
 
 
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Direcció de Serveis de Secretaria, 

adjunta a la Secretaria General 

 
 

 

 

 

 

DECRET 
 
 

 
“Rectificar l’error material advertit en el decret de la Presidència núm. 
13167/2020, de 18 de desembre, sobre mantenir durant la vigència de l’actual 
estat d’alarma, que expira el 9 de maig de 2021, els criteris de flexibilització dels 
estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats 
per la Diputació de Barcelona que es van establir pels decrets de la Presidència 
núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 de juliol, en el sentit que els 
seus efectes seran a partir de l’1.1.2021 (Exp. Núm. 2020/0008515).” 
 
 
 
 

I. Antecedents 
 
 

1. Mitjançant decret de la Presidència núm. 13167/2020, de 18 de desembre, s’ha 
disposat el següent: 
 

“PRIMER. MANTENIR, amb efectes de l’1 de gener de 2021 i durant la vigència 
de l’actual estat d’alarma, declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, i 
prorrogat fins al 9 de maig de 2021 pel Reial Decret 956/2020, de 3 de 
novembre, els criteris de flexibilització dels estàndards per a la signatura 
electrònica de documents administratius generats per la Diputació de Barcelona 
que es van establir pel Decret de la Presidència núm. 4362/20, de 12 de maig, 
publicat en el BOPB de 13.5.2020, i pel Decret de la Presidència núm. 7733/20, 
de 29 de juliol, publicat en el BOPB de 3.8.2020. 
 
SEGON. APROVAR, a partir de l’1 de gener de 2021, la flexibilització temporal 
dels estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius 
generats per la corporació exigits per la Política de Signatura Electrònica de la 
Diputació de Barcelona, durant la vigència de l’actual estat d’alarma, declarat pel 
Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, i prorrogat fins al 9 de maig de 2021 pel 
Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, a fi de possibilitar el treball a distància 
del seu personal, en el sentit d’admetre temporalment la firma dels documents 
administratius derivats de la gestió ordinària de la Corporació mitjançant 
certificats electrònics qualificats en programari (T-CAT P, idCAT, certificat FNMT, 
o qualsevol altre admès pels sistemes de verificació del Consorci AOC) 
instal·lats en els dispositius electrònics que estan utilitzant els empleats de la 
Corporació.” 
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2. Això no obstant, en el referit decret s’ha advertit un error material en els 
apartats següents: 
 

a) Objecte: 
 

On diu: 
 

“Mantenir, amb efectes de l'1.1.2020 i durant la vigència de l'actual estat 
d'alarma, que  expira el 9 de maig de 2021, els criteris de flexibilització dels 
estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats 
per la Diputació de Barcelona que es van establir pels decrets de la Presidència 
núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 de juliol.” 
 
Ha de dir: 
 
“Mantenir, amb efectes de l'1.1.2021 i durant la vigència de l'actual estat 
d'alarma, que  expira el 9 de maig de 2021, els criteris de flexibilització dels 
estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats 
per la Diputació de Barcelona que es van establir pels decrets de la Presidència 
núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 de juliol.” 
 
 
b) Títol:   
 
On diu: 
 
“Decret pel qual es mantenen, amb efectes de l'1.1.2020 i durant la vigència de 
l'actual estat d'alarma, que expira el 9 de maig de 2021, els criteris de 
flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de documents 
administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van establir pels 
decrets de la Presidència núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 
de juliol.” 
 
Ha de dir: 
 
“Decret pel qual es mantenen, amb efectes de l'1.1.2021 i durant la vigència de 
l'actual estat d'alarma, que expira el 9 de maig de 2021, els criteris de 
flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de documents 
administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van establir pels 
decrets de la Presidència núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 
de juliol.” 
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II. Fonaments de Dret 
 
 
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques estableix que “Les administracions 
públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus 
actes”. 
 

