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Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques.(LPAC)

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic.(LRJSP)



NORMATIVA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. 
CATALANA.

 Llei 26/2010, del 3 d’agost de RÈGIM JURÍDIC I DE PROCEDIMENT 
DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE CATALUNYA. DOGC 
5686,de 5 d’agost (LRJPACat)

 Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya

 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern
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QUE FAN AQUESTES DUES LLEIS 
(39 i 40/2015)

• Divideix el bloc de legalitat administrativa en dues lleis.

• D'una banda, ara hi ha l'anomenada Llei de Règim Jurídic del Sector 
Públic,(LRJSP) i d'altra banda, la Llei del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques (LPAC). La primera Llei 
s'ocupa de l'Administració mirant-se a dins (ad intra: persones, 
òrgans i funcionament, així com relacions); la segona Llei s'ocupa de 
l'Administració mirant cap al ciutadà (ad extra: procediments de 
relació entre Administració i ciutadà)

Lleis 39 i 40/2015 5



QUE FAN AQUESTES DUES 
LLEIS (39 I 40/2015)

• Barregen, almenys, tres lleis:

 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú;

 La Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern;

 La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans 
als Serveis Públics.
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Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions 

públiques. 
(BOE núm. 236, de 02-10-2015)
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LLEI 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu 
comú de les administracions 
públiques. (LPAC)

Data d'entrada en vigor:
Segons la disposició final setena, la Llei ha entrat

en vigor a l'any de la seva publicació en el BOE, 

es a dir el 2 d’octubre de 2016

No obstant això, les previsions relatives:

 al registre electrònic d'apoderaments

 registre electrònic, 

 registre d'empleats públics habilitats,

 punt d'accés general electrònic de l'Administració i 

 arxiu únic electrònic 

[DF7a Llei 39/2015] produiran efectes als dos anys de l'entrada en vigor de la Llei.(2018)
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LLEI 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions 

públiques. 

OBJECTE:

 Regular els requisits de validesa i eficàcia dels actes administratius,

 el procediment administratiu comú a totes les Administracions Públiques, 
incloent el sancionador i el de reclamació de responsabilitat de les 
Administracions Públiques, (un únic procediment i especialització en els 
tràmits)

 així com els principis als quals s'ha d'ajustar l'exercici de la iniciativa 
legislativa i la potestat reglamentària.

La norma estableix per primera vegada en una llei les bases d'acord amb les 
quals s'ha de desenvolupar la iniciativa legislativa i la potestat 
reglamentària de les administracions públiques amb l'objecte garantir 
l'audiència i participació dels ciutadans en l'elaboració de les normes.

 Aquesta Llei pretén implantar una Administració totalment electrònica, 
interconnectada i transparent, segons diu per millorant l'agilitat dels 
procediments administratius i reduint els temps de tramitació.
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NOVETATS DE L’ART.1 SON:

• Reserva de llei per a incloure tràmits addicionals o diferents als 
contemplats a la LPAC.

• Habilitació reglamentària per a establir especialitats del 
procediment relatives a:

• òrgans competents 

• terminis propis

• formes d’iniciació i acabament 

• publicació i informes a sol·licitar. 
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La present norma DEROGA les següents disposicions d'interès per al 
món local:

• Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

• Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis 
Públics.

• Els articles 4 a 7 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible.

• Reial decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels 
procediments de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial.

• Reial decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del 
Procediment per a l‘exercici de la Potestat Sancionadora.

• Els articles 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 
36, 39, 48, 50, els apartats 1, 2 i 4 de la disposició addicional primera, la 
disposició addicional tercera, la disposició transitòria primera, la disposició 
transitòria segona, la disposició transitòria tercera i la disposició transitòria 
quarta del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es 
desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics.
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Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic.

(BOE núm. 236, de 02-10-2015)
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• Objecte (Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic) 

• Establir i regular les bases del règim jurídic de les Administracions Públiques, els 
principis del sistema de responsabilitat de les Administracions Públiques i de la 
potestat sancionadora, així com l'organització i funcionament de l'Administració 
General de l'Estat i del seu sector públic institucional per al desenvolupament de 
les seves activitats.

• En les innovacions incloses en el seu articulat cal destacar:

 L'enfortiment de l'Administració electrònica reforçant i completant la normativa 
precedent;

 La creació de l'Inventari d'Entitats del sector públic estatal autonòmic i local la 
inscripció és prèvia a la seva entrada en funcionament; sent la inscripció en el 
mateix requisit necessari per obtenir el NIF, com a instrument per imposar el 
registre. 

 A més, es regula amb caràcter bàsic l'obligació de disposar d'un sistema de 
supervisió continua per comprovar la sostenibilitat financera i la 
subsistència dels motius que van justificar la creació de l'entitat, 

 així com la sistematització del règim jurídic de l'organització i funcionament del 
sector públic institucional estatal,

Lleis 39 i 40/2015 13
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 La inclusió de les autoritats administratives independents en la 
categoria d'organismes públics vinculats a l'Administració de 
l'Estat, que reforçarà els controls estatals, però amb el perill de pèrdua 
de la seva necessària independència;

 La regulació unitària de la figura dels convenis de col·laboració 
estableixen els seus requisits de validesa i eficàcia, les causes de 
resolució i s'imposa l'obligada remissió dels convenis al Tribunal de 
Comptes.

 El règim jurídic dels consorcis es regula amb caràcter bàsic, d'acord 
amb el que preveu la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.
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 Nova regulació de les fundacions del sector públic estatal; (en 
matèria de fundacions es manté la regulació prevista en la Llei 50/2002, 
tot i establint amb caràcter bàsic un règim d'adscripció similar al de 
consorci i el paper del protectorat)

 Regulació detallada de la transformació, fusió i dissolució 
d'organismes públics,

 i una regulació de les relacions interadministratives, que estableix 
els principis generals d'aquestes relacions (s'introdueixen com nous 
principis la lleialtat institucional, l'adequació a l'ordre constitucional de 
distribució de competències, la solidaritat interterritorial, la programació i 
avaluació de resultats i la garantia i respecte a la igualtat de drets de tot 
ciutadà) i la regulació de les tècniques de col·laboració i de coordinació 
administrativa.
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 En relació amb la col·laboració entre les administracions públiques, es 
diferencia, seguint la jurisprudència constitucional, entre la 
cooperació, que és voluntària, i la coordinació, que és obligatòria, 
per permetre a les administracions l'exercici per altres administracions 
de les seves competències pròpies, com el subministrament 
d'informació, l'assistència i auxili, etc.

 Es crea un Registre Electrònic d'òrgans i instruments de cooperació de 
l'Administració General de l'Estat.

16Lleis 39 i 40/2015
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• Finalment, el capítol IV d'aquest títol II regula les relacions electròniques entre 
les administracions públiques. Es refereix a la transmissió de dades entre 
les administracions públiques, en el marc de l'anomenat Esquema Nacional 
d'Interoperabilitat i l'Esquema Nacional de Seguretat, i a la reutilització 
de sistemes així com a la transferència de tecnologia entre administracions.
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L'ESQUEMA NACIONAL D'INTEROPERABILITAT (ENI), comprèn el 
conjunt de criteris i recomanacions en matèria de seguretat, conservació i 
normalització de la informació, dels formats i de les aplicacions que han de 
tenir en compte per les administracions públiques per a la presa de decisions 
tecnològiques que garanteixin la interoperabilitat (art. 156.1 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del Sector Públic). A més, la 
informació publicada ALS PORTALS DE TRANSPARÈNCIA serà conforme a 
l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (art. 11.b) de la Llei 13/2013 de 
transparència accés a la informació i bon govern -estatal).



• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic.

• Data d'entrada en vigor: a l'any 
de la seva publicació en el BOE
(2 octubre del 2016)
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• La present Llei DEROGA, les següents disposicions d'interès per al 
món local:

• L'article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local (dels consorcis)

• L'article 110 del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril.(consorcis)

• Els articles 12, 13, 14 i 15 i disposició addicional sisena de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa.

• L'article 6.1.f), la disposició addicional tercera, la disposició 
transitòria segona i la disposició transitòria quarta del Reial decret 
1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics.

• Els articles 37, 38, 39 i 40 del Decret de 17 de juny de 1955 pel 
qual s'aprova el Reglament de Serveis de les Corporacions 
locals.
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REGIMS TRANSITORIS

• a) Als procediments ja iniciats ABANS DE L'ENTRADA en vigor de la 
Llei no els serà d'aplicació la mateixa, regint-se per la normativa 
anterior.

• b) Els procediments de revisió d'ofici INICIATS DESPRÉS de 
l'entrada en vigor de la Llei se substancien per les normes establertes 
en aquesta.(LPAC)

• c) Els actes i resolucions dictats amb posterioritat a l'entrada en 
vigor de la Llei es regeixen, quant al règim de recursos, per les 
disposicions de la mateixa.

• d) Els actes i resolucions PENDENTS D'EXECUCIÓ A L'ENTRADA en 
vigor de la Llei 39/2015 es regeixen per la seva execució per la 
normativa vigent quan es van dictar.
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OBLIGACIONS EL COMPLIMENT ÉS exigible DES 
DEL 2 D'OCTUBRE DE

2016

1. Dret i obligació del ciutadà a relacionar-se electrònicament amb l'administració 
(article 14  de la Llei 39/2015).

2. Obligació de totes les administracions de no requerir documents a aportar per 
interessats, elaborats per les administracions públiques o documents originals 
(article 28.2 Llei 39/2015)

3. Obligació de digitalitzar la documentació presentada de manera presencial en 
paper (article 16.5 Llei 3 9/2015), sempre que sigui possible.

4. Obligació de realitzar còpies autèntiques (article 27 Llei 39/2015)

5. Notificació electrònica com a mitjà preferent (article 41 Llei 39/2015)

6. Obligació de tramitar l'expedient electrònicament (article 70.2 de la Llei 
39/2015)

7. Assistència en l'ús de mitjans electrònics als interessats que així ho sol·licitin 
dins els límits de la llei (article 12. Llei 39/2015)
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NOVETAT LLEI 39/2015 (LPAC): ÀMBIT SUBJECTIU

Article 2. S'afegeix la definició de Sector públic institucional com a part 
del Sector Públic al qual se li aplica la Llei

2. EL SECTOR PÚBLIC INSTITUCIONAL S’INTEGRA PER:

a) Qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o 
dependents de les administracions públiques. 

b) Les entitats de dret privat vinculades o dependents de les 
administracions públiques, que estan subjectes al que disposen les normes 
d’aquesta Llei que s’hi refereixin específicament, i en tot cas, quan 
exerceixin potestats administratives. 

c) Les universitats públiques, que es regeixen per la seva normativa 
específica i, supletòriament, per les previsions d’aquesta Llei (merament 
supletòria)
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Aquesta Llei s’aplica al sector públic, que comprèn:
a) L’Administració General de l’Estat. 
b) Les administracions de les comunitats autònomes. 
c) Les entitats que integren l’Administració local.
d) El sector públic institucional.



QUÈ ÉS EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU?

“El conjunt ordenat de tràmits i actuacions formalment realitzades, 
segons la via legalment previst, per dictar un acte administratiu o 
expressar la voluntat de l'Administració” (exposició motius de la Llei 
de procediment 39/2015 LPAC)
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• Podem dir que és la successió de tràmits que ha de seguir 
l’Administració per formar la seva voluntat i, per tant, per prendre 
les seves decisions concretades en actes administratius.

• També el podem definir com una combinació i successió de 
tràmits realitzats per l'administració i els ciutadans/es. Els tràmits 
efectuats en cada procediment queden recollits en un 
expedient administratiu. El procediment pot ser iniciat per la 
pròpia administració (d'ofici) o a sol·licitud de la persona 
interessada.
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CONCEPTES BÀSICS 
DEL PROCEDIMENT



PER QUÈ S’HA DE SEGUIR UN 
PROCEDIMENT PER FORMAR LA 

VOLUNTAT DE L’ADMINISTRACIÓ?

El procediment administratiu és un requisit de legalitat de l’actuació
administrativa. No hi ha actuació administrativa legítima si no s’ha
seguit el procediment administratiu corresponent.

• L’exposició motius Llei 39/2015 diu “… a través del procediment administratiu, 
que és l’expressió clara que l’Administració pública actua amb submissió plena 
a la llei i al dret, com estableix l’article 103 de la Constitució.”

Són nuls de ple dret els actes dictats que prescindeixin total i
absolutament del procediment legalment establert, ANOMENAT:“VIA
DE FET”
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TIPUS DE PROCEDIMENTS 
ADMINISTRATIUS:

GENERAL o COMÚ: 

• és un procediment administratiu tipus, és a dir, un procediment que 
ens serveix per adoptar totes les decisions de l’Administració, dit 
d’una altra manera, és ideal.

ESPECIAL: 

• són procediments relatius a cada una de les matèries exemple 
aprovació ordenances fiscals.
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Disposició addicional primera. LPAC. Especialitats per raó de matèria.
1. Els procediments administratius regulats en lleis especials per raó de la
matèria que no exigeixin algun dels tràmits que preveu aquesta Llei o
regulin tràmits addicionals o diferents es regeixen, respecte a aquests, pel
que disposen les lleis especials esmentades.



TIPUS DE PROCEDIMENTS 
ADMINISTRATIUS. Des del punt de 

vista de la finalitat:

DECLARATIU.
• (ex: expedient sancionador) són els procediments a través 

dels quals l’Administració adopta una decisió.

EXECUTIUS. 
• (ex: expedient embargament) procediments a través dels 

quals s’executa o es porta a la pràctica la petició. 
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TIPUS DE PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS. 
Des del punt de vista de vista temporal:

ORDINARIS

D’URGÈNCIA: Excepte els terminis de presentar sol·licitud i 
recursos.

• Són aquells procediments en els que és precís prendre una 
decisió amb caràcter d’urgent. Per prendre-la es redueixen els 
terminis en els quals han de realitzar-se els diferents tràmits. 
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A vegades, l’Administració entén malament tal concepte i elimina tràmits en
comptes de reduir-los. Alerta amb els tràmits que s’han eliminat perquè
l’eliminació de tràmits suposa una restricció de les garanties del ciutadà i això
no és jurídicament legítim.

Article 33. Tramitació d’urgència.
1. Quan raons d’interès públic ho aconsellin, es pot acordar, d’ofici o a petició de 

l’interessat, l’aplicació al procediment de la tramitació d’urgència, per la qual es 
redueixen a la meitat els terminis establerts per al procediment ordinari, tret 
dels relatius a la presentació de sol·licituds i recursos.

2. No es pot interposar cap recurs contra l’acord que declari l’aplicació de la 
tramitació d’urgència al procediment, sense perjudici del que sigui procedent contra 
la resolució que posi fi al procediment



• Art. 21.LPAC. Les administracions públiques han de publicar i mantenir 
ACTUALITZADES al portal web, A EFECTES INFORMATIUS,

•
 les relacions de procediments de la seva competència,

 amb indicació dels terminis màxims de durada dels procediments, 

 així com dels efectes que produeixi el silenci administratiu.
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PUBLICAR I MANTENIR ACTUALITZAT 

ACTUALITZARPORTAL WEB

QUE HEM DE FER?



• En tot cas, les administracions públiques HAN D’INFORMAR ALS 
INTERESSATS del termini màxim establert per resoldre els 
procediments i per notificar els actes que els posin terme, així com 
dels efectes que pugui produir el silenci administratiu.

•

• Aquesta menció s’ha d’incloure en la notificació o publicació DE L’ACORD 
D’INICIACIÓ D’OFICI, O EN LA COMUNICACIÓ QUE S’HA DE 
DIRIGIR A L’EFECTE A L’INTERESSAT dins dels deu dies següents a 
la recepció de la sol·licitud iniciadora del procediment en el registre 
electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva 
tramitació. En aquest últim cas, la comunicació ha d’indicar a més la data 
en què la sol·licitud ha estat rebuda per l’òrgan competent.

Lleis 39 i 40/2015
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La data en què la sol·licitud ha 
ESTAT REBUDA PER L’ÒRGAN 

COMPETENT.

en la notificació o publicació de l’acord d’iniciació d’ofici, 
o
en la comunicació que s’ha de dirigir  a l’interessat

ON?



QUÈ INTEGRA EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU? 

L’expedient administratiu.
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EXPEDIENT EN FORMAT ELECTRÒNIC = Agregació 
ordenada de documents + índex numerat + còpia 
electrònica certificada de la resolució (signatura i les 
metadades)
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DEFINEIX (art. 70.1) 
l'expedient administratiu

Com el conjunt ordenat de 
documents i actuacions que 

serveixen d'antecedent i 
fonament a la resolució 

administrativa, així com les 
diligències encaminades a 

executar-la

art. 70.2) -a més d'exigir la formalització electrònica- què 
integra l'expedient administratiu:

Els expedients (...) ES FORMARAN mitjançant 
l'agregació ordenada de tots els documents, proves, 
dictàmens, informes, acords, notificacions i altres 

diligències hagin d'integrar-, així com un índex numerat 
de tots els documents que contingui quan es remeti. Així 

mateix, ha de constar en l'expedient còpia electrònica 
certificada de la resolució adoptada.

(art. 70.4) el QUE NO FORMA PART de 
l'expedient administratiu:

(...) La informació que tingui caràcter auxiliar 
o de suport, com la continguda en aplicacions, 
fitxers i bases de dades informàtiques, notes, 
esborranys, opinions, resums, comunicacions i 

informes interns o entre òrgans o entitats 
administratives, així com els judicis de valor 
emesos per les administracions públiques, 

LLEVAT que es tracti d'informes, preceptius i 
facultatius, sol·licitats abans de la resolució 
administrativa que posi fi al procediment.

QUÈ S’ENTEN PER 
EXPEDIENT 
ADMINISTRATIU?

EXIGEIX QUE TINGUI SEMPRE FORMAT 
ELECTRÒNIC, ESTIGUI ORDENAT I TINGUI UN 

ÍNDEX NUMERAT



NO FORMA PART DE L’EXPEDIENT 
ADMINISTRATIU

33Lleis 39 i 40/2015

NO a) Informació caràcter auxiliar o suport 
b) judicis de valor

Sembla que queda clar que no 
qualsevol opinió documentada de 
les Administracions que resulti de 
la instrucció del procediment 
administratiu forma part de 
l'expedient administratiu. Només 
hi haurà de figurar en l'expedient 
quan formi part d'un informe 
preceptiu o facultatiu sol·licitat 
durant la instrucció del 
procediment.

