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El pas següent ha estat agrupar els 20
requeriments funcionals inicials i repartir-los
en 8 grups de treball, on hi intervenen les
persones que cada soci ha considerat les
adequades. Aquesta feina s’ha centrat, de
moment, en l’aplicatiu destinat a la
ciutadania. Els grups de treball tracten
temes diversos: com donar-se d'alta, la
inserció de dades, el catàleg d'ajuts, l'espai
personal de l'usuari o usuària, les eines
d'ajuda o el recomanador. Aquesta darrera
és la principal funcionalitat de l'aplicatiu
ciutadà de Gàvius, de manera que calia
definir-la molt bé (qui aporta les dades,
quines dades són necessàries, a qué donen
accés, cap a on s'adreça a la ciutadania,
etc.).

Fruit del procés de cocreació, va sorgir la
possibilitat de crear, en aquest aplicatiu, un
simulador d'ajuts per poder fer consultes,
per exemple, per a algun familiar. Aquesta
possibilitat s'està estudiant, tot i que se li
continuarà donant la màxima importància al
recomanador, que serà el que permetrà
aconseguir una administració proactiva i el
que aportarà al projecte el seu tret més
innovador. El simulador sí que s'afegirà a 
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L'EQUIP DE GÀVIUS DEFINEIX ELS
REQUERIMENTS FUNCIONALS DE
L'APLICACIÓ CIUTADANA

Requeriment funcional: És una
descripció del servei que ha d’oferir el
programari. Pot ser un càlcul,
manipulació de dades, interacció amb
l'usuari o qualsevol altra funcionalitat
específica que defineixi quina funció és
probable que realitzi un sistema.

Requeriment no funcional: Cobreix
tots els requisits que no estan coberts
pels requisits funcionals. No són el
nucli del sistema, però que sí que
influeixen en el seu comportament. 

Les aplicacions que es creen amb Gàvius
han d’oferir tota una sèrie de serveis
bàsics i imprescindibles, sense els quals
no podrien aconseguir els objectius
marcats. Són els requeriments funcionals,
que des de fa un temps estan treballant els
socis del projecte. La manera de fer-ho ha
estat, primer, definint quins són aquests
requeriments i distingint-los dels no
funcionals: 

Els requeriments funcionals de
Gàvius



- Només es recolliran i tractaran les dades
mínimes dels usuaris, aquelles que resultin
estrictament necessàries per a les finalitats
de Gavius. 

Una vegada dutes a terme totes les
reunions de requeriments funcionals, s'han
agrupat les conclusions i s'han compartit
amb tots els socis.

Aquesta és una fase molt important del
desenvolupament del projecte, sense la
qual no és possible avançar. El treball i la
coordinació de totes les persones
implicades estan permetent fer aquesta
rellevant que implica tenir, d'aquí a poc
temps, el primer prototip de Gàvius.

l'aplicatiu destinat als treballadors i
treballadores socials que, amb els seus
coneixements tècnics, podran fer-lo servir
per ajudar a la ciutadania que ho necessiti.
Totes aquestes qüestions també s'han
plantejat als grups de requeriments
funcionals.

En cadascun d’aquests grups s'han definit
necessitats i s'ha proposat la manera de
resoldre-les. També s’ha identificat quines
funcionalitats són les generals de
l’aplicació, per treballar-les de manera
transversal. Alguns exemples d'aquestes
funcionalitats generals són els següents:

- L’usuari ha de poder accedir mitjançant
diferents dispositius o plataformes

- Cal proporcionar informació transparent
als interessats sobre el tractament de les
seves dades

- S'ha de proporcionar un manual d'usuari i
una descripció d'ajuda

- El sistema alertarà quan no respongui per
alguna raó inesperada
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Podeu saber més del projecte visitant la 
 web: gavius.eu

http://www.gavius.eu/


Per què EY va voler participar al
projecte Gàvius?

