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Altres anuncis – Hisenda i política fiscal
ACORD de la Comissió de Govern de 10 de novembre, pel qual s'aprova com
a sistema d'informació el mòdul del “SAP HISENDA”.
“(07-2022) Aprovar com a sistema d'informació el mòdul del SAP HISENDA per generar i

signar electrònicament les relacions de resolucions d'aprovació relatives a les sancions
administratives de l'Ajuntament de Barcelona i el seu grup municipal, format per les seves
entitats vinculades o dependents, així com per poder signar electrònicament les relacions de
resolucions d'aprovació de les liquidacions, anul·lacions, cancel·lacions, fraccionaments i/o
ajornament i suspensió de càrrecs que l'IMH en gestiona el cobrament, les provisions de
constrenyiment i diligencies d'embargament dictades per l'IMH, el nombre i import dels
dipòsits de guals constituïts i els moviments comptables gestionats per l'Institut Municipal
d'Hisenda (IMH), d'acord amb els informes que consten a l'expedient; aprovar els sistemes
d'actuació administrativa automatitzada que es relacionen a continuació, d'acord la descripció
informativa i tècnica de les actuacions que consta com Annex I: - Per la incoació, imposició
sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors
per infracció de les ordenances municipals, (ordenança municipal de medi ambient, usos de la
via Pública, entre altres), normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments
públics, en el seu àmbit competencial - Per la incoació, imposició de sanció, resolució
d'al·legacions i recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors per infracció de les
ordenances municipals d'usos de la via pública, ordenança general de medi ambient i altra
normativa de la seva competència (en el seu àmbit competencial). - Per la incoació, imposició
sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors
per infracció de l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a
l'espai públic de Barcelona i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de seguretat
ciutadana (en el seu àmbit competencial). - Per la incoació, imposició sanció i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de l'ordenança de protecció i venda d'animals
i altra de la seva competència. - Per la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i
recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors per infracció de la normativa de
trànsit que detreuen punts - Per la incoació, imposició de sanció, resolució al·legacions i
recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors per infracció de la normativa
sanitària.- Per la incoació, imposició de sanció, resolució al·legacions i recursos i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de
protecció de seguretat ciutadana (en el seu àmbit competencial). - Per la incoació, imposició
de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors
per infracció de la normativa de trànsit que no detreuen punts. Establir l'Institut Municipal
d'Informàtica com a responsable de les especificacions, programació, manteniment,
supervisió, control de qualitat i, en el seu cas, auditoria del sistema d'informació i del seu codi
font en relació a les actuacions administratives automatitzades; publicar el present acord a la
Gaseta Municipal i a la Seu Electrònica Municipal.".
Barcelona, 11 de novembre de 2022. El cap dels Serveis Jurídics-Secretaria IMH, Enric Benito
i Puigdomènech.
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Descripcions informatives de l'Annex I:
F 1.1.1.D9G
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions. Expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals,
(ordenança municipal de medi ambient, usos de la via Pública, entre altres),
normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en el seu
àmbit competencial
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Ateses les ordenances municipals, entre altres, l'ordenança municipal de medi ambient, usos
de la via Pública, normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics,
ordenança de condicions contra incendis, en el seu àmbit competencial, l'ordenança de
procediment sancionador de Barcelona i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
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RESOLC:
Primer: Objecte
Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en els procediments sancionadors
per infracció de les ordenances municipals (ordenança municipal de medi ambient, usos de la
via Públic, entre altres), normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics,
en el seu àmbit competencial.
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i
anul·lació de sancions
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular del Departament de Serveis Jurídics
Secretaria del Districte.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
el/la gerent del Districte i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació, a petició de l'òrgan
responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és el/la
gerent del Districte (infracció inferior a 6.000 euros i durada inferior a 3 mesos).
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Primera Tinència
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
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Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta Municipal.
