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PARTS 
 
 

D'una part el Sr. Miquel Salazar i Canalda, Gerent de l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), en virtut del nomenament per 
Decret de Presidència amb efectes 21 de gener de 2011, com a representant 
legal d'aquest organisme d'acord amb les competències i funcions que pel 
Gerent estableix l'article 18 dels Estatuts de l'ORGT, aprovats pel Ple de la 
Diputació de Barcelona de data 24 de febrer de 2011. 
 
 
D’altra part el Sr. Joan A. Olivares Obis, director de l’Agència Catalana de 
Certificació (en endavant CATCert), que actua en virtut de l'autorització de 
signatura conferida pel president de CATCert, resolució de data 5 d’octubre de 
2012 
 
Els compareixents, que actuen en funció dels seus respectius càrrecs, es 
reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per 
subscriure aquest conveni, i a aquest efecte, lliurement 
 
 

EXPOSEN 
 
 
L’Agència Catalana de Certificació, en endavant CATCert, és un organisme 
autònom de caràcter comercial amb personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat per al compliment de les seves finalitats, que té per objecte, d’acord 
amb els seus estatuts, aprovats per Resolució 1574/2003, de 15 de maig, 
gestionar certificats digitals i prestar serveis relacionats amb la signatura 
electrònica i amb els processos d’identificació necessaris en l’àmbit de les 
administracions públiques catalanes. 
 
Els serveis de certificació digital que presta CATCert es regeixen tècnica i 
operativament per la Política General de Certificació, i per les Declaracions de 
Pràctiques de Certificació que per a cada entitat de certificació té aprovades 
pels titulars de les entitats de certificació i publicades a la seva web a l’adreça 
http://www.catcert.cat/registre. 
 
Com a prestador de serveis de certificació digital, d'acord amb la Llei 59/2003, 
de 19 de desembre, de signatura electrònica, CATCert genera els certificats 
digitals mitjançant l'operació d'entitats de certificació de la seva titularitat, que 
signen els certificats amb la corresponent Autoritat de Certificació diferenciada i 
vinculada a la jerarquia d'entitats de certificació de les entitats públiques de 
Catalunya. 
 

http://www.catcert.cat/registre�


L'Entitat de Certificació Arrel és CATCert, que disposa d'una autoritat de 
certificació principal, anomenada "Arrel de la jerarquia pública de certificació de 
Catalunya", que té la finalitat d'integrar altres entitats de certificació al sistema 
públic català de certificació mitjançant la vinculació tècnica de les autoritats de 
certificació corresponents. 
 
Les entitats de registre són persones físiques o jurídiques públiques que 
col·laboren amb CATCert en la prestació de serveis de certificació a les 
administracions públiques catalanes, i tenen la capacitat d’emetre certificats 
digitals tant per al propi ens com per a altres ens. 
 
Les Entitats de Registre són persones físiques o jurídiques que assisteixen a 
les Entitats de Certificació en determinats procediments i relacions amb els 
sol·licitants i subscriptors de certificats, especialment en els tràmits 
d'identificació, registre i autenticació dels subscriptors dels certificats i dels 
posseïdors de claus. Els diversos Organismes, Departaments i Empreses 
Públiques de les Administracions públiques catalanes, poden actuar com a 
Entitats de Registre Virtuals. 
 
D’acord amb l’article 66.1 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives, CATCert pot subscriure convenis amb persones, 
entitats i corporacions que exerceixin funcions públiques en què s’estableixin 
les condicions que aquestes han de complir per participar en els tràmits 
necessaris per a l’obtenció de certificats electrònics, expedits per la citada 
Agència, en particular en la identificació i el registre dels sol·licitants dels 
certificats. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona vol col·laborar 
amb CATCert en la prestació de serveis de certificació mitjançant la seva 
constitució en Entitat de Registre. 
 
A efectes d’aquest conveni es consideren com a: 
 

Subscriptor, a la persona física o jurídica que contracta el servei de 
certificació, per a ús individual o col·lectiu. 
 
Posseïdor de claus, a la persona física que rep un certificat emès a un 
subscriptor col·lectiu, i que l'utilitza sota la responsabilitat del subscriptor. 
 
