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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS
Num. 23163
Decret 105/2006, de 15 de desembre, de modificació del Decret
57/1999, de 28 de maig, pel qual es regula un règim de subvenció per als residents a les Illes Balears que utilitzin el transport
marítim regular en el desplaçaments interinsulars, i del Decret
115/2000, de 21 de juliol, de règim de subvencions al transport
marítim regular per als residents a l’illa de Formentera.
‘Mitjançant el Decret 57/1999, de 28 de maig, pel qual es regula un règim
de subvenció per als residents a les Illes Balears que utilitzin el transport marítim regular en el desplaçaments interinsulars, modificat pel Decret 101/2004, de
23 de desembre, el Govern de les Illes Balears establí una bonificació per als
residents d’un 23 % del preu dels bitllets, que s’obté per la diferència entre el
38% corresponent a la subvenció estatal als trajectes aeris i el 15% de subvenció estatal als trajectes marítims interinsulars que fixava el Reial decret
1316/2001, de 30 de novembre, modificat pel Reial decret 207/2005, de 25 de
febrer.
El Parlament de les Illes Balears aprovà el 20 d’octubre de 2004 la proposició de Llei 5850/04, que en el seu punt 1 instava al Govern de les Illes
Balears a assegurar als ciutadans residents descomptes iguals en el model de
transport marítim i aeri.
D’altra banda, l’Administració de l’Estat té previst augmentar els nivells
de bonificació del serveis regulars aeris i marítims. El Ple del Congrés dels
Diputats, en la sessió del dia 2 de novembre de 2004, instà al Govern de la Nació
a aplicar als ciutadans residents a les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla, un
increment progressiu de la subvenció de les tarifes dels serveis regulars de transport de viatgers, marítims i aeris, tant amb la península, com entre les illes, fins
arribar a un 50% l’any 2007, i assenyalà un increment de cinc punts percentuals
per a l’1 de gener de 2007, de manera que en aquesta data s’arribi a una subvenció del 50%.
Tal previsió imposa, doncs, la necessitat de dur a terme les adaptacions
necessàries al règim vigent regulador d’aquestes ajudes públiques.
Per tal de donar compliment als acords d’ambdós Parlaments i d’assegurar que la modificació estatal pugui aplicar-se de forma immediata i simultània
a la seva efectivitat normativa i dispositiva, cal modificar i ajustar el Decret
57/199, de 28 de maig, establint un règim general de subvencions, en la modalitat de transport marítim, als residents de la comunitat autònoma per complement fins al 50% de la subvenció a càrrec de l’Estat.
Pel que fa a la bonificació addicional que tenen els residents a Formentera,
és voluntat del Govern de les Illes Balears que es mantingui l’actual diferencial
de nivell de subvenció, per la qual cosa s’ha de modificar també el Decret
115/2000, de 21 de juliol, de règim de subvencions al transport marítim regular
per als residents a l’illa de Formentera, que augmenta fins a un 89% la bonificació efectiva entre Eivissa i Formentera.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports i el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 15 de desembre de 2006,
DECRET
Article 1.
Es modifica l’article 3 del Decret 57/1999, de 28 de maig, pel qual es
regula un règim de subvenció per als residents a les Illes Balears que utilitzin el
transport marítim regular en el desplaçaments interinsulars, que queda redactat
de la manera següent:
‘Article 3.
El mencionat règim de subvencions s’aplicarà sobre les tarifes dels serveis
de transport marítim que reuneixin les condicions a les quals es refereix l’article anterior.
La quantia de la subvenció per cada trajecte interinsular regulada en
aquest Decret s’obtindrà per complement fins al 50% del percentatge de descompte establert com a subvenció estatal per els serveis marítims interinsulars.’
Article 2.
Es modifica l’article 2 del Decret 115/2000, de 21 de juliol, de règim de
subvencions al transport marítim regular per als residents a l’illa de Formentera,
que queda redactat de la manera següent:
‘Article 2.
El mencionat règim de subvencions s’aplicarà sobre les tarifes dels serveis
de transport marítim que reuneixin les condicions a les quals es refereix l’arti-
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cle anterior.
La quantia de la subvenció per cada trajecte interinsular entre Eivissa i
Formentera o entre Formentera i Eivissa serà d’un 39% del preu del bitllet, addicional a la bonificació de caràcter general per la condició de residència a les Illes
Balears, amb la qual cosa, un cop sumades les bonificacions estatals i autonòmica, s’arribarà una subvenció total d’un 89%.’
Disposició final primera
S’autoritzen el conseller d’Economia, Hisenda i Innovació i la consellera
i d’Obres Públiques, Habitatge i Transports perquè dictin les disposicions necessàries per poder aplicar allò que estableix aquest Decret.
Disposició final segona.
Aquest Decret entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2007’
La consellera d’Obres Públiques,
EL PRESIDENT
Habitatge i Transports
Jaume Matas Palou
Margarita Isabel Cabrer González
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Lluis Ramis d’Ayreflor Cardell

