTVA i els ens locals per desenvolupar el turisme sostenible, que 

permetria reduir les desigualtats socials existents i augmentar la sostenibilitat ambiental, 

socioeconòmica i sociocultural. Una plataforma per reutilitzar la informació és la iniciativa 

APORTA del Govern d’Espanya, amb més de 1.100 conjunts de dades sobre turisme. Un 

altre sistema gratuït és la plataforma de dades obertes de Catalunya que conté 67 conjunts de 

dades d’informació territorial en àmbits tan diversos com la mobilitat, el medi ambient, l’energia, 

entre d’altres que permetrien promocionar el turisme com indica SmartCatalonia21. Un exemple 

d’estudi n’és la plataforma Data Hub Andorra, que permet analitzar en temps real mètriques 

referents als turistes: nombre, segregació per països, pernoctacions, fidelització, zonificació, 

comportament, entre altres com indica Actua (2019)22. 

Per tant, correspon als gestors i decisors públics la voluntat d’aplicar les recomanacions i 

d’actualitzar i integrar les eines de comunicació digitals amb la ciutadania per a que esdevinguin 

un millor canal de relació i de participació d’una forma més transparent i oberta. Del contrari, si no 

es realitza cap acció per a prosperar, es perdrà competitivitat en l’àmbit del turisme sostenible, 

s’entrarà en un estancament quant a l’oferta que s’ofereix en el territori i una dependència perillosa 

a l’estacionalitat i a variables incontrolables com el canvi climàtic i la polarització de la tipologia 

del turista que ve a la vall. 

Imatge 8. Fotografia pròpia de la Vall d’Aran. 

 

21 SmartCatalonia (2020). Generalitat de Catalunya. Polítiques Digitals i Transparència posen a disposició del món local dades 
territorials obertes per impulsar el desenvolupament de serveis smart arreu del país. 
22 Actua (2019). Data Hub Andorra. 

http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Politiques-Digitals-i-Transparencia-posen-a-disposicio-del-mon-local-dades-territorials-obertes-per-impulsar-el-desenvolupament-de-serveis-smart-arreu-del-pais-00001
http://smartcatalonia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Politiques-Digitals-i-Transparencia-posen-a-disposicio-del-mon-local-dades-territorials-obertes-per-impulsar-el-desenvolupament-de-serveis-smart-arreu-del-pais-00001
https://www.actua.ad/data-hub-andorra
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8. Annex 1: taula d’anàlisi quantitatiu  

Dades de la població i pressupost de l’entitat 

1. Població Número d’habitants segons l'Idescat 

2. Pressupost 
Xifra segons dades de 

http://www.transparenciacatalunya.cat/ 

3. Despesa per habitant Xifra resultat pressupost/població 

  