CAUSES D’INADMISSIBILITAT del 
dret a accés a la informació (art. 
29 LTAIPBG): - Notes, esborranys, 

resums, opinions o qualsevol 
document de treball intern sense 

rellevància o interès públic.



• Article 26. Emissió de documents per part de les administracions
públiques.

• 1. S’entén per documents públics administratius els emesos
VÀLIDAMENT pels òrgans de les administracions públiques. Les
administracions públiques han d’emetre els documents
administratius PER ESCRIT, a través de mitjans electrònics,
llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més
adequada d’expressió i constància.
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Document ADMINISTRATIU VÀLID: emès per escrit i per 
mitjans electrònics. 
EXCEPCIÓ: quan  la naturalesa de l’acta requereixi una 
forma més adequada.

EMISSIÓ DE DOCUMENTS 



• Només s'admet pel legislador de 2015 l'actuació administrativa 
aliena a l'ús de mitjans electrònics quan «la seva naturalesa 
exigeixi una altra forma més adequada d'expressió i constància»., 
és a dir, a aquelles actuacions especials que, per les seves 
característiques intrínseques, no s'efectuen per escrit. Com a 
exemples, poden citar els actes dels agents de l'autoritat en 
exercici de les seves funcions de regulació del trànsit o l'adopció de 
decisions o instruccions de forma verbal per causa justificada, com 
podria ser el cas de la contractació administrativa en situacions 
d'emergència. 

• I en aquests supòsits d'actuació verbal motivada per la naturalesa 
de l'acte, l’art. 36.2 LPAC exigeix   la constància escrita de 
l'acte, s'efectuï quan sigui necessària. I afegeix que, si es 
tractés de resolucions, el titular de la competència ha d'autoritzar 
una relació de les que hagi dictat de forma verbal, amb expressió 
del seu contingut.

• Aquest reflex posterior de l'actuació verbal prèvia haurà de ser 
emesa utilitzant mitjans electrònics, quan sigui possible.
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• Des d'un altre punt de vista potser menys evident: el precepte admet la 
validesa de l'emissió d'actes i documents administratius EN FORMAT 
DIFERENT A L'ESCRIT (àudio, vídeo, ...) a través de mitjans electrònics, 
precisament quan la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada 
d'expressió i constància que el tradicional format escrit o de text.

• Aquesta interpretació és coherent amb altres preceptes de la mateixa llei i, 
en particular, a manera d'exemple, amb la regulació general relativa al 
funcionament dels òrgans col·legiats continguda en els arts. 15 i ss de la 
pròpia LRJSP i, molt especialment, amb el disposat en els arts. 17 i 18. En 
aquesta última norma es disposa que «... podran gravar-se les sessions 
que celebri l'òrgan col·legiat. El fitxer resultant de la gravació, juntament 
amb la certificació expedida pel secretari de l'autenticitat i integritat del 
mateix, i tots els documents en suport electrònic s'utilitzessin com a 
documents de la sessió, podran acompanyar a l'acta de les sessions, sense 
necessitat de fer constar en ella els punts principals de les deliberacions ».
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Disposició addicional vint-i-unena LRJSP. Òrgans col·legiats de govern.
Les disposicions que preveu aquesta Llei relatives als òrgans col·legiats no són 
aplicables als òrgans col·legiats del Govern de la nació, els òrgans col·legiats de 
govern de les comunitats autònomes i els òrgans col·legiats de govern de les 
entitats locals.



L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU=L’EXPEDIENT 
ELECTRÒNIC.

• Article 26. 2. Per ser considerats vàlids, els documents electrònics 
administratius HAN DE:

a) Contenir informació de qualsevol naturalesa arxivada en un suport 
electrònic segons un format determinat susceptible d’identificació i tractament 
diferenciat.

b) Disposar de les dades d’identificació que en permetin la individualització, 
sense perjudici de la seva possible incorporació a un expedient electrònic.

c) Incorporar una referència temporal del moment en què s’han emès.

d) Incorporar les metadades mínimes exigides.(Esquema nacional IOP I NT)

e) Incorporar les signatures electròniques que corresponguin d’acord amb el 
que preveu la normativa aplicable.

En la normativa catalana ho trobem 

regulat en l’art. 46.4, LRJPACat
37

SERAN VÀLIDS QUAN SIGUIN 
TRASLLADATS A UN TERCER PER 
MITJANS ELECTRÒNICS (ALTRES 

AAPP) 
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Quan EN VIRTUT D'UNA NORMA calgui remetre l'expedient 
electrònic, es farà d'acord amb el que preveu l‘Esquema Nacional 
d'Interoperabilitat i en les corresponents Normes Tècniques 
d'Interoperabilitat, i s'enviarà complet, foliat, autenticat i acompanyat 
d'un índex , també autenticat, dels documents que contingui.

L'autenticació de l'esmentat índex garantirà la integritat i 
immutabilitat de l'expedient electrònic generat des del moment de la 
seva signatura i permetrà la recuperació sempre que calgui, i és 
admissible que un mateix document formi part de diferents 
expedients electrònics.(Article 70, Llei 39/2015, apartat 3)

38

UN MATEIX DOCUMENT POT 
FORMAR PART DE DIFERENTS 
EXPEDIENTS ELECTRÒNICS

QUAN CALGUI REMETRE L'EXPEDIENT 

DES DEL MOMENT DE LA SEVA SIGNATURA
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• Article 26. 3. No requereixen signatura electrònica els documents 
electrònics emesos per les administracions públiques que es publiquin 
amb caràcter merament informatiu, així com els que no formin part 
d’un expedient administratiu. EN TOT CAS, S’HA D’IDENTIFICAR 
L’ORIGEN D’AQUESTS DOCUMENTS.
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La nova llei només excepció del requisit de signatura electrònica 
als documents que es publiquen amb caràcter exclusivament 

informatiu, però no afecta els actes de tràmit.

Cada administració pública ha de determinar la seva política de 
signatura electrònica i fixar els que s'han d'aplicar als diferents tràmits 
dels procediments de la seva responsabilitat entre els previstos en els 
arts. 38 i ss de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic

REFERENT A L’ADMINISTRACIÓ
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Article 26. Emissió de 
documents per part de 

les administracions 
públiques

Article 36. Forma.
Els actes administratius 

s’han de produir per escrit a 
través de mitjans 

electrònics 

EL PROCEDIMENT0
Article 70.i ss

Article 17. Arxiu de documents.
Cada Administració ha de mantenir un 
arxiu electrònic únic dels documents 
electrònics que corresponguin a 
procediments finalitzats 

UNA VEGADA 
FINALITZAT
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DIGITALITZACIÓ 
DOCUMENTS.

• Els documents presentats de manera presencial davant les
Administracions Públiques, HAURAN DE SER DIGITALITZATS, d'acord
amb el que preveu l'article 27, per l'oficina d'assistència en matèria de
registres en què hagin estat presentats per a la seva incorporació al
expedient administratiu electrònic, retornant els originals a
l'interessat, sense perjudici d'aquells supòsits en què la norma determini
la custòdia per l'Administració dels documents presentats o resulti
obligatòria la presentació d'objectes o de documents en un suport
específic no susceptibles de digitalització (art. 14.2 de la Llei 39/2015)
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Que sempre QUE SIGUI POSSIBLE, els documents en paper associats a 
procediments administratius FINALITZATS ABANS DE L'ENTRADA en 
vigor d'aquesta Llei, han digitalitzar d'acord amb els requisits establerts en la 
normativa reguladora aplicable (DT segona de la Llei 39/2015)

PER L'OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRES



CÀRREGUES QUE 
S’IMPOSEN A 

L’ADMINISTRACIÓ:

• L'art. 12 recull les principals càrregues imposades a les administracions 
públiques:

- Han de GARANTIR ALS INTERESSATS LA POSSIBILITAT DE RELACIONAR-
SE amb elles per mitjans electrònics, per al que hauran posar a la seva 
disposició els sistemes i aplicacions necessaris.

- Tenen l'obligació DE PRESTAR ASSISTÈNCIA EN L'ÚS DE MITJANS 
electrònics als interessats. Ara bé, aquest deure d’assistència només ho 
és envers les persones físiques NO OBLIGADES a l'ús de mitjans 
electrònics, no així respecte a aquells col·lectius les relacions amb 
l'Administració han de ser obligatòriament per mitjans electrònics

Lleis 39 i 40/2015 42



• -IDENTIFICACIÓ DELS 
INTERESSANTS art. 9 LPAC.

• Identificació electrònica a traves de 
qualsevol sistema que compti amb 
un registre previ com a usuari que 
permeti garantir la seva identitat

Lleis 39 i 40/2015
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IDENTIFICACIÓ DELS INTERESSANTS art. 9 LPAC.
SIGNATURA DELS INTERESSATS. Articles 10 i 11 LPAC

SIGNATURA DELS INTERESSATS. 
Articles 10 i 11 LPAC
Sistemes de signatura vàlids definits art. 10
Possibilitat que els sistemes d’identificació 
s’admetin com a sistemes de signatura si 
permeten acreditar l’autenticitat de 
l’expressió de la voluntat i consentiment 
dels interessats.
L’ús d’un sistema de signatura vàlid suposa 
l’acreditació de la identitat mitjançant el 
propi acte de signatura.

Mitjançant la seu electrònica cada administració ha de fer publica la llista 
del sistemes que es considerin vàlids per identificació i signatura.

•Com a sistemes admesos:
•Certificats electrònics reconeguts o 
qualificats de signatura electrònica 
expedits per prestadors inclosa a la llista 
de confiança de prestadors de serveis 
d’identificació (DNI electrònic, Idecat...)
•Certificats electrònics reconeguts o 
qualificats de segell electrònic expedits 
per prestador inclosos a la llista de 
confiança de prestador de serveis 
d’identificació
•Sistemes de clau concertadora i qualsevol 
altre sistema que les administracions 
considerin vàlid.

Supòsits d’ús obligatori de la signatura. 
Formular sol·licituds, presentació de 
declaracions responsables o comunicacions, 
interposició de recursos, desistiment d’accions i 
renúncia a drets. En la resta de casos es 
l’Administració que ha de dir -ho si es requerirà 
o no signatura. 
Cada administració haurà de concretar dins del 
catàleg de tràmits si serà o no exigida la 
signatura.



CÀRREGUES QUE S’IMPOSEN A 
L’ADMINISTRACIÓ. Art.12:

- A més, la Llei estableix una obligació addicional EN MATÈRIA 
D'IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA en el procediment d'aquells 
interessats (persones físiques) que, per no venir obligats a relacionar-se per 
mitjans electrònics i no en tinguin mitjans electrònics. En aquest cas, la Llei preveu 
que la seva identificació o signatura electrònica en el procediment administratiu 
pugui ser vàlidament realitzada per un funcionari públic mitjançant l'ús del 
sistema de signatura electrònica de què estigui dotat per a això.

I d'aquí neix la següent obligació:

- Mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema equivalent, on 
constaran els funcionaris habilitats per a aquesta identificació o signatura. I 
per expedir còpies autèntiques de documents públics administratius o privats. 
Aquests registres o sistemes han de ser plenament interoperables i estar 
interconnectats amb els de les restants Administracions Públiques, a l'efecte de 
comprovar la validesa de les esmentades habilitacions. 
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REGISTRE FUNCIONARIS HABILITATS 
PER SIGNAR I REG.FH PER EXPEDIR 

COPIES AUTÈNTIQUES



PRINCIPIS GENERALS
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LLEI 39/2015 EN EL PREAMBUL DIU:

• Els principis que han de regir l’actuació de les administracions
públiques, entre els quals destaquen el d’eficàcia i el de
legalitat, en imposar la submissió plena de l’activitat administrativa
a la llei i al dret. La materialització d’aquests principis es produeix en
el procediment, constituït per una sèrie de cursos formals que han
de garantir l’equilibri adequat entre l’eficàcia de l’actuació
administrativa i la imprescindible salvaguarda dels drets dels
ciutadans i les empreses, que s’han d’exercir en condicions
bàsiques d’igualtat en qualsevol part del territori, independentment
de l’Administració amb què es relacionin els seus titulars.
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ELS PRINCIPIS GENERALS
Article 3. Principis generals.
1. Les administracions públiques 
serveixen amb objectivitat els 
interessos generals i actuen d’acord 
amb els principis d’eficàcia, jerarquia, 
descentralització, desconcentració i 
coordinació, amb submissió plena a 
la Constitució, a la llei i al dret.
Han de respectar en la seva actuació i 
relacions els principis següents:
a) Servei efectiu als ciutadans.
b) Simplicitat, claredat i proximitat 
als ciutadans.
c) Participació, objectivitat i 
transparència de l’actuació 
administrativa.
d) Racionalització i agilitat dels 
procediments administratius i de les 
activitats materials de gestió.
e) Bona fe, confiança legítima i 
lleialtat institucional.
f) Responsabilitat per la gestió 
pública.
g) Planificació i direcció per objectius 
i control de la gestió i avaluació dels 

resultats de les polítiques públiques.
h) Eficàcia en el compliment dels 
objectius fixats.
i) Economia, suficiència i adequació 
estricta dels mitjans als fins 
institucionals.
j) Eficiència en l’assignació i la 
utilització dels recursos públics.
k) Cooperació, col·laboració i 
coordinació entre les administracions 
públiques.
2. Les administracions públiques s’han 
de relacionar entre si i amb els seus 
òrgans, organismes públics i entitats 
vinculats o dependents a través de 
mitjans electrònics que assegurin la 
interoperabilitat i seguretat dels 
sistemes i solucions adoptades per 
cadascuna d’elles, han de garantir la 
protecció de les dades de caràcter 
personal i han de facilitar preferentment 
la prestació conjunta de serveis als 
interessats.
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• Què és interoperabilitat? És la capacitat dels 
sistemes d'informació, i per tant dels procediments 
als quals aquests donen suport, de compartir 
dades i possibilitar l'intercanvi d'informació i 
coneixement entre ells.



PRINCIPI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVES

• ENTRE ADMINISTRACIONS TENIM ART. 140 LRJSP 

• Lleialtat institucional 

• Col·laboració: tècniques i deure de col·laborar

• Cooperació 

• Coordinació 

• Eficiència en la gestió 

• Responsabilitat 

• Solidaritat interterritorial 
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PRINCIPI DE COL·LABORACIÓ DE LES 
PERSONES

• L’art. 18.1 LPAC estableix ara aquest deure de forma general, amb 
l’única excepció del dret a l’honor/intimitat i del deure de secret 
professional (s’habiliti de manera general a realitzar inspeccions, sense 
necessitat de llei sectorial habilitadora)
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DEURE DE 
COL.LABORACIÓ=DEURE 

GENERAL.
EXCEPCIONS:

DRET A L’HONOR
DRET A LA INTIMITAT

DEURE SECRET PROFESSIONAL

Abans (Ll.30/92, l’article 39,1) que sotmetia el deure de 
col·laboració (facilitar informes, inspeccions i altres actes 

d’investigació) A RESERVA DE LLEI SECTORIAL



ELS PRINCIPIS:

• Principi d’oficialitat: significa que el procediment administratiu
serà impulsat d’ofici per la pròpia Administració. L’Administració
serà qui farà avançar el procediment.

“Art. 71 LLEI 39/2015, Impuls 1. El procediment, sotmès al
criteri de celeritat, s’ha d’impulsar d’ofici en tots els tràmits i a
través de mitjans electrònics, respectant els principis de
transparència i publicitat”.

• Principi d’imparcialitat: Aquest es refereix als agents de
l’Administració, a les persones al servei de l’Administració,
als funcionaris. Aquests sí que han de ser imparcials, es
concreta en dos institucions:

- en l’abstenció.

- en la recusació.

Ho trobareu regulat en els art. 23 i ss de la Llei 40/2015
Regim Jurídic del sector públic.
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En l’àmbit de l’Administració Local ho troben regulat en els arts. 180 a 185 RD
2568/1986 reglament d’organització funcionament i regim jurídic de les
Entitats Locals.

En l’abstenció:
Consisteix en el deure que té el personal al servei de les Administracions
d’abstenir-se d’intervenir en els procediments en els que guardin relació amb
els interessats o amb l’objecte del procediment.

- Correspon al propi funcionari.
L’acorda el superior jeràrquic del funcionari.

Cap la possibilitat de què el superior jeràrquic imposi l’abstenció sense que hi
hagi proposat prèvia.
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23 i 24 Llei 40/2015

Les autoritats i el personal al servei de les administracions en els 
que es donin algunes de les circumstàncies assenyalades en 
l'apartat següent s'abstindran d'intervenir en el procediment i ho 
comunicaran al seu superior immediat, el qual resoldrà el que sigui 
procedent.



LLEI 40/2015 DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC. Article 
23.2 Abstenció. 

• Són motius d'abstenció els següents:

• a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la 
resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de societat o 
entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

• b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu 
de consanguinitat dins el quart grau o d'afinitat dins el segon, amb qualsevol 
dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades i 
també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o 
estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el 
mandat.

• c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 
esmentades en l'apartat anterior.

• d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què 
es tracti.

• e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada 
directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis 
professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
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LLEI 40/2015 DE RÈGIM JURÍDIC 
DEL SECTOR PÚBLIC. Art. 23

• Els òrgans jeràrquicament superiors a qui es trobi en alguna de les 
circumstàncies assenyalades en el punt anterior poden ordenar-li que 
s'abstinguin de tota intervenció en l'expedient.

• L'actuació d'autoritats i personal al servei de les administracions públiques 
en els quals concorrin motius d'abstenció no implicarà, necessàriament, i 
en tot cas, la invalidesa dels actes en què hagin intervingut.

• La no abstenció en els casos en què concorri alguna d'aquestes 
circumstàncies donarà lloc a la responsabilitat que sigui procedent.
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Que es tenir interès personal en l'assumpte?

Pel que fa a la condició personal de l'interès, s'exigeix que aquest ha
de ser particular, individualitzat i que no afecti a la generalitat
dels ciutadans (SSTS de 30 d'abril de 1984; 8 de març de 1993 i 22
de desembre de 1986)

L’interès personal s’ha d’entendre com a un interès privat,
contraposat a l’interès públic en exercici de les funcions pròpies
de l’administració.
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CAUSES D'ABSTENCIÓ: 

a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre 
en la resolució del qual pugui influir la d'aquell; ser administrador de 
societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb 
algun interessat.