—o—
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 23165
Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de la
signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
‘Amb el Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre, es va aprovar la primera regulació general d’àmbit estatal en matèria de signatura electrònica. En
redactar-lo ja es varen tenir molt en compte el treballs preparatoris de la
Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell (aprovada posteriorment, en data 13 de desembre de 1999) per la qual s’estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica, amb l’objectiu de fomentar una incorporació
ràpida de les noves tecnologies de seguretat de les comunicacions electròniques
en l’activitat de les empreses, els ciutadans i les administracions públiques.
Més endavant, es va acordar tramitar aquest Reial decret llei com a projecte de llei, amb l’objectiu de sotmetre’l a una consulta pública més àmplia i a
un debat parlamentari. Finalment, es va aprovar la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, que va incorporar així mateix millores aconsellades per l’experiència nacional i internacional.
Aquesta Llei pretén afavorir el desenvolupament de la societat de la informació amb la regulació, bàsicament, de l’ús de la signatura electrònica, entès
com a instrument capaç d’aportar una major confiança i seguretat en els documents electrònics.
Uns dels subjectes que fan possible l’ús de la signatura electrònica són els
denominats «prestadors de serveis de certificació», encarregats d’atorgar als
usuaris un document electrònic en què es pretén acreditar-ne la identitat, mitjançant un certificat electrònic. La Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, estableix obligacions aplicables a aquests prestadors de serveis,
segons si emeten o no certificats reconeguts, els quals constitueixen una peça
fonamental de la signatura electrònica reconeguda, que s’equipara a la manuscrita.
L’article 4 de la Llei estén, de manera explícita, l’àmbit d’aplicació a les
administracions públiques, als organismes públics i a les entitats que en depenen o hi estan vinculades, en les relacions que mantenguin entre si, o amb els
particulars.
Tot i que estableix un marc regulador general per a l’ús i l’eficàcia jurídica de la signatura electrònica, així com per a la prestació dels serveis de certificació, la Llei estatal obre la porta, en els articles 4 i 7, a l’establiment, per part
de les administracions i dins els límits prevists, de condicions addicionals a la
utilització de la signatura electrònica en els seus procediments, com també a la
regulació dels certificats de persones jurídiques que s’expedeixin a favor de les
administracions públiques.
Així mateix, l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
ja va encarregar a les administracions públiques l’impuls de la utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, per desenvolupar la seva
activitat i va preveure una sèrie de requisits i limitacions quant a l’ús d’aquestes tècniques i mitjans en les relacions entre les administracions i els ciutadans.
A més, la disposició addicional sisena de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, encarrega al Govern de les Illes Balears l’establiment d’un marc normatiu que permeti la tramitació total o parcial dels procediments per vies informàtiques o telemàtiques, i la comunicació directa amb els òrgans i les unitats
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administratives, com també la formulació de sol·licituds i altres manifestacions,
per tal que els ciutadans es puguin relacionar amb l’Administració de la
Comunitat Autònoma per vies informàtiques o telemàtiques.
En aquesta mateixa línia, l’article 95 del text refós de la Llei de finances
de la Comunitat Autònoma, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny,
fa referència a la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en
els procediments relatius a la gestió economicofinancera, i l’article 19 del
Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament d’aquesta Llei, desenvolupa les
prescripcions legals en aquesta matèria, i atribueix al Consell de Govern la competència per acordar la utilització d’aquests mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics.
En resum, aquest Decret persegueix dues finalitats principals: d’una
banda, fer una passa més en l’impuls de la societat de la informació i, de l’altra,
establir uns requisits tècnics i legals prou flexibles per evitar que la prematura
obsolescència de la tecnologia en matèria de tractament de la informació es converteixi en un obstacle per a la implantació de la signatura electrònica a mitjà i
llarg termini. Addicionalment, es vol donar la cobertura legal suficient per a la
utilització de la signatura electrònica avançada en determinats àmbits de la tramitació telemàtica.
Dins el marc normatiu vigent de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, tan sols es troben una sèrie d’ordres específiques en matèria de presentació i pagament telemàtic de tributs. Aquesta és, tanmateix, la primera normativa d’àmbit general en aquesta matèria, a la qual s’han d’adaptar, si escau, les
ordres esmentades, en els termes que preveu la disposició transitòria única d’aquest Decret.
Sense perjudici d’això, i mitjançant el Decret 97/2006, de 24 de novembre, s’ha creat la Comissió Directora de la Seguretat de la Informació, com una
passa més en aquest impuls de la societat de la informació, encarregada d’aprovar els criteris i d’elaborar una planificació estratègica de la seguretat.
