A

Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Secretaria,
adjunta a la Secretaria General

ANUNCI

https://bop.diba.cat

Sobre el manteniment, amb efectes de l’1 de maig de 2022 i fins el 31 de juliol de
2022, dels 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 4362/2020, 7733/2020, 13167/2020,
4578/2021, 10385/2021 i 260/2022 (exp. núm. 2020/8515)

Pàg. 1-5

La Presidència de la Diputació de Barcelona, per decret número 4545/2022, de 25
d’abril, ha disposat el següent:
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“I. Antecedents
Mitjançant decret de la presidència 260/2022, de 19 de gener (BOPB d’1.2.2022), es
va disposar el següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-4-2022

“Primer. Mantenir, amb efectes de l’1 de febrer de 2022, i fins el 30 d’abril de
2022, 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, pel decret de la presidència núm. 7733/20, de 29 de juliol,
publicat en el BOPB de 3.8.2020, pel decret de la presidència núm. 13167/20, de
18 de desembre -amb correcció d’errors materials per decret 13254/20, de 23 de
desembre-, publicats ambdós en el BOPB de 24.12.2020, pel decret de la
presidència núm. 4578/21, de 8 de maig, publicat en el BOPB de 11.5.21, i pel
decret de la presidència núm. 10385/21, de 28 de setembre, publicat en el BOPB
de 30.9.21.
Segon. Mantenir, a partir de l’1 de febrer de 2022, i fins el 30 d’abril de 2022, 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, 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.

B

Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la Diputació de Barcelona,
a la Seu electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona”.

Pàgina 1

A

Àrea de Presidència
Direcció de Serveis de Secretaria,
adjunta a la Secretaria General

https://bop.diba.cat

Aquest decret conté, de manera detallada, els arguments que van justificar les
resolucions que van ser objecte d’aprovació successiva amb vista a flexibilitzar els
estàndards per a la signatura electrònica de documents administratius generats per la
corporació, i a la seva consideració cal remetre’s. Per simplificar, i, en síntesi, les
darreres motivacions han estat les següents:
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1a. La necessitat de la realització d’un estudi per analitzar els requisits exigits en
relació amb els sistemes de firma electrònica disponibles i permetre a la
Diputació de Barcelona, a partir de l’avaluació d’aquesta anàlisi, implementar les
mesures més adients amb vista a facilitar la prestació dels serveis per part dels
seus empleats que treballen en remot, i en la modalitat de teletreball, tot això en
l’àmbit de la Política de Signatura Electrònica de la Diputació de Barcelona.
Per a la realització d’aquest estudi i atesa la seva complexitat, això va demandar
la contractació d’una consultoria externa per part de la Direcció de Serveis de
Tecnologies i Sistemes Corporatius.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-4-2022

