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Introducció
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L’Agència Catalana de Certificació-CATCert és un organisme autònom que té com a objectiu
assegurar els tràmits telemàtics amb la garantia que incorpora l’ús de la certificació digital,
emparada per la Llei 59/2003 de signatura electrònica. També gestiona l’emissió de certificats
digitals i la prestació de serveis relacionats amb la signatura electrònica en el marc de les
administracions públiques catalanes.

CATCert ofereix aquests serveis tot garantint la identitat, la confidencialitat, la integritat i
l’autenticitat en les comunicacions i transaccions electròniques mitjançant la infrastructura
de clau pública (PKI) amb certificats digitals reconeguts.

CATCert va néixer per acord de la comissió executiva del Consorci Administració Oberta
Electrònica de Catalunya –al qual pertany– l’11 de juny de 2002, segons el pacte parlamentari
del 23 de juliol de 2001 signat al Parlament de Catalunya, per al desenvolupament de
polítiques per afrontar el canvi de les estructures socials i econòmiques dins de l’àmbit de
les administracions públiques catalanes.

Els objectius estratègics de CATCert consisteixen a:

– Proporcionar a les administracions públiques catalanes els instruments necessaris
perquè les transaccions electròniques a través d’Internet tinguin totes les garanties
jurídiques.

– Proporcionar al personal de les administracions públiques catalanes la certificació
digital avalada per l’Administració. 

– Facilitar el desenvolupament d’aplicacions i serveis que requereixin l’ús de la signatura
electrònica.

– Vetllar perquè el procés de desplegament de la signatura electrònica a l’Administració
sigui el més senzill possible.
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President

– Sr. Albert Martín i Ballesta, director general d’Innovació i Organització de

l’Administració

Vicepresident

– Sr. Jordi Pericàs i Torguet, director general de Localret

Consellers

– Sr. Albert Pereira i Solé, director general de l’Administració Local

– Sra. Marta Continente i Gonzalo, directora general d’Atenció Ciutadana

– Sr. Lluís Barba i Boada, director de serveis del Departament de Relacions

Institucionals i Participació

– Sr. Francesc Xavier Padrós i Castillon, director de serveis del Departament

d’Economia i Finances

– Sr. Jordi Bosch i García, director del Centre de Telecomunicacions

i Tecnologies de la Informació

– Sra. Maria del Mar Català i Roselló, cap del Gabinet Tècnic del Departament

de Governació i Administracions Públiques

– Sra. Olga Pallàs i Codina, subdirectora de l’Institut Municipal d’Informàtica

de l’Ajuntament de Barcelona

– Sr. Ramon Siuraneta i Alba, cap del Servei d’Informàtica de la Diputació

de Lleida

– Sr. Antoni Queralt i Altès, responsable de Sistemes d’Informació de l’Àrea

de Serveis Generals de l’Ajuntament de Reus

– Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general de l’Ajuntament de Barcelona

Secretària del Consell d’Administració

– Sra. M. Dolors Vergés, directora d’Assessoria Jurídica del Departament

de Governació i Administracions Públiques
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DESPESES

Capítol I. Remuneracions de personal  601.200
Article 11. Personal eventual    92.000

110 Personal eventual    92.000
110.0001 Retribucions bàsiques    92.000
110.0002 Altres retribucions      -.

Article 13. Personal laboral  350.000
130 Personal laboral fix  250.000

130.0001 Retribucions bàsiques  250.000
131 Personal laboral temporal  100.000

131.0001 Retribucions bàsiques  100.000
 

Article 15. Incentius al rendiment i activitats
extraordinàries     44.200

150 Incentius al rendiment    44.200
150.0001 Productivitat     44.200

Article 16. Assegurances i prestacions socials  115.000
160 Quotes socials  100.000

160.0001 Seguretat social   100.000
163 Despeses socials del personal laboral    15.000

163.0001Despeses socials del personal
laboral      15.000

Capítol II. Despeses de béns corrents i de serveis          2.252.178
Article 20. Lloguers i cànons  780.000

200  700.000
200.0001 Lloguer de béns mobles  700.000

201    80.000
201.0002 Lloguer de béns immobles    80.000

 
Article 22. Material, subministraments i altres       1.422.178

220 Material d’oficina  110.000
220.0001 Material ordinari
no inventariable     15.000
220.0002 Premsa, revistes, llibres i
altres publicacions       5.000
220.0003 Material informàtic
no inventariable     90.000
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221 Subministraments de béns i serveis       6.000
221.0001 Electricitat         -.
221.0002 Aigua         -. 
221.0003 Gas         -.
221.0004 Calefacció i condicionament
d’aire         -.
221.0009 Altres subministraments       6.000

222 Comunicacions     55.400
222.0001 Telefòniques      12.400
222.0002 Postals      28.000 
222.0003 Telegràfiques      -.
222.0004 Tèlex i telefax     -.
222.0005 Informàtiques          15.000
222.0006 Altres     -.

224 Assegurances     50.000
224.0001 Primes d’assegurances     50.000

225 Tributs       5.000
225.0001 Tributs        5.000

226 Despeses diverses   482.000
226.0002 Atencions protocol·làries
i representatives      12.000
226.0003 Publicitat i propaganda     80.000
226.0004 Jurídics i contenciosos     60.000
226.0005 Reunions i conferències   250.000
226.0007 Formació i promoció     30.000
226.0008 Altres despeses diverses     45.000
226.0025 Normalització lingüística       5.000

227 Treballs realitzats per altres empreses   713.778
227.0001 Neteja i sanejament        -.
227.0002 Seguretat     50.000
227.0007 Estudis i treballs tècnics   433.778
227.0019 Publicacions       -.
227.0055 Serveis informàtics   230.000

Article 23. Indemnització per raó de servei         50.000
230 Dietes                 50.000

230.0001 Dietes, locomoció i trasllats        50.000     
231 Altres                    -.

231.0001 Altres indemnitzacions                  -.

TOTAL                                    2.853.378
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 INGRESSOS

Capítol III. Taxes i altres ingressos      500.000
Article 31. Prestacions de serveis      500.000

319      500.000
319.0001 Altres serveis        500.000

Capítol IV. Transferències corrents                   2.353.378
Article 45. De l’Administració Generalitat          2.353.378

451 De l’Administració Generalitat                 2.353.378
451.0014 Per finançar despeses
de funcionament           2.353.378

Capítol V. Ingressos patrimonials                -.
Article 52. Interessos de dipòsits                  -.

520  Interessos de dipòsits                     -.
520.0001 Per interessos de comptes         -.

Article 53. Altres ingressos                  -.
533  Altres ingressos                     -.

530.0001 Altres ingressos         -.

Article 56. Romanent exercici posterior                 -.
560  Romanent exercici posterior                   -.

560.0001 Romanent exercici posterior         -.

TOTAL                   2.853.378

 INVERSIONS

Capítol VI. Inversions reals             1.218.000
Article 61. Inversions en edificis i altres
construccions      25.000

610. Inversions en edificis i altres
construccions            25.000

610.0001 Inversions en edificis i
altres construccions                 25.000



Article 65. Inversions en equips per a
processament de dades       1.138.000

650 Inversions en equips per a processament
de dades                     1.138.000

650.0001 Inversions en equips
per a processament de dades          1.138.000

Article 64. Inversions en mobiliari i estris            5.000
640 Inversions en mobiliari i estris                 5.000

640.0001 Inversions en mobiliari
i estris                   5.000

Article 68. Inversions en immobilitzat immaterial   50.000
680 Inversions en immobilitzat immaterial    50.000

680.0001 Inversions en immobilitzat
immaterial   50.000

TOTAL                              1.218.000

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Capítol VII. Tranferències de capital                1.218.000
Article 70. De la Generalitat de Catalunya           1.218.000

751 De l’Administració de la Generalitat           1.218.000
            751.0014 Per finançar despeses

de capital                    1.218.000

TOTAL                          1.218.000
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Equip humà
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Director general: Jordi Masias
Secretària de Direcció: Sílvia Espinar

Àrees:
Àrea de Qualitat
Directora: Emma Suevos
Tècnic: Carles Rodríguez

Àrea Tècnica
Director: Francesc Oliveras
Cap de Projectes: Marta Cruellas
Tècnic: Marcel Òdena

Àrea d’Assessoria i Recerca
Director: Ignacio Alamillo

Àrea de Desenvolupament de Projectes
Director: Josep Llopis
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5.1) IdCAT Santa Coloma de Gramenet (02/06/04)

L’Agència Catalana de Certificació-CATCert inaugura a l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet el servei d’emissió de certificats digitals. A partir d’aquesta inauguració, els ciutadans
i ciutadanes de Catalunya tenen una identitat digital per realitzar tràmits telemàtics.