F 1.1.1.D9R
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions. Expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals,
(ordenança municipal de medi ambient, usos de la via Pública, entre altres),
normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en el seu
àmbit competencial
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Ateses les ordenances municipals, entre altres, l'ordenança municipal de medi ambient, usos
de la via Pública, normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics,
ordenança de condicions contra incendis, en el seu àmbit competencial, l'ordenança de
procediment sancionador de Barcelona i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
RESOLC:
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Primer: Objecte
Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en els procediments sancionadors
per infracció de les ordenances municipals (ordenança municipal de medi ambient, usos de la
via Públic, entre altres), normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics,
en el seu àmbit competencial.
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i
anul·lació de sancions.
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular del Departament de Serveis Jurídics
Secretaria del Districte.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
el/la gerent del Districte i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació, a petició de l'òrgan
responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és el/la
Regidor/a del Districte (infracció superior 6.000 euros i durada superior a 3 mesos).
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Primera Tinència
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.

5
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
14 de novembre del 2022

CSV: 7ba3-f493-a454-e447

F 1.1.2.D1G
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals,
(ordenança municipal de medi ambient, usos de la via Pública, entre altres),
normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en el seu
àmbit competencial
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Ateses les ordenances municipals, entre altres, l'ordenança municipal de medi ambient, usos
de la via Pública, normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics,
ordenança de condicions contra incendis, en el seu àmbit competencial, l'ordenança de
procediment sancionador de Barcelona i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
RESOLC:
Primer: Objecte
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Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en els procediments sancionadors
per infracció de les ordenances municipals (ordenança municipal de medi ambient, usos de la
via Públic, entre altres), normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics,
en el seu àmbit competencial.
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: Incoació, imposició sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de
sancions.
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular del Departament de Serveis Jurídics
Secretaria del Districte.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
el/la gerent del Districte i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació, a petició de l'òrgan
responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta resolució, és el/la
gerent del Districte (infracció inferior a 6.000 euros i durada inferior a 3 mesos).
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Primera Tinència
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
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F 1.1.2.D1R
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals,
(ordenança municipal de medi ambient, usos de la via Pública, entre altres),
normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, en el seu
àmbit competencial
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Ateses les ordenances municipals, entre altres, l'ordenança municipal de medi ambient, usos
de la via Pública, normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics,
ordenança de condicions contra incendis, en el seu àmbit competencial, l'ordenança de
procediment sancionador de Barcelona i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
RESOLC:
Primer: Objecte
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Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en els procediments sancionadors
per infracció de les ordenances municipals (ordenança municipal de medi ambient, usos de la
via Públic, entre altres), normativa d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics,
en el seu àmbit competencial
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions.
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular del Departament de Serveis Jurídics
Secretaria del Districte.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
la Gerència del Districte i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació, a petició de l'òrgan
responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta resolució, és el/la
Regidor/a de Districte (infracció superior 6.000 euros i durada superior a 3 mesos).
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Primera Tinença
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
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F 1.2
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions. Expedients sancionadors per infracció de les ordenances municipals
d'usos de la via pública, ordenança general de medi ambient i altra normativa de la
seva competència (en el seu àmbit competencial).
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Atesa l'ordenança d'usos de la via pública de Barcelona, l'ordenança de medi ambient de
Barcelona, l'ordenança del procediment sancionador de Barcelona i la Llei 39/2015, d'1
d'octubre.
RESOLC:
Primer: Objecte
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Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en els procediments sancionadors
per infracció de les ordenances municipals d'usos de la via pública, ordenança general de
medi ambient i altra normativa de la seva competència (en el seu àmbit competencial).
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i
anul·lació de sancions
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular de la Direcció d'Assessorament de Serveis
Jurídics de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
la Direcció d'Assessorament de Serveis Jurídics de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme,
Infraestructures i Mobilitat i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació, a petició de l'òrgan
responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions dels procediments ordinaris, l'òrgan responsable, als
efectes d'impugnació de l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant
aquesta resolució, és la Segona Tinença d'Alcaldia.
I en relació als recursos de reposició dels procediments ordinaris, l'òrgan responsable, als
efectes d'impugnació de l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant
aquesta Resolució, és la Primera Tinència d'Alcaldia.
Actualment, en relació a les al·legacions dels procediments simplificats, l'òrgan responsable,
als efectes d'impugnació de l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant
aquesta Resolució, és el/la gerent d'Ecologia Urbana.
