Resolución de la Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Barcelona de fecha 6 de mayo de
2014, por la que se aprueba el uso de claves
concertadas para los trámites relacionados con
el procedimiento de aguada en la sede
electrónica de la Autoridad Portuaria de
Barcelona. Exp. 143/14.

Resolució de la Presidència de la Autoridad
Portuaria de Barcelona
Barcelona de data 6 de maig de
2014, per la qual s'aprova l'ús de claus
concertades per als tràmits relacionats amb el
procediment d’aiguada a la seu electrònica de
l'Autoritat Portuària de Barcelona. Exp.
143/14.

En fecha 10 de mayo de 2012, el Sr. Presidente
de la Autoridad Portuaria de Barcelona, previo
informe del Consejo Superior de Administración
Electrónica, aprobó el sistema de firma
electrónica de clave concertada para
actuaciones en la sede electrónica de esta
entidad. Ha de determinarse en qué
procedimientos puede utilizarse ese sistema.

En data 10 de maig de 2012, el Sr. President
de l'Autoritat Portuària de Barcelona, previ
informe del Consell Superior d'Administració
Electrònica, va aprovar el sistema de signatura
electrònica de clau concertada per a
actuacions a la seu electrònica d'aquesta
entitat. Ha de determinar-se en quins
procediments pot utilitzar-se aquest sistema.

Por resolución de 14 de mayo de 2012 el Sr.
Presidente de la Autoridad Portuaria de
Barcelona aprobó el uso de estas claves para
tramitaciones relativas al transporte terrestre
de contenedores. (Exp. 158/12).

Per resolució de 14 de maig de 2012 el Sr.
President de l'Autoritat Portuària de
Barcelona va aprovar l'ús d'aquestes claus per
a tramitacions relatives al transport terrestre
de contenidors. (Exp. 158/12).

En fecha 2 de mayo de 2014, vista la propuesta
conjunta del Jefe de Conservación y Ayudas a
la Navegación y de la Directora de Sistemas de
Información, de fecha 28 de abril de 2014, la
Dirección General consideró que debía
aprobarse el uso de claves concertadas
también para los trámites relacionados con el
procedimiento de aguada. (Exp. 53/14).

En data 2 de maig de 2014, vista la proposta
conjunta del cap de Conservació i Ajuts a la
Navegació i de la directora de Sistemes
d’Informació, de data 28 d'abril de 2014, la
Direcció General va considerar que s'havia
d'aprovar l'ús de claus concertades també per
als tràmits relacionats amb el procediment
d'aiguada. (Exp. 53/14).

Por todo ello y de conformidad con la Per tot això i de conformitat amb la proposta
propuesta del Director General, de fecha 2 de del director general, de data 2 de maig de
2014, HE RESOLT:
mayo de 2014, HE RESUELTO:
PRIMERO.- APROBAR el uso de clave
concertada en la Sede Electrónica de la
Autoridad Portuaria de Barcelona para el
trámite de solicitud de aguada a buques.

PRIMER.- APROVAR l'ús de clau concertada a
la Seu Electrònica de l'Autoritat Portuària de
Barcelona per al tràmit de sol·licitud
d'aiguada a vaixells.

El objetivo de aprobar el uso de claves
concertadas para los trámites indicados, es el
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de mejorar la productividad y competitividad
del sector portuario en el Puerto de Barcelona,
facilitando el acceso a la realización de
trámites electrónicos al mayor número posible
de interesados, algunos de los cuales fuera del
estado Español.
De conformidad con la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos, la utilización de la
clave concertada tendrá carácter voluntario. El
consentimiento de los interesados para el uso
de este sistema de firma se producirá mediante
su registro previo como usuarios. En la web de
la Autoridad Portuaria de Barcelona se
encuentra el procedimiento actualizado para
solicitar el uso de clave concertada.

L'objectiu d'aprovar l'ús de claus concertades
per als tràmits indicats, és el de millorar la
productivitat i competitivitat del sector
portuari al Port de Barcelona, facilitant l'accés
a la realització de tràmits electrònics al major
nombre possible d'interessats, alguns dels
quals fora de l'estat Espanyol.

De conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d'accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics, la utilització de la clau
concertada tindrà caràcter voluntari. El
consentiment dels interessats per a l'ús
d'aquest sistema de firma es produirà
mitjançant el seu registre previ com usuaris.
En la web de l'Autoritat Portuària de
Barcelona es troba el procediment actualitzat
SEGUNDO.-ORDENAR al Sr. Secretario General
per sol·licitar l'ús de clau concertada.
que proceda a la publicación de esta resolución
en la Sede Electrónica de la Autoridad SEGON. -ORDENAR al Sr. Secretari General
Portuaria de Barcelona, de acuerdo con lo que procedeixi a la publicació d'aquesta
dispuesto en el artículo 4 de la resolución de resolució a la Seu Electrònica de l'Autoritat
14 de mayo de 2012 de esta Presidencia por la Portuària de Barcelona, d'acord amb el
que se aprueba el sistema de firma electrónica disposat a l'article 4 de la resolució de 14 de
de clave concertada para actuaciones en la maig de 2012 d'aquesta Presidència per la
sede electrónica de la Autoridad Portuaria de qual s'aprova el sistema de signatura
electrònica de clau concertada per a
Barcelona.
actuacions a la seu electrònica de l'Autoritat
Portuària de Barcelona.
Barcelona, 6 de mayo de 2014.
Barcelona, 6 de maig de 2014
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