• Són nombrosos els casos en què s’al·lega com a causa d’abstenció o
recusació d’un regidor, tenir interès personal en l’aprovació inicial de
les figures de planejament general. Com a criteri general, en
aquests supòsits no juga la figura de l’abstenció. Els corporatius, com la
resta de veïns del municipi, poden ser propietaris de terrenys que es
troben afectats per l’aprovació de les normes urbanístiques i no per
aquest motiu, s’han d’abstenir en la votació dels acords a adoptar. I
això, perquè existeix un interès institucional per sobre del
privat. No existeix un interès concret patrimonial directe i detectable.

• Ara bé, l’abstenció si que operaria quan el què s’ha d’aprovar és
un instrument de gestió urbanística que concreta
l’aprofitament: el projecte de reparcel·lació. Actualment, la
competència d’aprovació competeix a l’Alcalde i l’abstenció operaria cas
de ser ell un dels propietaris del sector.
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PER EXEMPLE



• Malgrat aquesta genèrica afirmació, també cal dir que existeixen casos

en què les modificacions puntuals de planejament afecten únicament a

una finca que pertany a un regidor: en aquest cas, si que estaríem

davant una causa d’abstenció àdhuc en el cas de trobar-nos davant una

figura de planejament i no de gestió. Per aquest motiu existeix diversa

casuística i els Tribunals són molts curosos en estudiar els elements

concurrents en tots i cadascun dels supòsits que han de jutjar.

• El mateix raonament que no afecta l’abstenció ho podem fer en

relació a les aprovacions de pressupost i expedients d’imposició i

ordenació de contribucions especials que afecten a diferents propietaris

dins el municipi.
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PER EXEMPLE



NO APRECIEN L’EXISTÈNCIA D’INTERÈS PERSONAL:

 Sentència del Tribunal Suprem de 7 de novembre de 1997: En aquest
supòsit, es va recusar a una regidora per tal que no votés en una moció
de censura que ella mateixa i d’altres van subscriure contra l’Alcaldia.

 Sentència del Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura de 12 de maig
de 1998: En aquest supòsit, diversos regidors d’un municipi de Plasencià,
van interposar recurs contra l’acord adoptat pel Ple, que declarava la
dedicació exclusiva d’un regidor. Com la votació va ésser dirimida
mitjançant el vot de qualitat de l’Alcalde, els regidors recurrents al·legaven
que el regidor interessat s’havia d’abstenir en la votació.
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CAUSES D'ABSTENCIÓ

Tenir una qüestió litigiosa pendent amb alguna persona
interessada (S'exigeix que el litigi es trobi pendent, això és, iniciat
abans que el procediment administratiu (STC 22/1990, de 15
de febrer), amb això es pretén evitar que els interessats apartin
fraudulentament del procediment a un servidor públic incòmode
mitjançant la simple presentació d'una demanda contra ell.

Entenem que estendre el motiu d'abstenció als supòsits en què ja està en
tramitació el procediment va en contra l'esperit de la norma, ja que n'hi
hauria prou amb presentar una denúncia infundada per aconseguir la
seva paralització, el que evidencia, abús de dret.
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CAUSES D'ABSTENCIÓ:

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de 
consanguinitat dins el quart grau o d'afinitat dins el segon, amb qualsevol 
dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats interessades 
i també amb els assessors, representants legals o mandataris que 
intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o 
estar associat amb aquests per a l'assessorament, la representació o el 
mandat.
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- Tenir relació de parentiu amb algun interessat. El parentiu 
se circumscriu a la consanguinitat dintre del quart grau o 
d'afinitat dintre del segon. Aquest motiu d'abstenció s'estén 
també a les parelles de fet, que s'assimilen als cònjuges a l'efecte 
d'abstenció o de recusació així apareix recollit en algunes lleis 
sectorials com el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, o l'art. 219 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

- Com a nova causa d’abstenció d’autoritats i personal al servei de 
les administracions públiques, el vincle matrimonial o situació 
de fet assimilable amb qualsevol de les persones 
interessades, amb els administradors d’entitats o societats 
interessades i amb els assessors, representants legals o 
mandataris que intervinguin en el procediment. 
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OBLIGACIÓ D’ABSTENIR-SE EN ELS 
EXPEDIENTS (art. 23 de la LRJ 40/2015).

• Consanguinitat fins al quart grau.

a. pares, avis, besavis i oncles avis

b. fills, néts, besnéts, nebots néts

c. germans, oncles, nebots, cosins germans

• Afinitat fins al segon grau

a. sogres

b. cunyats

c. gendres i nores

d. cònjuges dels néts
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• c) Amistat íntima o enemistat manifesta amb algun interessat.

• STS de 4 d'octubre de 2010. AMISTAT ÍNTIMA, requereix de 
circumstàncies de fet que revelin en l'àmbit de la vida personal, aliè al de 
la professió, la proximitat i l'estreta vinculació. 

• "El motiu d'abstenció de l’article 23.2.c) de la Llei 40/2015 no el 
constitueix la simple amistat sinó la" amistat íntima", la qual cosa significa 
que no n'hi ha prou qualsevol relació de coneixement sinó que cal que 
concorrin (i s'acreditin) unes circumstàncies de fet que revelin en l'àmbit de 
la vida personal, aliè al de la professió, la proximitat i l'estreta vinculació 
que les actuals pautes socials exigeixen per apreciar aquest elevat nivell 
d'amistat que resulta necessari per merèixer la qualificació de "íntima" 
(circumstàncies com poden ser, entre altres, la coincidència de manera 
repetida o habitual en els temps i activitats d'oci, en celebracions familiars, 
etc.) "
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ALTRES CAUSES D'ABSTENCIÓ:

 d) Haver intervingut en el procediment com testimoni o perit.

 e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica

interessada directament en l’assumpte, o haver-li prestat en

els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i

en qualsevol circumstància o lloc.
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• Article 24.LRJSP. RECUSACIÓ.
• 1. En els casos que preveu l'article anterior, podrà promoure recusació pels 

interessats en qualsevol moment de la tramitació del procediment.

• 2. La recusació es plantejarà per escrit en el que s'expressarà la causa o 
causes en què es fonamenta.

• 3. En el dia següent el recusat manifestarà al seu immediat superior si es 
dona o no en ell la causa al·legada. En el primer cas, si el superior s'aprecia 
la concurrència de la causa de recusació, n'ha d'acordar la substitució tot 
seguit.

• 4. Si el recusat nega la causa de recusació, el superior resoldrà en el termini 
de tres dies, amb els informes i comprovacions que consideri oportuns.

• 5. Contra les resolucions adoptades en aquesta matèria no es pot 
interposar recurs, sense perjudici de la possibilitat d'al·legar la 
recusació en interposar el recurs que procedeixi contra l'acte que posi 
fi al procediment.
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L’incident de recusació és l’únic
que pot produir efectes
suspensius.



Inelegibilitat

Incompatibilitat

Prohibició
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Hem de 
Diferenciar:

Són impediments a l’exercici del dret de
sufragi passiu, és a dir, del dret a ser elegit.
La normativa tracta d’evitar que qui es troba
en unes determinades situacions, fixades
legalment, pugui concórrer com a candidat a
les eleccions.
Opera amb caràcter previ a la condició de 
regidor, i impedeixen presentar-se a una 
elecció.

És un impediment 
funcional per exercir dos o 
més activitats. Davant 
aquesta circumstància, la 
persona afectada ha 
d’optar per l’exercici d’una 
d’aquestes activitats.
No impedeixen presentar-
se a l’elecció: cas de sortir 
elegida la persona, haurà 
d’optar entre la presa de 
possessió al càrrec o la 
renúncia al mateix i 
continuar exercint la tasca 
considerada incompatible 
amb l’anterior.



LES 
PROHIBICIONS

Lleis 39 i 40/2015 66

66

Dos grups de causes:
- Les que incapaciten per contractar amb 

tot el sector públic. Art.60.1 TRLCSP
- Les que incapaciten per contractar amb       
les Administracions públiques. Art. 60.2

- Les que incapaciten per contractar
amb tot el sector públic (penals –
mitjançant sentència ferma-,
situacions concursals, sancions
administratives greus o molt greus –
de l’ordre social o mediambiental-
incompliment d’obligacions
tributàries o de Seguretat Social,
falsetats i incompliment de les
obligacions d’actualització de les
dades de classificació i Registre de
licitadors i situacions
d’incompatibilitat o conflicte
d’interessos)

-Les que incapaciten per contractar 
amb les Administracions públiques, en 
virtut de:

Resolució culpable d’un 
contracte amb una Administració 
Pública.
Determinades sancions 
administratives (subvencions i 
tributs).
Retirada indeguda d’una 
proposició o candidatura. 
Incompliment de les condicions 
especials d’execució previstes en 
l’article 102 de la Llei. 



 Haver estat condemnat mitjançant sentència
ferma per diferents delictes (associació
il·lícita, tràfic d’influències, contra la hisenda
pública i la Seguretat Social, contra el medi
ambient ...)

 Haver sol·licitat la declaració de concurs
voluntari, haver estat declarat insolvent en
qualsevol procediment, trobar-se declarat en
concurs, excepte que en aquest hagi
adquirit l’eficàcia un conveni (Aquest
apartat ha estat modificat pel Reial decret llei
6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a
l’impuls de la recuperació econòmica i de
l’ocupació).

 Haver estat sancionat amb caràcter ferm per
infracció greu en matèria de disciplina de
mercat, integració laboral i igualtat; o per
infracció molt greu en matèria social i
mediambiental.

 No estar al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.

• Haver incorregut en falsedat en efectuar la
declaració responsable sobre prohibicions de
contractar o en facilitar dades falses sobre la
seva capacitat i solvència.

• Haver donat lloc, per causa culpable, a la
resolució ferma de qualsevol contracte amb
una Administració pública.

• Haver infringit una prohibició de
contractar amb qualsevol administració
pública.

• Estar afectat per una prohibició de contractar
imposada en virtut d’una sanció
administrativa prevista en la Llei de
Subvencions, o en la Llei General Tributària.

• Haver retirat indegudament una proposició en
un procediment licitatori, o no haver
presentat la documentació necessària per
adjudicar-se un contracte, havent-hi dol,
culpa o negligència.

• Haver incomplert, mitjançant dol, culpa o
negligència, les condicions especials
d’execució d’un contracte.Lleis 39 i 40/2015 67
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• La prohibició de contractar afectarà també A LES EMPRESES que, per
raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pugui
presumir que siguin continuació o que derivin, per transformació,
fusió o successió, d’altres empreses que estiguessin incurses de
prohibició. (60 TRLCSP)

• Informe 7/2011, de 5 de juliol, de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya
(Comissió Permanent) Amb la presumpció continguda en l’article 49.3
de la LCSP (60.3 TRLCSP) es pretén evitar el frau de llei produït quan la
creació o modificació d’empreses té per finalitat eludir l’aplicació de les
prohibicions de contractar. Els efectes de les prohibicions de contractar
en què es trobin incurses les persones jurídiques es poden estendre A
LES PERSONES FÍSIQUES de les quals es presumeixi que en són
la continuació o en deriven, atenent les circumstàncies concretes que
hi concorrin en cada cas”.
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• La Llei 40/2015 RJSP, modifica els articles 60, i 61 TRLCSP, en relació 
amb les prohibicions per contractar, i ha introduït un nou article 61 bis i 
una nova disposició transitòria desena.

• En particular, el nou apartat g) de l'article 60 TRLCSP, estén la prohibició -
fins ara aplicable a l'afectat, als seus descendents i cònjuge, o la persona 
vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva- als ascendents 
així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat de les 
persones, QUAN ES PRODUEIXI CONFLICTE DE INTERESSOS amb el 
titular de l'òrgan de contractació o els titulars dels òrgans en què 
s'hagués delegat la facultat per contractar o els que exerceixin la 
substitució del primer.

• L'objectiu de la modificació d'aquest precepte és avançar, en una matèria 
tan sensible en l'actualitat, la transposició de les previsions relatives a la 
integritat del procediment de contractació que provenen del Dret de la Unió 
Europea -les noves directives sobre contractació pública, la Directiva 
2014/23 / UE

• EL TRLCSP no defineix que es CONFLICTE DE INTERESSOS però si les 
Directives 2014/24/UE  art.24 2014/23/UE art.35  que ve a dir que es 
produeix que es pugui INFLUIR; el conflicte d'interessos únicament es 
dona quan pugui provar-se que té incidència directa en el procediment.
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70

La prohibició de contractar afecta, TAMBÉ, A L’EMPRESA en la qual el
membre de la corporació local o personal al seu servei, als seus descendents i
cònjuge, o la persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva-
als ascendents així com a parents en segon grau per consanguinitat o afinitat
tinguin: Un càrrec d’administrador o director, o posseeixi més del 10% del
capital social.
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• PRINCIPI DE CONTRADICCIÓ: suposa que en tot

procediment l’interessat ha de tenir la possibilitat de defensar els seus
interessos, això, no vol dir, però, que hagi d’utilitzar-la sinó que
l’Administració han de donar tal possibilitat.

• Art. 75.4 LPAC “En tot cas, l’òrgan instructor ha d’adoptar les mesures
necessàries per aconseguir el respecte ple als principis de contradicció i
d’igualtat dels interessats en el procediment”

• Les manifestacions del principi de contradicció són moltes, però, cal
destacar-n’hi:

 En tota la fase probatòria del procés: el ciutadà pot practicar les
proves per la defensa dels seus interessos.

 Els interessats té dret a fer al·legacions i a aportar documents
en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit
d’audiència (art. 76 Llei 39/2015)

 El tràmit d’audiència: en tot el procés administratiu ha de donar-
se l’audiència a l’interessat.
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DOCUMENTS APORTATS PELS INTERESSATS 
AL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.

• Article 28 LPAC.

• 1. Els interessats han d’aportar al procediment administratiu les dades i
els documents exigits per les administracions públiques d’acord amb el
que disposa la normativa aplicable. Així mateix, els interessats poden
aportar qualsevol altre document que considerin convenient.

• 2. Els interessats NO ESTAN OBLIGATS A APORTAR DOCUMENTS que
hagi elaborat qualsevol Administració, independentment del fet
que la presentació dels documents esmentats tingui caràcter
preceptiu o facultatiu en el procediment de què es tracti, sempre que
l’interessat hagi expressat el seu consentiment perquè es consultin o
sol·licitin. ES PRESUMEIX que la consulta o l’obtenció és autoritzada pels
interessats llevat que al procediment hi consti la seva oposició expressa o
que la llei especial aplicable requereixi un consentiment exprés.
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consentiment



• D’acord amb l’article 3.h) de la LOPD, el consentiment de l’interessat 
es defineix com a tota manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, 
específica i informada, mitjançant la qual l’interessat consent el 
tractament de dades personals que el concerneix.

• De l’article 11.2 de la LOPD es desprèn que una administració podrà cedir 
dades de caràcter personal a una altra amb el previ consentiment de 
l’interessat tret que una norma amb rang de llei autoritzi la cessió 
(art 11.2.a), si són dades d’accés públic (art 11.2.b), o bé si es tracta 
d’una relació jurídica consentida i coneguda (art. 11.2.c)

• D’acord amb l’article 28.2 i 28.3 de la Llei 39/2015, l’autorització per a la 
consulta o obtenció de les dades corresponents ES PRESUMEIX, llevat 
que consti en el procediment la seva oposició expressa o una llei especial 
aplicable requereixi el consentiment exprés.

• A més, de conformitat amb les mesures de simplificació administrativa 
regulades al Capítol III de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic 
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la 
presentació de la “Declaració responsable” en el marc d’un procediment 
administratiu i la “Comunicació prèvia” a l’exercici d’un dret o a l’inici 
d’una activitat, faculta l’administració pública corresponent per verificar la 
conformitat de les dades que s’hi contenen. Aquest extrem també està 
regulat a l’article 69.3 de la Llei 39/2015.
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• D’altra banda, cal tenir en compte que al maig de 2018 entrarà en vigor el 
Reglament de la Unió Europea 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en referència al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (REPD), davant el qual, 
el consentiment haurà de ser:

• Inequívoc: l’interessat ha de ser conscient que dona el seu consentiment

• Informat: l’interessat haurà de conèixer, almenys, la identitat del responsable del 
tractament i les finalitats del tractament de les seves dades personals.

• Lliure: el consentiment no es considerarà lliure si l’interessat no gaudeix de 
veritable llibertat d’elecció i no té la possibilitat de negar o retirar el seu 
consentiment sense cap perjudici.

• L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La 
retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el 
consentiment abans de la seva retirada i haurà de ser tan fàcil retirar-lo com donar-
ho. Abans de donar-lo, però, l’interessat haurà d’haver estat informat de la 
possibilitat de retirar-lo.

• Així doncs, amb caràcter general, el consentiment de l’interessat es 
presumeix, llevat que consti en el procediment la seva oposició expressa o 
la llei especial aplicable requereixi consentiment exprés, o eximeixi de la 
seva recollida.
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L’Administració NO requereixen als interessats dades o documents no exigits per la 
normativa reguladora aplicable

L’interessat ha d’indicar en quin 
moment i davant quin òrgan 

administratiu va presentar els 
documents 

Les administracions públiques els han de sol·licitar 
electrònicament a través de les seves xarxes 

corporatives o d’una consulta a les plataformes 
d’intermediació de dades o altres sistemes 

electrònics habilitats a l’efecte

ES PRESUMEIX que aquesta consulta 
és autoritzada pels interessats 

Excepcionalment, si les 
administracions públiques no poden 
obtenir els documents esmentats, 

poden demanar novament a 
l’interessat que els aporti

Els interessats NO ESTAN OBLIGATS A APORTAR DOCUMENTS que hagi 
elaborat qualsevol Administració



• Principi de celeritat: implica que l’Administració haurà de resoldre els
procediments en el menor temps possible, haurà d’actuar amb certa
agilitat. Les manifestacions d’aquest principi són varies, però, destacar-
ne:

Ha d’haver un equilibri entre actuar ràpid i ajustat a dret.

76

7676

La realització simultània art.71
Les acumulacions art.57
Les qüestions incidentals art.74
La concentració de tràmits art. 72
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El procediment, sotmès al principi de celeritat, s'ha 
d'impulsar d'ofici en tots els tràmits i a través de 
mitjans electrònics, respectant els principis de 
transparència i publicitat.