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I en relació als recursos de reposició dels procediments simplificats, l'òrgan responsable, als
efectes d'impugnació de l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant
aquesta Resolució, és la Segona Tinència d'Alcaldia.
Per delegació d'alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
F 1.3
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de l'ordenança de mesures per
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona i Llei
orgànica de seguretat ciutadana (en el seu àmbit competencial).
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
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Atesa la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de seguretat ciutadana,
l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de
Barcelona, l'ordenança de procediment sancionador de Barcelona i la Llei 39/2015, d'1
d'octubre.
RESOLC:
Primer: Objecte
Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en el procediment sancionador per
infracció de l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai
públic de Barcelona i Llei orgànica de seguretat ciutadana (en el seu àmbit competencial).
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular de la Direcció de Serveis de Drets de
Ciutadania.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació,
a petició de l'òrgan responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal
d'Informàtica.
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és el/la
Regidor/a de Districte.
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I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Primera Tinença
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
F 1.4
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per Incoació, imposició sanció i anul·lació de sancions. Expedients sancionadors per
infracció de l'ordenança de protecció i venda d'animals i altra de la seva
competència.
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Ateses l'ordenança municipal de protecció, tinença i venda d'animals, l'ordenança de
procediment sancionador de Barcelona i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
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RESOLC:
Primer: Objecte
Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en els procediments sancionadors
per infracció per infracció de l'ordenança de protecció i venda d'animals i altra de la seva
competència
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i
anul·lació de sancions
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular de Departament de Gestió i Protecció
Animal
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon al
Departament de Gestió i Protecció Animal i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació a
petició de l'òrgan responsable del procediment correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Tercera
Tinència d'alcaldia.
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Primera Tinència
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
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F 1.5.1
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions. Expedients sancionadors per infracció de la normativa de trànsit que
detreuen punts
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Atesa l'ordenança de circulació, vehicles i vianants de l'Ajuntament de Barcelona, el RD
6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària i el RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament general de circulació i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
RESOLC:
Primer: Objecte
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Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en el procediment sancionador per
infracció de la normativa de trànsit que detreuen punts
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i
anul·lació de sancions.
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular de la Direcció de Serveis d'Assessorament
Jurídic de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
la Gerència de Seguretat i Prevenció i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació, a petició
de l'òrgan responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és el/la
Regidor/a de Mobilitat.
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Segona Tinència
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
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F 1.5.2
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició de sanció, resolució al·legacions i recursos i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de la normativa sanitària
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Atesa la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, DL 27/2020, de 13 de juliol, el DL
30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el procediment sancionador específic per
l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisis
sanitària provocada per la COVID 19, LO 4/1981, d'1 de juny, RD 463/2020, de 14 de març,
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.
RESOLC:
Primer: Objecte
Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en el procediment sancionador per
infracció de la normativa sanitària.
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Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició de sanció, resolució al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions.
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular de la Direcció de Serveis d'Assessorament
Jurídic de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
la persona titular de la Gerència de Seguretat i Prevenció i, si escau, l'auditoria del sistema
d'informació, a petició de l'òrgan responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal
d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la
persona titular de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Primera Tinència
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
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F 1.5.3
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició de sanció, resolució al·legacions i recursos i anul·lació de
sancions. Expedients sancionadors per infracció de la Llei orgànica de seguretat
ciutadana
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Atesa la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana així com
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.
RESOLC:
Primer: Objecte
Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en el procediment sancionador per
infracció de la Llei orgànica de seguretat ciutadana
Segon: Actuació administrativa automatitzada
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El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: incoació, imposició de sanció, resolució al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions.
Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular de la Direcció de Serveis d'Assessorament
Jurídic de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
la Gerència de Seguretat i Prevenció i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació, a petició
de l'òrgan responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és el/la
titular de la gerència de Seguretat i Prevenció.
