Dictamen 13/2020 sobre Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en
tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
El dictamen va ser aprovat pel Ple del CTESC, el 30 de novembre del 2020.
El Projecte de decret té per objecte la revisió de la regulació relativa a l’ACTIC, creada pel
Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de
la informació i la comunicació. L’ACTIC es va crear com un instrument que té la ciutadania per
demostrar les seves competències digitals genèriques davant de qualsevol empresa o
administració, i com una eina per millorar l’empleabilitat i per facilitar la participació en
activitats formatives més especialitzades o que requereixin l’ús de les TIC, com ara la formació
en línia.
La revisió de l’actual regulació es justifica per l’experiència adquirida en el temps d’aplicació
del Decret 89/2009 de 9 de juny, així com pels canvis produïts en els últims anys tant pel que fa
a la definició d’un marc europeu de competències digitals (DigComp), com pel que fa a la
normativa i criteris sobre simplificació administrativa.
La nova regulació de l´ACTIC presenta novetats significatives, fonamentalment en relació amb
el sistema de reconeixement automàtic de centres col·laboradors basat en la declaració
responsable, i persegueix afavorir la racionalització i la simplificació administratives, així com
actualitzar el model d´acreditació, de manera que respongui adequadament a l´evolució de les
TIC i als marcs de referència internacionals relatius a les competències digitals. Entre d’altre
aspectes:
 S’agilitza el sistema de revisió de l’estructura i els continguts de les competències.
Aquests se segreguen del Projecte de decret, i es regulen per ordre de la persona titular
del departament competent en matèria de societat digital.
 Se suprimeix el mínim d’edat de 16 anys per obtenir el certificat de l’ACTIC.
 Es revisa la composició dels òrgans col·legiats de l’ACTIC, per racionalitzar-la i
actualitzar-la.
 Els interessats poden relacionar-se a través de mitjans electrònics (d’acord amb l’article
14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i amb l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les
condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica).