Pàgina web municipal / institucional 

Es regula a l'article 39 de la Llei 40/2015 

4. Idiomes 
Compliment d’acord amb la disposició addicional 

cinquena de la Llei 29/2010 i l’art. 15 de la Llei 39/2015 

5. Disposa d'informació actualitzada? Compliment d’acord amb l’art. 9 Llei 29/2010 

6. Disposa d'avís legal? 
Compliment d’acord amb l’art. 10.4 de la Llei 29/2010 i 

l’art. 10 de la Llei 34/2002 

7. Disposa d’un disseny adaptatiu? 
Compliment d’acord amb l’art. 9.d) Llei 29/2010, art.5 RD 

1112/2018 

8. Disposa de cercador d'informació? Compliment d’acord amb l’art. 11.4 de la Llei 29/2010 

9. Disposa de noticies actuals? Compliment d’acord amb l’art. 9.a) de la Llei 29/2010 

10. Disposa d'agenda d'esdeveniments? Compliment d’acord amb l’art. 9.a) de la Llei 29/2010 

11. Disposa d'avís de cookies? 
Compliment d’acord amb l’art. 12 i l’art. 22 de la Llei 

34/2002 

12. Disposa de previsió del temps? Compliment d’acord amb l’art. 10.e) de la Llei 29/2010 

13. Disposa d'indicació del trànsit? Compliment d’acord amb l’art. 10.e) de la Llei 29/2010 

14. Disposa d'informació sobre el medi ambient? Compliment d’acord amb l’art. 10.e) de la Llei 29/2010 

15. Disposa d'una pàgina o informació sobre turisme? Objecte de l’estudi. Es cerca la seva existència. 

16. Disposa de formulari d'accessibilitat? Compliment d’acord amb el Cap. II del RD 1112/2018 

17. Disposa de declaració d'accessibilitat? Compliment d’acord amb l’art. 15 del RD 1112/2018 

18. Es vincula amb visitvaldaran.com? 
És l’entitat que promociona el turisme a la vall. Es cerca 

un vincle o enllaç. 

19. Es vincula amb turisme sostenible Biosphere? 

Familiar o esportiu? 

Visitvaldaran.com disposa de la certificació. Es cerca un 

vincle o informació al respecte. 

20. Es vincula amb la Seu electrònica, tràmit en línia? 
Compliment d’acord amb l’art. 10.b) de la Llei 29/2010 i 

l’art. 38 de la Llei 40/2015 

21. Es vincula amb el Portal de la Transparència? Compliment d’acord amb la Llei 19/2014 

22. Es vincula amb el Portal de Dades obertes? Compliment d’acord amb la Llei 19/2014 

23. Es vincula amb el Perfil del contractant? Compliment d’acord amb la Llei 9/2017 

24. Es vincula amb les xarxes socials? Compliment d’acord amb l’art. 12.3) de la Llei 29/2010 

  

http://www.transparenciacatalunya.cat/
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Seu electrònica 

Es regula a: l'art. 10.b) Llei 29/2010 , art. 38 Llei 40/2015, Llei 39/2015, RD 1671/2009 

25. Tecnologia del Consorci AOC? Llei 29/2010 

26. Disposa d'ordenança reguladora? RD 1671/2009 

  

Portal de tràmits 

Es regula a la Llei 39/2015 

27. Tecnologia del Consorci AOC? Llei 29/2010 

28. Disposa d'un tràmit d'Instància genèrica?  

29. Disposa d'un tràmit sobre turisme o medi ambient?  

30. Número de tràmits  

  

Portal de la Transparència 

Es regula a la Llei 19/2014 i a la Llei 19/2013 

31. Tecnologia del Consorci AOC? Llei 29/2010 

32. Disposa d'indicadors de transparència? Art. 6 i 66 de la Llei 19/2014 

33. Valoració d'Infoparticipa 
Dada % transparència d’acord amb 

http://www.mapainfoparticipa.com/ 
  

Portal de Dades Obertes 

Es regula a la Llei 19/2014 

34. Tecnologia del Consorci AOC? Llei 29/2010 

35. Disposa d'un dataset sobre turisme?  

36. Número de datasets  

  

Portal de Participació ciutadana 

Es regula a la Llei 19/2014 

37. Es disposa d’adreça?   

 

  

http://www.mapainfoparticipa.com/
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9. Annex 2: guió d’anàlisi qualitatiu 

9.1 Guió Ajuntaments aranesos 

El guió utilitzat en l’entrevista realitzada per cada representant d’ajuntament és el següent: 

Presentació: 

Qui sóc: “Hola sóc en Josep Maria Rodés estudiant del Màster d’Administració i Govern electrònic de la UOC”. 
 
Contextualització: “Em reuneixo amb el responsable de l’Ajuntament [poble] aranès, en/na [nom] per tal de recollir i 
tractar la informació del treball de camp sobre l’estudi que plantejo. Aquest tracta d’avaluar l’eGovern de la Vall 
d’Aran i el turisme sostenible”. 
 