Es va desenvolupar una nova infraestructura de claus públiques, basada en programari obert
i dins la jerarquia de l’Agència. Mitjançant el web http://www.idcat.net els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya poden descarregar el certificat digital, amb la validació prèvia de la seva identitat.

Les tasques més rellevants varen consistir en la redacció dels procediments operatius de
l’entitat de registre col·laboradora, la formació als operadors, l’auditoria operativa, la redacció
dels procediments de seguretat i la posada en marxa de l’entitat de registre.

L’entitat de certificació idCAT ha requerit una anàlisi legal exhaustiva i de responsabilitat, així
com un nou model del registre d’usuaris, mitjançant entitats de registre col·laboradores, com
els ajuntaments i d’altres.

Casos pràctics rellevants
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Joan Carles Mas, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet; Albert Martín i Ballesta, president de CATCert; Bartomeu
Muñoz, alcalde de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.



5.2) TRAM Castellar del Vallès (07/07/04)

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i l’Agència Catalana de Certificació-CATCert signen el
segon conveni pel qual un ajuntament actua com a entitat de registre col·laboradora per
validar la identitat digital dels ciutadans.

El TRAM es troba dins dels projectes que es varen subvencionar pel Departament de
Governació i Administracions Públiques el 2003. És una plataforma basada en tecnologies
que permeten a administracions amb pocs recursos informàtics poder oferir tràmits telemàtics
als ciutadans. L’accés a aquesta plataforma es pot efectuar amb certificats digitals idCAT per
aquells tràmits que ho requereixin. L’Ajuntament de Castellar va optar per oferir certificats
digitals al seus ciutadans alhora que obria la nova plataforma de tràmits municipals.

Es preveu que durant el 2005 altres administracions se sumin al projecte TRAM i usin com
a identificador digital l’idCAT. En aquest projecte CATCert treballa juntament amb Serveis
Públics Electrònics (SPE SA) assessorant en la tramitació telemàtica segura.
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Casos pràctics rellevants

Jordi Valls, president de Localret;
Joan Carretero, conseller de Governació
i Administracions Públiques;
Montse Gatell, alcaldessa.



5.3) Conveni amb el CESCA (Centre de Supercomputació de Catalunya) (21/04/04)

L’Agència Catalana de Certificació-CATCert i el Centre de Supercomputació de Catalunya
(CESCA) signen el primer conveni per establir-se com a entitat de registre col·laboradora dins
l’entorn universitari català. El pacte consisteix en la creació de l’Entitat de Certificació
d’Universitats i Recerca (EC-UR), iniciant l’emissió de certificats digitals al col·lectiu universitari
i alhora impulsant-ne l’ús. El projecte s’inicia lliurant 1.050 certificats al món universitari i de
recerca. Aquest conveni s’emmarca dins del procés d’innovació iniciat al Parlament de Catalunya
l’any 2001, amb la signatura del Pacte parlamentari per a la difusió de la societat de la
informació.

Es va realitzar la posada en marxa de l’EC-UR, l’adaptació del programari i posada en marxa
de l’entitat de registre del CESCA, l’auditoria i formació tècnica, la consultoria per a la plataforma
de validació del col·lectiu universitari a l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i la consultoria
pel desenvolupament d’aplicacions utilitzant certificats digitals.

Cal destacar dins d’aquest projecte la redacció dels procediments operatius de l’entitat de
registre col·laboradora, la formació als operadors, l’auditoria operativa, la redacció dels
procediments de seguretat i la posada en marxa de l’entitat de registre.

L’Entitat de Certificació d’Universitats i Recerca ha implicat la creació de nous perfils de
certificats i, en concret, és la primera iniciativa de certificació que indica el càrrec de cada
persona que rep el certificat.

17

Casos pràctics rellevants



5.4) Projecte extranet de les administracions públiques catalanes (eaCat)

L'extranet de les administracions catalanes, eacat.net, és una plataforma de comunicació,
tramitació de documentació i execució d'aplicacions que el Departament de Governació i
Administracions Públiques ofereix, a través d'Internet, a les administracions locals catalanes.
Incorpora signatura electrònica reconeguda i els registres telemàtics que li proporcionen
seguretat i validesa jurídica en els tràmits que es realitzin.

CATCert va emetre certificats digitals per la majoria d’ens locals de Catalunya arran d’aquest
projecte.

Serveis:

Arxiu electrònic d’actes i la seva tramesa
Convocatòria de reunions plenàries i òrgans col·legiats
Publicacions en el DOGC (Document Oficial de la Generalitat de Catalunya)
Avisos i alertes per als usuaris
Manteniment (només per al gestor de l’ens)
Tauler d’anuncis
Fitxa estadística de pressupostos de la DGAL (Direcció General d’Administració Local)
Tramesa d’informació a la Sindicatura de Comptes
Aplicació de registre d’entrada i sortida
Registre telemàtic d’entrada i sortida
Sol·licitud PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya)
Sol·licitud FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament)
Justificació FEDER

18

Casos pràctics rellevants

Jordi Valls, president de Localret;
Albert Pereira, director general de DGAL.



5.5) Conveni amb el Parlament de Catalunya (18/06/04)

El Parlament de Catalunya s’estableix com a entitat de certificació digital EC-Parlament
dependent de la jerarquia de l’Agència Catalana de Certificació-CATCert i actua com a entitat
de registre interna pels diputats i treballadors del Parlament.

Es va realitzar la posada en marxa de l’EC-Parlament, l’adaptació del programari per a
l’Entitat de Registre del Parlament, la consultoria per a l’entorn de comunicació amb els
servidors de CATCert i la consultoria sobre aplicacions que utilitzin certificats digitals. Tanmateix
es va portar a terme la redacció dels procediments operatius i l’organització de les primeres
reunions per l’elaboració dels procediments de seguretat.

L’EC-Parlament ha suposat la primera iniciativa en què s’implanta una entitat de registre
interna dins de la jerarquia pública de certificació de Catalunya. Els certificats emesos per
aquesta entitat de certificació indiquen el càrrec de la persona que rep el certificat.

Actualment s’està treballant en projectes com el correu electrònic segur, el vot electrònic, el
seguiment d’expedients, etc.
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Casos pràctics rellevants

Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya;
Joan Carretero, conseller de Governació i Administracions Públiques.



5.6) Descentralització. El cas de la Diputació de Tarragona (16/12/04)

La Diputació de Tarragona i l’Agència Catalana de Certificació-CATCert signen un conveni
pel qual la Diputació es converteix en la primera entitat de registre col·laboradora per donar
assistència a les administracions públiques locals de la demarcació de Tarragona en els
procediments d’emissió i lliurament dels certificats digitals.

Aquest projecte és especialment rellevant perquè inicia una nova etapa dins l’Agència: apropar
a les administracions públiques locals l’accés a les tecnologies de certificació digital, aconseguint
així una capil·laritat vers les administracions que faci arribar el món de la certificació allà on
no arriba CATCert.

La tasca en aquest cas va consistir en la redacció dels procediments operatius de l’entitat
de registre col·laboradora, la formació als operadors, l’auditoria operativa, la redacció dels
procediments de seguretat i la posada en marxa de l’entitat de registre.

La tasca d’aquest departament va consistir a muntar l’Autoritat de Registre Local (LRA) a
preproducció de CATCert, instal·lar la LRA a Tarragona, configurar la Xarxa Privada Virtual
(VPN), fer certificats de prova, formar els tècnics de sistemes i formar els usuaris (SignaCAT,
outlook, etc.).
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Casos pràctics rellevants

Xavier Giménez, director de Serveis
d’Informàtica de la Diputació de Tarragona;
Francesc Cid, coordinador del Servei
d’Assistència Municipal; Jordi Masias, director
de CATCert; Carme Artigas; gerent de l’AOC.



5.7) Organització de les Primeres Jornades de Signatura Electrònica (10-11/06/04)

Durant el mes de juny se celebraren les Primeres Jornades de Signatura Electrònica (JSE),
organitzades per l’Agència Catalana de Certificació-CATCert on s’informava sobre aspectes de
l’estat present i les perspectives de futur de l’ús de la certificació digital i la signatura electrònica
en els tràmits telemàtics, dins de les administracions públiques.

