Reglament regulador de l’actuació administrativa automatitzada a
l’àmbit de la Diputació de Tarragona

(BOPT núm. 208 de 27 d'octubre de 2017)

L'actuació administrativa automatitzada, entesa com qualsevol acte o
actuació efectuada íntegrament a través de mitjans electrònics per una
Administració Pública en el marc d’un procediment administratiu i en la
qual no hagi intervingut de manera directa cap empleat públic, es troba
principalment regulada a l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya i als articles 41 i 42 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.
En compliment d'aquest marc legal, la Diputació de Tarragona,
mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona, va
aprovar els supòsits d'actuació administrativa automatitzada al seu
àmbit i l'ús del corresponent certificat de segell electrònic i va assignar
les funcions en matèria d'actuació administrativa automatitzada amb la
indicació de l'òrgan responsable als efectes d'impugnació als supòsits
d'aquests tipus d'actuació.
La implantació de l'administració electrònica a l'àmbit de la Diputació de
Tarragona suposa un increment constant i progressiu dels supòsits de
tramitació electrònica i de les eines informàtiques emprades per a dur-la
a terme, com és l'actuació administrativa automatitzada.
Aquest tipus d'actuació suposa una eina fonamental a l'hora d'agilitzar
la gestió administrativa, estalviant temps i recursos públics, donat que
permet la tramitació d'expedients i procediments en suport electrònic
sense intervenció humana.
Aquesta millora en la gestió administrativa no pot suposar en cap
moment una rebaixa dels drets dels interessats ni de les garanties del
procediment administratiu. És per això que resulta adient reglamentar
aspectes com són els supòsits d'ús, els sistemes de signatura
electrònica, la programació i manteniment, així com els mecanismes de
supervisió, control i auditoria, entre d'altres, en matèria d'actuació
administrativa automatitzada a l’àmbit de la Diputació de Tarragona.
Article 1.- Objecte i àmbit d'aplicació
L'objecte d'aquesta norma és reglamentar l'ús dels mecanismes
d'actuació administrativa automatitzada en els procediments
administratius que es tramiten a la Diputació de Tarragona.

Article 2.- Mecanismes de signatura electrònica
La Diputació de Tarragona utilitza com a sistema de signatura
electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada el segell
electrònic de classe 1, nivell mig, emès per l'Agència Catalana de
Certificació, anomenat Actuació automatitzada Secretaria.
També es poden fer servir com a mecanismes de signatura electrònica
altres certificats electrònics reconeguts o qualificats i mecanismes de
codi segur de verificació que compleixin amb els requisits exigits per la
legislació de signatura electrònica, l'ús dels quals s'autoritza
expressament d'acord amb allò disposat a l'article 4 d'aquest reglament.
Article 3.- Supòsits d'actuació administrativa automatitzada
A l'Annex I d'aquest reglament es recullen els supòsit concrets
d'actuació administrativa automatitzada a l'àmbit de la Diputació de
Tarragona aprovats i implantats a l'entrada en vigor d'aquesta norma.
Aquesta relació de supòsits s'actualitza i publica d'acord amb el que es
disposa als articles següents.
Article 4.- Incorporació de nous supòsits d'actuació administrativa
automatitzada
És susceptible d'automatització qualsevol acte o actuació efectuada
íntegrament a través de mitjans electrònics per la Diputació de
Tarragona en el marc d’un procediment administratiu del seu àmbit
d'actuació en el qual no hagi intervingut de manera directa cap empleat
públic.
Només són susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els
actes que es puguin adoptar amb una programació basada en criteris i
paràmetres objectius.
La unitat responsable de la tramitació d'un procediment administratiu
del seu àmbit de gestió que consideri que un dels seus actes o
actuacions administratives pot ser susceptible d'automatització ha de
sol·licitar a la Secretaria General de la Diputació de Tarragona l'estudi
de la seva viabilitat i oportunitat. Aquest estudi es realitza en atenció a
l'adequació del supòsit proposat al marc legal i a la disponibilitat dels
sistemes informàtics en què es suporti l'actuació que es pretén
automatitzar.
L'aprovació de nous supòsits d'actuació administrativa automatitzada i
dels mecanismes de signatura electrònica corresponents es fa
mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona
prèviament a la seva implantació.

La relació de supòsits d'actuació administrativa automatitzada a l'àmbit
de la Diputació de Tarragona que es recullen a l'Annex I d'aquest
reglament s'actualitza amb la inclusió dels nous supòsits aprovats,
publicant-se a la Seu electrònica de conformitat amb el que disposa
l'article 9 d'aquest reglament.
Article 5.Funcions en matèria d'actuació administrativa
automatitzada
Correspon a l'Àrea de Secretaria de la Diputació de Tarragona la
definició de les especificacions i supòsits d'usos dels certificats de
segell electrònic emprats en l'actuació administrativa automatitzada.
Correspon a l'Àrea de Coneixement i Qualitat de la Diputació de
Tarragona la definició de la programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i auditoria del sistema d’informació i del seu codi font
dels certificats de segell electrònic emprats.
Article 6.- Impugnació d'actuacions
L'òrgan responsable als efectes d'impugnació als supòsits d'actuació
administrativa automatitzada és el que tingui atribuïda la competència
material del procés que s'automatitza.
Article 7.- Auditoria
L'auditoria tecnològica per verificar el correcte funcionament dels
sistemes que suporten l'actuació administrativa automatitzada i la seva
actualització es porta a terme dins de la planificació general d'auditories
periòdiques de seguretat gestionada per l'Àrea de Coneixement i
Qualitat de la Diputació de Tarragona.
Article 8.- Regulació de l'actuació administrativa automatitzada
Com a normativa complementària a aquest reglament s'incorpora la
política de seguretat i la resta de documentació aprovada i generada
per la Diputació de Tarragona en compliment del Reial decret 3/2010,
de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en
l’àmbit de l’Administració electrònica, amb l'objectiu d'assegurar l'accés,
integritat, disponibilitat, autenticitat, confidencialitat, traçabilitat i
conservació de les dades, informacions i serveis utilitzats en l'actuació
administrativa automatitzada.
Article 9.- Publicació a la Seu electrònica
Aquest reglament i la relació actualitzada dels supòsits d'actuació
administrativa automatitzada i els sistemes de signatura electrònica
emprats es publica a la Seu electrònica de la Diputació de Tarragona.

Disposició final
Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de la publicació del seu text
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, que té lloc un
cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei
reguladora de les bases de règim local.

ANNEX I
Supòsits d'actuació administrativa automatitzada a l'àmbit de la
Diputació de Tarragona
•
•
•
•
•

Expedició del justificant del Registre electrònic d'entrada de
documents
Comunicació electrònica interna dels decrets
Transcripció dels decrets al Llibre de decrets
Còpia electrònica autèntica de document electrònic
Notificació electrònica