Situació: “L’entrevista tracta de respondre a preguntes obertes estructurades en dos blocs: eGovern i turisme 
sostenible”. 
 

Bloc eGovern: 

1. Coneix l’estat de l’Administració electrònica del seu municipi i de la Vall d’Aran? 

2. Què opina de la pàgina web municipal?  

3. Què opina de la Seu electrònica? Disposa d’una ordenança reguladora? 

4. Coneix quants tràmits en línia i presencials es realitzen al seu Ajuntament cada mes? 

5. Què opina del Portal de la Transparència? Coneix la valoració d’Infoparticipa del seu organisme? Quins 
indicadors disposa de seguiment? 

6. Què opina del Portal de Dades Obertes? Coneix els datasets?  

7. Ha pensat en alguna acció de participació ciutadana per mitjans electrònics?  

8. Ha pensat en algun espai de col·laboració entre administracions per mitjans electrònics? 

 

Bloc Turisme sostenible: 

1. Què opina sobre el turisme del seu municipi?  

2. Coneix el concepte de turisme sostenible i ètic? 

3. Hi ha una persona dedicada a la gestió dels continguts turístics en la seva administració? 

4. Es promociona el seu municipi a les xarxes socials? 

5. Hi ha una relació o col·laboració bilateral amb FTVA? 

6. Hi ha una estratègia per a la promoció del turisme sostenible? 

7. Coneix algun segell de qualitat sobre turisme? 

8. Es reben sol·licituds d’informació turística de forma telemàtica? Com es gestionen? 

9. Creu que es podria millorar la situació actual pel que fa a la gestió del turisme? 

 

Agraïment i comiat: 

Es conclou l’entrevista agraint la predisposició.  

Li faré saber que si vol rebre l’informe de l’estudi (amb propostes de millora) que em faciliti una adreça electrònica 
per fer-li arribar un exemplar digital (PDF) quan s’acabi l’estudi (previsiblement a finals de juny 2020). 
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9.2 Guió Foment Torisme Val d’Aran 

El guió utilitzat en l’entrevista realitzada a la representant de FTVA és la següent 

Presentació: 

Qui sóc: “Hola sóc en Josep Maria Rodés estudiant del Màster d’Administració i Govern electrònic de la UOC”. 

Contextualització: “Em reuneixo amb el responsable de Foment Torisme Val d’Aran, en/na [nom] per tal de recollir i 

tractar la informació del treball de camp sobre l’estudi que plantejo. Aquest tracta d’avaluar l’eGovern de la Vall 

d’Aran i el turisme sostenible”. 

Situació: “L’entrevista tracta de respondre a preguntes obertes estructurades en dos blocs: eGovern i turisme 

sostenible”. 

Bloc eGovern: 

1. Coneix l’estat de l’Administració electrònica del seu municipi i de la Vall d’Aran? 

2. Què opina de les pàgines web municipals?  

3. Coneix el concepte de Govern Obert? Els espais de transparència, participació i retiment de comptes? 

4. Coneix algun espai de col·laboració entre administracions públiques per mitjans electrònics orientat al 
turisme? 

Bloc Turisme sostenible: 

1. Com es potencia el turisme sostenible per Internet? Sap que les webs municipals de la Vall no disposen 
d’informació al respecte? 

2. Quin tipus de certificacions turístiques es disposen? Com es promocionen?  

3. Les xarxes socials promouen les destinacions per municipis? O només es promociona la marca “valdaran”?  

4. Han elaborat alguna estratègia sobre les xarxes socials i la seva anàlisi o seguiment? 

5. Hi ha una relació o col·laboració bilateral amb cada municipi?  

6. Es reben o es deriven sol·licituds en línia dels municipis?  

7. S’han ideat projectes de turisme intel·ligent amb el govern?  

8. Com es podria millorar la situació del turisme sostenible i eGovern? 

Agraïment i comiat: 

Es conclou l’entrevista agraint la seva predisposició.  