Les Jornades van comptar amb un total de 413 congressistes, superant les expectatives
d’assistència.
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Casos pràctics rellevants

Assistents a les JSE 2004
Inscrits i convidats
Esponsors
Estands

CATCert i organització
Ponents

280

20 21 21

71

Les Jornades es van estructurar en 3 àmbits:

1. Conferències

Durant els dies 10 i 11 de juny, l’Agència Catalana de Certificació-CATCert va organitzar les
Primeres Jornades de Signatura Electrònica al Centre de Convencions i Auditori del World Trade
Center de Barcelona.

Les Jornades van tenir com a objectiu esdevenir un fòrum de debat amb la intenció d’informar
sobre l’estat present i les perspectives de futur de l’ús de la certificació digital i la signatura
electrònica en els tràmits telemàtics dins de les administracions públiques.

Les Jornades van estar adreçades a responsables polítics (directors generals, alcaldes i càrrecs
electes), gerents i responsables de les diferents àrees d’entitats i organismes públics, funcionaris
i tècnics de l’Administració pública, directius i tècnics d’empreses del sector de la certificació
electrònica, i professionals especialitzats en aquestes matèries.
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En els diferents espais de participació previstos, les JSE van comptar amb més de vint-i-vuit
ponents d’àmbit internacional especialistes en signatura electrònica i procediment administratiu,
així com amb vint-i-vuit empreses de serveis i aplicacions de signatura electrònica, que van
ser també presents al Village. Aquest va ser un espai on els congressistes van poder conèixer
quines són les noves solucions que ofereixen les empreses de les Noves Tecnologies de la
Informació i de la Comunicació (NTIC) i quines accions estan realitzant les administracions.

Amb un format innovador i pràctic, les Jornades es van estructurar en una sèrie de sessions
de treball, incloent-n’hi sis de plenàries, amb la intenció de respondre a totes les preguntes
que es plantegessin davant l’ús, cada vegada més estès, de la signatura electrònica a tots
els àmbits. Les sessions de treball varen ser taules rodones divulgatives, dirigides a càrrecs
públics, tècnics i funcionaris de l’Administració, d’ampli contingut i abast internacional. Es van
tractar temes com l’acreditació de la identitat i la signatura del ciutadà, les relacions amb les
persones jurídiques, la representació i l’apoderament electrònic, i la presentació de sol·licituds
i documents electrònics a través dels registres telemàtics, entre d’altres. Les sessions plenàries
van ser sis, en format de ponències i taules rodones, igualment divulgatives, dirigides a càrrecs
públics, tècnics i funcionaris de l’Administració, presentades per líders d’empreses i dirigents
d’institucions destacades per la seva especialització en aplicacions de certificació digital i
signatura electrònica.

Les Primeres Jornades de Signatura Electrònica van assolir els següents objectius: 

– Conèixer l'estat de situació de l'ús de la signatura electrònica dins les administracions
públiques.

– Obtenir el coneixement suficient per poder posar en marxa tràmits telemàtics dins la mateixa
Administració amb totes les garanties jurídiques i tècniques.

Jordi Pericàs, director general de Localret; Albert Martín, president de CATCert; Jordi Valls, president Localret;
Ramon Canal, secretari general del Departament de Governació i Administracions Públiques; Jordi Masias,
director general de CATCert.



23

2. Village

Coincidint amb les Jornades hi va haver una àrea d’exposició, el Village, espai on els congressistes
van poder conèixer les darreres novetats de productes i serveis relacionats amb la signatura
digital aplicats a les administracions públiques, així com també casos reals del seu ús en les
diverses administracions.

Les empreses presents a l’exposició van ser:

Administració Oberta de Catalunya
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Informàtica
Audifilm Grupo Brime
Camerfirma
CATCert
Davinci
Firmaprofesional
G y D Ibérica
Informática El Corte Inglés (IECISA)
Safelayer Secure Communications, S.A.
Sun Microsystems Ibérica
TAO Gedas Iberia
Telefónica Data España
T-Systems ITC Services España, S.A.
Ziurtapen eta Zerbitu Enpresa, Izenpe, S.A.

Els patrocinadors van ser:

Socis tecnològics: Safelayer, T-Systems, Telefònica
Patrocinadors: Giesecke & Devrient, Sun Microsystems, Informática El Corte Inglés
Col·laboradors: Davinci, DMR Consulting, Nominalia



Joan Carretero, conseller de Governació
i Administracions Públiques.
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3. Sopar i lliurament de mencions

El programa de les JSE es va complementar amb un sopar que es va celebrar el dijous 10 de juny
al Palau de la Generalitat, on van intervenir importants personalitats i representants de l’Administració,
i on els assistents van tenir l’oportunitat de relacionar-se amb la resta de professionals del sector.

El president de l’Agència Catalana de Certificació, Albert Martín i Ballesta, va fer el lliurament de
les mencions CATCert 2004 a les millors aplicacions o serveis empresarials en el sector de la
certificació digital.

Les mencions es van otorgar a:

ACA, Agència Catalana de l’Aigua. Millor iniciativa d’ús de la signatura electrònica dins una
administració pública.
Estatal, Agència Estatal Tributària. Millor iniciativa d’ús de la signatura electrònica en les relacions
entre l’administració pública i els ciutadans.
PECAP, Projecte PECAP. Millor iniciativa d’ús de la signatura electrònica en les relacions entre
l’administració pública i les empreses/professionals.
EaCat. Millor iniciativa d’ús de la signatura electrònica entre administracions públiques.

E-firma, Generalitat  de València. Premi honorífic a les iniciatives.

Les mencions CATCert van pretendre reconèixer:
L’esforç en innovació de les empreses proveïdores de les NTIC
L’adopció d’eines de la signatura digital per part de les empreses
Les administracions públiques pel seu esforç treballant per un Internet més segur
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José Benito Agramunt, director general de
telecomunicacions i investigació de la
Generalitat Valenciana.

Jordi Valls, president de Localret;
Albert Pereira, director general Administració Local.

Juan Carretero, conseller de Governació
i Administracions Públiques; Jaume Erruz, gerent
de l’Agència Catalana de l’Aigua.



Casos pràctics rellevants
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Luís Pedroche y Rojo, director general de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT);
Juan Carretero, conseller de Governació i
Administracions Públiques.

Lucio Villarol, cap Àrea de Projectes
de Localret.
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Conclusions de les Primeres Jornades de Signatura Electrònica

Impulsar el desenvolupament d’un marc adequat, legal o reglamentari, que ofereixi cobertura
a les institucions necessàries en l’administració electrònica.

Consolidar els mecanismes d’admissió de sistemes d’identificació i signatura electrònica de
ciutadans, professionals, empreses i administracions públiques, nacionals i estrangeres.

Desenvolupar l’entitat de validació semàntica i distribuïda, per l’ús dels certificats i sistemes
d’autenticació, garantint la solvència i compatibilitat d’aquests.

Interconnectar els sistemes administratius amb les notaries i els registres públics electrònics,
amb l’objectiu d’obtenir els documents públics electrònics sense necessitat de la seva aportació
pel ciutadà.

Regular i aprovar el registre telemàtic de l’administració amb les mesures necessàries de
normalització tecnològica i de condicions d’ús de la signatura electrònica.

Desenvolupar sistemes d’expedició i transmissió de certificats administratius, així com fomentar
la interconnexió amb les diferents administracions públiques.

Implantar sistemes i mecanismes d’autenticació delegada, que evitin que el ciutadà hagi
d’identificar-se més d’un cop en el mateix procediment complex on intervinguin administracions
diferents.

Consolidar l’ús de les diferents adreces electròniques dels ciutadans i explorar les noves
possibilitats que ofereix el procediment telemàtic.

Impulsar la gestió basada en expedients electrònics i implantar polítiques de gestió i preservació
dels documents electrònics, d’acord amb les normes internacionals amb les necessàries mesures
de seguretat.

Com a conclusió final i d’especial importància, implantar controls i sistemes de medició del grau
de compliment dels anteriors objectius, a través dels necessaris paràmetres de qualitat.

Casos pràctics rellevants
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Creu que la realització de les Primeres Jornades de Signatura Electrònica és...