Entitat de certificació vinculada, aquella a la qual, dintre de la jerarquia de 
certificació de CATCert, pertany a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Entitat de registre, a la persona física o jurídica que executa els 
procediments de comprovació de la identitat i de la resta de circumstàncies 
dels subscriptors i posseïdors dels certificats: 

 
1.- Bé, col·laborant amb les entitats de certificació en l’emissió i gestió 
dels certificats als subscriptors. 

 
2.- Bé, registrant els seus posseïdors de claus. 

 
3.- O bé, delegant en l'entitat de certificació o en una altra entitat els 
treballs tècnics del procediment de comprovació de la identitat i de la 



resta de circumstàncies personals dels subscriptors i dels posseïdors 
dels certificats. 
 

Certificats de Classe 1, als certificats públics, d'organització del sector 
públic (corporatius), caracteritzats pel fet que la persona física posseïdora 
de la clau privada té una vinculació amb el subscriptor o titular del certificat, 
que és una persona jurídica. 

 
Certificats de classe 2, als certificats individuals o d'organització del sector 
privat o del sector públic fora de Catalunya (corporatius). Són emesos en 
concurrència amb el lliure mercat, i habitualment en règim d’actuació 
subsidiària, quan no existeixin prestadors que ofereixin el servei o el 
nombre dels mateixos resulti insuficient per garantir la seva distribució 
efectiva als usuaris finals (ciutadans, empreses, professionals). 

 
 

CLÀUSULES 
 
 
Primera.- Objecte del conveni  
 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment del règim de col·laboració entre 
CATCert i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a 
la prestació de serveis de certificació digital (en endavant, SCD). 
 
Segona.- Àmbit de la col·laboració 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en la prestació 
dels SCD tant a les persones vinculades a ella mateixa com a altres entitats 
detallades a l’Annex, actuarà com a Entitat de registre assumint les obligacions 
pròpies, les quals es recullen a la Declaració de Pràctiques de Certificació de 
l’entitat de certificació. 
 
Els serveis inclosos a l’àmbit d’aquest conveni són els d’emissió, verificació, 
distribució, habilitació, renovació i revocació de certificats, tant de classe 1 com 
de classe 2 previstos a la Declaració de Pràctiques de Certificació i que 
CATCert mantingui o incorpori en el seu catàleg publicat al seu web. 
 
Tercera.- Obligacions de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona 
 
3.1. Obligacions 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona s’obliga a 
complir totes les funcions d’una Entitat de registre d’acord amb els 
procediments operatius, de seguretat i d’arxiu establerts per CATCert, i d’acord 
amb la Política General de Certificació, la Declaració de Pràctiques de 
Certificació, publicades al seu web, i la documentació d’operacions 
corresponent. 
 
3.2. Personal responsable de l’execució dels procediments 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per a l’execució 
de les tasques establertes en els procediments operatius, nomenarà com a 
operadors de l’Entitat de Registre a quatre o més dels seus treballadors i 



comunicarà a CATCert les dades corresponents a aquestes persones per a 
l’emissió dels certificats d’operador corresponents. Quan un operador deixi de 
tenir la capacitat d’actuar com a tal sota el control i l’autoritat de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona aquest ha de sol·licitar 
immediatament a CATCert la revocació del seu certificat d’operador i substituir-
lo per un altre operador.  
 
Aquests nomenaments i els canvis que es puguin produir respecte de les 
persones que ocupen el càrrec seran comunicats a CATCert mitjançant la 
“Fitxa d’entitat de registre”. 
 
 
3.3 Nomenament de responsables del servei 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona haurà també de 
nomenar, com a mínim, a dos responsables del servei, els quals es faran 
càrrec entre d’altres, del servei general, de l’arxiu provisional de la 
documentació i de la seguretat física i lògica. Aquests nomenaments i els 
canvis que es puguin produir respecte de les persones que ocupen el càrrec 
seran comunicats a CATCert mitjançant la “Fitxa d’entitat de registre”. 
 
3.4. Diligència exigible 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha d’executar 
les tasques establertes amb la màxima diligència i ha de nomenar operadors 
únicament a personal amb la formació i qualificació suficients, tal i com s’indica 
en la Declaració de Pràctiques de Certificació. 
 