L'òrgan administratiu que iniciï o tramiti un 
procediment, qualsevol que hagi estat la forma de la 
iniciació, podrà disposar, d'ofici o a instància de part, 
la seva acumulació a altres amb què guardi identitat 
substancial o íntima connexió, sempre que sigui el 
mateix òrgan qui hagi de tramitar i resoldre el 
procediment.
Contra l'acord d'acumulació no és procedent cap 
recurs
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Article 71. 
CELERITAT. 

Article 57. 
ACUMULACIÓ



Les qüestions incidentals que se suscitin en el 
procediment, fins i tot les que es refereixin a la 
nul·litat d’actuacions, no en suspenen la 
tramitació, llevat de la recusació.

1. D'acord amb el principi de simplificació 
administrativa, s'acordaran en un sol acte tots 
els tràmits que, per la seva naturalesa, 
admetin un impuls simultani i no sigui 
obligatori el compliment successiu.
2. En sol·licitar els tràmits que hagin de 
complir altres òrgans, cal consignar en la 
comunicació cursada el termini legal 
establert a l'efecte.
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Article 74. 
QÜESTIONS 

INCIDENTALS: 

ARTICLE 72. 
CONCENTRACIÓ 
DE TRÀMITS.



• Principi antiformalista o espiritualista: Article 73. L 39/2015,

• 1. Els tràmits que hagin de ser emplenats pels interessats s'han de
realitzar en el termini de deu dies a partir de l'endemà de la notificació
del corresponent acte, excepte en el cas que en la norma corresponent
es fixi termini diferent.

• 2. En qualsevol moment del procediment, quan l'Administració
consideri que algun dels actes dels interessats no reuneix els requisits
necessaris, ho posarà en coneixement del seu autor, concedint-li un
termini de deu dies per omplir-lo...”

• Principi proporcionalitat: Les mesures d'intervenció, que s'adopti,
dintre de les possibles, la menys restrictiva per a la llibertat
individual.

• Art. 47.2 Llei 39/2015 “També són nul·les de ple dret les disposicions
administratives que vulnerin la Constitució, les lleis o altres
disposicions administratives de rang superior, les que regulin matèries
reservades a la llei i les que estableixin la retroactivitat de
disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets
individuals.”
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L‘Administració pública:
Administracions territorials.
Administració institucional.
Corporacions de dret públic.

L'altra part interessada:
Una o més persones físiques (ciutadà/persona interessada) o

jurídiques.
Una altra administració pública.
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ELS SUBJECTES QUE PARTICIPEN EN EL 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU, 

DISTINGIM:



• LA DECLARACIÓ RESPONSABLE

• LA COMUNICACIÓ PRÈVIA

Lleis 39 i 40/2015 81

Aquestes dues figures:  NO SÓN ACTES ADMINISTRATIUS, en no procedir d’una 
Administració Pública en l’exercici d’una potestat administrativa. 

Ambdues figures “produiran els efectes que es determinin en cada cas per la 
legislació corresponent i permetran, amb caràcter general, el reconeixement o 
exercici d’un dret o bé l’inici d’una activitat des del dia de la seva presentació ” 



DECLARACIÓ 
RESPONSABLE (Art. 

35 LRJPACat)
• Què es la Declaració del Responsable? Document subscrit per la

persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que
compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al
reconeixement d’un dret o facultat o per al seu exercici, que disposa de la
documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el
compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o exercici.

• La seva presentació en el marc d’un procediment administratiu faculta
l’administració pública competent per a verificar la conformitat de les
dades que s’hi contenen
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El declarant manifesta que disposa dels requisits i
documents necessaris sense necessitat d'aportar-los
en seu administrativa.

1. que compleix els 
requisits establerts per la 
normativa vigent per a 
accedir 

2. que disposa de la 
documentació 
acreditativa 

3. que es compromet a 
mantenir 



• Article 69 LPAC. Declaració responsable.

• En el cas de la declaració responsable, en referir-se “al reconeixement 
d’un dret o facultat o per al seu exercici” sembla estar al·ludint a un 
document de constatació, EMINENTMENT REGLAT. Es tracta, des 
d’un punt de vista doctrinal “d’una comunicació prèvia amb 
control” ja que el previsible és la posada en marxa d’un control 
administratiu, des de l’instant mateix que s’endega l’activitat.

• Encara que constitueix una font important d’informació per a 
l’Administració, la funció principal que compleix la declaració 
responsable es altra, ja que permet la “generalització del control, per 
part de l’Administració, en el moment inicial en el que s’exerceix 
l’activitat”, disposant, en conseqüència, d’elements que l’apropen més 
a l’autorització tradicional. 
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COMUNICACIÓ PRÈVIA (Article 36 
LRJPACat i 69.2 LPAC)

• DEFINICIÓ: Document subscrit per la persona interessada amb
què posa en coneixement de l’Administració pública competent fets o
elements relatius a l’exercici d’un dret o a l’inici d’una activitat, tot indicant
els aspectes que el poden condicionar, i que s’acompanya, si escau, de la
documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que
estableix la normativa sectorial.

• INICI ACTIVITAT: La presentació de la comunicació prèvia permet
el reconeixement o l’exercici d’un dret o el inici d’una activitat, des del
dia de la presentació, i faculta l’administració pública corresponent per a
verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
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La comunicació es pot presentar dins d’un termini posterior a l’inici
de l’activitat quan la legislació corresponent ho prevegi
expressament, art. 69,3 LPAC



• La comunicació prèvia és descrita com “el document mitjançant el qual els 
interessats posen en coneixement de l’Administració Pública competent, 
les seves dades identificatives i demés requisits exigibles per a l’exercici 
d’un dret o l’inici d’una activitat.

• És tracta, de l’anomenada per la doctrina com a “comunicació prèvia 
SENSE CONTROL”, considerant que en principi no dóna lloc a una 
intervenció administrativa des de la posada en marxa de l’activitat.

• Constituiria un mètode per realitzar activitats amb escassa transcendència 
per a l’interès general i per tant la finalitat essencial seria, d’aquesta 
manera, l’obtenció d’informació per part de l’Administració Pública, amb 
independència de que disposi de les facultats d’inspecció i control adequats 
a la naturalesa de l’activitat. 
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LES PERSONES &
ELS INTERESSATS 
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LA DIFERENCIACIÓ ENTRE (CIUTADÀ)PERSONES I INTERESSAT: 
Els ciutadans són totes les persones considerades en la seva 
possible relació amb les diferents Administracions, mentre que els 
interessats són aquelles persones que tenen un interès legítim en 
el procediment.

Articles 3 al 
12 LPAC



ELS INTERESSATS

• Els interessats són aquelles persones que tenen un interès legítim en
el procediment, en la decisió que acabarà prenent l’Administració,
donat que, ja sigui de forma positiva o de forma negativa, se’n veuran
afectats per aquella (art. 4 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre La PACA,
exactament igual que l’anterior art. 31 Ll.30/92). Aquest interès pot tenir
diferents característiques:

• Pot ser individual o col·lectiu (en el termes que la llei reconegui)

• Pot venir d’una posició activa o passiva, per haver iniciat el
procediment, o perquè, sense haver-lo promogut, se’n pugui veure
afectat.
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Artículo 4. Concepto de interesado. NOVETAT:

LES ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS REPRESENTATIVES 
D'INTERESSOS ECONÒMICS I SOCIALS seran titulars d'interessos 
legítims col·lectius en els termes QUE LA LLEI RECONEGUI.

Quan la condició de persona interessada derivi d'alguna relació jurídica 
transmissible, el drethavent succeirà en tal condició qualsevol que sigui 
l'estat del procediment (art.4.3)
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• Si durant la instrucció d'un procediment QUE NO HAGI TINGUT 
PUBLICITAT, s'adverteix l'existència de persones que siguin 
titulars de drets o interessos legítims i directes la identificació 
resulti de l'expedient i que puguin resultar afectats per la 
resolució que es dicti, s'ha de comunicar a aquestes persones 
la tramitació del procediment (art. 8 de la Llei 39/2015) 
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EL CONCEPTE D’INTERESSAT I ELS 
DRETS QUE L’ASSISTEIXEN.

• Qui és interessat en un procediment? art. 4 de la Llei 39/2015,
d’1d’octubre La PACAP

L’interessat és aquella persona que pot ser part en un
procediment. Quan diem que una persona ostenta la condició
d’interessat el que estem dient és que pot exercir tots els drets de
participació, de defensa, en el procediment. Identifiquem el
concepte d’interessat amb part procedimental. L’interessat pot participar
defensant els seus interessos, en canvi, el ciutadà que no és interessat
no pot fer-ho.
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QUI ÉS INTERESSAT EN UN PROCEDIMENT? art. 
4 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre La PAC.

Qui promogui com a titulars de drets o interessos legítims bé siguin
individuals o col·lectius: és part en el procediment.
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ELS TITULARS DE DRETS: són interessats tant si promouen el
procediment com si no fan, i encara que no es personifiquin també ho
són.(“Els que, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que
puguin resultar afectats per la decisió que en el mateix s'adopti”.)

ELS TITULARS D’INTERESSOS LEGÍTIMS. Els titulars d'interessos
legítims que no hagin incoat el procediment només són interessats
si es personen en el mateix, abans que hagi recaigut resolució
final.

“c) Aquells els interessos legítims, individuals o col·lectius, puguin resultar afectats per
la resolució i es personin en el procediment mentre no s'hagi dictat resolució definitiva”

(Pensem en el cas dels competidors que puguin considerar-se
perjudicats en cas que s'atorgui la subvenció a una determinada
empresa)



DRET/INTERÈS. Per precisar si és titular d’un dret o d’un 
interès s’ha de recordar el significat d’ambdós conceptes:

- INTERÈS LEGÍTIM: És el que tenen aquelles persones que per la situació
objectiva que es troben o per una circumstància de caràcter personal,
són titulars d'un interès propi diferent al de la resta de ciutadans, i atenden
que els poders públics actuïn d'acord amb l'ordenació jurídica quan a la seva
acció incideixen en l'àmbit d'aquest interès propi. Aquest concepte es troba
connectat amb el concepte de benefici i perjudici, de manera que l'interès
existeix sempre que pugui presumir-se que la declaració jurídica pretesa
hauria de col·locar l'accionant en condicions d'obtenir un determinat benefici
material o jurídic, fins i tot d'índole moral, o un perjudici (STS de 30 de març
de 1989)
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- DRET SUBJECTIU: És l'àmbit de poder conferit per l'ordenació jurídica a
un determinat subjecte i que aquest pot fer efectiu davant els restants
subjectes jurídics. És doncs una facultat reconeguda i garantida a
una persona per l'ordenació jurídica (STS de 17 de novembre de
1981)
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INTERÈS LEGÍTIM/ACCIÓ 
POPULAR.

• Tots els ciutadans tenim un lògic interès que es compleixi la normativa
vigent, però això no ens habilita per participar en qualsevol
procediment (STS de 8 d'abril de 1994). En cas contrari, estaríem
reconeixent una espècie d'"acció popular" a tots els ciutadans per
participar en qualsevol procediment administratiu.

En aquest sentit, l'interès per la defensa de la legalitat no és l'interès
legítim i és criteri assentat que l'acció popular ha d'estar
expressament reconeguda en una norma sectorial (patrimoni
històric, medi ambient...)
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L’ACCIÓ PÚBLICA EN MATÈRIA URBANÍSTICA 
• Art. 48.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual 

s'aprova el Text Refós de la Llei de sòl (TRLS): “Serà pública l'acció per a 
exigir davant els òrgans administratius i els Tribunals Contenciós 
Administratius l'observança de la legislació i altres instruments d'ordenació 
territorial i urbanística”.

• Art. 12.1 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’urbanisme (TRLU): “Qualsevol ciutadà o ciutadana, 
en exercici de l’acció pública en matèria d‘urbanisme, pot exigir davant 
els òrgans administratius i davant la jurisdicció contenciosa administrativa 
el compliment de la legislació i del planejament urbanístics, exercici que 
s’ha d’ajustar al que estableixi la legislació aplicable”.
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 Sentència del Tribunal Suprem de 23/5/1990: “tal acción se otorga
por la Ley sin condicionamiento de ninguna clase y, precisamente,
por ser pública, no tiene que basarse en interés personal, directo y
legítimo, sino que basta con que se invoque el interés general en el
mantenimiento de la legalidad urbanística”.



L’ACCIÓ PÚBLICA EN MATÈRIA URBANÍSTICA 

La STS de 26 de juliol de 2006 entén que l’acció pública obre la possibilitat
d’impugnació a qualsevol persona amb capacitat processal, en defensa de
l’ordenament urbanístic infringit per tal d’exigir el seu compliment.

No obstant això, determina que l’exercici d’aquesta acció està 
subjecta a les exigències dels articles 7.1 i 7.2 del Codi Civil, que 
reclamen:
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EXISTÈNCIA DE 
BONA FE

QUE NO ES PRODUEIXI 
ABÚS DE DRET

•L‘acció pública podrà exercitar-se contra qualsevol acte administratiu, exprés o tàcit per 
silenci administratiu, que es consideri que infringeix l’ordenament jurídic, així com 
contra les disposicions administratives generals que infringeixin altres superiors 
jeràrquicament, com per exemple, ordenances que infringeixin les determinacions d’un 
planejament urbanístic general, etc (STS de 28/2/1975).



• L’acció pública en matèria urbanística també s’estén a les impugnacions 
de LLICÈNCIES D’ACTIVITATS d’acord amb la STS de 30/9/1998, que 
estableix: “Desde luego que las licencias de actividad son licencias 
urbanísticas, en cuanto mediante ellas se controla la legalidad del uso 
pretendido en una concreta finca, tal como éste es admitido o prohibido 
por un determinado Plan de urbanismo. Así que no cabe duda de que la 
acción pública rige también para la impugnación de las licencias de 
actividad, que son licencias referidas al uso del suelo”
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INTERESSATS/INFORMACIÓ PÚBLICA.
COMPTE NO CONFONDRE L’INTERESSAT AMB 
EL QUE ES POT PERSONAR AMB EL TRÀMIT 

D’INFORMACIÓ PÚBLICA 

“La compareixença en el tràmit d’informació pública no atorga, per ella
mateixa, la condició de persona interessada. No obstant això, qui
presenti al·legacions o observacions en aquest tràmit té dret A
OBTENIR de l’Administració una resposta raonada, que pot ser
comuna per a totes aquelles al·legacions que plantegin qüestions
substancialment iguals” (article 83.3 LPAC)
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LA CAPACITAT DE L’INTERESSAT:

 Capacitat jurídica: segons el dret civil és l’aptitud per ser subjecte de
drets i obligacions.

 Capacitat d’obrar: aptitud per obligar-se, aptitud per operar
personalment en el tràfic jurídic. Tenen capacitat d’obrar els majors d’edat i
els menors d’edat emancipats. Novetat: L'art. 3 LPAC. Reconeixement de
capacitat d’obrar a:
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(ex. La llei de subvencions reconeix la possibilitat de rebre subvenció grup de persones, 
patrimoni independents que per exemple en el àmbit tributari ja se li reconeixia.)

als grups d'afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis 
independents o autònoms, quan la Llei així ho declari expressament, igual que ho fa el 

paràgraf segon de l'art. 18 LJCA

Novetat: En el seu art. 3, quan es refereix a les persones que la tinguin 
d'acord amb les normes civils, al·ludeix expressament a les persones 
jurídiques, una cosa que la seva antecessora (Llei 30/92) ometia.



LA REPESENTACIÓ
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 Necessitat d’acreditar la representació.
 Possibilitat que les Administracions publiques habilitin a 

determinades persones físiques o jurídiques.

Arts.5 i 6 LPAC



LA REPRESENTACIÓ.
• L'interessat pot actuar en el procediment administratiu directament

davant de l'Administració, sense necessitat de procurador, advocat
ni un altre tipus de representant. Això no impedeix que pugui
designar un representant, que, en principi, no haurà de tenir cap
qualificació professional.

• La representació: és aquella figura jurídica en virtut de la qual es
confia a una persona –representant- la facultat d'actuar i decidir,
dintre de certs límits, en interès i per compte d'altra persona–
representat.
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Classes:
Voluntària i legal i
directa i indirecta.



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

• Article 5. Representació.

• 1. Els interessats amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà 
d’un representant, i s’han d’entendre amb aquest les actuacions 
administratives, excepte en cas de manifestació expressa en 
contra de l’interessat.

• 2. Les persones físiques amb capacitat d’obrar i les persones 
jurídiques, sempre que ho prevegin els seus estatuts, poden 
actuar en representació d’altres davant les administracions 
públiques.
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• Article 5,2. Representació.

• Les persones físiques amb capacitat d’obrar i les persones jurídiques, 
sempre que ho prevegin els seus estatuts, poden actuar en 
representació d’altres davant les administracions públiques.

• Poden actuar com a representants davant de l’administració publica tant 
les persones físiques com les persones jurídiques, si els estatuts 
d’aquestes ho preveuen. (FINS ARA SOLAMENT UNA PERSONA 
FISICA.) La persona jurídica també haurà de tenir un representant 
que la representi i a la vegada és el representant de l’interessat

Lleis 39 i 40/2015 10
2

L'art. 5 LPAC no només les persones físiques sinó també 
les persones jurídiques sempre que això estigui 

previst en els seus Estatuts.



LA REPRESENTACIÓ.

• En quan a la persona del representat s’exigeix que ostenti la condició
de interessat i que tingui capacitat d'obrar. Pel que fa a la figura del
representant exigeix capacitat d'obrar, sense que li sigui exigible la
condició d'interessat.

• Regeix el criteri antiformalista respecte dels actes i gestions de mer
tràmit, per als quals es presumirà la representació.

• S'ha admès igualment en el procediment administratiu la
representació tàcita, això és, la derivada d'actes de l'interessat que
acreditin indubtablement la seva voluntat de ser representat en el
procediment, o quan resulta de dades que consten en l'expedient.
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• Article 5. 3.

Per formular sol·licituds, presentar declaracions responsables o 
comunicacions (això es nou), interposar recursos, desistir d’accions i 
renunciar a drets en nom d’una altra persona S’HA D’ACREDITAR la 
representació. Per als actes i gestions de mer tràmit, aquesta 
representació es presumeix.
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Formulació de sol·licituds
Presentar declaracions responsables o 
comunicacions
Formulació de recursos
Desistiment d’accions
Renúncia de drets.



LA REPRESENTACIÓ.