Qualificacions sobre l’organització de les Primeres Jornades de Signatura Electrònica
on 5 és la valoració més positiva i 1 la més negativa

Ponents

1
2

3
4

5

Valoració dels assistents:

44%

43%

0%

InteressantImprescindible Innecessària Ns/Nc

13%

19%

54%

19%
4% 4%
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Qualificacions sobre l’organització de les Primeres Jornades de Signatura Electrònica
on 5 és la valoració més positiva i 1 la més negativa

Temes de les conferències

30%

39%

19%
6% 6%

1
2

3
4

5



6.Memoràndum de
desenvolupament
de projectes

30



A) Relació de projectes per departaments

Departament d’Economia i Finances
– Es treballa en els portals:

e-cataleg
e-tributs (G@udi)

Departament de Presidència
– S’obren entitats de registre locals a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
de les sis delegacions territorials del Govern de la Generalitat (Tarragona, Lleida,
Puigcerdà, Amposta, Girona i Barcelona).

Entitat Autònoma del DOGC i de Publicacions
– Assessoria per fer una reenginyeria de l’actual aplicació per comunicar les
publicacions al DOGC.

Departament de Treball i Indústria
– Comunicació d’accidents de treball a les mútues mitjançant certificats digitals.
– Consultoria de seguiment d’expedients:

Cidem

Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (SI)
– Es treballa en el projecte d’aconseguir realitzar convocatòries amb validesa
jurídica en l’àmbit interuniversitari.
– Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur). Estudi projecte
d’autenticació delegada. Reconeixement de l’usuari i contrasenya de la Universitat
de Girona en el portal CAT365.
– Auditoria usuari i contrasenya de la Universitat de Girona.
– Se signa un conveni de col·laboració amb el CESCA, per establir-se com a 
entitat de registre col·laboradora (21/04/04).

Departament de Justícia
– Projecte LEXNET. Traspàs d’expedients amb jutges, procuradors i secretaris
amb el Ministeri de Justícia.
– Projecte amb la Direcció General d’Entitats Jurídiques. Seguiment d’expedients.
– Projecte de Single Sign on.

Departament de Benestar i Família
– Traspàs de dades entre el Departament i les administracions locals.
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Departament de Medi Ambient
– Agència Catalana de l’Aigua. Seguiment d’expedients interns. Arxiu digital.

Departament de Governació i Administracions Públiques
– Seguiment del Projecte extranet de les administracions catalanes.

Departament de Política Territorial i Obres Públiques
– GISA. Introducció del certificat de CATCert en els procediments de signatura
de contractes.

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
– S’assisteix a diverses reunions del Projecte SIR.

Departament de Sanitat i Seguretat Social
– S’assisteix a diverses reunions. Es tracten temes com ara:

– la recepta electrònica
– l’ús del certificat en el Consorci Hospitalari de Vic
– l’assegurança del maquinari del departament amb certificats de servidor
  segur

Departament de Comerç i Turisme
  – COPCA. Reenginyeria aplicació de subvencions mitjançant Internet.

B) Reunions amb proveïdors per l’avenç de les diferents tecnologies en la certificació
digital

TAO
BSN
Nextret
Educamedia
T- Systems
Safelayer
Getronics
ATOS Origin
La Caixa
Oracle

Audifilm
Aytos
Spai
Absis
El Corte Inglés
Telefònica
Nominalia
Sun Microsystems
G&D
DMR Consulting
Davinci

B1) Així mateix:

Memoràndum de desenvolupament
de projectes
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Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Informàtica
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Hisenda
Ajuntament de Tarragona
Departament d’Educació
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Sabadell
AOC Tarragona
AOC Lleida
AOC Puigcerdà
AOC Amposta
AOC Girona
AOC Barcelona
Diputació de Tarragona
Diputació de Lleida
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Hospitals Municipals de Badalona
Consorci Hospitalari de Vic
Consell Comarcal del Baix Ebre –TRAM
Consell Comarcal del Berguedà –TRAM
Consell Comarcal de la Terra Alta –TRAM
Consell Comarcal de l’Alt Camp –TRAM
Consell Comarcal del Segrià –TRAM
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Cerdanyola
Ajuntament de Calafell
Ajuntament de Girona
Cidem
Departament d’Ensenyament
COPCA –Departament Comerç i Turisme
Ajuntament del Masnou
Ajuntament de Roses
Organisme del DOGC
Govern d’Andorra

B2) Organismes visitants:
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C) Participació a les Jornades

– Internet Global Congres amb col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell (idCAT)
– Tecnimap del Ministeri d’Administracions Públiques (Múrcia – Setembre)
– Jornades Ajuntament de Castelldefels.17 de març
– Taller sobre signatura digital rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya. 1 d’abril

Organització:
Primeres Jornades de Signatura Electrònica 2004 (10 i 11 de juny)
Enguany també es volen organitzar les Segones Jornades durant el més de juny.

D) SPE: Dins el projecte de comunicació d’accidents de treball, es col·labora juntament
amb SPE, en la implantació del tràmit telemàtic amb els certificats de la jerarquia de
CATCert.

E) Altres gestions

Localret
Plataforma de compres per administracions locals. PCAP.  Market place.

Coordinació Localret i Generalitat CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació). Reunions puntuals.

Coordinació Gabinet de premsa DetD
Activació del gabinet de premsa amb la finalitat de donar a conèixer la tasca de l’Agència
a través dels mitjans de comunicació:
– Elaboració d’un pla de mitjans per CATCert
– Realització de convocatòries i notes de premsa pels actes amb la premsa
– Elaboració de dossiers de premsa per lliurar als periodistes
– Gestions amb els mitjans de comunicació per aconseguir impactes en la premsa generalista
i sectorial, televisió, ràdio i Internet

Participació en la consultoria endegada per la fundació IBIT formada pel Govern
Balear, Telefònica i la caixa Sa Nostra, sobre les diferents estratègies per introduir el propi
Govern en el món de la certificació digital.

Participació al concurs convocat per l’Ajuntament de Palma de Mallorca per renovar
la totalitat de la informàtica actual, en l’apartat de la certificació digital juntament amb les
empreses:

T-Systems
Getronics

Finalment es va adjudicar a TAO-Gedas.

Memoràndum de desenvolupament
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Es mantenen diverses reunions amb diferents col·legis per impulsar els certificats digitals
en aquests col·lectius:

Col·legi d’Informàtics
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona
Col·legi de Graduats Socials
Col·legi d’Arquitectura
Col·legi de Metges
Col·legi d’Enginyers Industrials
Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions
Col·legi de Farmacèutics

Es convoca el concurs per a l’adjudicació del servei d’atenció telefònica de CATCert.
Se selecciona Capgemini.

Es dissenya un web nou de CATCert en català i castellà.

Projectes de signatura electrònica Administració local:
Diputació de Barcelona

Publicació Butlletí Oficial de Província (BOP)
Plataforma de l’Organisme de Recaptació

Ajuntament de Barcelona
Carpeta del ciutadà/na

BASE. Diputació de Tarragona
Recursos policies locals

Signatura del conveni d’Entitat de Registre (ER) col·laboradora classe 1. Consell
Comarcal del Segrià – Desembre

Participació en la divulgació de l’ús del certificat dins el món empresarial, juntament
amb Camerfirma. Presentacions a les cambres de comerç de:

Vilafranca del Penedès
Granollers
Girona
Vilanova i la Geltrú
Castelldefels

Projectes que han integrat l’ús del validador a les seves plataformes:
e-cataleg
e-tributs
Tràmits Municipals (TRAM)
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
PECAP (Localret)
Organisme Autònom de Recaptació (Diputació de Barcelona)
Ajuntament de Sabadell

Signatura del conveni classe 1. Diputació de Tarragona ERC:
Presentacions a Tarragona (16 de desembre) i a Tortosa (18 de gener).

Memoràndum de desenvolupament
de projectes
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1. Elaboració dels procediments operatius de l’Entitat de Registre del Parlament.

2. Destrucció de suports: elaboració de les normes per a la destrucció i reciclatge dels suports
paper i, especialment, dels plàstics i xips de les targetes criptogràfiques.

3. Obtenció del reconeixement dels certificats digitals de CATCert a l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària i l’admissió com a prestadors de serveis de certificació al Ministeri d’Indústria.