Quarta.- Obligacions de CATCert 
 
CATCert s’obliga a: 
 
a) Emetre, lliurar, administrar, suspendre, revocar i renovar certificats d’acord 
amb les instruccions subministrades per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en els casos i pels motius descrits a la Declaració de 
Pràctiques de Certificació corresponent. 
 
b) Executar els serveis amb els mitjans tècnics i materials adequats, i amb 
personal que compleixi les condicions de qualificació i experiència establertes a 
la Declaració de Pràctiques de Certificació. 
 
c) Complir els nivells de qualitat del servei, de conformitat amb el que 
s’estableix a la Declaració de Pràctiques de Certificació, en els aspectes 
tècnics, operatius i de seguretat. 
 
d) Notificar al subscriptor, com a mínim amb dos mesos d’antelació a la data 
d’expiració dels certificats, la possibilitat de renovar-los, així com la suspensió, 
habilitació o revocació dels certificats. 
 
e) Comunicar a les terceres persones que ho sol·licitin l’estat dels certificats, 
d’acord amb el que s’estableix a la Declaració de Pràctiques de Certificació per 
als diferents serveis de verificació de certificat. 
 



f) Emetre un certificat per a cada operador nomenat per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, després de l’aprovació de la sol·licitud 
del certificat corresponent. 
 
El certificat, que serà del tipus CIPISR-1, serà vàlid per un període de quatre 
anys i coincidirà, en tot cas, amb la vigència d’aquest conveni. 
 
g) Impartir la necessària formació al personal de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, i en especial als operadors, per a 
l’execució de les seves tasques. 
 
f) Comunicar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
qualsevol canvi que es produeixi en la Declaració de Pràctiques de Certificació, 
en la Política General de Certificació i en els procediments operatius, de 
seguretat i d’arxiu. 
 
 
 
Cinquena.- Garanties 
 
5.1. Garantia de CATCert pels serveis de certificació digital 
 
Durant la vigència d’aquest conveni, CATCert garanteix que la clau privada de 
l’entitat de certificació utilitzada per emetre certificats no ha estat compromesa, 
llevat que CATCert no hagi comunicat el contrari mitjançant el registre de 
certificació de CATCert, d’acord amb la Declaració de Pràctiques de 
Certificació. 
 
CATCert aplica una diligència raonable per assegurar que cada producte 
subministrat en execució d’aquest conveni és lliure de qualsevol virus 
informàtic, cucs i altres codis il·lícits, i s’obliga a comunicar a l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona qualsevol virus, cuc o altres 
codis il·lícits descoberts posteriorment en qualsevol producte. 
 
5.2. Exclusions de la garantia  
 
CATCert no garanteix cap programari, maquinari o suport criptogràfic que utilitzi 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona o el posseïdor de 
claus o qualsevol altra persona per generar, verificar o utilitzar d’una altra forma 
cap signatura electrònica o certificat digital emès per CATCert, excepte que hi 
hagi una declaració escrita de CATCert en sentit contrari o sigui aquesta part 
qui el subministri. 
 
Quan l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona desitgi, 
prèvia aprovació de CATCert, emetre certificats en un suport diferent al 
proporcionat per CATCert, aquest respondrà davant de tercers en cas que es 
produeixi algun dany. No obstant això, CATCert podrà exercir l’acció de 
repetició contra l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisena.- Auditories 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona d’acord amb la 
clàusula 3.1 ha de complir els requisits d’operacions, de seguretat i d’arxiu 
marcats per CATCert. En aquest sentit CATCert realitzarà les auditories que 
consideri necessàries per garantir els procediments esmentats.  



 
Setena.- Interrupció del servei de certificació digital 
 
Quan per motius de reparació o manteniment de l’Entitat de Certificació sigui 
necessari interrompre la prestació dels serveis de certificació digital, aquesta 
circumstància serà comunicada per CATCert a l’Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona en un termini raonable, el qual mai serà superior a 
24 hores en cas de reparació ni inferior a 24 hores en cas de preavís per 
manteniment. 
 
Vuitena.- Llicència de programari 
 
CATCert concedeix a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, amb caràcter de no-exclusivitat i intransferibilitat, una llicència per 
utilitzar les còpies del programari rebut per a l’emissió i gestió de certificats 
digitals. 
 