Per això, oït el Consell Consultiu de les Illes Balears, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 15 de desembre de 2006,
DECRET
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
1. Aquest Decret té per objecte la regulació de l’ús de la signatura electrònica en les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, com també entre els òrgans i entitats que la componen, i en les relacions que aquesta administració autonòmica pugui tenir amb
altres administracions públiques.
2. Als efectes d’aquest Decret, s’entenen incloses dins l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les entitats que, d’acord amb la
legislació de finances, formen part del sector públic d’aquesta Administració.
Article 2
Admissió dels sistemes de signatura electrònica
Els sistemes de signatura electrònica adequats per garantir l’autenticitat i
la integritat dels documents electrònics, en els termes prevists en els articles 4 i
5 d’aquest Decret, podran ser admesos per a la identificació i la presentació de
documents entre les persones i entitats previstes en l’article 1 d’aquest Decret.
Article 3
Definicions
Sense perjudici de les definicions que es contenen en l’article 3 de la Llei
59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, es defineixen, als efectes
d’aquest Decret, els conceptes següents:
a) Component informàtic: és el sistema de maquinari i programari amb
capacitat per fer operacions telemàtiques al servei d’una persona física o jurídica.
b) Acreditador d’identitat: és la persona o organisme capaç d’identificar
una persona física, jurídica o component informàtic. En particular, un prestador
de serveis de certificació és un acreditador d’identitat que compleix tots els
requisits legalment establerts per ser-ho.
c) Document d’identificació electrònica: és el document signat electrònicament per un acreditador i que vincula les dades de verificació de signatura
amb un conjunt de dades estructurades que permeten identificar una persona
física, jurídica o component informàtic. En particular, el certificat electrònic
recollit en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, és un
document d’identificació electrònica signat electrònicament per un prestador de
serveis de certificació.
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daptar a les previsions establertes en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. En particular s’han d’admetre:
a) Els sistemes de signatura electrònica basats en signatura electrònica
avançada, quan es vulgui conèixer la identitat del signant i quan es tracti de tràmits interns que no requereixen publicitat ni notificació externa a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Tot això, sense
perjudici que es pugui disposar l’exigència de signatura electrònica reconeguda
en determinats tràmits procedimentals.
b) Els sistemes de signatura electrònica basats en signatura electrònica
reconeguda, quan resulti necessari garantir l’autenticitat i la integritat de documents signats electrònicament i, en tot cas, quan es tracti d’actes que finalitzin
el procediment o que requereixin la publicació o notificació als interessats.
2. A més, l’admissió de qualsevol sistema de signatura electrònica requereix la seva compatibilitat amb els mitjans tècnics dels que l’Administració de
la Comunitat Autònoma disposi, prèvia aprovació dels programes i aplicacions
que hagin d’utilitzar-se i la difusió pública de les seves característiques, de conformitat amb l’article 8.2.d) del Decret 97/2006, de 24 de novembre, pel qual es
creen i regulen les comissions per a la millora contínua de la seguretat de la
informació en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
3. A més de les condicions generals imposades en els apartats anteriors
d’aquest article, perquè els sistemes de signatura electrònica puguin ser admesos en les relacions que preveu l’article 1 d’aquest Decret, han de complir les
condicions següents:
a) Permetre la generació de firmes electròniques avançades, tal com es
defineixen en la legislació sobre signatura electrònica. Les dades de creació i les
de verificació de signatura no podran ser de longitud inferior a la següent:
- Longitud mínima de clau pública del certificat d’usuari: 512 bits.
- Longitud mínima de clau del certificat de la CA: 1.024 bits.
b) Emprar documents d’identificació electrònica per vincular les dades de
verificació de signatura al signatari, a fi de confirmar-ne la identitat.
Article 5
Condicions específiques per a l’admissió dels sistemes de signatura
electrònica
Sense perjudici del que preveu l’apartat primer de l’article anterior, per
dur a terme determinats tràmits, el conseller competent en matèria de tecnologies de la informació pot exigir, mitjançant resolució, que els documents signats
electrònicament compleixin totes o algunes de les condicions addicionals
següents:
a) Que siguin generats mitjançant un dispositiu segur i homologat de creació de signatura.
b) Que incorporin segells de temps associats a l’instant de signatura.
c) Que incorporin segells de temps associats a l’instant de presentació del
document.
d) Que incorporin la comprovació de la situació de validesa i vigència del
certificat en el moment de signatura.
e) Que siguin generats mitjançant un certificat reconegut.
f) Que utilitzin sistemes de signatura amb una longitud de clau pública
superior a les mínimes exigides en l’article 4.
Article 6
Certificats electrònics admesos

