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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
8048 Reial decret 668/2015, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 

1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

El Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, necessita una modificació 
doble, d’una banda, als efectes d’ampliar l’àmbit d’aplicació del registre electrònic 
d’apoderaments, amb l’habilitació perquè pugui admetre qualsevol tipus d’apoderaments 
per actuar davant l’Administració General de l’Estat i els seus organismes que hi estan 
vinculats o en depenen i, de l’altra, permetre el certificat electrònic amb garanties de 
seguretat per als empleats públics al servei de l’Administració General de l’Estat i dels 
seus organismes públics que hi estan vinculats o en depenen, quan, per raó de 
competència, utilitzin informació classificada o estiguin destinats a la seguretat pública o a 
la defensa nacional.

Pel que fa a la primera modificació, el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, a 
l’article 15 crea el registre electrònic d’apoderaments per actuar electrònicament davant 
l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics que hi estan vinculats o en 
depenen. L’apartat 1 de l’article esmentat limita l’àmbit d’aquest registre als efectes 
exclusius de l’actuació electrònica davant l’Administració General de l’Estat. Es fa 
necessari així eliminar aquesta limitació del registre, i ampliar el seu àmbit a qualsevol 
actuació administrativa, independentment del canal pel qual aquesta es porti a terme.

Quant a la modificació següent, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura 
electrònica, estableix a l’article 4.4 que la utilització de la signatura electrònica en les 
comunicacions que afectin la informació classificada, la seguretat pública o la defensa 
nacional s’ha de regir per la seva normativa específica. L’article 17.3 de la mateixa Llei 
disposa que els prestadors de serveis de certificació que consignin un pseudònim al 
certificat electrònic a sol·licitud del signant han de constatar la seva veritable identitat i 
conservar la documentació que l’acrediti. Els prestadors de serveis de certificació estan 
obligats a revelar la identitat dels signants quan ho sol·licitin els òrgans judicials en 
l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes i en els altres supòsits previstos en què així 
es requereixi, segons el que disposa l’article 11.2 la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En aquest sentit, l’article 13.5 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, assenyala que 
els prestadors de serveis de certificació poden efectuar les actuacions de comprovació que 
preveu aquest article per si mateixos o per mitjà d’altres persones físiques o jurídiques, 
públiques o privades, i n’és responsable, en tot cas, el prestador de serveis de certificació. 
No obstant això, i d’acord amb el que disposa l’article 22.3 del Reial decret 1671/2009, de 
6 de novembre, actualment un prestador de serveis de certificació no pot expedir certificats 
d’empleat públic consignant únicament un pseudònim, que coincidiria, sense perjudici 
d’utilitzar altres identificadors, amb el número d’identificació professional dels empleats 
públics destinats a la seguretat pública, a la defensa nacional o que utilitzin informació 
classificada com els membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, el personal de 
les Forces Armades o el personal estatutari del Centre Nacional d’Intel·ligència.

El compliment de les funcions legals atribuïdes a aquestes institucions i organismes 
públics, així com la utilització, si s’escau, d’informació classificada per a aquest compliment, 
fa necessari que en aquests àmbits la signatura electrònica del personal al servei 
d’aquelles institucions no estigui basada en un certificat electrònic vinculat al nom i els 
cognoms del titular i al seu número de document nacional d’identitat, requisits que 
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actualment i sense cap excepció exigeix l’esmentat article 22 Reial decret 1671/2009, de 
6 de novembre.

Per aquestes raons, es fa necessària la modificació d’aquest precepte, i s’afegeix un 
nou apartat que permeti l’ús del certificat electrònic d’empleat públic mitjançant un 
pseudònim. Aquesta reforma compatibilitza aquesta facultat d’expedir certificat d’empleat 
públic amb les obligacions de revelar la veritable identitat dels funcionaris i empleats 
públics afectats en el cas que la requereixin els òrgans judicials en l’exercici de les seves 
funcions o segons el que preveu l’article 11.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre.

En virtut d’això, a proposta conjunta del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques 
i del ministre d’Indústria, Energia i Turisme, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del dia 17 de juliol de 2015,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans 
als serveis públics.

El Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, es modifica 
en els termes següents:

U. Es modifica la denominació de l’article 15, que queda redactada de la manera 
següent:

«Article 15. Registre electrònic d’apoderaments per actuar davant l’Administració 
General de l’Estat i els seus organismes públics que en depenen o hi estan 
vinculats.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 15, que queda redactat de la manera següent:

«1. Als efectes de l’actuació administrativa davant l’Administració General de 
l’Estat i els seus organismes públics que hi estan vinculats o en depenen i sense 
caràcter de registre públic, es crea, en el seu àmbit, el registre electrònic 
d’apoderaments. En aquest es poden fer constar totes les representacions que els 
interessats atorguin a tercers per actuar en nom seu davant l’Administració General 
de l’Estat i els seus organismes públics que hi estan vinculats o en depenen.»

Tres. S’afegeix un apartat 4 a l’article 22 amb la redacció següent:

«4. Els continguts que especifica l’apartat anterior no són exigibles per als 
certificats que s’utilitzin en les actuacions que efectuades per mitjans electrònics 
afectin la informació classificada, la seguretat pública o la defensa nacional o altres 
actuacions, en què estigui legalment justificat l’anonimat per dur-les a terme. En 
aquests casos, els prestadors de serveis de certificació poden consignar en el 
certificat electrònic, a petició de l’Administració sol·licitant, un pseudònim. Aquests 
certificats es denominen certificats electrònics d’empleat públic amb pseudònim. 
Tenen idèntic ús, capacitat i funcionalitat que el certificat electrònic d’empleat públic 
i, almenys, el contingut següent:

a) Descripció del tipus de certificat en què s’ha d’incloure la denominació 
“certificat electrònic d’empleat públic amb pseudònim”.

b) Pseudònim del titular del certificat, que consisteix en el seu número 
d’identificació professional o un altre indicador proporcionat per l’Administració 
corresponent.

c) Òrgan o organisme públic en què presta serveis el titular del certificat.
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d) Número d’identificació fiscal de l’òrgan o organisme públic en què presta els 
seus serveis el titular del certificat.

Els òrgans judicials i altres òrgans i persones legitimades poden sol·licitar que 
se’ls reveli la identitat dels signants amb certificat electrònic d’empleat públic amb 
pseudònim, en els casos que preveu l’article 11.2 de la Llei orgànica 15/1993, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En aquest cas, el 
prestador de serveis de certificació ha d’actuar de conformitat amb el que preveu la 
Llei 59/2003, de 19 de desembre.»

Disposició addicional única. No-increment de despesa pública.

Les mesures que conté aquest Reial decret s’han d’atendre amb els mitjans personals 
i materials existents en el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i en cap cas pot 
generar un increment de despesa pública.

Disposició transitòria única. Adequació dels sistemes tecnològics.

S’ha de procedir a l’adaptació dels sistemes tecnològics existents a l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret, en un termini de dotze mesos següents a l’entrada en vigor 
esmentada.

Disposició final primera. Títol competencial habilitador.

Aquest Reial decret s’empara en la competència que l’article 149.1.18a de la 
Constitució atribueix a l’Estat per dictar les bases del règim jurídic de les administracions 
públiques.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 17 de juliol de 2015.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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