Aquest podrà fer còpies del programari únicament amb la finalitat d’arxiu o 
còpia de seguretat. 
 
En cas que qualsevol persona diferent de CATCert faci modificacions al 
programari, totes les garanties sobre aquest quedaran immediatament 
cancel·lades.  
 
Novena.- Propietat dels certificats, les claus criptogràfiques i els seus 
suports 
 
Els certificats dels posseïdors de claus subministrats romanen propietat de 
CATCert.  
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona roman 
propietària del parell de claus, així com de les seves parts, en cas que 
aquestes estiguin fraccionades. 
 
CATCert es reserva el dret discrecional de retirar o substituir els suports i els 
certificats emesos per raons de seguretat, quan quedin obsolets 
tecnològicament o per qualsevol altre motiu justificat.  
 
Desena.- Ús de la imatge corporativa de les parts  
 
Les parts es concedeixen mútuament, amb caràcter de no exclusiu i 
intransferible, una llicència d’ús dels diferents elements de la seva imatge 
corporativa, incloent-hi els signes distintius, logotips i marques registrades per 
cada part durant el període de vigència de la relació, exclusivament en els 
materials de màrqueting, publicitat, fulls d’informació de productes i serveis, 
paquets de productes i serveis, pàgines web que utilitzin els productes i serveis 
de les parts i en els suports i documentació emprades en els procediments de 
certificació. 
 
L’ús dels elements de la imatge corporativa de cada part s’ha d’ajustar, en tot 
moment, al manual d’imatge corporativa corresponent, així com a les 
instruccions de cada part. 
 
En cas que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es 
proveeixi de les seves pròpies targetes criptogràfiques aquestes hauran de ser 



aprovades per CATCert i inclouran, com a mínim, el logotip i text adjunt de 
CATCert a mida suficient per a la seva correcta visualització, el telèfon 902 90 
10 80 tot indicant que la seva finalitat és la suspensió telefònica dels certificats i 
el text legal ” “T-CAT, la targeta del personal de les administracions públiques 
catalanes. Aquesta targeta és personal, intransferible i identifica el titular com a 
persona certificada per l’Agència Catalana de Certificació. La seva utilització 
queda subjecta al coneixement i acceptació de les condicions d’us i la 
Declaració de Pràctiques de Certificació corresponents.” 
 
Onzena.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona s’obliga al 
compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007 
de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la 
LOPD (RLOPD), en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
durant la vigència del present conveni. Tanmateix, les obligacions de 
confidencialitat per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona subsistiran amb posterioritat a l’extinció del conveni.  
 
 
 
Les dades personals a les que accedeix i tracta –o siguin susceptibles de 
tractament- l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en 
l’exercici de les seves funcions, corresponen al fitxer ”Subscriptors col·lectius 
de certificats” inscrit al Registre de Protecció de dades de Catalunya, són 
titularitat de l’Agència Catalana de Certificació, qui és responsable del fitxer. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ostenta la 
posició d’encarregat de tractament envers aquestes dades de conformitat amb 
l’article 12 de la LOPD, i es compromet a utilitzar-les única i exclusivament amb 
les finalitats i obligacions establertes en el present conveni. L’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona tractarà les dades d’acord amb 
les instruccions de l’Agència Catalana de Certificació responsable del fitxer, i en 
cap cas les pot aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent a la d’aquest 
conveni, ni comunicar-les ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a 
qualsevol tercer aliè al conveni. 
 
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés 
amb ocasió de la prestació de les funcions derivades d’aquest conveni, tenen 
caràcter totalment confidencial. A aquest efecte, no podrà ser objecte de 
reproducció total ni parcial per cap mitjà o suport, no se’n podrà fer cap 
tractament ni edició informàtica, així com tampoc cap transmissió a terceres 
persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del conveni. Aquesta 
prohibició aplica també a la resta del personal que tingui o pugui tenir l’entitat 
que presta el servei objecte d’aquest conveni.  
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i els seus 
treballadors s’obliguen a mantenir estricte secret envers la informació a la qual 
tinguin accés i del compliment de totes les mesures tècniques i organitzatives 
que s’estableixin, garantint la confidencialitat i integritat de la informació a la 
que s’accedeix, tant en suport automatitzat com no automatitzat. 
 