Article 4
Condicions generals per a l’admissió dels sistemes de signatura electrònica

1. Els sistemes de generació de signatura electrònica han d’incloure un
certificat amb els continguts següents:
a) Codi identificador únic del certificat.
b) Identificació de l’acreditador que expedeix el certificat.
c) Signatura electrònica avançada de l’acreditador.
d) Identificació del signatari, mitjançant nom i llinatges, i número de DNI
o NIE, quan es tracti de certificats reconeguts associats a una persona física.
e) Raó o denominació social, número d’identificació fiscal, i identificació
de la persona física sol·licitant i responsable de l’ús del certificat, quan es tracti de certificats reconeguts associats a una persona jurídica.
f) Dades que permetin identificar inequívocament el titular, quan es tracti
de certificats no reconeguts associats a una persona física.
g) Dades que permetin identificar inequívocament el titular, quan es tracti de certificats no reconeguts associats a una persona jurídica.
h) Dades que permetin identificar components informàtics, quan es tracti
de certificats no reconeguts associats a components.
i) Les dades de verificació de signatura que corresponguin a les dades de
creació de signatura que es trobin sota el control del signatari.
j) El començament i el final del període de validesa del certificat.

1. Per poder ser admesos, els sistemes de signatura electrònica s’han d’a-

2. De conformitat amb la lletra b) de l’article 4.3 d’aquest Decret, els cer-
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tificats electrònics han de complir els requisits següents:
a) Han d’estar basats en la recomanació X.509 v3 de l’ITU-T
(International Telecomunication Union-Telecomunication Standarization
Sector) o en qualsevol altre estàndard tècnic admès per la conselleria competent
en matèria de tecnologies de la informació.
b) Han de permetre l’ús de la clau per a signatura digital.
c) No han de dur annex cap certificat d’atributs, excepte els explícitament
exigits mitjançant la resolució a què es refereix l’article 7 d’aquest Decret.
Article 7
Documents signats electrònicament
1. Sense perjudici del que preveu l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei
59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, perquè un òrgan de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pugui admetre o
emetre documents signats electrònicament, el Consell de Govern, a proposta
conjunta del conseller competent en matèria de tecnologies de la informació i
del conseller sectorial corresponent, ha de dictar un acord que reculli els aspectes següents:
a) Tràmit o tràmits que es podran cursar de forma electrònica totalment o
parcialment.
b) Documents que s’admetran i emetran signats electrònicament, especificant-ne el format i els requeriments específics que hagi de complir la signatura, d’acord amb l’article 5.
c) Característiques tècniques del document i de la signatura electrònica
que el suporta.
d) Requisits tècnics exigibles als ciutadans per dur a terme la tramitació
electrònica.
e) Inventari dels òrgans i dels seus titulars, si escau, que es considerin
capacitats per signar els documents electrònics emesos per part de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Abans de dictar-se l’acord s’ha de demanar un informe preceptiu i vinculant de la Comissió Directora de la Seguretat de la Informació.
Article 8
Prestadors de serveis de certificació
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a través de la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació,
podrà emetre documents d’identificació electrònica associats a sistemes de
generació de signatura avançada, per a la seva utilització d’acord amb la lletra
a) de l’article 4.1 d’aquest Decret.
2. Sense perjudici del que assenyala l’apartat anterior d’aquest article, els
documents d’identificació electrònica han de ser expedits per prestadors de serveis de certificació que compleixin les obligacions exigides per la legislació de
signatura electrònica.
Article 9
Procediment per a l’admissió de certificats electrònics
1. Els prestadors de serveis de certificació podran demanar, a la direcció
general competent en matèria de tecnologies de la informació, que siguin admesos els certificats electrònics que ells expedeixin per a les relacions que, per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, tenguin lloc entre els òrgans de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ciutadans o