• Art. 5.5 L’òrgan competent per tramitar el procediment ha d’incorporar a 
l’expedient administratiu l’acreditació de la condició de representant i 
dels poders que té reconeguts en aquell moment. El document electrònic 
que acrediti el resultat de la consulta al registre electrònic d’apoderaments 
corresponent té la condició d’acreditació a aquests efectes.
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32.3
LRJPAC

“L’art. 5. 4 LPAC. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà 
vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.
A aquests efectes, s’entén acreditada la representació efectuada mitjançant 
apoderament «apud acta» efectuat per compareixença personal o 
compareixença electrònica a la seu electrònica corresponent, o a través de 
l’acreditació de la seva inscripció al registre electrònic d’apoderaments de 
l’Administració pública competent



NOVETAT DE LA 
LLEI

• Acreditació de la representació:

Les tradicionals davant de Notari o davant de funcionari.

La  NOVETAT d’ara la trobem PER ACREDITAR AQUESTA 
REPRESENTACIÓ “apoderament electrònic mitjançant la seu 
electrònica Apoderament “apud acta” per compareixença 
electrònica (virtual) a la corresponent seu electrònica mitjançant 
signatura electrònica o acreditació de la inscripció en el registre 
d’apoderaments de l’administració”.(Serà vigent a partir 2018)
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Com a mitjà d'acreditar la representació l'apoderament 
apud acta efectuat per COMPAREIXENÇA 

PERSONAL O COMPAREIXENÇA ELECTRÒNICA a la 
seu electrònica o mitjançant l'acreditació de la seva 

inscripció en els registres electrònics d'apoderaments



NOVETAT DE LA LLEI

• En el qual s'han d'inscriure, com a mínim, els de 
caràcter general atorgats apud acta, presencial 
o electrònicament; per a una major eficiència, 
es preveu a més que aquests registres 
electrònics d'apoderaments, tant generals com 
particulars, i amb independència de 
l'Administració a la qual pertanyin, hauran de 
ser plenament interoperables entre si, de 
manera que es garanteixi la interconnexió, 
compatibilitat informàtica, així com la 
transmissió telemàtica de les sol·licituds, escrits 
i comunicacions que s'incorporen als mateixos.
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Cal advertir que, les previsions 
relatives al registre electrònic de 
apoderaments constitueixen una 
de les excepcions a l'entrada en 
vigor general; en aquest cas, 
aquestes disposicions no tenen 
efectes fins als dos anys de 
l'entrada en vigor de la Llei. 

OBLIGACIÓ DE CREAR UN REGISTRE 
ELECTRÒNIC D’APODERAMENTS

6,4.LPAC  Els poders que s’inscriguin 
als registres electrònics generals i 
particulars d’apoderaments han de 
correspondre a alguna de les tipologies 
següents:
a) Un poder general perquè l’apoderat 
pugui actuar en nom del poderdant en 
qualsevol actuació administrativa i 
davant qualsevol Administració.
b) Un poder perquè l’apoderat pugui 
actuar en nom del poderdant en 
qualsevol actuació administrativa 
davant una Administració o un 
organisme concret.
c) Un poder perquè l’apoderat pugui 
actuar en nom del poderdant 
únicament per efectuar determinats 
tràmits especificats en el procediment.

L'apoderament «apud acta» s'atorgarà mitjançant 
compareixença electrònica a la seu electrònica 

corresponent fent ús dels sistemes de signatura 
electrònica previstos en aquesta Llei, o bé mitjançant 
compareixença personal a les oficines d'assistència en 

matèria de registres (art. 6.5 Llei 39/2015)



• Registre electrònic d'apoderaments: la Disp. Addicional 2a de la Llei 39/2015 diu que 
les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals podran adherir-se voluntàriament i 
a través de mitjans electrònics a les plataformes i registres establerts a aquest efecte 
per l'Administració General de l'Estat, que en relació al registre electrònic 
d'apoderaments és el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General 
del Estat.

• EN CAS DE NO ADHERIR-S'HI, ho hauran de justificar en termes d'eficiència 
conforme a l'article 7 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i si és així, és a dir, si la Comunitat 
Autònoma o l'Entitat Local pot justificar davant el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques que pot prestar el servei d'una manera més eficient i opti, 
en conseqüència, per mantenir el seu propi registre o plataforma, les citades 
Administracions hauran de garantir que aquest compleix amb els requisits de 
l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, l'Esquema Nacional de Seguretat, i les seves 
normes tècniques de desenvolupament, de manera que es garanteixi la seva 
compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió telemàtica de les 
sol·licituds, escrits i comunicacions que es realitzin en els seus corresponents 
registres i plataformes. Així doncs, les Entitats locals estan obligades a disposar 
d’un Registre electrònic general d’apoderament on hauran d’inscriure’s, almenys 
els de caràcter general atorgats apud acta, presencial o electrònicament, per qui 
ostenti la condició d’interessat en un procediment administratiu, a favor del 
representat, per a poder actuar en el seu nom davant les Administracions públiques.
També haurà de constar el bastanteig realitzat del poder. A més, l’existència 
d’un registre general d’apoderaments no impedeix l’existència de registres 
particulars de cada organisme, on s’inscriuran els poders atorgats per a realitzar 
tràmits específics en el mateix. Cada Organisme podrà disposar del seu propi registre 
electrònic d’apoderaments. 10
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Sam DIPUT.Tarragona. Oct.2016 APLICACIÓ DE LA LLEI 39/2015, d'1 octubre, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 
COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN L'ÀMBIT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC 



• Sigui com sigui, no és suficient amb disposar d’aquest Registre 
electrònic general d’apoderament, sinó que tots ells, tots els Registres 
electrònics d’apoderaments pertanyents a les Administracions públiques 
han de ser plenament interoperables entre sí, de forma que es 
garanteixi la interconnexió, la compatibilitat informàtica i la transmissió 
telemàtica de les sol·licituds, escrits i comunicacions que s’incorporin en 
els mateixos.

• Pel que fa a la interoperabilitat, aquests Registres electrònics 
d’apoderaments permetran comprovar vàlidament la representació dels 
qui actuïn davant les Administracions públiques en nom d’un tercer, 
mitjançant la consulta a altres registres administratius similars que 
seran interoperables amb els de les Administracions: 

• registre mercantil

• registre de la propietat 

• protocols notarials 

I aquests tres, alhora, seran interoperables amb els registres electrònics 
generals i particulars.
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• Els poders inscrits EN EL REGISTRE tindran una validesa 
determinada màxima de cinc anys a comptar de la data 
d'inscripció. En tot cas, en qualsevol moment abans de la 
finalització del dit termini el poderdant podrà revocar o prorrogar el 
poder. Les pròrrogues atorgades pel poderdant al registre tindran 
una validesa determinada màxima de cinc anys a comptar de la data 
d'inscripció.

• I que les sol·licituds d'inscripció del poder, de revocació, de pròrroga 
o de denúncia del mateix podran dirigir-se a qualsevol registre, 
havent de quedar inscrita aquesta circumstància en el registre de 
l'Administració o organisme davant la qual tingui efectes el poder i 
tindrà efecte des de la data en què es produeixi aquesta inscripció 
(art. 6.6 i 7 Llei 39/2015).
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LA REPRESENTACIÓ. ES 
PRESUMEIX.

• Art. 5.7 Les administracions públiques poden habilitar amb caràcter 
general o específic persones físiques o jurídiques autoritzades per a la 
realització de determinades transaccions electròniques en representació 
dels interessats. AQUESTA HABILITACIÓ HA D’ESPECIFICAR les 
condicions i obligacions a què es comprometen els qui així adquireixin la 
condició de representants, i determina la presumpció de validesa de la 
representació llevat que la normativa d’aplicació prevegi una altra cosa. 
Les administracions públiques poden requerir, en qualsevol moment, 
l’acreditació de la representació esmentada. No obstant això, 
l’interessat sempre pot comparèixer per si mateix en el 
procediment.
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Les administracions públiques podran habilitar amb caràcter general o 
específic a persones físiques o jurídiques autoritzades per a la realització 

de determinades transaccions electròniques en representació dels 
interessats (art. 5.7 Llei 39/2015)



• En via administrativa, la manca o insuficient acreditació de la
representació no impedeix que es tingui per fet el tràmit,
sempre que s’esmeni el defecte en el termini de 10 dies que haurà
de concedir l’òrgan administratiu. Per contra el via contenciós-
administrativa la representació té un règim diferent més formalista.
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Art. 5,6 LPAC “6. La manca d’acreditació o l’acreditació insuficient de la 
representació no impedeix que es tingui per efectuat l’acte de què es 
tracti, sempre que s’aporti aquella o es repari el defecte dins del 
termini de deu dies que ha de concedir a l’efecte l’òrgan 
administratiu, o d’un termini superior quan les circumstàncies 
del cas així ho requereixin..”



I LA REPRESENTACIÓ EN LES LLICÈNCIES D’OBRES?

• Pel que fa a la concessió de les llicències d'obres haurem d'estar 
Decret de 17 de juny de 1955, pel qual s'aprova el Reglament de 
Serveis de les corporacions locals, que en el seu art. 98 estableix: 

• «2. Les llicències urbanístiques s'atorgaran deixant fora el 
dret de propietat i sense perjudici de tercers, llevat que 
afectin el domini públic o sòls patrimonials ».
Per tant, l'Administració no entra en els eventuals conflictes de tota 
mena que pugui haver lloc entre el peticionari de la llicència i 
terceres persones, o en l'àmbit intern de les empreses, tant pel que 
fa a la propietat dels terrenys, com pel que fa a qualsevol altra 
conseqüències que en l'ordre privat puguin derivar de l'activitat 
autoritzada.

L'activitat administrativa s'ha de limitar a comprovar la 
conformitat o no de l'actuació sol·licitada amb l'ordenament 
urbanístic, excepte en els supòsits en què fossin de domini públic
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LA REPRESENTACIÓ.
• L'existència d'una relació de representació o apoderament no

impedeix que, subsistint aquesta i sense necessitat d'entendre-la
extingida, l'interessat pugui comparèixer, actuar o realitzar
per si mateix tràmits davant l'Administració Pública que es tracti.

La representació voluntària s'extingeix per les causes generals
que recull l'art.1732 CC. disposa aquest article que el mandat
s'acaba:

1.-Per la seva revocació.

2.-Per la renúncia del mandatari.

3.-Per mort, fallida o insolvència del mandatari.
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PLURALITAT D'INTERESSATS.

• Quan en un escrit, sol·licitud o comunicació figurin diversos
interessats, les actuacions s'entendran primer amb el representant
o amb l'interessat que els altres expressament hagin assenyalat;
en defecte d'això, amb el qual figuri en primer lloc.

• L’art.7 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques es
refereix a actes administratius concrets i determinats, que els seus
destinataris siguin varis en comptes d'un.
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LA SUCCESSIÓ EN LA CONDICIÓ 
D'INTERESSAT.

•Quan la condició d'interessat derivi d'una relació jurídica transmissible;
en aquest cas el drethavent succeirà en qualsevol estat del procediment.

 La transmissió pot haver-se efectuat inter-vius, o bé mortis
causa.

 La condició de causahavent ha de ser acreditada; si bé la no
acreditació serà, un defecte subsanable.

 Una vegada acreditada la successió, les actuacions haurien
d'entendre's amb el successor, i no amb el causant.
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L’art. 4. 3.LPAC Quan la condició d’interessat derivi d’alguna relació 
jurídica transmissible, el drethavent succeeix en aquesta condició 

sigui quin sigui l’estat del procediment.



DRETS
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Separa els drets de les persones, dels drets dels interessats en el 
procediment administratiu (13 i 53 LPACAP vs 35 LRJPAC)



LES NOVETATS MÉS SIGNIFICATIVES SON:
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Dret a comunicar-se a través del Punt 
d’Accés General Electrònic (art 13)

Dret a ser assistits en 
l’ús dels mitjans 

electrònics

Obtenció i ús dels mecanismes 
d’identificació i signatura 

electrònica 
Escollir en tot moment si es 
comuniquen o no per mitjans 
electrònics. 
Excepcions al dret a escollir en tot 
moment si es comuniquen o no per 
mitjans electrònics a les:

• Persones jurídiques
• Entitats sense personalitat 

jurídica 
• Persones col·legiades
• Empleats públics.

Obligacions d’escollir el canal de 
comunicació electrònic. 
Per reglament es regularà: Persones 
físiques amb capacitat econòmica, 
tècnica o professional. 
Altres motius acreditant l’accés als 
mitjans electrònics.
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Treball de: Rosa M. Gallego Español 
Ruth Molina Chércoles
PONENCIA novetats en l’àmbit de 
l’administració electrònica i  solucions 
tecnològiques: la caixa d’eines de la 
generalitat per tramitació electrònica 



DRETS PERSONES/INTERESSATS

• La Llei distingeix entre "Drets de les persones en les seves relacions amb 
les administracions públiques" (art. 13) i "Drets de l'interessat en el 
procediment administratiu" (art. 53).

• I en l’article 14, els Dret i sobretot obligació de relacionar-se amb 
l’Administració per mitjans electrònics. La novetat es que sí afegeix 
nous drets  en relació amb la nova configuració de l'Administració 
electrònica.

• ELECTRÒNICAMENT AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. És un 
dret per a les persones físiques. Dret a triar en qualsevol moment vol dir 
que es pot anar canviant al llarg del procediment.
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La Llei 30/92 parlava de ciutadans ara la Llei 39/2015 diu de 
les persones, i es separen:

Els catàleg dels drets de les persones art. 13 i
Drets dels interessats art. 53 LPAC
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c) A utilitzar les llengües oficials al 
territori de la seva comunitat 
autònoma, d’acord amb el que 
preveuen aquesta Llei i la resta de 
l’ordenament jurídic. (Posat en 
relació amb l’article 15)

d) A l’accés a la informació pública, 
arxius i registres, d’acord amb el que 
preveu la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, i 
la resta de l’ordenament jurídic.

e) A ser tractats amb respecte i 
deferència per les autoritats i 
empleats públics, que els han de 
facilitar l’exercici dels seus drets i el 
compliment de les seves obligacions 

f) A exigir las responsabilidades de 
las Administraciones Públicas y 
autoridades, cuando así corresponda 
legalmente.

g) A la obtención y utilización de los 
medios de identificación y firma 
electrónica contemplados en esta 
Ley.
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Art. 13. Els qui, de conformitat amb l’article 3, tenen capacitat d’obrar
davant les administracions públiques, són titulars, en les seves relacions
amb elles, dels drets següents:

(la 30/92 deia funcionaris, que hauran 
de facilitar-los-hi l’exercici dels seus 
drets i el compliment de les seves 
obligacions)



• Tant en expedients oberts com tancats, a l‘hora d’efectuar una
comunicació de dades, s’ha de tenir en compte allò que disposa la Llei
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de
desenvolupament de la Llei orgànica (RLOPD).

• L’art. 11 LOPD, que regula el règim general de la comunicació de dades,
determina que les dades només poden ser comunicades a una tercera
persona per al compliment de finalitats directament relacionades amb les
funcions legítimes del cedent (l’Ajuntament) i del cessionari (persona que
sol·licita l’accés als documents continguts per exemple a la llicència
urbanística) i amb el previ consentiment de l’interessat (persona
destinatària de la llicència, l’arquitecte autor del projecte tècnic…).

• D’acord amb l’article 11.2, el consentiment no serà necessari quan la cessió
estigui autoritzada en una llei, fet que es troba regulat a l’article 13.h) de
LPAC
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•L’article 13 AFEGEIX :
h) A la protecció de dades de caràcter personal, i en 
particular a la seguretat i confidencialitat de les dades que 
figurin als fitxers, sistemes i aplicacions de les 
administracions públiques.

Aconsellable veure la pàgina: Autoritat catalana de Protecció de dades 
http://www.apd.cat/ca/llistaDictamens 



• I si el CIUTADA demana informació sobre alguna cosa diferent, es
pot o no donar?

• Sembla que pel Principi de Transparència art. 31.7 LRJPACat sí,
menys els temes protegits per alguna norma o raó determinada.
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Pº TRANSPARÈNCIA

• La LTCAT(Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern) defineix la transparència com: “L’acció 
proactiva de l’Administració DE DONAR A CONÈIXER LA INFORMACIÓ 
RELATIVA als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb 
caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més 
comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que 
els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació 
en els assumptes públics”.

• Les obligacions de publicitat activa, entesa per la LTCAT com “El deure dels 
subjectes obligats a fer públics, d’ofici, els continguts d’informació pública 
que determina el capítol II del títol II”, estan descrites als articles 8 a 15 
de la LTCAT que va entrar en vigor, l’1 de gener de 2016.
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QUÈ ÉS LA 
TRANSPARÈNCIA?

Aconsellable mirar els informes de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
informació pública http://www.gaip.cat/ca/inici/
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• Els àmbits o matèries que l’article 8 
de la LTCAT subjecta al regim de 
transparència son els següents:

a) L'organització institucional i 
l’estructura administrativa.

b) La gestió econòmica, comptable, 
pressupostaria i patrimonial.

c) Les decisions i les actuacions amb 
una rellevància jurídica especial.

d) La plantilla, la relació de llocs de 
treball i el regim retributiu.

e) Els procediments administratius 
relacionats amb l’exercici de les seves 
competències.

f) Els contractes i els convenis.

g) Les convocatòries i l’atorgament de 
les subvencions i els ajuts públics.

h) Els informes i els estudis.

i) Els plans, els programes i les 
memòries generals.

j) La informació estadística.

k) La informació geogràfica.

l) Les matèries i les actuacions la 
publicitat de les quals s’estableixi per 
norma.

m) Qualsevol matèria d'interès públic, 
i les informacions que siguin 
demanades amb mes freqüència per 
via de l’exercici del dret d'accés a la 
informació publica.
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En les D.A. Tercera, Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, parla DEL PORTAL DE LA
TRANSPARÈNCIA ha d’entrar en funcionament i estar en condicions de plena
operativitat en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta llei (31/12/2015) Lleis 39 i 40/2015



DRETS DELS INTERESSATS art. 53 
Llei 39/2015

• 53,a) Dret a conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels
procediments en els quals tinguin la condició d'interessats, I ARA
S’AFEGEIX el sentit del silenci administratiu que correspongui, en el
cas que l'Administració no dicti ni notifiqui resolució expressa en termini;
l'òrgan competent per a la seva instrucció, si escau, i resolució; i
els actes de tràmit dictats. Així mateix, també tindran dret a accedir i
obtenir còpies de documents continguts en els procediments.