El motiu principal pel qual EY va voler
participar en el projecte és l’objectiu que
persegueix Gàvius, consistent en innovar
per a “fer les coses fàcils” a la ciutadania
tot impulsant la digitalització de
l’Administració, essent aquest un objectiu
compartit per EY. 

Addicionalment, aquesta fita està totalment
alineada amb el nostre propòsit com a
firma, “Building a Better Working World”,
consistent en construir una societat millor,
ajudant als nostres clients a afrontar els
reptes del present i del futur, intentant que
sempre existeixi, en la prestació dels
nostres serveis, una visió d’impacte positiu
en la societat a curt i a llarg termini. 

A EY sou experts en riscos de privacitat
i protecció de dades. Donada aquesta
experiència, quins creieu que són els
camps a explorar dins de Gàvius?
Quins són els reptes normatius que
hem d’afrontar per poder-nos
comunicar de manera fàcil i ràpida amb
la ciutadania?

La normativa aplicable en matèria de
protecció de dades, en particular el
Reglament General de Protecció de Dades 
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(“RGPD”) i la intel·ligència artificial (“IA”)
presenten certes friccions o reptes que cal
tenir en compte en la configuració d’un
projecte com el de Gàvius.

Sense entrar en els detalls, es pot
destacar el fet que la majoria de sistemes
d’IA actuals actuen com una caixa negra
(limitant la nostra capacitat d'entendre el
perquè de les decisions i, per tant, complir
amb el principi de transparència), els
biaixos i els problemes de discriminació
que se’n poden derivar (que poden tenir
origen tant en les dades d'entrenament
com en el disseny del sistema, i que són
molt difícils d'evitar completament), o bé
l’equilibri que cal trobar entre la “precisió
en la privacitat vs. precisió estadística”
(com més dades s’utilitzen per entrenar el
sistema, més precís estadísticament
esdevé, però alhora genera un major
impacte en la privacitat dels interessats).

A aquest efecte, un dels reptes normatius
que cal tenir especialment en consideració
és el deure d’informar els interessats d’una
manera concisa, transparent, intel·ligible i
de fàcil accés, amb un llenguatge clar i
senzill, sobre el tractament de les dades i,
en particular, sobre la lògica aplicada en la
presa de decisions automatitzades (i.e. el
funcionament dels algorismes).
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Al respecte, hi ha múltiples camps de
recerca oberts per a donar solució als
problemes anteriors; per exemple, amb
l'objectiu que la IA deixi de ser una caixa
negra, s'està investigant en la IA explicable
(XAI). Tot i això, hi ha qüestions essencials
que la tecnologia no pot resoldre i per a les
quals l’ètica i la visió crítica de la
tecnologia són fonamentals.

En aquest sentit, des d’un punt de vista
normatiu, és essencial analitzar si la
solució que s’està ideant compleix des del
seu disseny amb els principis de privacitat i
protecció de dades previstos en l’RGPD, i
avaluar si cal adoptar mesures
específiques encaminades a minimitzar
qualsevol risc que se’n pugui derivar de
l’ús d’aquesta tecnologia, en especial
tenint en compte que es tractaran
categories especials de dades de
col·lectius vulnerables (p. ex.
discapacitats, situació patrimonial, etc.),
això és, informació que per la seva
naturalesa és més sensible i que la
normativa preveu un major nivell de
protecció. 

En quins estadis del projecte és clau la
vostra intervenció? 

EY és el responsable de proporcionar
l’assessorament normatiu en matèria de
protecció de dades i d’IA. A aquest efecte,
la nostra intervenció resulta clau en les
fases inicials de disseny del projecte (p.
ex. en la definició del flux i canal d’entrada
de les dades), per tal de garantir que es
compleix des d’un inici amb els
pronunciaments de les autoritats
competents i els requeriments previstos
per la normativa aplicable. D’altra banda,
la intervenció d’EY també resulta rellevant
durant les fases finals del projecte, per tal
de garantir que s’incorporen tots els textos
informatius adequats en relació amb el
tractament de dades personals que es
dugui a terme.
  