Li comunicaré que si vol rebre l’informe de l’estudi (amb propostes de millora) que em faciliti una adreça electrònica 

per fer-li arribar un exemplar digital (PDF) quan s’acabi l’estudi (finals de juny 2020). 
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10. Annex 3: resultats de l’anàlisi 
quantitatiu  

10.1 Dades dels nou ajuntaments 

Dades de la població i 

pressupost de 

l'Ajuntament 

Arres Bausen Bossòst Canejan 
Es 

Bòrdes 
Les 

Naut 

Aran 

Vielha e 

Mijaran 
Vilamòs 

1. Població (habitants) 63 64 1.120 84 266 954 1.790 5.493 159 

2. Pressupost 134.195 € 75.539 € 989.993 € 401.453 € 381.700 € 1.464M € 6.699M € 5.762M € 258.812 € 

3. Despesa per habitant  2.130 € 1.180 € 884 € 4.779 € 1.435 € 1.535 € 3.743 € 1.049 € 1.628 € 

          

Pàgina web municipal Arres Bausen Bossòst Canejan 
Es 

Bòrdes 
Les 

Naut 

Aran 

Vielha e 

Mijaran 
Vilamòs 

4. Idiomes 1 4 5 1 2 1 2 3 1 

5. Disposa d'informació 

actualitzada? 
No No Sí No Sí No Sí Sí No 

6. Disposa d'avís legal? No No No Sí Sí No Sí No Sí 

7. Disposa d’un disseny 

adaptatiu? 
No No Sí No Sí No Sí No No 

8. Disposa de cercador 

d'informació? 
Sí No Sí No No No Sí Sí No 

9. Disposa de noticies 

actuals? 
No No Sí No Sí No No Sí No 

10. Disposa d'agenda 

d'esdeveniments? 
No No Sí No Sí No Sí Sí No 

11. Disposa d'avís de 

cookies? 
No No Sí No Sí No No No No 

12. Disposa de previsió 

del temps? 
No No No No No No No Sí No 

13. Disposa d'indicació 

del trànsit? 
No No No No No No No No No 

14. Disposa d'informació 

sobre el medi ambient? 
No No No No No No No No No 

15. Disposa d'una 

pàgina o informació  

sobre turisme? 

Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No 

16. Disposa de formulari 

d'accessibilitat? 
No No No No No No No No No 

17. Disposa de 

declaració 

d'accessibilitat? 

No No No No No No No No No 
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18. Es vincula amb 

visitvaldaran.com? 
No No Sí No Sí No Sí Sí No 

19. Es vincula amb 

turisme sostenible 

Biosphere? 

No No Sí No No No No Sí No 

20. Es vincula amb la 

Seu electrònica, tràmit 

en línia? 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

21. Es vincula amb el 

Portal de la 

Transparència? 

No No Sí No No Sí Sí Sí Sí 

22. Es vincula amb el 

Portal de Dades 

obertes? 

No No No No No No No Sí No 

23. Es vincula amb el 

Perfil del contractant? 
Sí No No No No Sí Sí Sí Sí 

24. Es vincula amb les 

xarxes socials? 
No No Sí No No No No Sí No 

          

Seu electrònica Arres Bausen Bossòst Canejan 
Es 

Bòrdes 
Les 

Naut 

Aran 

Vielha e 

Mijaran 
Vilamòs 

25. Tecnologia del 

Consorci AOC? 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí 

26. Disposa d'ordenança 

reguladora? 
No No No No Sí No No Sí No 

          

Plataforma de tràmits Arres Bausen Bossòst Canejan 
Es 

Bòrdes 
Les 

Naut 

Aran 

Vielha e 

Mijaran 
Vilamòs 

27. Tecnologia del 

Consorci AOC? 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí 

28. Disposa d'un tràmit 

d'Instància genèrica? 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

29. Disposa d'un tràmit 

sobre turisme o medi 

ambient? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

30. Número de tràmits 32 40 30 31 35 32 23 113 28 

          