• A més els que es relacionin amb les administracions públiques a través
de mitjans electrònics TENEN DRET A CONSULTAR LA
INFORMACIÓ.
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A CONEIXER, A RELACIONAR-SE I A CONSULTAR

Hauríem de relacionar aquest dret amb el dret a conèixer 
els codis d'identificació de les unitats tramitadores del 
procediment (art 66.1b)



DRETS DELS INTERESSATS art. 53 Ll
39/2015

• Els qui es relacionen amb les administracions públiques a través de 
mitjans electrònics, tindran dret a consultar la informació, en el punt 
d'accés general electrònic (o portal d’accés Llei 40/2015)de 
l'Administració que funcionarà com un portal d'accés.

• “Article 26 Llei 26/2010, LRJPACat Dret d’accés als expedients
administratius. Els ciutadans que tenen la condició de persones interessades en
un procediment administratiu en tramitació tenen dret a accedir a l’expedient i
a obtenir una còpia dels documents que en formen part. Si els documents
són en format electrònic, els ciutadans tenen dret a obtenir-ne còpies
electròniques.
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TINDRAN DRET A CONSULTAR LA INFORMACIÓ
PUNT O PORTAL  

S'entén complerta l'obligació de l'Administració de facilitar còpies dels documents 
continguts en els procediments MITJANÇANT LA POSADA A DISPOSICIÓ de 
les mateixes en el punt d'accés general electrònic de l'Ajuntament o en les seus 
electròniques que corresponguin.

PUNT ACCÉS / PORTAL D’ACCÉS / SEU ELECTRÒNICA=La 
seu electrònica és una plataforma de titularitat de 
l'Administració on el ciutadà opera, l'Administració 

presta serveis i tots dos interactuen



DRETS DELS INTERESSATS art. 53 Ll. 
39/2015

• 53.b) A identificar les autoritats i el personal al servei de les 
administracions públiques sota la responsabilitat de les quals es tramitin 
els procediments.

L’art.48.3 L.26/2010 LRJPACat “ La resolució per la qual s’inicia el 
procediment s’ha de notificar a la persona interessada, i ha d’incloure la 
designació de la persona responsable d’instruir-lo, llevat que la instrucció 
sigui determinada per la normativa aplicable al procediment”.
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DRETS DELS INTERESSATS art. 53 
Ll. 39/2015

• Apartat c)art. 53 LPAC  “A no presentar documents originals 
llevat que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable 
estableixi el contrari. En el cas que, excepcionalment, hagin de 
presentar un document original, tindran dret a obtenir una còpia 
autenticada d'aquest”.
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Les administracions NO HAN D'EXIGIR als interessats la 
presentació de documents originals, llevat que, amb caràcter 
excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari 
(també en l’art. 28.3 de la Llei 39/2015) 



EN RELACIÓ AMB L’APORTACIÓ 
DE DOCUMENTACIÓ
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ELS INTERESSATS NO ESTARAN OBLIGATS A: 

Els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que 
presentin(declaracions responsables).

53 d) A no presentar dades i documents no 
exigits per les normes aplicables al procediment 
de què es tracti, que ja es trobin en poder de les 
administracions públiques o que hagin estat 
elaborats per aquestes,(fins ara aquest dret es 
limitava a no presentar documents que ja es 
trobessin en poder de les Administracions) o, el 
dret a no presentar documents originals llevat que, 
de manera excepcional, s'estableixi el contrari.

1. Aportar documents 
originals (només 
excepcionalment per 
normativa)

2. Aportar dades o 
documents ja presentats 
a qualsevol AAPP, 

3. Aportar documents 
elaborats per qualsevol 
AAPP



DRETS DELS INTERESSATS art. 53 Ll
39/2015

• e) A formular al·legacions, 
utilitzar els mitjans de defensa 
admesos per l’ordenament jurídic, i 
a aportar documents en qualsevol 
fase del procediment anterior al 
tràmit  d’audiència, que han de ser 
tinguts en compte per l’òrgan 
competent en redactar la proposta 
de resolució.

• f) A obtenir informació i orientació 
sobre els requisits jurídics o tècnics 
que les disposicions vigents imposin 
als projectes, actuacions o 
sol·licituds que es proposin dur a 
terme.

• g) A actuar assistits d’un 
assessor quan ho considerin 
convenient en defensa dels seus 
interessos.

• h) A complir les obligacions de 
pagament a través dels mitjans 
electrònics previstos a l’article 
98.2.PAGAMENT ELECTRONIC 
OBLIGATORI

• i) Qualssevol altres que els 
reconeguin la Constitució i les lleis.
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• Dret i sobretot obligació de relacionar-se amb l’Administració per 
mitjans electrònics (art. 14). S’amplia l’obligació respecte l’art. 27 
LAE a:

 Totes les persones jurídiques

 Les entitats sense personalitat jurídica

 Els professionals col·legiats

 Els empleats públics (Els empleats de les administracions 
públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles 
per raó de la seva condició d'empleat públic, en la forma en 
què es determini reglamentàriament per cada 
Administració)

 Altres persones físiques amb capacitat que s’estableixi per 
reglament  de manera expressa per l’administració per 
concórrer determinades circumstàncies de tipus econòmic, 
tècnic, professional...

Lleis 39 i 40/2015 13
2

DRET I OBLIGACIÓ DE RELACIONAR-SE AMB 
L’ADMINISTRACIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS



DRET RELACIONAR-SE ELECTRONICAMENT.

• ÉS UN DRET per a:

• a) Les persones físiques (no 
obstant això, la Llei preveu que, 
reglamentàriament, les 
administracions puguin establir 
l’obligació de relacionar-se amb 
elles a través de mitjans 
electrònics per a determinats 
procediments i per a certs 
col·lectius de persones físiques 
que, per raó de la seva capacitat 
econòmica, tècnica, dedicació 
professional o altres motius, 
quedi acreditat que tenen accés i 
disponibilitat dels mitjans 
electrònics necessaris).
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ÉS UNA OBLIGACIÓ per a:
a) Persones jurídiques.
b) Entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat 
professional per a la qual es 
requereixi col·legiació obligatòria, per 
als tràmits i actuacions que realitzen 
amb les administracions públiques en 
exercici d'aquesta activitat 
professional.
d) Notaris i registradors de la 
propietat i mercantils.
e) Els qui representin un interessat 
que estigui obligat a relacionar-se 
electrònicament amb l'Administració.
f) Els empleats de les administracions 
públiques per als tràmits i actuacions 
que realitzen amb elles per raó de la 
seva condició d'empleat públic.
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- A comunicar-se amb 
les administracions 
públiques a través d'un 
punt d'accés general 
electrònic de 
l’Administració.. (que no 
sabem ben be que es si és 
la web, la seu...punt 
d’accés està per definir. La 
Llei 40 parla de portal  
d’internet sembla com si 
els redactors de les lleis no 
s’haguessin posat d’acord 
amb el  nom i ara hi ha el 
dubte)

AIXÍ, PODEM DESTACAR QUE S'INCLOUEN, ENTRE ALTRES, ELS DRETS DELS 
SEGÜENTS:

- A ser assistits en l'ús de mitjans 
electrònics en les seves relacions 
amb les administracions públiques. Ve 
relacionat art.12 que es la obligació que 
té l’Administració amb les persones que 
no estan obligades en relacionar-se per 
mitjans electrònics. També amb 
l’obligació de tenir les Administracions 
un registre de FUNCIONARIS 
habilitats per realitzar tràmits en 
nom i representació d’aquests 
ciutadans. (la Llei 11/2007 ja ho 
preveia)tenim com exemple actual 
Agencia Tributaria quan es fa la 
declaració renda amb cita prèvia quan 
et diuen vols presentar-ho i es signa un 
formulari davant del funcionari 
d’Hisenda; és aquesta habilitació. 

- Tenim fins al 2018 per crear registre i 
d’acord amb la Llei 39 passen les 
oficines de registre que es té 
actualment per llei a dir-se oficines de 
registre d’assistència i diu que els 
funcionaris que estan a registre 
passen a aquest registre 
d’habilitats i d’assistència 

- A l'obtenció i utilització dels 
mitjans d'identificació i 
signatura electrònica.

Protecció de dades de caràcter 
personal (seguretat i confidencialitat 
de les dades)
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DRETS QUE TÉ L’INTERESSAT EN EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU:

• A EXIGIR LES RESPONSABILITATS DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I DEL PERSONAL.

“Article 20.LPAC Responsabilitat de la tramitació.

1. Els titulars de les unitats administratives i el personal al servei de les
administracions públiques que tinguin a càrrec seu la resolució o el
despatx dels assumptes, seran responsables directes de la seva
tramitació i han d'adoptar les mesures oportunes per a remoure els
obstacles que impedeixin, dificulten o retarden l'exercici ple dels drets
dels interessats o el respecte als seus interessos legítims, i disposar el
necessari per evitar i eliminar tota anormalitat en la tramitació de
procediments.

2. Els interessats podran sol·licitar l'exigència d'aquesta responsabilitat a
l'Administració pública que depengui el personal afectat.”
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Els titulars de les unitats administratives i el personal al servei



Els correspon adoptar les mesures oportunes per a remoure obstacles
que impedeixin, dificultin o retardin l'exercici ple dels drets dels
interessats o el respecte als seus interessos legítims, disposant el
necessari per evitar i eliminar tota anormalitat en la tramitació dels
procediments. Art.20 LPAC. Molt en particular són directament
responsables en l'àmbit de les seves competències, del compliment de
l'obligació legal de dictar resolució expressa en terminis art.21 LPAC,
obligació que també reforça l'art. 53, 11 EBEP

RESPONSABILITAT I IDENTIFICACIÓ
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Article 20.
1. Els titulars de les unitats administratives i el personal al servei de les administracions públiques 
que tinguin a càrrec seu la resolució o el despatx dels afers, són responsables directes de la seva 
tramitació i han d’adoptar les mesures oportunes per remoure els obstacles que impedeixin, 
dificultin o endarrereixin l’exercici ple dels drets dels interessats o el respecte als seus interessos 
legítims, així com disposar el que sigui necessari per evitar i eliminar tota anormalitat en la 
tramitació de procediments.



RESPONSABILITAT I IDENTIFICACIÓ

• Segons l'art.20.2 LPAC els interessats podran demanar l'exigència
d'aquesta responsabilitat a l'Administració pública corresponent. Es tracta,
de la responsabilitat disciplinària dels funcionaris, sense perjudici a la que
sigui procedent segons la normativa vigent, amb el que es ve a assenyalar
una eventual responsabilitat patrimonial per danys i perjudicis o més
rarament en la pràctica a una eventual responsabilitat penal.

• Els procediments d'exigència de responsabilitat disciplinària i patrimonial
s'inicien d'ofici per l'Administració i no a sol·licitud dels interessats art.63
LPAC

• Ara bé, si es denega la sol·licitud a què es refereix l'art.62.3 l'Administració
ha de motivar per què no instrueix el corresponent procediment de
responsabilitat ja que no es tracta d'una simple denúncia. A més dels
recursos que procedeixin contra la denegació arbitrària de la sol·licitud,
l'interessat pot acudir en aquests casos al Defensor del Poble perquè
intervingui dirigint-se al funcionari responsable i al seu superior jeràrquic.
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Els interessats poden sol·licitar l’exigència d’aquesta responsabilitat a 
l’Administració pública de què depengui el personal afectat.



• D'altra banda, els interessats tenen un dret general A IDENTIFICAR
les autoritats i al personal al servei de les administracions públiques
sota la responsabilitat dels quals es tramitin els procediments art. 53
b LPAC es reitera aquest dret en relació amb l'instructor i
l'autoritat competent per a resoldre el procediment sancionador en
el seu art.53.2 LPAC

Com qualsevol altre no es tracta d'un dret il·limitat, ja que ha de
cedir davant la protecció d'altres béns jurídics. Pensi's en actuacions
dels agents de policia, la identificació pot posar en risc la seva vida o
integritat o la seguretat de l'Estat. Però el dret d'identificació dels
responsables s'estén també a les relacions del ciutadà amb les Forces
i Cossos de Seguretat.
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EXPEDICIÓ DE 
REBUTS I CÒPIES

 Rebuts / còpies anotades
 Còpies confrontades / còpies compulsades
 Còpies segellades
 Còpies autèntiques/Còpies electròniques



EXPEDICIÓ DE REBUTS

Les persones que presentin sol·licituds, escrits o
comunicacions a qualsevol oficina de registre de
l’Administració poden exigir un rebut que acrediti el
lloc, la data i hora de presentació de la documentació.
En el cas que portin una fotocòpia del document que
presenten, el segell del registre s’ha d’estampar a
la primera pàgina de la còpia de la sol·licitud, escrit o
comunicació.

Aquest rebut s’anomena també còpia anotada.



EXPEDICIÓ DE CÒPIES CONFRONTADES

Les còpies confrontades són les còpies dels documents
originals que acompanyen a les sol·licituds, escrits o
comunicacions i que han de constar en un expedient.
L’oficina de registre ha de confrontar les fotocòpies amb
els originals, verificar que són autèntiques, segellar-les,
datar i signar, i tornar els originals al ciutadà.

Una còpia confrontada i validada també s’anomena 
còpia compulsada.



HEM DE COMPULSAR TOT EL QUE ENS 
PRESENTIN?

• Contestació. –(El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 
22, Sección Consultas, Quincena del 30 Nov. al 14 Dic. 2006, Ref. 3957/2006, 
pág. 3957, tomo 3, Editorial LA LEY)

• Els secretaris d'Administració Local, d'acord amb el que disposa l'art. 2 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el 
Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació, NO 
TENEN FACULTATS PER CERTIFICAR, COMPULSAR, COMPARAR, ETC ., 
qualsevol document que no estigui inclòs en l'apartat e) de l'esmentat 
precepte, és a dir, els actes o resolucions de la Presidència, els acords 
dels òrgans col·legiats decisoris així com els antecedents, llibres i 
documents de l'Entitat.

• Si una disposició de caràcter general admet específicament 
aquesta facultat de compulsa o confrontació per part del 
funcionari local es podria admetre aquesta funció. 
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EXPEDICIÓ DE CÒPIES SEGELLADES

Quan una persona ha d’acompanyar la seva sol·licitud, 
escrit o comunicació d’un document original, perquè així ho 
exigeix la normativa aplicable, té dret que se li expedeixi 
una còpia segellada d’aquest document original.

Les còpies segellades serveixen com a justificant 
acreditatiu que l’original el té l’Administració.



EXPEDICIÓ DE CÒPIES AUTÈNTIQUES
Tenen la consideració de còpia autèntica d’un document 
públic administratiu o privat les còpies efectuades, en el 
suport que sigui, pels òrgans competents de les 
administracions públiques en què quedi garantida la 
identitat de l’òrgan que ha efectuat la còpia i el seu 
contingut.

Les còpies autèntiques tenen la mateixa validesa i eficàcia 
que els documents originals. Art.27.2 LPAC

Cada administració pública ha de determinar els òrgans que tinguin 
atribuïdes les competències d'expedició de còpies autèntiques dels 

documents públics administratius o privats art.27 LPAC



EXPEDICIÓ DE CÒPIES AUTÈNTIQUES

El deure de crear un registre de funcionaris habilitats per 
realitzar còpies autèntiques (art. 27.1), 
La possibilitat que les administracions emetin còpies 
autèntiques mitjançant actuació administrativa automatitzada 
(art. 27.1). Aquest tipus d’activitat es troba regulada als art. 41 
i 42 LRJSP, que recullen els art. 18 i 39 LAE
El fet que se sotmeti el dret a obtenir còpia autèntica dels 
documents administratius per part dels interessats als límits 
previstos per la Llei 19/2013 de transparència (art. 27.4)



• A aquests efectes, l'Administració General de l'Estat, les comunitats 
autònomes i les entitats locals poden realitzar còpies autèntiques 
mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa 
automatitzada.

• S'ha de mantenir actualitzat un registre, o un altre sistema 
equivalent, on constaran funcionaris habilitats per a l'expedició de 
còpies autèntiques que hauran de ser plenament interoperables i 
estar interconnectats amb els de les restants Administracions 
Públiques, a l'efecte de comprovar la validesa de l'esmentada 
habilitació. En aquest registre hi  haurà, almenys, els 
funcionaris que prestin serveis en les oficines d'assistència 
en matèria de registres (art. 27.1 de la Llei 39/2015) 
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• L’article 27.3.LPAC  Per garantir la identitat i el contingut de les 
còpies electròniques o en paper, i per tant el seu caràcter de còpies 
autèntiques, les administracions públiques s’han d’ajustar al 
que preveuen l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, 
l’Esquema Nacional de Seguretat i les seves normes 
tècniques de desenvolupament, així com a les regles següents:

a) Les còpies electròniques d’un document electrònic original o d’una 
còpia electrònica autèntica, amb canvi de format o sense, han 
d’incloure les metadades que acreditin la seva condició de còpia 
i que es visualitzin en consultar el document.

b) Les còpies electròniques de documents en suport paper o en un 
altre suport no electrònic susceptible de digitalització requereixen que 
el document hagi estat digitalitzat, i han d’incloure les metadades 
que acreditin la seva condició de còpia i que es visualitzin en 
consultar el document.
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METADADA és tota aquella informació descriptiva sobre el context, 
qualitat, condició o característiques d'un recurs, dada o objecte que té 

la finalitat de facilitar la seva recuperació, autenticació, avaluació, 
preservació i / o interoperabilitat.



• Article 27.LPAC 

• 3...S’ENTÉN PER DIGITALITZACIÓ el procés tecnològic que 
permet convertir un document en suport paper o en un altre suport no 
electrònic en un fitxer electrònic que conté la imatge codificada, fidel i 
íntegra del document.

• c) LES CÒPIES EN SUPORT PAPER DE DOCUMENTS 
ELECTRÒNICS requereixen que hi figuri la condició de còpia, i 
han de contenir un codi generat electrònicament o un altre sistema 
de verificació que permeti contrastar l’autenticitat de la còpia 
mitjançant l’accés als arxius electrònics de l’òrgan o organisme públic 
emissor.

• Les administracions HAN DE FER PÚBLICS, a través de la seu 
electrònica corresponent, els codis segurs de verificació o 
qualsevol altre sistema de verificació utilitzat.
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S’ENTÉN PER DIGITALITZACIÓ? 

