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RESOLUCIO DE LA RECTORA PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN CRITERIS EXCEPCIONALS PER A L’ÚS
DELS SISTEMES D’IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA EN EL DECURS DE LA VIGÈNCIA
DE L’ESTAT D’ALARMA DECREAT A CAUSA DE LA PANDÈMIA DE COVID-19

La declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 ,
realitzada mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març , ha comportat, entre d’altres, el
tancament de l’accés a les oficines públiques, la qual cosa impossibilita la gestió presencial de
tràmits per part de totes les persones que conformen la comunitat universitària.
Vista la Instrucció de la gerència núm. 3/2020 respecte a l’organització dels serveis davant
l'emergència sanitària decretada a causa del Covid-19 mitjançant la qual s’acorda la suspensió
temporal de l’activitat presencial de la UAB i el tancament dels edificis del campus.
Així mateix, la Instrucció de la rectora 3/2020 dictada en data 16 de març de 2020 acorda la
suspensió temporal dels convenis de pràctiques externes (curriculars i extracurriculars) fins que
es deroguin les mesures extraordinàries per a la contenció del coronavirus SARS-CoV-2. 2.
Altrament, aquesta Instrucció preveu que no s’aplicarà aquesta suspensió als convenis de
pràctiques acadèmiques externes subscrits amb aquelles entitats que puguin assegurar el
normal desenvolupament de les activitats formatives de manera no presencial, i amb tota
seguretat.
Vista la instrucció 6/2020, aprovada pel Consell de Govern de data 16 d’abril, per a la finalització
del curs acadèmic 2019-2020 en el marc de la situació de crisi ocasionada per la COVID-19
L’exposat en els anterior paràgrafs suposa que els serveis digitals siguin la única via d’accés per
gestionar tràmits amb la Universitat, es tracti o no de persones amb l’obligació de relacionar-se
electrònicament amb la Administració. Davant aquesta situació d’excepcionalitat, es requereix
una certa flexibilització dels criteris de general de l’ús de mecanismes d’identificació i signatura
electrònica establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques pel que fa a la signatura de convenis de pràctiques curriculars
dels estudis de grau de la UAB.
Les mesures, de caràcter excepcional que es recullen en aquesta resolució, s'habiliten fins a la
finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

És per això que, RESOLC:
1. Habilitar la signatura manuscrita digitalitzada dels convenis de pràctiques curriculars
d’estudis de grau de la UAB per part dels estudiants.
2. Els estudiants afectats hauran de presentar, un cop s’aixequi l’estat d’alarma, una declaració
responsable segons el que preveu l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sobre les
dades relatives al signatura manuscrita digitalitzada del conveni de pràctiques curriculars
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del qual es part, sens perjudici que la UAB pugui efectuar les comprovacions sobre la
identitat i signatura de la persona que estimi necessàries.
3. El procediment per a la signatura manuscrita digitalitzada dels convenis de pràctiques
curriculars d’estudis de grau serà el següent:
1. L’estudiant signarà de forma manuscrita el conveni en qüestió, el digitalitzarà i
el remetrà a l’òrgan competent de la UAB.
2. L’estudiant presentarà per registre de la UAB una declaració responsable segons
el model que s’adjunta a aquesta Resolució un cop es decreti la fi de l’estat
d’alarma i es reobrin les oficines d’atenció de la Universitat.
3. El conveni es signarà electrònicament per part del responsable de la UAB
d’acord amb el que disposa la Instrucció 6/2019 sobre els sistemes de
certificació i de signatura electrònica de la Universitat Autònoma de Barcelona.

I, perquè consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest document.
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DECLARACIÓ RESPONSABLE

En /Na ………………………………………………………, amb DNI ………………………., estudiant del Grau
de……………………. , domicili a ……………………………………….., correu electrònic ………………………. I
telèfon de contacte ........

DECLARO RESPONSABLEMENT:

1. Que ratifico el conveni de pràctiques nº .......relatiu al estudis de Grau de xxxxxx signat
de forma manuscrita i digitalitzat en data xx de xxxx de 2020.
2. Em comprometo a facilitar qualsevol comprovació sobre la identitat i signatura de
l’esmentat conveni que la UAB estimi realitzar al respecte.

Bellaterra (Cerdanyola de Vallès,) a ........... de ....... de 2020

Signat
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