És el mateix fer una instància a
l’ajuntament i aportar les nostres dades
que un ajuntament utilitzi unes dades
nostres que ja té prèviament? 

La possibilitat que un ajuntament pugui fer
servir i reaprofitar les nostres dades, de les
quals ja disposa, és una mesura idònia per
a impulsar una administració més àgil en
tant que permet la reducció d'interaccions i
la simplificació dels tràmits, descarregant a
la ciutadania d’haver de tornar a aportar la
mateixa documentació o dades.

Al respecte, cal remarcar que, de
conformitat amb la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques
(“LPACAP”), els ciutadans tenen dret a no
aportar documents o dades que ja es
trobin en poder de l'administració actuant o
hagin estat elaborats per qualsevol altra
administració. Així doncs, un ajuntament
podria consultar o recaptar aquests
documents tret que l'interessat s'oposi a
això, excepte quan l'aportació del
document s'exigeixi en el marc de l'exercici
de potestats sancionadores o d'inspecció
on cabrà l’oposició.

En particular, d’acord amb l’article 70 del
Decret 76/2020, de 4 d’agost,
d’Administració digital, l’Administració de la
Generalitat garanteix aquest dret, sense
que sigui necessari recollir el consentiment
de la persona interessada per poder
consultar aquestes dades o documents, a
excepció que una llei especial aplicable
requereixi un consentiment exprés. 

Una Administració Pública té més
obligacions que una empresa privada a
l’hora de protegir la privacitat de les
persones?

Sí. En atenció a la naturalesa i al context
en què operen els ens públics, aquests
tenen el deure específic de garantir la
protecció de les dades personals dels
ciutadans. En concret, la LPACAP preveu
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expressament el dret, que tenen els
ciutadans en les seves relacions amb
l’Administració, a la protecció de les seves
dades personals i en particular a la
seguretat i confidencialitat de les dades
que figurin als fitxers, sistemes i
aplicacions de les administracions
públiques.

En aquesta línia, en la normativa aplicable
en matèria de protecció de dades es
preveuen obligacions addicionals en cas
que el responsable del tractament sigui
una Administració, per exemple, entre
altres qüestions, estan obligades a
designar a un delegat de Protecció de
Dades i a publicar el seu inventari
d’activitats de tractament.

El camp que tracteu està en constant
actualització. Cap a on creieu que s’ha
d’encaminar aquest i altres projectes
futurs? És la Unió Europea un marc
més segur per les nostres dades?  

L'auge de l'ús de les dades, junt amb
l'augment de la capacitat de
processament, ha derivat en el que s'està
anomenant com a la quarta revolució
industrial, liderada en especial per l'ús de
la IA. En aquest sentit, tenint en compte la
constant evolució tecnològica, és essencial
revaluar les mesures que s'adoptin en un
projecte, com és el cas de Gàvius, perquè
s'adeqüin als nous marcs normatius,
estàndards o interpretacions que puguin
adoptar-se per part de les autoritats de
control, així com a les noves
característiques que pugui presentar el
projecte.

A aquest efecte, fins ara, la resposta més
comuna a la necessitat de regular els
reptes plantejats per la IA havia estat la
publicació de decàlegs no vinculants per
garantir resultats adequats, de confiança o
ètics. Tanmateix, el passat 21 d'abril, la
Comissió Europea va proposar la primera
legislació sobre IA del món, per a garantir
que els sistemes d'IA utilitzats a la UE 

siguin segurs, transparents, ètics,
imparcials i estiguin sota control humà.

Així doncs, la UE busca mantenir, també
en l'àmbit de la IA, el seu posicionament
com a referent mundial en la protecció dels
drets i llibertats de les persones en el
context de la digitalització, tal com va
succeir fa uns anys amb l'RPGD.

