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Secretaria General
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Acord del Consell de Govern relatiu a la política d’identificació i signatura electrònica de la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Mitjançant el reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la UPC, aprovat per acord
núm. 16/2013, de 30 de gener, la UPC va regular, entre d’altres aspectes, els sistemes
electrònics d’identificació de la identitat i acreditació de la voluntat tant pels membres de la
comunitat universitària com per a la resta de persones que es relacionen amb la Universitat.
L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, norma que pretén implantar una Administració totalment
electrònica i interconnectada, millorant l’agilitat dels procediments, fa necessari donar un pas
endavant en aquesta matèria i per tant, partint del reglament esmentat, definir la política
d’identificació i signatura de la UPC d’acord amb les noves previsions de l’esmentada Llei.
Per tal de facilitar la implementació de les previsions de la Llei amb les garanties necessàries, i
considerant que la Llei dona un ampli marge de definició de les polítiques d’identificació i
signatura electrònica a cada Administració, el sistema arbitrat per la UPC parteix del
reconeixement d’Identitat UPC als membres de la comunitat universitària, consistent en un
sistema de usuari i contrasenya prèvia comprovació de la identitat de la persona. Pel que fa als
tercers, s’estableixen mecanismes d’addicionals de garantia per a llur identificació així com, en
tots els casos, per garantir l’autenticitat i la integritat dels documents.
D’acord amb les consideracions anteriors, fent ús de les competències atribuïdes per la legislació
vigent, el Consell de Govern reunit en data 23 de maig de 2017

ACORDA:
Aprovar la Política d’Identificació i Signatura Electrònica de la Universitat Politècnica de
Catalunya, d’acord amb les següents previsions

Article 1. Identificació Electrònica
1. Per tal de relacionar‐se electrònicament amb la Universitat, les persones membres de la
comunitat universitària de la UPC, és a dir, el personal docent i investigador, el personal
d’administració i serveis i els estudiants matriculats a la UPC es podran identificar davant les
interfícies electròniques de la UPC:
a) Mitjançant qualsevol sistema basat en certificats electrònics reconeguts admesos per
la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/sobre‐la‐seu/certificats‐acceptats) .
b) Mitjançant un sistema de claus concertades basat en usuari i contrasenya, facilitat per
la pròpia UPC en el moment d’atorgar la Identitat UPC.
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2. Les persones que no formin part de la comunitat universitària es podran identificar davant les
interfícies electròniques:
a) Mitjançant qualsevol sistema basat en certificats electrònics reconeguts admesos per la
UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/sobre‐la‐seu/certificats‐acceptats)
b) Mitjançant qualsevol altre sistema admès per la Universitat que pugui garantir la
identificació de la persona, així com l’autenticitat i integritat dels documents electrònics.
Aquests efectes es considerà vàlida la utilització d’un sistema de claus concertades basat
en usuari i contrasenya, facilitat per la Universitat.

Article 2. Signatura electrònica
1. S’exigirà la signatura quan s’hagi d’acreditar la voluntat i consentiment dels interessats en un
procediment. En concret per a:
a) Formular sol∙licituds.
b) Presentar declaracions responsables o comunicacions.
c) Interposar recursos.
d) Desistir d’accions.
e) Renunciar a drets.
f) Signar contractes.
g) Signar convenis.
2. La signatura electrònica dels membres de la comunitat universitària de la UPC es podrà
realitzar:
a) Mitjançant qualsevol sistema basat en certificats electrònics reconeguts admesos per la
UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/sobre‐la‐seu/certificats‐acceptats)
b) Mitjançant el sistema de claus concertades basat en usuari i contrasenya, facilitat per la
pròpia UPC en el moment d’atorgar la Identitat UPC, al qual s’afegirà un codi addicional
i el segell d’òrgan UPC per tal de garantir l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat
i consentiment, així com la integritat i la inalterabilitat del document.
c) En alguns tràmits, validacions o signatures de documents que determini la Universitat
bastarà amb sistema d’usuari i contrasenya.
3. En el cas de persones que no formin part de la comunitat universitària la signatura es podrà
realitzar:
a) Mitjançant qualsevol sistema basat en certificats electrònics reconeguts admesos per la
UPC (https://seuelectronica.upc.edu/ca/sobre‐la‐seu/certificats‐acceptats).
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b) També es podrà realitzar mitjançant un sistema de claus concertades basat en usuari i
contrasenya facilitat per la pròpia UPC, prèvia comprovació de la identitat, al qual
s’afegirà un codi addicional i un segell d’òrgan de la Universitat per tal de garantir
l’autenticitat de l’expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la integritat i
la inalterabilitat del document.

Article 3. Tràmits electrònics.
En la seu electrònica de la UPC (https://seuelectronica.upc.edu/) es publicaran i es mantindrà
actualitzada la relació de tràmits que es poden realitzar electrònicament a la UPC, indicant el
sistema d’identificació i signatura en cada cas.

Disposició final. Entrada en vigor.
Les previsions contingudes en el present acord entraran en vigor l’endemà de la seva aprovació
pel Consell de Govern.
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