4. Elaboració dels procediments de seguretat del CESCA i de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet.

5. Visita i informe sobre el sistema d’emissió de certificats per lots per als col·legues de l’IZEMPE
(entitat de certifcació d’Euskadi).

6. Disseny del sistema de gestió de la documentació de CATCert: elaboració del quadre de
classificació, d’instruments de descripció i recuperació de la informació (catàleg automatitzat
d’expedients), redacció del manual de gestió de la documentació (instruccions per organitzar
correctament la documentació), adequació de la sala de dipòsit d’arxiu i del sistema de préstec
de documentació.

7. Establiment de sistemes de control de totes les empreses subcontractades per col·laborar en
l’emissió de certificats.

8. Establiment dels criteris i recomanacions d’arxiu en els procediments operatius per les entitats
de registre col·laboradores de la Diputació de Tarragona i CESCA, i per les dels certificats idCAT
a Santa Coloma de Gramenet, Castellar del Vallès i OAC Generalitat.

9. Elaboració d’informes sobre la responsabilitat i custòdia documental de CATCert envers la
documentació produïda a les entitats de registre col·laboradores de classe 1 i classe 2.

10. Preparació del procediment de targetes de recuperació i operació de CA per als nous posseïdors.

11. Proves de qualitat del programari SIGNACAT i elaboració del manual d’usuari.

12. Preparació del projecte de modificació i renovació dels certificats: criteris.

13. Suport a l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona per a la implantació
d’entitats de registre a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.
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14. Inici de la migració de tota la documentació al sistema d’expedients electrònics, amb la
incorporació de signatura electrònica.

15. Redacció del document: mapa de recursos d’informació d’arxiu per l’àrea de secretaria i
l’àrea d’assessorament i recerca.

16. Implementació dels requeriments per obtenir les certificacions UNE-ISO/IEC 17799 i UNE
71502 sobre especificacions per als seus sistemes de gestió de la seguretat de la informació
(SGSI).

El fet d’aconseguir aquest reconeixement suposa que l’organització de la seguretat a CATCert
es gestiona de forma efectiva en tots els seus aspectes: normativa de seguretat, classificació
i control d’actius, seguretat relacionada amb el personal, seguretat física i de l’entorn, gestió
de comunicacions i operacions, control d’accessos, desenvolupament i manteniment, plans
de continuïtat i, finalment, el compliment de tots els requeriments legals.

Per altra banda, l’Agència Catalana de Certificació, com a entitat de certificació que és,
necessita assegurar que els subscriptors i tercers usuaris dels seus certificats digitals puguin
confiar en els seus serveis. Així mateix, amb l’objectiu de complir amb els requeriments de
Microsoft per a Autoritats de Certificació que desitgin distribuir el seu certificat arreu i la seva
clau pública dins dels seus navegadors, ha aconseguit els informes favorables d’auditories
independents per tal d’obtenir la certificació Web Trust CA.

Cal destacar, a més, que CATCert també ha adequat els seus procediments i ha obtingut
l’informe favorable de compliment de les especificacions establertes a la Technical Specification
ETSI TS 101 456 d’abril de 2004 per a prestadors de serveis de certificació que emetin
certificats qualificats de signatura electrònica conforme als criteris recollits als annexos I i II
de la Directiva europea 1999/93/EC sobre signatura electrònica. La conformitat respecte a
aquesta certificació inclou les obligacions i responsabilitats de l’autoritat de certificació, la
declaració de pràctiques de certificació, la gestió del cicle de vida de claus i de certificats i
la gestió i operació de l’autoritat de certificació.

Així doncs, CATCert s’està preparant per obtenir les certificacions següents:
– UNE-ISO/IEC 17799
– UNE 71502
– Web Trust CA
– ETSI TS 101 456



Les certificacions de conformitat amb aquestes normes suposen la garantia que CATCert, com a
organisme que garanteix les transaccions i comunicacions telemàtiques de les administracions
públiques catalanes, compleix amb tots els estàndards de seguretat aplicables als serveis que
presta.

17. Suport a SPE en la implantació del tràmit hostatjat a CATCert 365, de notificacions d’accidents
laborals, en la vessant de qualitat i procediments.

18. Prova de millores al programari de cicle de vida dels certificats (autoritat de registre local, LRA
i autoritat de registre remota, RRA) i usabilitat: disseny dels nous requeriments de la Fase II.

19. Gestió i ampliació del centre d’atenció de trucades per al servei de suspensió de certificats de
classe 1 i idCAT les 24 hores.

20. Formació al servei d’informació del 012 per tal que els operadors puguin atendre les consultes
de l’idCAT.

21. Redacció del plec de condicions tècniques del contracte de consultoria i assistència per realitzar
un estudi de les diferents aplicacions d’automatització de la gestió dels documents d’arxiu existents
en el mercat i reunions amb les possibles empreses adjudicatàries.

22. Preparació de la documentació per a l’admissió dels certificats de l’EC-UR i l’EC-Parlament
per als tràmits amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

23. Assessorament i visita a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per analitzar el seu sistema de
gestió documental i la implementació de la signatura electrònica de CATCert en els processos
administratius.
 
El motiu de la visita a l’ACA fou la presentació per part de l’arxivera, el cap d’unitat de processos
de gestió de l’ACA, un representant de FileNet (proveïdor del programari de SGD) i de Josep Torres
Arisa del sistema de gestió documental que han implementat a l’ACA, sota el lema de l’administració
sense papers. Es tracta d’un sistema híbrid on conviu la gestió en suport paper amb la gestió
electrònica de documents. L’escenari ideal és que, al final, tot el personal de l’ACA treballi, accedeixi
i manipuli la informació que es troba enregistrada en suport electrònic i dotar els documents
electrònics de validesa jurídica.

Assumir aquesta nova forma de treballar implicava disposar d’una o més aplicacions que ajudessin
a implantar el SGD. El programari que es va adquirir és una aplicació elaborada conjuntament per
Siebel i FileNet; la primera s’ocupa de la tramitació de l’expedient workflow i la segona de la gestió
documental segons paràmetres arxivístics.
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Funcionalitats del sistema:
Garantia de compliment de requisits legals (seguretat d’accés, auditoria document, protecció
dades personals).
Custòdia de documents: exportació d’expedients digitals a CD i si estan signats digitalment
s’incorpora el fitxer generat (PK-CS7).
 
Implantació de la signatura electrònica:
En fase d’implantació i s’ha utilitzat com a prova pilot en processos de concessions, atorgaments
de fons i abocaments.

24. Diagrama del circuit documental dels expedients d’emissió de certificats i dels convenis de
col·laboració per CATCert i per la Diputació de Tarragona.

25. Disseny dels workflows per processar les operacions internes del servei de certificació digital
de CATCert conforme a la norma ISO 9001:2000.

26. Posada en marxa de 12 entitats de registre col·laboradores (inclou formació i auditoria) amb
un total de 117 operadors.

27. Auditoria per a la millora de l’ús de l’aplicació idCAT.

28. Participació i primera reunió del Grup Innovació Tecnològica:
Barcelona, 22 de desembre de 2004
Participants: Ignacio Alamillo, Jordi Masias i Raimon Nualart Mercadé (CATCert), Gemma Bayó
(Ajuntament de Barcelona), Jordi Serra (DURSI); Lluís Cermeno i Ramon Alberch (Subdirecció
General d’Arxius).
Absents: Xavier Milà (Centre de Telecomunicacions de la Generalitat) i Albert Ortiz (Diputació
de Barcelona).

La missió principal d’aquest grup va ser oferir unes pautes i criteris per a la gestió de la
documentació electrònica, assegurar la seva validesa jurídica i la seva conservació a llarg termini,
en el marc de les polítiques d’e-governance que impulsa el govern de la Generalitat.

Memoràndum de qualitat
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Memoràndum de tecnologia
Projectes externs:  Pecap, E-catàleg, ACA, UdG, Padró, Ajuntament de Manresa, Gisa,
Gaudí, Diba ORGT, Santa Coloma de Gramenet

Assessorament tècnic a diferents administracions públiques per la integració del certificat digital
i la signatura electrònica en les seves aplicacions web. Aquest assessorament s’ha fet participant
en la fase de desenvolupament dels projectes i en reunions organitzades per solucionar els
problemes relacionats amb la seguretat de les transaccions. Facilitar eines als tècnics de les
administracions o empreses que fan el desenvolupament del projecte.