Quins són els outputs o ensenyances
que creieu que es podran extreure de
Gàvius? 

Gàvius és un exemple de com progressa
l'administració digital, brindant nous
serveis digitals analítics i predictius i alhora
garantint els drets i llibertats de les
persones.

Un dels punts claus d'aquests projectes és
que en el seu disseny es preveu la
incorporació de mecanismes que permetin
compartir i gestionar el coneixement i el
foment de les solucions innovadores per
part d'altres administracions públiques.

En aquest sentit, si bé el nou assistent
virtual s'aplicaria en principi al camp dels
serveis socials, el sistema es podria
implementar en infinitat de casos d'ús que
millorin la relació actual de la ciutadania
amb l'administració. Així doncs, Gàvius
podria convertir-se en un referent per a
l'impuls d'altres iniciatives digitals en
l'àmbit de l'administració pública, en la
mesura en què qualsevol altre municipi de
la UE podrà adaptar-lo a la seva realitat i
aplicar-lo en l'àrea que consideri
convenient.
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Podeu saber més dels socis
del projecte visitant la web: 

gavius.eu

http://www.gavius.eu/


Difusió del projecte: presència
a fòrums i coŀlaboracions

El projecte Gàvius va avançant, també en
la seva difusió. Cada vegada són més els
fòrums nacionals i internacionals que
sol·liciten conèixer més del projecte i
compartir l’experiència amb altres ciutats i
àrees urbanes. Durant els darrers mesos
de 2021 i el que portem de 2022, hi ha
hagut diversos esdeveniments europeus
que han comptat amb la presència de
Gàvius, i està previst aquesta tendència es
mantingui a mesura que el projecte
continuï avançant.

JORNADES I CONGRESSOS

El 7 i 8 de setembre de 2021 va tenir lloc a
Madrid la jornada URBACT de
Transferències Urbanes, on diverses
ciutats d’Europa van compartir
experiències i projectes en diferents
àmbits. L’objectiu era potenciar el diàleg
multinivell, treballar en xarxa i transferir
coneixement a altres indrets vinculats tant
a la xarxa URBACT com a altres
programes europeus. El programa
incorporava presentacions de diverses
institucions nacionals i internacionals, així
com espais i tallers per fer networking
entre les ciutats assistents.  

El dia 7 al migdia el primer tinent d’alcalde
de Gavà, Jordi Tort, va esmentar Gàvius
dins la xerrada-col·loqui “El Pla de
Recuperació: una mirada des de les
entitats locals”. A la tarda va haver-hi les
sessions de treball grupal, on hi va
participar la directora de l’àmbit de  
 Desenvolupament Econòmic Sostenible i
Projecció de la Ciutat, Maria Ángeles
González, a la taula dedicada a innovació
en l’administració pública local. Allà es van
poder intercanviar experiències i idees
amb els ajuntaments de Pamplona,
Saragossa, Candelaria, Calahorra i Getafe.

El 12 d’octubre part de l’equip de Gàvius
va estar present a la European Week of
Regions and Cities, un esdeveniment on
les ciutats europees mostren la seva
capacitat de creixement, crear llocs de
treball i implementar les polítiques de
cohesió de la UE. Un equip format per
representants polítics, ciutadania i l’experta
consultora del projecte, va intervenir en la
sessió anomenada “Ciutats atrevides,
comunitats digitals”, on 5 ciutats (Gavà,
Újbuda, Herleen, Rennes i Ravenna) van 
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https://urbact.eu/programa-completo-de-las-jornadas-%E2%80%98transferencias-urbanas%E2%80%99-que-tambi%C3%A9n-se-retransmitir%C3%A1n-en-directo
https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjA5


explicar la seva experiència creant
ecosistemes urbans col·laboratius i
promovent l’ús de dades i eines digitals.
Després de la introducció i unes breus
presentacions sobre l’accessibilitat a les
dades, l’intercanvi de dades transparent i
la consciència digital, els participants es
van dividir en grups per fer sessions de
treball concretes sobre digitalització i
visualització de dades. Finalment, es van
presentar els resultats d’aquests tallers,
d’on van sorgir molt bones idees i
propostes.

