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RESOLUCIÓ DE 10 DE JUNY DE 2003, DEL SECRETARI DE TELECOMUNI-
CACIONS I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ PER LA QUAL AUTORITZA LA 
PRESENTACIÓ DE PROJECTES TÈCNICS D’ICT EN SUPORT INFORMÀTIC 
VISATS DIGITALMENT.  
 
 
 
El Decret 84/1999, de 23 de març, pel qual s’atribueixen a la Direcció General de 
Radiodifusió i Televisió diverses funcions sobre les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels 
edificis. Aquestes funcions s’assignen a la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació mitjançant el Decret 355/2001, de 24 de desembre, pel 
qual es reestructuren parcialment diversos departaments de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
L’article 1.1 del Decret 84/1999 esmentat preveu que a la Secretaria de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació li corresponen les funcions, entre 
d’altres, de recepció i dipòsit de projectes tècnics i de certificacions o butlletins 
d’instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicacions.  
 
L’article 4.2 dels Decrets 116/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim 
jurídic i s’aprova la norma tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable i 117/2000, de 20 de març, pel qual s’estableix el règim jurídic i s’aprova la 
norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis 
per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i 
altres serveis de dades associats procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit, 
preveu la presentació d’un exemplar del projecte tècnic, acompanyat d’una còpia 
en suport informàtic davant aquesta Secretaria.  
 
Posteriorment, l’article 4.2 del Decret 122/2002, de 16 d’abril, pel qual es 
despleguen alguns aspectes del Reglament del registre d’instal·ladors de 
telecomunicacions de Catalunya, se’n modifiquen alguns preceptes i es fixen 
models de documents, disposa, a banda de reiterar la presentació d’un exemplar 
original del projecte tècnic i una còpia en suport informàtic davant aquesta 
Secretaria, preveu els formats en què haurà d’estar aquest exemplar informàtic.  
 
L’evolució tecnològica permet que, mitjançant el visat digital dels projectes tècnics 
signats pels enginyers titulats competents en matèria de telecomunicacions, hagi 
convertit el suport CD-ROM o DVD-ROM, que inclou el contingut d’aquests, en el 
veritable exemplar original, i del qual s’han d’extreure les còpies en suport paper 
necessàries. 
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D’altra banda, l’article 45.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic  
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, preveu que 
les administracions públiques han d’impulsar la utilització i aplicació de les 
tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, per desenvolupar la seva 
activitat i exercir les seves competències, amb les limitacions que estableixen la 
Constitució i les lleis a la utilització d’aquests mitjans. 
 
L’article 45.2 d’aquesta norma autoritza als ciutadans a relacionar-se amb les 
administracions públiques per exercir els seus drets amb tècniques i mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics, quan sigui compatible amb els mitjans tècnics 
de què disposen i es respectin les garanties i els requisits previstos en cada 
procediment.  
 
Finalment, l’article 4.1 del Decret 360/1999, de 27 de desembre, pel qual s’aprova 
el Reglament del Registre d’Instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya, 
obliga a garantir l’autenticitat, la integritat i la conservació dels documents que es 
transmetin per via electrònica, informàtica i telemàtica.  
 
 
Per tot això,  
 
RESOLC,  
 
Autoritzar la presentació de projectes tècnics d’infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés al servei de telecomunicacions en els edificis 
únicament en suport informàtic, sempre que aquest estigui validat convenientment, 
mitjançant el visat digital, emès pel col·legi professional corresponent, garantint 
d’aquesta manera la seva autenticitat, integritat i conservació.  

 

Jordi Alvinyà i Rovira 
 
Barcelona, 10 de juny de 2003 
 
 
 
 
 
 

 