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, és la Primera Tinència
d'Alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
F 1.6.1
Resolució per la qual s'estableix el sistema d'actuació administrativa automatitzada
per la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i anul·lació
de sancions. Expedients sancionadors per infracció de la normativa de trànsit que
no detreuen punts
L'ús de les tecnologies de la informació a les administracions públiques permet la realització
d'actuacions automatitzades. De conformitat amb l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1
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d'octubre, de règim jurídic del sector públic, és actuació automatitzada qualsevol acte o
actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una Administració Pública
en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de manera directa
un empleat públic.
L'esmentat article disposa que s'ha d'establir prèviament l'òrgan o òrgans competents, segons
els casos, per a la definició de les especificacions, programació, manteniment, supervisió i
control de qualitat i, s'escau, auditoria del sistema d'informació i del seu codi font, amb la
indicació de l'òrgan que ha de ser considerat responsable als efectes d'impugnació. L'article
42 del mateix text legal estableix que, en l'exercici de la competència en la actuació
administrativa automatitzada, cada Administració Pública pot determinar com a supòsits
d'utilització dels sistemes de signatura electrònica la utilització del segell electrònic, basat en
un certificat electrònic reconegut o qualificat, que reuneixi els requisits exigits per la
normativa de signatura electrònica, o bé un sistema de codi segur de verificació (CSV).
En aquest sentit, l'article 44 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya també disposa que només són
susceptibles d'actuació administrativa automatitzada els actes que es puguin adoptar amb
una programació basada en criteris i paràmetres objectius. L'actuació administrativa
automatitzada no afecta la titularitat de la competència dels òrgans administratius ni les
competències atribuïdes per a resoldre els recursos administratius.
L'Ordenança reguladora de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, aprovada
per acord del Consell Municipal de 21 de desembre de 2018, estableix a l'article 35 que per
desenvolupar una activitat en règim d'actuació administrativa automatitzada, s'ha d'establir,
a través d'una norma específica, l'òrgan o els òrgans responsables de la definició de les
especificacions tècniques, la programació del sistema, el manteniment, la supervisió i
l'auditoria, així com l'òrgan responsable de l'actuació en cas d'impugnació.
Atesa l'ordenança de circulació, vehicles i vianants de l'Ajuntament de Barcelona, el
RD 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, el RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s'aprova
el Reglament general de circulació i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques.
RESOLC:
Primer: Objecte
Establir el sistema d'actuació administrativa automatitzada en el procediment sancionador per
infracció de la normativa de trànsit
Segon: Actuació administrativa automatitzada
El sistema d'actuació administrativa automatitzada s'estableix pels actes administratius i
tràmits següents: la incoació, imposició de sanció, resolució d'al·legacions i recursos i
anul·lació de sancions.
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Tercer: Òrgan competent de la tramitació de l'acte administratiu objecte d'actuació
administrativa automatitzada
L'òrgan competent en relació amb l'acte objecte de l'actuació administrativa automatitzada
prevista en aquesta resolució es la persona titular de la Direcció de Recaptació i Sancions de
l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona
Quart: Sistema de signatura electrònica
El sistema de signatura electrònica utilitzat per dur a terme l'actuació administrativa
automatitzada és el segell electrònic.
L'Ajuntament de Barcelona és el titular del segell electrònic que reuneix els requisits exigits
per la legislació sobre signatura electrònica i la resta de la normativa aplicable, per identificar
i autenticar l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada.
Cinquè: Òrgan competent per definir el sistema d'informació.
La definició de la programació, el manteniment, la supervisió i control de qualitat correspon a
l'Institut Municipal d'Hisenda i, si escau, l'auditoria del sistema d'informació, a petició de
l'òrgan responsable del procediment, correspon a l'Institut Municipal d'Informàtica
Sisè: Òrgan competent a efectes d'impugnació de l'actuació automatitzada
Caldrà tenir present en el seu cas, els canvis en la distribució competencial corresponent.
Actualment, en relació a les al·legacions, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de
l'actuació administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, són els/les
Regidors/es de Districte o Mobilitat.
I en relació als recursos, l'òrgan responsable, als efectes d'impugnació de l'actuació
administrativa automatitzada establerta mitjançant aquesta Resolució, actualment és la
Segona Tinència d'alcaldia.
Setè: Entrada en vigor
Aquesta Resolució entra en vigor el dia següent de la seva publicació a la Gaseta municipal.
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