 
 

Atesos els antecedents exposats, i en ús de les facultats que em confereixen l’article 
34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de l’apartat 
2.4.f) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel Decret núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2019, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple, i el Decret núm. 8966/19, de 23 de juliol, s’adopta la següent 
 
 
 

RESOLUCIÓ 

 

 

ÚNIC. RECTIFICAR l’error material advertit en el decret de la Presidència núm. 
13167/2020, de 18 de desembre, sobre mantenir durant la vigència de l’actual estat 
d’alarma, que expira el 9 de maig de 2021, els criteris de flexibilització dels estàndards 
per a la signatura electrònica de documents administratius generats per la Diputació de 
Barcelona que es van establir pels decrets de la Presidència núm. 4362/20, de 12 de 
maig, i núm. 7733/20, de 29 de juliol, en el sentit següent: 
 

a) Objecte: 
 

On diu: 
 

“Mantenir, amb efectes de l'1.1.2020 i durant la vigència de l'actual estat 
d'alarma, que  expira el 9 de maig de 2021, els criteris de flexibilització dels 
estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats 
per la Diputació de Barcelona que es van establir pels decrets de la Presidència 
núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 de juliol.” 
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Ha de dir: 
 
“Mantenir, amb efectes de l'1.1.2021 i durant la vigència de l'actual estat 
d'alarma, que  expira el 9 de maig de 2021, els criteris de flexibilització dels 
estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats 
per la Diputació de Barcelona que es van establir pels decrets de la Presidència 
núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 de juliol.” 
 
b) Títol:   
 
On diu: 
 
“Decret pel qual es mantenen, amb efectes de l'1.1.2020 i durant la vigència de 
l'actual estat d'alarma, que expira el 9 de maig de 2021, els criteris de 
flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de documents 
administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van establir pels 
decrets de la Presidència núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 
de juliol.” 
 
Ha de dir: 
 
“Decret pel qual es mantenen, amb efectes de l'1.1.2021 i durant la vigència de 
l'actual estat d'alarma, que expira el 9 de maig de 2021, els criteris de 
flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de documents 
administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van establir pels 
decrets de la Presidència núm. 4362/20, de 12 de maig, i núm. 7733/20, de 29 
de juliol.” 
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Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC 2020/0008515
Codi XGL

Promotor

Tramitador Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral

Codi classificació

Dir. Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral

A0503 Instruccions i normatives internes

Títol Decret pel qual es rectifica l'error material advertit en el decret de la
Presidència núm. 13167/2020, de 18 de desembre, sobre mantenir durant la
vigència de l'actual estat d'alarma, que expira el 9.5.2021, els criteris de
flexibilització dels estàndards per a la signatura electrònica de documents
administratius generats per la Diputació de Barcelona que es van establir pels
decrets de la Presidència núm. 4362/20 i núm. 7733/20, en el sentit que els
seus efectes seran a partir de l'1.1.2021.

Objecte Rectificar l'error material advertit en el decret de la Presidència núm.
13167/2020, de 18 de desembre, sobre mantenir durant la vigència de l'actual
estat d'alarma, que expira el 9.5.2021, els criteris de flexibilització dels
estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius
generats per la Diputació de Barcelona que es van establir pels decrets de la
Presidència núm. 4362/20 i núm. 7733/20, en el sentit que els seus efectes
seran a partir de l'1.1.2021.

Destinataris - CIF/DNI

Op. Comptable -

Altres serveis Dir. Serveis de Secretaries Delegades
CIS Presidència, Serv.Inter. i Innovació
Gabinet d'Innovació Digital
Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor.
Dir. Serveis de Recursos Humans
Secretaria General
Ser. Secretaria
Intervenció General
Tresoreria

Ref. Interna STL 33609

Acte de referència D 13167/2020
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Perfil Signatari Acte Data acte

Signatures requerides

Resum de signatures i tramitació administrativa

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso
Camps

Proposa 21/12/2020, 13:38

Diputada adjunta de
Presidència (p.d.s.)

Maria Del Pilar Diaz Romero (SIG) Resol la Presidència;
signa per delegació
(Decret 8966/2019, de
23 de juliol)

23/12/2020, 01:32

Secretària General Petra Mahillo Garcia (SIG) Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

23/12/2020, 09:19
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