altres entitats.
2. La petició d’admissió, que ha de ser escrita, sense perjudici que es faci
servir qualsevol mitjà —fins i tot de tipus electrònic— que permeti acreditar-ne
l’autenticitat, ha d’incloure la identitat del peticionari, la nacionalitat i el lloc
elegit per a la pràctica de notificacions, com també l’objecte i el destinatari de
la petició. Així mateix, ha de dur adjunta la documentació següent:
a) Una declaració responsable sobre el compliment dels requeriments exigits en la normativa vigent.
b) La documentació que n’acrediti el compliment, d’acord amb els estàndards tècnics vigents.
c) Un informe emès per un tercer independent amb solvència tècnica acreditada en l’àmbit de l’anàlisi i l’avaluació de l’activitat de prestació de serveis
de certificació, en el qual s’expressi l’opinió sobre el compliment, per part del
peticionari, de les condicions establertes en aquest Decret per a l’admissió dels
seus certificats.
El conseller competent en matèria de tecnologies de la informació pot
exonerar de la presentació d’aquest informe, en el cas que els certificats siguin
expedits per prestadors de serveis de certificació que es trobin certificats d’acord amb el que disposa l’article 26 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de
signatura electrònica.
d) En particular, els peticionaris han d’adjuntar a la petició les normes tècniques en què es basi el certificat que es pretén homologar, així com els protocols o normes i procediments de seguretat i de control referits a la creació,
emmagatzematge històric, accés i publicitat, renovació i revocació de certificats.
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3. El conseller competent en matèria de tecnologies de la informació és
l’òrgan competent per contestar la petició, a proposta del director general competent, en un termini màxim de tres mesos comptadors des de la data en què es
presenti.
En el supòsit que es verifiqui el compliment dels requeriments establerts
en aquest Decret i la compatibilitat tècnica amb els sistemes informàtics de
l’Administració de la Comunitat Autònoma —i si així es considera oportú—, es
podran admetre els certificats electrònics emesos per l’entitat peticionària i s’inclouran en la llista prevista en l’apartat sisè d’aquest article.
4. Per efectuar la verificació a què es refereix l’apartat anterior d’aquest
article, podrà demanar-se la col·laboració d’agents experts en la matèria, per tal
d’obtenir tota la informació complementària que sigui necessària per comprovar
l’exactitud de les declaracions i fer les comprovacions addicionals que es considerin convenients.
5. La resolució de la petició ha de ser motivada i ha de descriure les condicions, si escau, en les quals l’admissió s’entén produïda.
La resolució d’admissió dels certificats no tindrà efectes fins a l’establiment de les connexions telemàtiques necessàries entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el servei de publicació de certificats
revocats del prestador de serveis de certificació. El prestador de serveis de certificació ha d’implantar un servei disponible permanentment, que permeti als
òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la consulta en línia de la validesa d’un certificat, així com l’actualització incremental
de la llista de certificats revocats per l’autoritat de certificació, utilitzant els
estàndards tècnics internacionals a l’efecte.
6. A través de l’adreça electrònica http//dgtic.caib.es s’ha de donar publicitat a la llista dels tipus de certificats electrònics admesos, així com dels prestadors de serveis de certificació que els poden expedir.
Article 10
Modificacions en les condicions de prestació del servei
1. Els prestadors de serveis de certificació tenen l’obligació de comunicar
a la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació la
intenció d’introduir modificacions en les condicions de prestació del servei.
2. La comunicació s’ha d’efectuar amb una antelació mínima d’un mes
respecte de la data prevista per al començament de l’aplicació de les modificacions esmentades. Si durant aquest termini no reben cap notificació de la conselleria competent en matèria de tecnologies de la informació, la modificació es
pot entendre acceptada.
Article 11