Certificats de proves per a proveïdors i tècnics de l’administració

Facilitar certificats de proves dels diferents tipus a proveïdors i tècnics de l’administració per
poder realitzar les proves d’interoperabilitat amb les seves aplicacions.

Assistència tècnica

El personal de l’àrea tècnica ha donat suport telefònic a incidències puntuals que no podia
solucionar la centraleta i, quan això no ha estat suficient, s’ha desplaçat a l’organisme que tenia
el problema per solucionar-lo in situ.

Formació tècnica al personal de les administracions

El personal de l’àrea tècnica ha impartit sessions de formació bàsica i altres de tipus més
específic per a tècnics de les administracions. També s’han organitzat cursos de llibreria
criptogràfica de Safelayer impartits per empreses externes i dirigits a tècnics. Assessorament
tècnic a empreses i ciutadans que havien de treballar amb aplicacions de les administracions.

Manteniment del validador actual (VA): 10 clients i nous perfils de certificats

Facilitar la integració del validador actual amb les aplicacions de les administracions fins a
arribar a 10 clients diferents.

Configurar el validador per reconèixer els perfils de certificats nous de Camerfirma, Firma
Professional i de tots els de CATCert.

Millora les prestacions en seguretat i fiabilitat del servei de validació.
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Memoràndum de tecnologia
Projecte Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona

Participació molt especial en la implantació de les eines i certificats de CATCert en aquest
projecte, ja que es tractava d’un cas on coincidien les necessitats d’ús del validador, dels
certificats personals d’identificació i signatura reconeguda de classe 1 amb càrrec (CPISR-1),
de la lliberia criptogràfica signadora de formularis i de la configuració d’un servidor. Però el
que el feia especial era que ja s’estaven treballant amb els certificats de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre (FNMT). Llavors es tractava de poder fer el mateix també amb l’entorn
d’eines de CATCert. La participació va anar des dels tècnics de CATCert a consultors externs
portats per CATCert per uns temes específics.

Adaptació dels certificats de CATCert pel reconeixement de la AEAT

Per poder utilitzar els certificats de CATCert amb les aplicacions de l’AEAT va ser necessari
modificar el perfil inicial dels certificats (tant els CPISR-1 com l’idCAT) i fer les proves
d’interoperabilitat amb les aplicacions que ja estaven funcionant. Va caldre documentar tot
el que es feia per demostrar que els certificats complien amb la normativa. Es va haver de
desenvolupar un web service segons les funcionalitats marcades i posar en marxa el servei
en una màquina del Centre de Processament de Dades (CPD).

Dynamic Link Layer (DLL) del web del Cadastre

Es va desenvolupar una aplicació DLL específica per interrogar la informació dels certificats
de CATCert des del web del Cadastre seguint les directrius tècniques marcades pels
responsables d’aquest web i aprofitant el servei que dóna el validador actual. D’aquesta
manera les administracions poden disposar d’un nou component de validació.

Auditories de seguretat Web Trust

Implantació de tots els requeriments establerts i elaboració de la documentació necessària
per complir amb la normativa Web Trust i passar l’auditoria corresponent.

Eina per l’entrada massiva de peticions de certificats

CATCert disposava d’un model de producció de certificats molt lent amb una entrada de
sol·licituds en línia. Es va desenvolupar una aplicació especial d’entrada de dades en local
per poder absorbir peticions de molts certificats. Després s’importen aquestes peticions de
sol·licituds des del sistema existent.

Plec tècnic del validador CATCert

Juntament amb l’àrea de Desenvolupament i Recerca, es va escriure el plec de requeriments
tècnics de la Plataforma de Serveis d’Identitat i Signatura. Posteriorment es va executar el
concurs, anàlisi de les propostes i la seva resolució.
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Projecte LRA Diputació Tarragona

Muntar la LRA a preproducció de CATCert. Instal·lar la LRA a Tarragona. Configurar la VPN.
Fer certificats de proves. Formar els tècnics de sistemes. Formar els usuaris (SignaCAT,
outlook, etc.). 

Web de CATCert

Participació de personal de l’àrea tècnica en el desenvolupament i posada en marxa del nou
web de CATCert.

Eina SignaCAT

Aplicació per signar, xifrar, validar signatures, validar certificats i desxifrar des d’un PC de
qualsevol usuari sense necessitat de connexió a cap servidor o aplicació servidora. L’aplicació
permet aquestes funcionalitats pels certificats reconeguts per CATCert. Desenvolupada segons
els requeriments de les àrees Tècnica i de Desenvolupament i Recerca. Aquesta aplicació
s’ha lliurat als principals clients de CATCert per començar a fomentar-ne l’ús i està dissenyada
per ser utilitzada pels ciutadans que tinguin idCAT.

Projecte de Compulsa

Fer un projecte d’una xarxa de centres de compulsa electrònica. Desenvolupament d’un
projecte pilot conjuntament amb l’ORGT de la Diputació de Barcelona per escanejar i enregistrar
electrònicament tots els documents d’un tràmit seguint el flux que marca el procediment.

Projecte Universitats

Gestió del projecte. Posada en marxa de l’Entitat de Certificació d’Universitats i Recerca (EC-UR).
Adaptació del programari i posada en marxa de l’Entitat de Registre del CESCA. Habilitació
d’entorn de proves i emissió de certificats d’operador de preproducció. Auditoria i formació
tècnica operadors i tècnics, consultoria per a la plataforma de validació del col·lectiu universitari
a l’AOC. Consultoria pel desenvolupament d’aplicacions utilitzant certificats digitals.

Projecte Parlament

Gestió del projecte. Posada en marxa de l’Entitat de Certificació EC-Parlament. Adaptació del
programari per a l’entitat de registre del Parlament. Consultoria per a l’entorn de comunicació
amb els servidors de CATCert. Consultoria sobre aplicacions que utilitzin certificats digitals
(OWA, vot electrònic, workflow).
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Homologació lectors: 4 fabricants nous

S’han fet proves per verificar que lectors de diferents empreses interessades que hi ha al
mercat funcionen correctament amb els certificats de CATCert. D’aquesta manera es facilita
que aquestes empreses es puguin presentar a concursos on es demana aquest requeriment.

Web amb autenticació de client pel consell d’administració

Aplicació desenvolupada per personal de l’àrea tècnica de CATCert que serveix com a model
de web servidor de documents sota un canal segur (secure socket layer) i autenticació del
client amb certificat digital de CATCert.

Projecte idCAT

Pel que fa als pilots:

Habilitació d’entorn de proves i emissió de certificats d’operador de preproducció.
Auditoria i formació tècnica. Consultoria pel desenvolupament d’aplicacions utilitzant
certificats digitals. Preparació d’eines i documents per a la signatura electrònica del
conveni. Instal·lacions en les oficines de les administracions.

Pel que fa al projecte:

Gestió del projecte. Tancament del projecte IdCAT afegint-hi nous requeriments que
s’ha detectat que eren necessaris al llarg d’aquest any. Preparació de la fase 2.

Jornades de Signatura Electrònica (JSE)

Recolzament per part del personal de l’àrea tècnica a les jornades.
Nou certificat de persona jurídica.

Test d'intrusió

Fer un test d’intrusió per avaluar la seguretat del CPD de CATCert i garantir que tots els serveis
que es donen són segurs. Es tracta d’un element més per l’auditoria de seguretat.

Projectes SPE:
- Agència d’ajuts universitaris (Agaur). Acreditacions segures, tràmit del portal CAT365
  per poder tramitar la sol·licitud de beques amb usuaris externs a CAT365.
- Usuaris i contrasenya realitzat amb la confiança de CATCert.
- Certificats de proves a les plataformes de CAT365.
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Memoràndum jurídic
Introducció

Aquesta secció presenta la memòria d’activitats de l’àrea legal –avui denominada àrea
d’assessorament i recerca– corresponent a l’any 2004. 

Aquest canvi de denominació de l’àrea mostra una creixent importància de les tasques
tècniques i d’innovació en l’estratègia de CATCert i en els serveis oferts als clients, que
requereixen una visió i una pràctica amb múltiples disciplines, entre les quals es pot fer
esment del coneixement jurídic del procediment administratiu, el domini de les tècniques de
seguretat criptogràfica i les metodologies d’aplicació i d’innovació sobre les aplicacions
usuàries.