COPIES EN SUPORT PAPER: ha de constar que és
CÒPIA I CONTENIR UN CODI

!!!OBLIGACIÓ PER L’ADMINISTRACIÓ de publicació dels 
codis segurs de verificació (art. 27.3)



• Article 27.LPAC 

• 4. Els interessats poden sol·licitar, en qualsevol moment, l’expedició de 
còpies autèntiques dels documents públics administratius que les 
administracions públiques hagin emès vàlidament. La sol·licitud s’ha de 
dirigir a l’òrgan que va emetre el document original, que s’ha 
d’expedir, llevat de les excepcions derivades de l’aplicació de la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, en el termini de quinze dies a comptar 
de la recepció de la sol·licitud en el registre electrònic de 
l’Administració o organisme competent.

• Així mateix, les administracions públiques estan obligades a expedir 
còpies autèntiques electròniques de qualsevol document en paper que 
presentin els interessats i que s’hagi d’incorporar a un expedient 
administratiu.

• 5. Quan les administracions públiques expedeixin còpies autèntiques 
electròniques, ha de quedar expressament així indicat al document de 
la còpia.

• 6. L’expedició de còpies autèntiques de documents públics notarials, 
registrals i judicials, així com dels diaris oficials, es regeix per la seva 
legislació específica.
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Sol·licitar CÒPIES AUTÈNTIQUES**



RESUM COPIES AUTENTIQUES
Articles 26 i 27

Les administracions públiques han 
d'emetre els documents administratius 
per escrit, a través de mitjans 
electrònics. Per ser considerats vàlids 
hauran de:

• Contenir la informació en suport 
electrònic en el format que correspongui.

• Disposar de dades d'identificació 
individualitzats per a cada document.

• Incorporar referència temporal 
d'emissió.

• Metadades mínims exigits.

• Signatures electròniques que 
corresponguin.

• Els documents merament informatius, 
no requereixen estar signats 
electrònicament.

L'Administració ha de poder expedir 
còpies autèntiques dels documents 
públics administratius o privats. La 

creació d'una còpia autèntica per una 
Administració ha de ser vàlida en totes 
les administracions, per la qual cosa ha 
de tenir un registre o sistema similar 
interoperable amb la resta 
d'Administracions que permeti la 
validació d'aquestes còpies. Tot això 
d'acord amb el que preveu l'Esquema 
Nacional d'Interoperabilitat i l'Esquema 
Nacional de Seguretat.

Les còpies en suport paper requeriran 
d'un codi generat electrònicament que 
permeti contrastar l'autenticitat de la 
còpia.

Les administracions faran públic a 
través de la seu electrònica els codis 
segurs de verificació i un altre 
sistema de verificació utilitzat.



DRETS QUE TÉ L’INTERESSAT EN EL 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU:

Dret a formular al·legacions i a aportar documents en qualsevol fase del
procediment anterior a tràmit de l’audiència. La Llei ens diu que
aquestes al·legacions i els documents aportats hauran de ser tinguts
en compte a l’hora de formular la resolució.
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DRETS QUE TÉ L’INTERESSAT EN EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU:

• Dret a la transparència administrativa. “A conèixer, en qualsevol moment,
l’estat de la tramitació dels procediments en els quals tenen la condició de
persones interessades, i a obtenir còpia dels documents que contenen”

• Publicitat i constància escrita dels actes de l’Administració. Art.55.1“Els
actes administratius s’han de produir per escrit si no és que la seva
naturalesa exigeixi o permeti una altra forma més adequada d’expressió i
constància”. El normal és que els actes administratius siguin escrits i
grafiats però pot ser que no sigui així. A vegades pot existir una
contradicció entre l’escrit i el grafiat, quan succeeix això el TS estableix
que preval l’escrit sobre el grafiat. En cas que l’acte es dicti de forma
verbal s’haurà de fer constar per escrit i els interessats poden exigir que
l’acte consti per escrit.

Lleis 39 i 40/2015

15
2



DRETS QUE TÉ L’INTERESSAT EN EL 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU:

• Gratuïtat. s’han eliminat les pòlisses, l’únic que s’han de pagar són
les despeses de realització.

• Dret a rebre facilitats en la seva activitat, per poder actuar davant de
l’Administració, podem trobar manifestacions d’aquest dret en:

-art.32 LRJ-PAC: els interessats amb capacitat d’obrar podran actuar
per mitjà de representant.
-art.35.c): a obtenir còpia segellada dels documents que presentin,
aportant-la junt amb els originals, així com a la devolució d’aquests,
excepte quan els originals hagin d’obrar en el procediment.

• Dret a comunicar-se amb l’Administració amb simplicitat i fluïdesa.
algunes manifestacions d’aquest dret són:

- art.35.d): a utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva
CCAA d’acord amb el previst en aquesta llei i en la resta de l’OJ.
- dret a rebre la sol·licitud de forma senzilla, clara i evitant fórmules
complexes.
- dret a comunicar-se per qualsevol mitjà o tècnica que acrediti la
voluntat de l’interessat d’adreçar-se amb l’Administració i que acrediti
l’autenticitat de la sol·licitud (art.25.1 Llei 26/2010 LRJPACat
“qualsevol mitjà..”)
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DRETS QUE TÉ L’INTERESSAT EN EL 
PROCEDIMENT 

Defensa de l’interessat. diferents manifestacions les trobem en:

-art.85.2 LRJ-PAC “ els interessats podran en tot cas actuar assistits
d’assessor quan ho considerin convenient en defensa dels seus
interessos.

-art.79 “ els interessats podran, en qualsevol moment del procediment
anterior al tràmit d’audiència, fer al·legacions i aportar documents o
altres elements de judici...

A obtenir una resposta administrativa directa, ràpida, exacta i
legal. art.42 i 89.4 dret a obtenir una resolució.

 -art.54 la resolució ha d’estar motivada, sobretot quan aquesta
tingui transcendència en drets subjectius o interessos legítims,
seran motivades amb breus referències de fets i fonaments de dret.

 -art.89.1: la resolució que posi fi al procediment decidirà totes les
qüestions plantejades pels interessats i aquelles altres derivades
del mateix.

 -art.113.3. i 89.2: dret a que no s’agreugi la situació del sol·licitant
o del recurrent...
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DRETS QUE TÉ L’INTERESSAT EN EL 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU:

• Dret a una efectiva notificació de l’acte administratiu.

(validesa  eficàcia): un acte des de que es adoptat és vàlid,

però, per tenir eficàcia ha d’estar notificat o bé publicat.

• Dret dels particulars davant del silenci de l’Administració.
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DRETS QUE TÉ L’INTERESSAT 
EN EL PROCEDIMENT 

ADMINISTRATIU:

• Dret a obtenir informació i orientació en relació als requisits que les
normatives imposin en matèria procedimental. Hem de distingir entre
la informació general i la informació particular. La primera es
configura com la informació administrativa relativa a la identificació de
competència, estructura, funcionament i localització d'organismes i
unitats administratives... La informació particular és la concernent a
l'estat o contingut dels procediments en tramitació.

• Si es refereix a dades de caràcter personal que afectin d'alguna
forma a la intimitat o privadesa de les persones físiques. La
informació sobre documents que continguin dades d'aquesta naturalesa
estarà reservada a les persones que es refereixin amb les limitacions i
en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
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Distingir entre la informació 
general i la informació 

particular



DRETS QUE TÉ L’INTERESSAT EN EL 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU:

• El dret d'informació i orientació no pot confondre's, sota pena
d'incórrer en intrusisme professional, amb la funció pròpia d'un
advocat o d'un gestor a qui el particular encomana la defensa o
gestió dels seus interessos davant les Administracions Públiques.

• Quan l’art.35.g diu dret a obtenir informació i orientació sobre els
requisits jurídics o tècnics que les disposicions vigents imposin als
projectes, actuacions o sol·licituds que es proposin realitzar. Aquestes
consultes vinculen, i no s’està exempt de responsabilitat.
L’Administració resarcirà els danys que s’han pogut ocasionar. En alguns
casos aquestes consultes es fan públiques.
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OBLIGACIONS

• A banda del catàleg de drets, estableixen sengles obligacions per als

ciutadans:

 Obligació de col·laborar en els casos previstos legalment

(art.18).

 Obligació de comparèixer (art.19 LPAC).La compareixença

és voluntària, llevat que estigui prevista legalment.
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REGISTRE
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El registre electrònic està en vigor des de 31 de desembre 
de 2009. Per adaptar-nos al registre electrònic que regula 

la nova LPAC tenim fins al 2 octubre 2018

El MÉS DESTACABLE
Obligació  PER A  totes les administracions públiques 
Registre com a “finestreta única” per a totes les administracions 
Requisits: Interoperable i compatible 
Obligació de digitalitzar tots els documents en suport paper que es presentin a 
les oficines d’assistència en matèria de registre 



NO OBSTANT DE L’ENTRADA REGISTRE 
ELECTRONIC 2018!!!

• No  podem oblidar que l'obligatorietat de relacionar-se electrònicament amb 
l'Administració no es limita, òbviament, a la presentació de documents pel 
registre electrònic, sinó que altres relacions de l'interessat amb l'Administració 
han de realitzar electrònicament; com, per exemple, les notificacions 
electròniques, la  digitalització del document, formació d'expedient 
electrònic, etc.
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1. Registre electrònic.
2. Registre d'empleats públics habilitats
3. Punt d'accés general (portal, seu) electrònic de 

l'Administració 
4. Arxiu únic electrònic produiran efectes
5. Registre Electrònics d’apoderaments art. 5 i 6
6. Registre Públic de Contractes i la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública
7. Registre de licitadors
8. Registre de Convenis de la Generalitat
9. Plataforma d'intermediació de dades i punt d'accés 

general electrònic de l'Administració (D.A.2 LPAC)
10.Registre de Factures.

Lleis 39 i 40/2015 16
1

REGISTRES ???



REGISTRE SEMPRE 
ELECTRONIC

PRESENCIAL

ELECTRONIC

PODER NOTARIAL
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Dret a identificar 
l'oficina 
d'assistència en 
matèria de registre 
més pròxima a 
domicili (disposició 
addicional 4a)

Obligació per part 
de l’Administració 
d’adaptar les 
oficines de 
registre a oficines 
d'assistència en 
matèria de
registres



REGISTRES

• Art.16 LPAC “Cada administració ha de tenir un registre electrònic.” SUPRESSIÓ 
REGISTRE PRESENCIAL.

• Tots els registres han de ser interoperables. S’han de digitalitzar per a la seva 
incorporació a l’expedient administratiu electrònic. Obligació digitalitzar tots els 
documents en suport paper que es presentin a les oficines d’assistència en 
matèria de registre, (tot el que sens presenti en paper ho hem de digitalitzar i 
tenim l’obligació de retornar tots els originals al seu interessat- La idea és que les 
Administracions no tinguin paper. Com molt tard ho hem de fer abans del 2 
octubre del 2018)

• I al final de l’article 16 diu “Les administracions públiques HAN DE FER 
PÚBLICA i mantenir actualitzada una relació de les oficines en què s’ha de 
prestar assistència per a la presentació electrònica de documents”.
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Ara només serà registre ELECTRONIC GENERAL. Perquè ara l’Administració ES 
ELECTRÒNICA.

Obligació per a totes les administracions públiques

Interoperable i compatible



REGISTRE. 
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Art. 16 LPAC S’estableix l’obligació que cada 
Administració disposi d’un únic Registre 
Electrònic General on s’hi puguin adreçar no 
només els documents dirigits a (tots e)ls seus 
òrgans, sinó també als ens vinculats o que en 
depenguin (sens perjudici que aquests últims 
puguin tenir el seu propi registre electrònic 
interconnectat amb el general)
(L’art. 16.4) S’estableix una autèntica 
finestreta única (electrònica) de tots els ens 
del sector públic sotmesos a l’LPAC

Quin paper tindran les oficines de registre?
Les noves lleis administratives fomenten la digitalització de la societat. Les lleis 
contemplen la transformació de les oficines de registre en Oficines d'Assistència en 
matèria de registres (art 16, i disposició transitòria segona de la Llei 39/2015). En 
aquestes noves oficines, les persones han de ser assistides per un funcionari per 
realitzar els seus tràmits per la via electrònica (art. 12 de la Llei 39/2015). Per a 
aquest procés d'integració a desenvolupar dona de temps fins a 2018

Registre com a “finestreta 
única” per a totes les 
administracions. Ara  ha 
desaparegut la figura del 
conveni perquè es pogués 
registrar documents d’altres 
administracions. Ara tots son 
finestra única (fins 2 octubre 
del 2018)son registre 
electrònic de TOTS, I LES 
OFICINES D’ASSISTENCIA DE 
REGISTRE HO SON DE 
QUALSEVOL ADMINISTRACIÓ 
ha desaparegut les 
limitacions de la llei 30/92
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El registre electrònic de cada administració o organisme ha de  
garantir la constància, en cada assentament que s'efectuï: 

d'un número, 
epígraf expressiu de la seva naturalesa, 
data i hora de la presentació,
identificació de l'interessat, òrgan administratiu remitent, si 
escau, i 
persona o òrgan administratiu al qual s'envia, i, 
si escau, referència al contingut del document que es registra. 

Per a això, S'EMETRÀ AUTOMÀTICAMENT un rebut consistent en 
UNA CÒPIA AUTENTICADA del document de què es tracti, 
incloent la data i hora de presentació i el número d'entrada de 
registre, així com un rebut acreditatiu d'altres documents que, 
si escau, el acompanyin, que garanteixi la integritat i el no repudi 
dels mateixos (art. 16.3 LPAC).



 També tenim el REGISTRE DE FACTURES OBLIGATORI PER A
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. (L.15/2010, regula el Registre de
factures)
S’imposa en l’àmbit local l’obligatorietat del Registre de factures i
documents equivalents, al qual s’hauran d’anotar amb caràcter
previ a la seva remissió a l’òrgan responsable de l’obligació
econòmica.

La responsabilitat de la seva gestió s’atribueix a l’Interventor o
òrgan de comptabilitat de l’Entitat local.

Res s'estableix en l'esmentada Llei 5/2010 sobre el que hagi de
figurar en cada anotació. Probablement, una de les dades que més
interessin a Intervenció serà precisament l'import de la factura,
qüestió que, atenent a la regulació del ROF, no ha de aparèixer en
l'assentament que es practiqui en el Registre General.
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• Sembla, doncs, que tots dos registres, perfectament compatibles
entre si, obeeixen a finalitats diferents: d'una banda, el de
garantir la transparència davant l'administrat de tota l'activitat
pública local (Registre General), de l'altra, el de lluitar contra la
morositat en les operacions comercials (Registre d'Intervenció).
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PROCEDIMENT DE REGISTRE
Quins documents s’han de registrar ? 

Documents de comunicació 
o correspondència

 Ofici
 Carta 
 Notificació

Documents de 
sol·licitud 

(administratius o 
jurídics)

 Convocatòria
 Citació
 Recurs
 Denúncia
 Reclamació
 Requeriment
 Al·legacions
 Telegrama
 Desistiment
 Sol·licitud



PROCEDIMENT DE REGISTRE

Quins documents NO s’han de registrar?
 els tramesos entre les diferents unitats d’un mateix 

registre
 els que no especifiquin l’emissor
 els que no hi consta la destinació
 publicitat o propaganda
 els tramesos, adjunts, a algun altre document
 pressupostos i certificats
 correus electrònics (si no incorporen signatura 

digital)
 els enviats per fax (en canvi, un burofax cal 

registrar-lo!)
 saludes, condols, targetes de felicitació, d’invitació i 

comiat.

No obstant l'oficina de registre té l'obligació d'admetre qualsevol 
escrit i comunicació que es presenti sempre que vagi dirigit a un 

òrgan d'una administració pública.



• A l’art. 16.5 “Els documents presentats de manera presencial davant 
les administracions públiques han de ser digitalitzats...” s’estableix 
l’obligació de digitalitzar tots els documents que es presentin de 
manera presencial davant les administracions.

• En coherència amb la supressió dels registres presencials, l’art. 16.7 
OBLIGA A FER PÚBLICA no ja la relació de registres existents, sinó 
de les oficines en què es prestarà assistència per a la presentació 
electrònica de documents
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DIGITALITZACIÓ
Obligació de transformar el
format paper a format electrònic.
Els documents presentats de manera
presencial davant les Administracions
Públiques, HAURAN DE SER
DIGITALITZATS, d'acord amb el
que preveu l'article 27 i altra
normativa aplicable, per l'oficina
d'assistència en matèria de registres
en què hagin estat presentats per a
la seva incorporació al expedient
administratiu electrònic, retornant-
els originals a l'interessat, sense
perjudici d'aquells supòsits en què la
norma determini la custòdia per
l'Administració dels documents
presentats o resulti obligatòria la
presentació d'objectes o de
documents en un suport específic no
susceptibles de digitalització (art.
14.2 de la Llei 39/2015)

Oficina de 
REGISTRE.

REGISTRE ELECTRÒNIC UNIC 
PER CADA ADMINISTRACIÓ. 

Art. 16,4 LPAC

REBUT QUE FARAN ELS REGISTRES
CÒPIA AUTÈNTICA

Els registres electrònics de totes i cadascuna de 
les administracions han de ser plenament 

interoperables, de manera que se’n garanteixi la 
compatibilitat informàtica i interconnexió, així 

com la transmissió telemàtica dels assentaments 
registrals i dels documents que es presentin en 

qualsevol dels registres.

La disposició addicional 4a obliga les 
administracions públiques a mantenir 
permanentment actualitzat, en la seu 
electrònica, un directori geogràfic que 
permeti a l’interessat identificar l’oficina 
d’assistència en matèria de registre més 
propera al seu domicili. 



REGISTRES art. 16 LPAC

• “EL REGISTRE ELECTRÒNIC GENERAL de cada Administració ha de 
funcionar com un portal que faciliti l’accés als registres electrònics de cada 
organisme. Tant el registre electrònic general de cada Administració com els 
registres electrònics de cada organisme han de complir les garanties i 
mesures de seguretat que preveu la legislació en matèria de protecció 
de dades de caràcter personal.
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Les disposicions DE CREACIÓ DELS REGISTRES ELECTRÒNICS 
s’han de publicar al diari oficial corresponent, i el text íntegre 
ha d’estar disponible per a la seva consulta a la seu electrònica 
d’accés al registre. En tot cas, les disposicions de creació de registres 
electrònics han d’especificar l’òrgan o la unitat responsable de la 
seva gestió, així com la data i hora oficial i els dies declarats inhàbils”.



L'ENCARREGAT DEL REGISTRE ÉS PERSONAL 
LABORAL POT REALITZAR COMPULSES?