2a. Paral·lelament, i al mateix àmbit de política de signatura electrònica, es considerà
necessari procedir a un anàlisi dels requeriments i condicionaments per a la
implementació de la signatura biomètrica com un dels sistemes de firma
admesos per la corporació per tal que els particulars es puguin relacionar amb
ella. La signatura biomètrica té el caràcter de signatura manuscrita digitalitzada, la
qual es practica mitjançant el traçat gràfic del signant sobre un dispositiu electrònic
apte per a la seva recepció, i no s’encabeix en la definició que l’article 10.2 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP), fa de les signatures electròniques admeses
en el marc dels procediments davant les administracions públiques, en tant que no
es troba suportada per un certificat electrònic de signatura ni permet per si
mateixa garantir la inalterabilitat i integritat del document al qual acompanya.
Tanmateix, la signatura biomètrica és un mecanisme per acreditar l’autenticitat de
l’expressió de la voluntat del signant (article 10.1 LPACAP), de forma anàloga al
que tradicionalment s’ha predicat de la signatura manuscrita, en tant que es
produeix en un entorn presencial, davant d’un empleat públic que acredita la
identificació i voluntat del signant i expedeix un rebut de presentació que incorpora
un segell electrònic d’òrgan que permet garantir la integritat i inalterabilitat del
contingut de la sol·licitud.
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3a. Donat que, com s’ha dit, la signatura biomètrica es proposa com una de les
principals novetats de la Política de Signatura Electrònica de la Diputació de
Barcelona que es projecta aprovar, i que la seva efectiva implementació exigeix, al
seu torn, la realització d’una avaluació d’impacte sobre el tractament de les dades
de caràcter personal obtingudes en l’acte de signatura, i l’aprovació d’unes
instruccions que defineixin els dispositius de signatura biomètrica, la seva ubicació
i els supòsits d’utilització, així com els mecanismes de generació de les evidències
i de seguretat de la informació, és pertinent que, amb caràcter previ a l’aprovació
de la Política de Signatura, es concloguin els estudis necessaris per a l’elaboració
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de les avantdites instruccions. Conseqüentment, donat que la flexibilització
definitiva dels estàndards de signatura no es produirà fins a l’aprovació de la nova
Política de Signatura Electrònica, la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius, el Gabinet d’Innovació Digital i la Secretaria General van estimar
pertinent una nova pròrroga dels criteris de flexibilització dels estàndards per
a la signatura electrònica de documents administratius generats per la Diputació
de Barcelona previstos en la vigent Política de Signatura Electrònica de la
corporació fins el 30 d’abril de 2022, data en què es preveia que ja estaria
aprovada la nova Política de Signatura. I amb aquestes previsions es va dictar el
decret 260/2022, de 19 de gener. (he suprimit “de 2022).

Data 28-4-2022

CVE 202210068118

Malgrat les previsions, el cert és que els treballs d’assistència tècnica vinculats a la
consultoria externa contractada per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius s’han dilatat en el temps més del que inicialment es contemplava, per la
qual cosa, encara no s’està en disposició d’aprovar la nova Política de Signatura
Electrònica. Conseqüentment, és necessari disposar una nova pròrroga que permeti
reflexionar sobre la proposta que finalment es faci per part de l’assistència tècnica
contractada, amb vista a fixar els paràmetres que hauran de regir la Política de
Signatura Electrònica de la corporació. En aquest sentit, es considera que el període
de pròrroga ha d’estendre els seus efectes fins el 31 de juliol de 2022, tot això sense
perjudici que si la resolució sobre la nova Política de Signatura Electrònica es dictés
abans d’aquesta data, l’esmentada pròrroga quedaria sense efecte.
II. Fonaments de dret

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Atesos els antecedents exposats, i en ús de les facultats que confereixen l’article 34 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’apartat 2.4.f) de
la Refosa núm. 1/2022, aprovada pel decret 1388/2022, de 14 de febrer, publicada al
BOPB de data 16 de febrer de 2022, sobre nomenaments i delegació de competències
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, en afectar
totes les àrees de la corporació, i el decret 8966/2019, de 23 de juliol, s’adopta la
següent
RESOLUCIÓ

B

Primer. Mantenir, amb efectes de l’1 de maig de 2022 i fins el 31 de juliol de 2022, 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 4362/2020, de 12 de maig (BOPB de 13.5.2020), 7733/2020, de 29
de juliol (BOPB de 3.8.2020), 13167/2020, de 18 de desembre -amb correcció d’errors
materials per decret 13254/2020, de 23 de desembre- (publicats ambdós en el BOPB
de 24.12.2020), 4578/2021, de 8 de maig (BOPB d’11.5.21), 10385/2021, de 28 de
setembre (BOPB de 30.9.21), i 260/2022, de 19 de gener (BOPB d’1.2.2022).
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Segon. Mantenir, a partir de l’1 de maig de 2022, i fins el 31 de juliol de 2022, 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, 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.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 28-4-2022
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Tercer. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la Diputació de Barcelona, a la
Seu electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona”.
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Secretaria Delegada
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Signa
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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Signatari
Jose Luis Martinez-Alonso Camps
(SIG)
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