La memòria presenta les activitats més importants realitzades, ordenades d’acord amb les
següents categories:

1. Ordenació del sistema públic català de certificació
2. Ordenació de noves entitats de certificació
3. Classificació de serveis d’evidència electrònica
4. Regulació criptogràfica de l’ús de la signatura electrònica
5. Innovació i normalització
6. Procediments administratius de CATCert

1. Ordenació del sistema públic català de certificació

Aquesta categoria inclou les activitats relacionades amb la regulació general del sistema
públic català de certificació, que inclou les dues grans branques d’activitat:

1. El desenvolupament normatiu de la jerarquia pública de certificació de Catalunya
2. L’ordenació del sistema de classificació de serveis d’evidència electrònica

Pel que fa a la primera activitat, durant el 2004, i atenent al creixement de la jerarquia, tant
pel que fa als tipus de certificats emesos com a les entitats de certificació de nova creació
–vegeu més avall–, s’ha procedit a la creació d’una nova política general de certificació, amb
número de versió 2.0, amb les següents novetats:

1. Adaptació a la nova Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
2. Previsions per a la modificació i renovació de certificats.
3. Suport per a certificats de persona jurídica.
4. Declaracions de pràctiques de certificació per a cada entitat de certificació.
5. Modificació, adaptació i, quan ha resultat necessari, creació del documental jurídic
auxiliar de cada entitat de certificació: condicions generals d’ús de certificats, textos
de divulgació dels serveis de certificació.
6. Finalment, cal fer esment de l’important canvi de model contractual, que ha implicat
passar d’un sistema basat en convenis específics a un model basat en condicions
generals, que resulta més àgil i dinàmic.
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Pel que fa a la segona activitat, s’ha regulat el sistema de classificació de serveis d’evidència
electrònica, en virtut del qual CATCert comprova el nivell de seguretat i confiança dels
serveis d’entitats proveïdores de signatura electrònica, per exemple, que no formen part
de la jerarquia pública de certificació de Catalunya. Aquesta classificació facilita l’admissió
posterior d’aquests mecanismes d’evidència electrònica per part de les administracions i
entitats públiques catalanes, gràcies a la confiança en l’auditoria realitzada per CATCert,
obrint el mercat a una superior competència, que redunda en l’eficiència del procediment
administratiu públic.

2. Ordenació de noves entitats de certificació

Aquesta categoria inclou les activitats relacionades amb la regulació de noves entitats de
certificació, així com el desenvolupament i millora del documental normatiu de la jerarquia
pública de certificació de Catalunya.

En aquest sentit, durant el 2004 s’ha treballat en l’ordenació de les següents entitats de
certificació:

1. Entitat de Certificació idCAT (EC-idCAT)
2. Entitat de Certificació d’Universitats i Recerca (EC-UR)
3. Entitat de Certificació del Parlament (EC-Parlament)

L’EC-idCAT és una entitat de certificació que dóna suport a la comunitat d’usuaris ciutadans
que necessiten certificats per relacionar-se amb les administracions públiques i, en general,
amb les entitats del sector públic, principalment català, però amb la possibilitat d’emprar
la signatura electrònica en les seves relacions amb altres entitats públiques o privades en
determinades condicions i amb certs límits.

L’EC-idCAT ha representat la primera iniciativa de CATCert d’emissió de certificats al públic
(és a dir, certificats de classe 2) i ha requerit una exhaustiva anàlisi legal i de responsabilitat,
així com un nou model de registre d’usuaris, mitjançant entitats de registre col·laboradores,
com els ajuntaments i altres entitats.

L’EC-UR és una entitat de certificació que dóna suport a la comunitat universitària i de
recerca, creada amb la col·laboració del Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA),
que actua com a ens rector de l’esmentada entitat de certificació, i que emet versions dels
certificats personals definits a la jerarquia pública de certificació de Catalunya, adaptades
a les necessitats de les universitats i els centres de recerca.

L’EC-UR ha implicat la creació de nous perfils de certificats i, en concret, és la primera
iniciativa de certificació que indica el càrrec de la persona que rep el certificat. A més, el
CESCA actua, de forma ordinària, com a ERC de les universitats i centres de recerca, fet
que ha motivat el disseny d’un model legal específic per donar-hi suport.

L’EC-Parlament és una entitat de certificació que dóna suport al Parlament de Catalunya
i, potencialment, a les entitats que en depenen, així com a entitats independents subjectes
al control parlamentari.
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Els certificats emesos per aquesta EC també indiquen el càrrec de la persona que rep el
certificat, i l’EC-Parlament ha suposat la primera iniciativa en què s’implanta una entitat de
registre interna dins la jerarquia pública de certificació de Catalunya, ja que el registre dels
certificats de les entitats de certificació de la Generalitat de Catalunya (EC-SAFP) i de les
administracions locals de Catalunya (EC-AL) és sempre realitzat per CATCert.

3. Classificació de serveis d’evidència electrònica

Aquesta categoria inclou les activitats de classificació efectiva de serveis (i els seus proveïdors)
d’evidència electrònica. Les entitats que han rebut classificacions positives són les següents:

1. Camerfirma
2. FirmaProfesional
3. Asociación Nacional de Fabricantes (ANF AC)
4. Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía)
5. Autoridad Notarial de Certificación (ANCert)

Cada una d’aquestes entitats proveïdores disposa d’un o més serveis d’evidència electrònica
–certificats electrònics X.509v3 de signatura electrònica d’empreses o de professionals–
de forma que el total de serveis classificats ha estat superior a 10.

4. Regulació criptogràfica de l’ús de la signatura electrònica

Aquesta categoria inclou les activitats realitzades per millorar la regulació criptogràfica de
les aplicacions que fan ús de la certificació electrònica, en general, i de l’autenticació, de
la signatura electrònica i del xifrat, en particular. Les normatives de seguretat criptogràfica
es preparen per a cada aplicació (per exemple, un procediment administratiu concret, o un
registre telemàtic de dades administratives, o d’entrada i sortida de documents).

Durant l’any 2004, l’activitat de CATCert relativa a la producció d’aquest tipus d’instruments
s’ha incrementat sensiblement respecte l’any 2003. S’han produït normatives per entitats
com el Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona,
la Diputació de Tarragona, l’Agència Catalana de l’Aigua o Localret, entre d’altres.

5. Innovació i normalització

Aquesta categoria inclou les activitats orientades a la innovació pura, així com a la col·laboració
en grups de treball de normalització de la seguretat i la signatura electrònica, tant nacionalment
com internacional.

Respecte a la innovació pura, l’any 2004 s’ha centrat en el disseny de la funcionalitat de
la Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura de CATCert (PSIS), conjuntament amb
l’àrea tècnica, sistema que ofereix funcionalitats de signatura centralitzada, autenticació
delegada, federació d’identitat i validació semàntica d’un ampli ventall de serveis d’evidència
electrònica.
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Pel que fa a l’activitat de normalització tècnica, es poden citar les següents novetats:

1. CATCert participa en el Grup Directiu de Seguretat de Xarxes i de la Informació,
amb seu a Brussel·les, amb la missió de coordinar la producció de normes i estàndards,
en connexió amb els organismes de normalització i amb l’Agència Europea de Seguretat
de Xarxes i de la Informació (ENISA).

2. CATCert participa en el Grup de Prestadors Públics de Certificació de l’Estat
espanyol –conjuntament amb la resta d’entitats públiques prestadores de serveis: la FNMT-RCM,
IZENPE i l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)– produint estàndards
de facto d’aplicació nacional.

3. CATCert ha col·laborat amb l’Agència de Qualitat d’Internet (IQUA) i amb la
Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC),
en l’establiment de segells de qualitat en relació amb la seguretat i amb la certificació digital.

6. Procediments administratius de CATCert

Aquesta categoria inclou les activitats relatives a l’execució i el seguiment dels expedients
corresponents als procediments administratius de CATCert sota la responsabilitat de l’àrea,
en particular els contractes administratius, així com els negociats amb i sense publicitat, i
els expedients de classificació.

Així mateix, com cada any, s’ha actualitzat la relació de llocs de treball i s’han convocat els
corresponents procediments de selecció de personal.