Auditoria del servei
1. La conselleria competent en matèria de tecnologies de la informació
podrà verificar en qualsevol moment, per si mateixa o per mitjà d’agents autoritzats, que l’expedició dels certificats o qualsevol altre aspecte dels sistemes de
signatura electrònica admesos s’està fent d’acord amb les condicions establertes
en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, en aquest
Decret i en la resolució d’admissió corresponent.
2. L’incompliment de les condicions previstes en l’apartat anterior, així
com la constància que un determinat sistema de signatura electrònica admès ha
deixat de complir els requisits tècnics o jurídics exigits per a la seva admissió,
o que aquests sistemes han quedat tècnicament obsolets i això suposi un risc per
a la seguretat de la informació o la identitat dels signants, podrà suposar, segons
els casos, la modificació, la suspensió o la revocació de la resolució d’admissió.
3. En tot cas, són causes de revocació les següents:
a) La falsedat en els documents presentats o en la informació aportada.
b) L’incompliment del document de pràctiques de certificació a què es
refereix l’article 19 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.
c) La variació substancial del document de pràctiques de certificació no
autoritzada, segons el que preveu l’article 10.
d) La modificació de les circumstàncies tècniques que hagin justificat
l’admissió i que les fa incompatibles amb aquesta, unida a la negativa o a la
impossibilitat d’adaptació dels sistemes de signatura electrònica.
4. El conseller competent en matèria tecnologies de la informació és l’òrgan competent per dictar, en un termini màxim de tres mesos comptadors des de
la verificació de l’incompliment de les condicions, i a proposta del director
general competent, les resolucions de modificació o revocació de les resolucions
d’admissió i, si pertoca, la seva suspensió.
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A més de la notificació al prestador de serveis, les resolucions han de ser
publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a l’adreça electrònica
(http//dgtic.caib.es)
Article 12
Finalització de l’activitat
1. Els prestadors de serveis de certificació tenen l’obligació de comunicar
a la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació, com
a mínim amb dos mesos d’antelació, la cessació de les seves activitats.
2. La direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació ha d’informar sobre la cessació d’aquests serveis, a l’adreça electrònica
(http//dgtic.caib.es), en un termini màxim de quinze dies, i ha d’especificar la
data d’inici dels efectes. A partir d’aquell moment, deixaran de ser admesos, als
efectes d’aquest Decret, els certificats emesos per aquella entitat.
Això no obstant, s’acceptaran els certificats emesos per l’entitat que ha
cessat en la prestació d’aquest servei quan, d’acord amb l’establert en l’article
21 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, els certificats expedits siguin assumits per un altre prestador de serveis de certificació
admès per la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació.
3. Quan un prestador de serveis cessi en la seva activitat sense haver-ho
comunicat a la direcció general competent en matèria de tecnologies de la informació, el conseller competent, a proposta del director general, ha de dictar, d’ofici i amb el tràmit d’audiència previ, resolució de revocació de l’admissió dels
certificats de l’entitat.
El contingut d’aquesta revocació s’ha de publicar a l’adreça electrònica,
(http//dgtic.caib.es), amb els mateixos efectes sobre els certificats que s’assenyalen en l’apartat segon anterior.
Disposició addicional primera
1. El procediment previst en l’article 9 d’aquest Decret podrà ser substituït per la formalització d’un conveni de col·laboració en els supòsits que es
tracti de certificats emesos per altres administracions públiques.
2. Aquest conveni de col·laboració s’ha de publicar en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears i també a l’adreça electrònica (http//dgtic.caib.es)
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El camp Subject del certificat ha de tenir, almenys, els atributs següents:
Persones físiques
Nacionalitat del titular
Llinatges (tal com consten en
el DNI)
Nom propi (tal com apareix en
el DNI)
NIF del titular