Portal de la 

Transparència 
Arres Bausen Bossòst Canejan 

Es 

Bòrdes 
Les 

Naut 

Aran 

Vielha e 

Mijaran 
Vilamòs 

31. Tecnologia del 

Consorci AOC? 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

32. Disposa d'indicadors 

de transparència? 
No No No No No No No No No 

33. Valoració 

d'Infoparticipa (%) 
1,92 5,77 17,31 15,38 13,46 19,23 28,85 30,77 13,46 

          

Portal de Dades 

Obertes 
Arres Bausen Bossòst Canejan 

Es 

Bòrdes 
Les 

Naut 

Aran 

Vielha e 

Mijaran 
Vilamòs 

34. Tecnologia del 

Consorci AOC? 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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35. Disposa d'un dataset 

sobre turisme? 
No No No No No No No No No 

36. Número de datasets 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

          

Portal de Participació 

ciutadana 
Arres Bausen Bossòst Canejan 

Es 

Bòrdes 
Les 

Naut 

Aran 

Vielha e 

Mijaran 
Vilamòs 

37. Es disposa d'adreça? No No No No No No No No No 

 

10.2 Dades de FTVA  

Dades de la població Val d’Aran i pressupost Foment Torisme Val d’Aran (FTVA) 

1. Població (habitants totals la Val d’Aran 2018 d’acord amb l’INE) 9.983 hab. 

2. Pressupost 2018 (Pàg. 41, memòria 2018 https://www.conselharan.org/wp-

content/uploads/2019/03/memoria-2018-ARANES.pdf ) 

    Imatge 9. Gràfica de la distribució del pressupost d’ingressos de FTVA de la seva memòria 2018 874.621€ 

3. Despesa per habitant 2018 87,61 € 

     

Pàgina web  

https://www.visitvaldaran.com/ 

4. Idiomes 4 

5. Disposa d'informació actualitzada? Sí 

6. Disposa d'avís legal? Sí 

7. Disposa d’un disseny adaptatiu?  Sí 

8. Disposa de cercador d'informació? Sí 

9. Disposa de noticies actuals? Sí 

10. Disposa d'agenda d'esdeveniments? Sí 

11. Disposa d'avís de cookies? Sí 

12. Disposa de previsió del temps? Sí 

13. Disposa d'indicació del trànsit? No 

14. Disposa d'informació sobre el medi ambient? Sí 

15. Disposa d'una pàgina o informació  sobre turisme? Sí 

https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-2018-ARANES.pdf
https://www.conselharan.org/wp-content/uploads/2019/03/memoria-2018-ARANES.pdf


    
 
 
 

             

TFM d’AGE de recerca: el govern electrònic i el turisme sostenible  14/06/2020  pàg. 46 
   

16. Disposa de formulari d'accessibilitat? No 

17. Disposa de declaració d'accessibilitat? No 

18. Es vincula amb visitvaldaran.com? Sí 

19. Es vincula amb turisme sostenible Biosphere? Sí 

20. Es vincula amb la Seu electrònica, tràmit en línia? No 

21. Es vincula amb el Portal de la Transparència? No 

22. Es vincula amb el Portal de Dades obertes? No 

23. Es vincula amb el Perfil del contractant? No 

24. Es vincula amb les xarxes socials? Sí 

    

Seu electrònica 

25. Adreça: No es disposa 

    

Plataforma de tràmits 

26. Adreça: No es disposa 

    

Portal de la Transparència 

27. Adreça: No es disposa (memòria publicada a través del CGA: https://www.conselharan.org/torisme/memories/ ) 

    

Portal de Dades obertes 

28. Adreça: No es disposa 

    

Portal de Participació ciutadana 

29. Adreça: No es disposa 

 

https://www.conselharan.org/torisme/memories/
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