7. Procediments administratius de SPE i AOC

– Implantació de la signatura electrònica, projecte TRAM
– Assessorament seguretat projecte comunicació d’accidents de treball
– Assessorament seguretat base de dades de ciutadans

8. Assessorament legal a SPE
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10.1) Certificats de treballadors de l’administració

En aquests moments, el certificat digital de CATCert de treballador de l’administració té els
següents usos:

EaCat
 – Publicació en el DOGC
 – Arxiu electrònic d’actes i la seva tramesa
 – Tramesa d’informació a la Sindicatura de Comptes
 – Registre telemàtic d’entrada i sortida
 – Sol·licituds PUOSC
 – Sol·licituds FEDER
 – Justificació FEDER

Projecte LEXNET
– Traspàs d’expedients amb jutges, procuradors i secretari
– Departament de Benestar i Família
 Traspàs de dades entre el departament i les administracions locals
– Departament de Medi Ambient
   Agència Catalana de l’Aigua (ACA): seguiment d’expedients interns

PCAP
Plataforma de Localret per compres

Accés al web de la gestió del Consell d’Administració de CATCert  
Programa de seguiment d’expedients de:

– L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: PSE
– L’Ajuntament de Sabadell té una aplicació amb signatura digital per
  realitzar convocatòries telemàtiques dels òrgans de govern

Gestió dels expedients del Departament de Compres de:
– L’Ajuntament de Barcelona

Seguiment d’expedients de:
– L’Ajuntament de Manresa

Notificació de recursos de multes:
– Diputació de Tarragona. BASE, organisme de recaptació. Informe
  de l’agent en el tràmit d’un recurs de multes

Altres usos:
– Signatura de correus electrònics
– Encriptació de correus electrònics
– SignaCAT:

Signatura de fitxers
Xifrat de fitxers

– Autentificació en portals i extranets
– Etc.

Els usos del certificat digital de CATCert
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10.2) IdCat - Certificat del ciutadà

En aquests moments, el certificat digital dels ciutadans i ciutadanes: idCAT, té els següents
usos:

Mòdul de tràmits municipals (TRAM).
Totes aquelles administracions locals que disposin d’aquesta plataforma, promocionada per
l’AOC, permeten que els ciutadans i ciutadanes puguin realitzar tràmits telemàtics amb certificació
digital.

Tràmit exemple:
Presentació d’instàncies
Bústia oberta: consultes, queixes i suggeriments
Cita amb càrrec electe
Alta al Padró Municipal d’Habitants
Canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants
Certificat d’empadronament actual
Certificat d’empadronament històric
Certificat de convivència actual
Certificat de convivència històric
Certificat de qualificació urbanísitica
Certificat d’antiguitat i legalitat
Domiciliació de tributs, taxes i preus públics
Retirada de mobles vells

Ajuntaments amb aplicacions pròpies a les seves pàgines web:
Santa Coloma de Gramenet
Castellar del Vallès
Sabadell
Tràmits exemple:

Activitats econòmiques, comerç, indústria i consum
Circulació, vehicles, transport i aparcaments
Població i participació ciutadana
Territori Urbanisme i habitatges
Via pública

Propers organismes que incorporaran el certificat idCAT amb aplicacions pròpies:
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Tarragona
Ajuntament de Girona
Departament de Presidència
Ajuntament de Terrassa

Altres usos:
– Signatura de correus electrònics
– Encriptació de correus electrònics
– Signatura de fitxers
– Encriptació de fitxers
– Autenticació en portals i extranets
– Etc.
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Usos amb altres administracions:

  Agència Estatal d’Administració Tributària (més de 200 tràmits):
 Presentació de declaracions i consultes (entre d’altres la presentació de la 
Declaració de Renda): 25 tràmits
 Altres declaracions-liquidacions: 62 tràmits
 Duanes i impostos especials: 126 tràmits
 Pagament d’impostos: 5 tràmits
 Pagament de deutes: 2 tràmits
 Constitució i devolució de dipòsits: 4 tràmits
 Sol·licitud d’aplaçament: 4 tràmits
 Novetats: 1 tràmit
 Recursos i reclamacions: 4 tràmits
 Obtenció de certificacions: 4 tràmits
 Altres: 5 tràmits

            Factura electrònica

CATCert està treballant en nous usos i properament estan previstos els següents:

Diputació de Barcelona

 Portal Tributari (més de 10 tràmits)
 Tributs pendents de pagament 
 Multes pendents de pagament
 Tributs pagats
 Multes pagades
 Tributs domiciliats
 Expedients executius de tributs
 Expedients executius de multes
 Correcció de dades personals   
 Presentar un recurs o una instància
 Sol·licitud d'ajornament d’un pagament
 Validació certificat de pagament

Direcció General del Cadastre

Consulta i certificació de béns immobles del titular
Consulta i certificació de Referència Cadastral i d’altres dades dels béns immobles
Visualització de les certificacions sobre els immobles del titular sol·licitades per
qualsevol usuari autoritzat
Modificació de l’estat (desactivació) de les certificacions sol·licitades pel titular
Intercanviador de fitxer de dades cadastrals amb administracions i institucions 
públiques d’expedients executius de tributs

Seguretat Social

 Serveis professionals del sistema Remissió Electrònica de Documents (RED)
 Serveis de les mútues d’accidents de treball i malaltia professional

Serveis de centres públics de salut
Serveis per l’Institut Cervantes
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Certificació arrel

Entitat de certificació

Entitat de registre

Jerarquia 2004
L’estructura, que ha anat creixent en funció de les diverses necessitats, es configura ara de la següent
manera:

GENERALITAT
CATALUNYA

UNIVERSITATS I
RECERCA

SECRETARIA D’ADMINISTRACIÓ
I FUNCIÓ PÚBLICA

PARLAMENT
CATALUNYA

Parlament de CatalunyaCESCADiputacionsAjuntaments, Generalitat

CIUTADÀ/NA ADMINISTRACIÓ
LOCAL

Jerarquia 2003
L’Agència Catalana de Certificació CATCert, per poder adequar el servei a les especificitats de
cadascuna de les administracions catalanes, va crear, el 8 de gener de 2003, una jerarquia d’entitats
de certificació, l’arrel de la qual és l’Agència.

Evolució de la jerarquia de PKI de l’Agència Catalana
de Certificació

GENERALITAT
CATALUNYA MÓN LOCAL CIUTADÀ/NA

ADMINISTRACIÓ
I FUNCIÓ PÚBLICA
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1. Gràfic d’emissió de certificats Funció
pública + administracions locals +
Universitats i Recerca + idCAT Certificat del
ciutadà 2004

41014

598

68

666

1118

90

1208

608

44

652
505

107

612 512

98

610 527

44

571

140
8
148

629

43

672

186
34

220 274

18

292 292

23

315

5393

587

5980

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Gener Març Maig Juliol Setembre Novembre Total 2004

Mesos

Certificats vàlids Certificats revocats Total emesos

57

Gràfic que descriu l’evolució mes a mes de l’emissió de certificats digitals de tota la jerarquia de
l’Agència Catalana de Certificació.
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2. Gràfic acumulat d’emissió de certificats
Funció pública + administracions locals +
Universitats i Recerca + idCAT Certificat del
ciutadà 2004
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Histograma acumulat mensual dels certificats digitals de la jerarquia de l’Agència Catalana de Certificació.
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3. Gràfic acumulat d’emissió de certificats
Funció pública + administracions locals +
Universitats i Recerca + idCAT Certificat del
ciutadà 2003+2004
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Histograma acumulat mensual dels certificats digitals de la jerarquia de l’Agència Catalana de Certificació
(2003+2004).
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4. Gràfic de distribució de certificats 2004 per
tipus d’ens o titular

Ciutadans, 471, 6%

Altres (agències,
patronats,
fundacions, etc.)
409, 5%

Universitats, 56, 1%
Departament de
la Generalitat, 110, 5%

Diputacions, 234, 3%

Consorcis, 138, 2%

Mancomunitats, 58, 1%

EDM, 96, 1%

Consells
comarcals, 484, 5%

Ajuntaments, 6.053, 71%
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Representació de la distribució de certificats digitals per tipus d’ens i percentatge
dins del total d’usuaris.



5. Distribució de Certificats digitals a
l’administració local per comarques
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6. Certificats servidor segur CDS

14

55

Ajuntaments Altres ens públics

7. Certificats signatura de programa CDP

2

27

Ajuntament Altres ens públics
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8. Certificats aplicació segura CDA

9

3

8

Ajuntaments AOC Altres entitats públiques
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Centre de suport telefònic
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Centre de suport telefònic

Consultes per tipus de certificat

Certificat ciutadà (idCAT) Treballador Administració
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