Durant la vigència del conveni formalitzat entre les parts, i d’acord amb el que 
estableix l’article 9 de la LOPD, l’Organisme de Gestió Tributària de la 



Diputació de Barcelona es compromet a adoptar, segons el nivell de protecció, 
les mesures de seguretat necessàries d’índole tècnica i organitzativa que 
garanteixin la seguretat de les dades personals que provenen dels fitxers de 
titularitat de l’Agència Catalana de Certificació, per tal d’evitar la seva alteració, 
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la 
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, 
tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.  
 
Un cop finalitzada la vigència del conveni formalitzat entre les parts, 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona donarà 
compliment al que disposa l’article 12.3 de la LOPD. A aquest efecte, 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona procedirà de 
forma immediata a destruir o retornar, segons el pactat amb l’Agència Catalana 
de Certificació, els suports en els quals constin les dades personals obtingudes 
com a conseqüència de la prestació del servei, sense conservar-ne cap còpia. 
Aquest extrem no serà d’aplicació únicament en cas de que l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona gaudeixi d’autorització expressa 
per part de l’Agència Catalana de Certificació. 
 
Atenent al contingut de l’article 12.4 de la LOPD i 20.3 del RLOPD, en cas que 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, com a 
encarregada de tractament, destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui 
o les utilitzi incomplint les finalitats indicades, serà considerada com 
responsable del tractament i haurà de respondre de les infraccions en què hagi 
incorregut personalment. 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona no podrà 
subcontractar a un tercer la realització de cap tractament que li hagués 
encomanat l’Agència Catalana de Certificació, excepte en els casos que 
aquesta última ho autoritzi de forma expressa. En aquests casos, la 
contractació s’efectuarà en nom i per compte de l’Agència Catalana de 
Certificació. L’autorització ressenyada no serà necessària en el cas que hi 
concorri qualsevol dels supòsits previstos a l’article 21.2 del RLOPD.  
 
Dotzena.- Règim econòmic 
 
L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona abonarà l’import 
corresponent als serveis i conceptes objecte d’aquest conveni d’acord amb els 
preus publicats per CATCert al seu web i aprovats pel seu Consell 
d’Administració. CATCert comunicarà els canvis que es produeixin en els seus 
preus en un termini màxim de cinc dies a comptar des de la data d’aprovació. 
 
CATCert subministrarà els materials fungibles al preu indicat a les seves tarifes 
i facturarà els certificats als ens destinataris en base al consum. 
 
En cas d’organismes supramunicipals que, actuant com a Entitat de Registre, 
emetin certificats a ens municipals del seu àmbit territorial, aquells rebran tots 
els materials fungibles necessaris de forma gratuïta. Tanmateix, els certificats 
emesos per al propi organisme supramunicipals seran sempre gratuïts. 
 
Tretzena.- Vigència 
 
La vigència d’aquest conveni és d’un any des de la data que consta en el 
mateix. Tanmateix, es podrà prorrogar de manera expressa per períodes 
successius d’un any. 



 
Catorzena.- Resolució del conveni 
 
La resolució del conveni tindrà lloc en els casos següents: 
 
a) Per incompliment: les parts tenen dret a resoldre aquest conveni en el 
supòsit d’incompliment per l’altra part de qualsevol de les seves obligacions, si 
aquesta infracció no ha estat solucionada: 
 

a. Dins els trenta dies des de la recepció de la notificació efectuada per la 
part que no ha deixat de complir les seves obligacions. 
 

b. Immediatament, si l’incompliment compromet la seguretat dels serveis. 
 

b) Per concurrència de qualsevol altra causa de resolució anticipada establerta 
per la legislació vigent i, especialment, per la legislació vigent de signatura 
electrònica i certificació digital. 
 
 
Quinzena.- Naturalesa jurídica  
 
Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels 
conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, 
resolució i efectes, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
I en prova de conformitat, se signa electrònicament aquest conveni, 
 
 
 

Per l’Organisme de Gestió Tributària  Per l’Agència Catalana de 
de la Diputació de Barcelona    Certificació 

     

 

 

 

 

 

 

Miquel Salazar i Canalda    Joan A. Olivares i Obis 

Gerent       Director  
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