Persones jurídiques
Nacionalitat de la persona jurídica
Raó o denominació social
NIF de la persona jurídica
Llinatges del responsable (tal com apareixen
en el DNI)
Nom propi del responsable (tal com apareix
en el DNI)
NIF del responsable

Dades opcionals
Opcionalment, el camp Subject del certificat podrà tenir els atributs
següents:
Etiqueta
1.3.6.1.4.1.22896.1.1

1.3.6.1.4.1.22896.1.2

Descripció
Identificador únic assignat per la
direcció general competent en
matèria de tecnologies de la
informació
Número de registre de personal
de l’Administració autonòmica
de les Illes Balears

Aplicable a
Personal registrat per
la direcció general
competent en matèria de
tecnologies de lainformació
Personal adscrit a l’Administració de la Comunitat
Autònoma

Estructura recomanada
Es recomana que el contingut del camp Subject s’ajusti al format següent:
Etiqueta
Country
CommonName
Surname

Persones físiques
Nacionalitat (es)
Identitat del titular del certificat
Llinatges (tal com consten
en el DNI)

GivenName

Nom propi (tal com apareix en
el DNI)
NIF del titular sense espais ni
separadors

SerialNumber

Persones jurídiques
Nacionalitat (es)
Raó o denominació social
Llinatges del responsable
(tal com apareixen en el
DNI)
Nom propi del responsable
(tal com apareix en el DNI)
NIF del titular del certificat
(persona jurídica)

NIF del responsable

1.3.6.1.4.1.18838.1.1

—o—

Disposició addicional segona
Es faculta el conseller competent en matèria de tecnologies de la informació perquè, mitjançant ordre, modifiqui les longituds mínimes de clau a què
es refereix l’article 4.3 d’aquest Decret.

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Disposició transitòria única
1. En el termini màxim d’un any, comptador des de la data de publicació
d’aquest Decret, s’han d’adaptar en aquest Decret les normes autonòmiques
reglamentàries vigents que no s’ajustin a les seves disposicions.
2. Així mateix, i en el termini màxim d’un any comptador des de la data
de publicació d’aquest Decret, s’han d’adaptar les aplicacions existents a les
previsions de l’article 4.2.
Disposició final primera
S’autoritza el conseller competent en matèria de tecnologies de la informació perquè dicti les disposicions que siguin necessàries per al desplegament
i l’execució d’aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de desembre de 2006
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell

EL PRESIDENT,
Jaume Matas i Palou

ANNEX
Normes tècniques relatives al format i a la localització en què s’han de
consignar al certificat les dades d’identificació
Dades que s’hi han de consignar obligatòriament:

Num. 23169
Resolució del Rector del dia 18 de desembre de 2006 per la qual
es nomenen funcionaris de carrera els aspirant aprovats a les
proves selectives de promoció horitzontal interna per a personal
laboral fix, per a l’ingrés a cossos específics de funcionaris d’aquesta universitat.
Vista la proposta formulada pel tribunal qualificador de les proves selectives per a l’ingrés a cossos específics de funcionaris d’aquesta universitat, convocades per Resolució del dia 14 de juliol de 2006 (Butlletí Oficial de les Illes
Balears de 25 de juliol de 2006), i verificat que hi concorren els requisits exigits
a les bases de la convocatòria, aquest Rectorat, en ús de les atribucions que té
conferides d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, del Reial decret 364/1995, de
10 de març, i la base desena de les bases de la convocatòria, ha resolt:
Primer. Nomenar funcionaris de carrera d’aquesta universitat els aspirants
aprovats que s’indiquen a l’annex d’aquesta resolució.
Segon. La presa de possessió s’ha d’efectuar en el termini d’un mes a partir de la publicació de la present resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Tercer. De conformitat amb el que estableix l’article 13 del Reial decret
598/1985, de 30 d’abril, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, el personal objecte del present nomenament per a la presa
de possessió ha de fer la declaració a la qual es refereix el primer dels preceptes que s’hi esmenten, o la sol·licitud de compatibilitat prevista a l’article 10 de
la Llei 53/1984, de 26 de desembre.
Quart. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es
pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termi-