Del 9 al 12 de novembre es va  celebrar el
4t Congrés de Govern Digital, un
esdeveniment on hi participen totes les
entitats públiques catalanes. L’objectiu és
ajudar a construir un país capdavanter en
digitalització i fer-ho d'una manera
col·laborativa, mitjançant ponències, taules
rodones i tallers. En aquesta darrera edició
es va posar èmfasi en les oportunitats per
transformar l’administració, sorgides arran
de la crisi provocada per la Covid-19.
Inetum, el soci tecnològic de Gàvius, va
ser un dels patrocinadors del congrés i, en
un dels seus espais per presentar
projectes, va decidir destacar-ne aquest.
Ho va fer a través d’una entrevista al 1r
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Gavà,
Jordi Tort, que es va poder veure en
format virtual el dia 10 d’octubre a les 12h. 

Ja el 2022, Gàvius ha estat present de
manera virtual a la 9a edició del European
Summit of Regions and Cities. En
aquesta cimera, celebrada a Marsella el 3 i
4 de març, s'ha debatut sobre els reptes 
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Innovació i transformació per a la
sostenibilitat social: sessió inaugural de
la 30a escola d'estiu de l'àrea d'Igualtat i
Sostenibilitat Social de la Diputació de
Barcelona.
Transició digital i reptes per Europa i
la Mediterrània: sessió de la Diputació
de Barcelona i el CIDOB (Centre
d'Assumptes Internacionals de
Barcelona). Presentació sobre la
transformació política i social derivada de
la transformació tecnològica.
Participació en focus group del projecte
HEDY de la UPC, que promou una
reflexió crítica sobre com la IA està
afectant les nostres vides i entorns. Enric
Ruiz-Esteller, d'Inetum, va participar-hi
compartint l'experiència Gàvius en la
gestió d'un projecte d'intel·ligència
artificial en administracions públiques.
Projectes Gàvius i BODI (UOC):
reunions inicials per establir sinergies i
possibles col·laboracions. BODI facilita
l'aprofitament social de les dades obertes
gràcies als bots de conversa.

als quals s'enfronten els territoris europeus
en l'era post-Covid, posant especial èmfasi
en la implicació dels joves. L'esdeveniment
ha comptat, a més a més, amb una Fira
Virtual, on Gàvius ha compartit espai amb
institucions i agències europees, així com
amb altres projectes i representants de
territoris de la UE. Al nostre estand, els
visitants han pogut conèixer una mica millor
el projecte, a través d'un vídeo, fotografies,
presentacions, butlletins, un reportatge i
informació de contacte.

INTERVENCIONS A FÒRUMS I
COL·LABORACIONS AMB ALTRES
PROJECTES

A banda de la participació activa en jornades
i congressos, l'equip de Gàvius també ha
estat present a altres reunions i fòrums, on ha
tingut l'oportunitat de parlar del projecte.
També s'han establert llaços de col·laboració
amb altres iniciatives afins:

https://www.youtube.com/watch?v=wGCDd-VqQgw
https://cor.europa.eu/en/summits/2022/Pages/homepage.aspx


Segueix-nos a:

www.gavius.eu
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https://twitter.com/gavius_eu
https://www.linkedin.com/company/gavius-eu/
https://www.youtube.com/channel/UCj7WyVsepmZqRR6OSTNZHUg
http://www.gavius.eu/


ADMINISTRACIÓ INTEL·LIGENT
AL SERVEI DE AL CIUTADANIA
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Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional a través de la iniciativa Urban

Innovative Actions