• El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 23, Sección Consultas,
Quincena del 15 al 29 Dic. 2010,

Contestació .-

En l'àmbit local, l'art. 158 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, diu que els escrits
podran presentar acompanyats del document o documents en què
fonamenten el seu dret els interessats, ja siguin originals, ja per
testimoni o per còpia de l'original que confrontarà l'encarregat del
registre. I l'art. 156 d'aquest cos legal es refereix a l'encarregat del
Registre com a funcionari.
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L'ENCARREGAT DEL REGISTRE ÉS 
PERSONAL LABORAL POT REALITZAR 

COMPULSES?

• Segons l'art. 9.2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic (EBEP), en tot cas, l'exercici de les funcions que impliquin
la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o
en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les
administracions públiques corresponen exclusivament als funcionaris
públics, en els termes que en la llei de desenvolupament de cada
Administració Pública s'estableixi.

“El Consultor de los Ayuntamientos” opina que, en compulsar un
document, s'està exercint una potestat pública, la qual cosa, ens porta a
dir que, efectivament, el personal que acari els documents presentats
davant del registre municipal ha de ser funcionari, i per tant, el personal
laboral no pot realitzar aquesta funció.
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Article 27 Llei 26/2010 LRJPACat ( L.19/2014 de 29 de desembre de 
transparència, accés a la informació pública)

Dret d’accés a arxius i registres

1. Els ciutadans tenen dret a accedir, per qualsevol mitjà, als registres i als
documents que formin part d’un expedient i es trobin en els arxius de les
administracions públiques catalanes, sempre que els expedients
corresponguin a procediments acabats en la data de la sol·licitud.

2. L’accés als documents que continguin dades referents a la intimitat de
les persones està reservat a aquestes, que, en el supòsit que observin que
aquestes dades hi figuren incompletes o inexactes, poden exigir que es
rectifiquin o es completin, llevat que figurin en expedients caducats pel
transcurs del temps, d’acord amb els terminis màxims que determinin els
diferents procediments, dels quals no es pugui derivar cap efecte
substantiu.

3. L’autorització i la denegació d’accés als registres i als arxius de les
administracions públiques catalanes s’ha de fer, en els termes que estableix
la legislació bàsica, per resolució motivada de l’òrgan competent i
ponderant sempre els drets i interessos de privacitat,
confidencialitat, protecció de dades i altres que podrien resultar
afectats.

4. El personal responsable dels registres i els arxius de les administracions
públiques catalanes ha de vetllar perquè no es produeixi cap demora
injustificada en l’exercici del dret d’accés a arxius i registres.
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EL PORTAL DE LA 
TRANSPARÈNCIA. 

Llei 19/2014, art. 5 
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S’han de configurar com una plataforma electrònica de publicitat activa 
a internet, han d'ésser fàcilment identificables i han de contenir 
l'enllaç de les seus electròniques de les administracions 
públiques o entitats corresponents. També han de complir les 
recomanacions de la Iniciativa d'Accessibilitat Web per a facilitar-hi 
l'accés a les persones amb discapacitat.

És l’instrument bàsic de gestió de 
documents públics per a donar 
compliment i efectivitat a les obligacions 
de transparència establertes per la Llei, i 
en les seus electròniques o llocs web 
corresponents. 

Les Administracions i entitats poden crear 
llurs propis portals de transparència, l’accés 
al contingut dels quals s’ha de facilitar des 

del Portal de la Transparència de la 
Generalitat, d’una manera interconnectada i 

que faciliti la integració..

Tots els portals han de disposar d’un 
cercador que permeti un accés ràpid, 
fàcil i comprensible a la informació i 
que incorpori mecanismes d’alerta 

sobre les dades que s’han actualitzat



PORTAL D’INTERNET

• Article 39 LRJSP . Portal d’internet.

• S’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic la 
titularitat del qual correspongui a una Administració Pública, 
organisme públic o entitat de dret públic que permet l’accés a 
través d’internet a la informació publicada i, si s’escau, a 
la seu electrònica corresponent.
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LA SEU ELECTRÒNICA

• Article 38 LRJSP. ÉS L’ADREÇA ELECTRÒNICA, disponible per als 
ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions, la titularitat de 
la qual correspon a una Administració Pública, o bé a un o diversos 
organismes públics o entitats de dret públic en l’exercici de les seves 
competències.

• 2. L’establiment d’una seu electrònica comporta la responsabilitat del 
titular respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la 
informació i els serveis als quals es pugui accedir a través d’aquella.

• 3. Cada Administració Pública HA DE DETERMINAR les 
condicions i els instruments de creació de les seus electròniques, 
amb subjecció als principis de transparència, publicitat, responsabilitat, 
qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i 
interoperabilitat. En tot cas s’ha de garantir la identificació de 
l’òrgan titular de la seu, així com els mitjans disponibles per 
formular suggeriments i queixes.
Lleis 39 i 40/2015 17
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La seu electrònica es obligatòria des 
del 2007 encara que en l’actualitat 
molts no ho tenen, el legislador ara 
ho defineix com una obligació no sols 
a l’Administració sinó també als 
interessants que estan obligats a 
relacionar-se amb l’administració per 
via electrònica.



LA SEU ELECTRÒNICA

• Article 38.4 LRJSP. Les seus electròniques han de disposar de sistemes 
que permetin establir comunicacions segures sempre que siguin 
necessàries.

• 5. La publicació a les seus electròniques d’informacions, serveis i 
transaccions ha de respectar els principis d’accessibilitat i ús d’acord 
amb les normes establertes en aquest respecte, estàndards oberts i, si 
s’escau, els altres que siguin d’ús generalitzat per part dels ciutadans.

• 6. Les seus electròniques han d’utilitzar, per identificar-se i garantir 
una comunicació segura amb elles, certificats reconeguts o qualificats 
d’autenticació de lloc web o mitjà equivalent.
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ARXIU ELECTRÒNIC.
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QUADRE DE CLASSIFICACIÓ PER A LA DOCUMENTACIÓ 
MUNICIPAL (QDCM)

El departament de cultura de la Generalitat de Catalunya ha publicat “el Quadre 
de Classificació per a la Documentació Municipal (QdCM), el qual "ja es troba a 
la disposició de tots els ajuntaments, que així ho desitgin, per que el puguin 
consultar, adoptar i aplicar a partir d’ara".

http://cultura.gencat.cat/ca/detall/Noticies/Noticia_QdCM_definitiu
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ARXIU DE DOCUMENTS  Art.17 LPAC

ARXIU ELECTRÒNIC ÚNIC dels documents electrònics de  procediments 
finalitzats.
DOCUMENTS: format que permeti garantir l’autenticitat, la integritat i la 
conservació del document, així com la seva consulta independentment del 
temps
ASSEGURAR en tot cas la possibilitat de traslladar les dades a altres 
formats i suports que garanteixin l’accés 
DISPOSAR DE MESURES DE SEGURETAT, d’acord amb el que preveu 
l’Esquema Nacional de Seguretat, que garanteixin la integritat, 
autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels 
documents emmagatzemats.



ARXIU ELECTRÒNIC.

• Cada Administració tindrà un arxiu electrònic únic dels 
documents electrònics dels procediments finalitzats (art. 17.1)

 Entre els requisits de format dels documents electrònics s’afegeix 
que s’han de poder consultar passat el temps (art. 17.2)

 L’eliminació dels documents ha de ser autoritzada d’acord amb la 
normativa aplicable (art. 17.2)((DECRET 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, 
avaluació i tria de documents)).
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ARXIU ELECTRÒNIC ÚNIC. Demorat la vigència fins 2018



ARXIU ELECTRÒNIC.
• Article 46.LRJSP Arxiu electrònic de documents.

• 1. Tots els documents utilitzats en les actuacions administratives 
s’han d’emmagatzemar per mitjans electrònics, excepte quan no 
sigui possible.

• 2. Els documents electrònics que continguin actes administratius 
que afectin drets o interessos dels particulars s’han de 
conservar en suports d’aquesta naturalesa, ja sigui en el mateix 
format a partir del qual es va originar el document o en un altre 
qualsevol que asseguri la identitat i integritat de la informació 
necessària per reproduir-lo. S’ha d’assegurar en tot cas la 
possibilitat de traslladar les dades a altres formats i suports 
que garanteixin l’accés des de diferents aplicacions.
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ARXIU ELECTRÒNIC.
• Article 46.LRJSP Arxiu electrònic de documents.

• 3. Els mitjans o suports en què s’emmagatzemin 
documents han d’incloure mesures de 
seguretat, d’acord amb el que preveu l’Esquema 
Nacional de Seguretat, que garanteixin la 
integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, 
protecció i conservació dels documents 
emmagatzemats. En particular, han d’assegurar la 
identificació dels usuaris i el control 
d’accessos, el compliment de les garanties 
que preveu la legislació de protecció de 
dades, així com la recuperació i conservació a 
llarg termini dels documents electrònics produïts 
per les administracions públiques que ho 
requereixin així, d’acord amb les especificacions 
sobre el cicle de vida dels serveis i sistemes 
utilitzats.
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la integritat, autenticitat, confidencialitat, 
qualitat, protecció i conservació dels documents 
emmagatzemats.

GARANTEIXIN: 

la Disp. Addicional 2a de la Llei 39/2015 preveu que per complir amb 
l’establert en matèria  D’ARXIU ELECTRÒNIC ÚNIC, les entitats 
locals podran adherir-se voluntàriament i mitjançant mitjans 
electrònics a les plataformes establertes a l’efecte per 
l’Administració General de l’Estat. 

En cas de no adherir-se, haurà de justificar-se en termes 
d’eficiència segons l’art. 7 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Si l’ens local 
justifica davant del MINHAP que pot prestar el servei de forma més 
eficient, i opta per mantenir la seva plataforma, haurà de garantir que 
compleix amb l’Esquema Nacional de Seguretat, per tal que sigui 
compatible informàticament i interconnectats



EL PROCEDIMENT
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LES FASES DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I
ELS SEUS TRÀMITS PRINCIPALS.

1.-INICIACIÓ:
-a instància d’ofici
-a sol·licitud de l’interessat.

2.-INSTRUCCIÓ: tenim les següents actuacions:
- al·legacions
- informació pública
- període de prova
- informes i dictàmens
- audiència
- la proposta de resolució.

3.-FINALITZACIÓ.
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Art. 54 Llei
39/2015

Art. 75 
ss Llei 
39/2015

Art. 84 ss
Llei 39/2015

!!! I hauríem d’afegir la fase 
4. EXECUCIÓ (comprovar 
que s’ha portat a terme)



RECORDEU!!!
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EXPEDIENT: FORMA ELECTRÒNICA

L’IMPULS D’OFICI. MITJANS ELECTRÒNICS

ACTES D’INSTRUCCIÓ: OFICI  I MITJANS ELECTRÒNICS 

REMISSIÓ D’INFORMES. S’EMETREN PER MITJANS ELECTRÒNICS

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT. DICTATS ELECTRÒNICAMENT S’HA DE 
GARANTIR LA IDENTITAT DE L’ORGAN EMISOR I AUTENTICITAT I  
INTEGRITAT



LES FASES DEL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU I ELS SEUS TRÀMITS 

PRINCIPALS.
• ACABAMENT: el procediment pot acabar de diferents formes però 

només finalitzarà d’una determinada manera:
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- mitjançant resolució expressa o silenci
- per caducitat
- mitjançant desestimen
- mitjançant renúncia
- per impossibilitat de continuació del procediment
- terminació convencional o per acord entre les  parts.



INICIACIÓ
La iniciació és aquella actuació que dóna lloc al començament del
procediment.

A instància d’ofici art.48.2 de la Llei 26/2010 LRJPACat

L’acte pel qual es dona inici és:  L’ACORD D’INCOACIÓ.

• NOVETAT DE LA LLEI CATALANA.  Art. 48.3 Llei 26/2010 LRJPACat
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per iniciativa del propi òrgan competent.
per ordre del superior jeràrquic.
per petició d’un altre òrgan administratiu.
per denúncia.

La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de notificar a la persona
interessada, i ha d’incloure la designació de la persona responsable
d’instruir-lo, llevat que la instrucció sigui determinada per la normativa
aplicable al procediment.



LA  INICIACIÓ DEL 
PROCEDIMENT. D’OFICI

 a) Per iniciativa del propi òrgan competent.
 b) Per ordre del superior jeràrquic.

 c) Per petició d’un altre òrgan administratiu.

 d) Per denúncia.
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58 LPAC

Els procediments de naturalesa sancionadora s'inicien sempre 
d'ofici.



LA  INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT. 
D’OFICI

 a) Per iniciativa del propi òrgan competent. Definit en l’art. 59
LPAC. L'acord pel qual es disposa d'ofici la iniciació d'un procediment
administratiu constitueix un acte de tràmit.

 b) Per ordre del superior jeràrquic. Definit en l’art. 60 LPAC És una
manifestació del principi de jerarquia, estant obligat l'òrgan inferior a
obeir l'ordre del superior, excepte els casos que pogués resultar
admissible la desobediència (art. 410.2 del C.Penal)

 c) Per petició d’un altre òrgan administratiu. Els òrgans que
formulin la petició no tindran per què estar subordinats al competent per
a iniciar d'ofici el procediment. En tot cas la simple petició no
produeix la incoació del procediment, sent necessari que es dicti
l'acord d'iniciació per l'òrgan competent. Definit en l’art. 61 LPAC

 d) Per denúncia. Definit en l’art. 62 És una actuació que consisteix en
què qualsevol ciutadà posa en coneixement de l’Administració l’existència
de varis fets que poden donar lloc a un procediment administratiu.
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DEFINICIÓ DE DENÚNCIA
• Article 62.LPAC 1. S’entén per denúncia, l’acte pel qual qualsevol 

persona, en compliment o no d’una obligació legal, posa en coneixement 
d’un òrgan administratiu l’existència d’un fet determinat que pugui 
justificar la iniciació d’ofici d’un procediment administratiu.

• 2. Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o persones 
que les presenten i el relat dels fets que es posen en coneixement de 
l’Administració. Quan els fets esmentats puguin constituir una infracció 
administrativa, han de recollir la data de la seva comissió i, quan sigui 
possible, la identificació dels presumptes responsables.
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REQUERIRÀ ACORD ÒRGAN PERTINENT. 
NO POT SER MAI ANÒNIMA. 



EL CONCEPTE D’INTERESSAT I ELS DRETS QUE 
L’ASSISTEIXEN.

 Hem de preguntar-nos si el denunciant, en un procediment iniciat
d'ofici, ostenta o no la condició d'interessat? la resposta ha de ser
negativa. El denunciant no és qui incoa el procediment (aquest s'inicia
d'ofici per l'òrgan competent), ni és interessat pel sol fet d'haver formulat
la denúncia.

Qualsevol ciutadà pot ser denunciant, però, per lo general, el ciutadà
denunciant no té dret que a s’iniciï procediment.

Tots podem ser denunciants. La STS de 3 de juliol de 1990 recorda la
doctrina en què el denunciant és impulsor del procediment administratiu
però no parteix de ser interessat, i d'aquí la seva manca de legitimació
activa per a interposar recursos administratius.
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Art. 62.5.LPAC La presentació d’una denúncia no confereix, per
si sola, la condició d’interessat en el procediment.



IDENTITAT DE LA PERSONA QUE PRESENTA 
UNA DENÚNCIA.

 S'ha d'expressar a l'acta d'una sessió, i, per tant en els acords
adoptats en la mateixa la identitat de la persona que presenta
una denúncia en l'Ajuntament, a partir de la qual s'inicia un
procediment administratiu determinat?(El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados Nº 1, Quincena 15 - 29 Ene.
2006, Tomo 1), segons la opinió del Consultor, no és necessari i res
no aporta la constància a l'acta de la identitat de la persona física o
jurídica que subscriu la denúncia en virtut del qual s'ha iniciat el
procediment que ha desembocat en l'adopció de l'acord pel Ple, l’acord
que es pren sí que ha de reflectir-se amb tota claredat a l'acta.
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DENÚNCIA

• Article 62.3 LPAC.

• Quan la denúncia invoqui un perjudici en el patrimoni de les 
administracions públiques, la no-iniciació del procediment ha de ser 
motivada i s’ha de notificar als denunciants la decisió de si s’ha iniciat o no 
el procediment.
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Deure de motivació i notificació als denunciants de la no iniciació del 
procediment només quan la denúncia invoqui un perjudici per al 
patrimoni de les administracions (art. 62.3).



REFEREMT A LA DENÚNCIA !!!Es preveu expressament la 
reducció o exoneració de la sanció per als delators

• Article 62.4 LPAC. Quan el denunciant hagi participat en la comissió d’una 
infracció d’aquesta naturalesa i hi hagi altres infractors, l’òrgan competent 
per resoldre el procediment HA D’EXIMIR EL DENUNCIANT del pagament 
de la multa que li correspondria o un altre tipus de sanció de caràcter no 
pecuniari, quan sigui el primer a aportar elements de prova que 
permetin iniciar el procediment o comprovar la infracció, sempre que en 
el moment que s’aportin no es disposi d’elements suficients per ordenar-la i es 
repari el perjudici causat.

• Així mateix, l’òrgan competent per resoldre HA DE REDUIR l’import del 
pagament de la multa que li correspondria o, si s’escau, la sanció de caràcter 
no pecuniari, quan, encara que es compleixi alguna de les condicions anteriors, 
el denunciant faciliti elements de prova que aportin un valor afegit 
significatiu respecte d’aquells de què es disposi.
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En tots dos casos és necessari que el denunciant cessi en la participació de la 
infracció i no hagi destruït elements de prova relacionats amb l’objecte de la 
denúncia.

introdueix  beneficis associats a la denúncia 



LA  INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT A 
INSTÀNCIA DE PART:

Arts. 66 i ss LPAC

A instància de part: l’actuació que dóna inici al procediment és una
sol·licitud presentada per l’interessat (sol·licitud d’una o diverses
persones interessades. L’art. 48.1 Llei 26/2010 LRJPACat)

• No hi ha cap regla fixa que ens determini que un procediment s’iniciï a
instància d’ofici o a instància de part. Però, sí que hi ha una sèrie de
procediments sotmesos al principi de rogació. Aquests
procediments són, per regla general, aquells que puguin acabar
amb el reconeixement d’un dret al ciutadà.

Lleis 39 i 40/2015 19
7

19
7



SOL·LICITUDS D’INICIACIÓ. HA DE CONTENIR:

a) Nom i cognoms de l’interessat i, si s’escau, de la persona que el 
representi.

b) Identificació del mitjà electrònic o, si no n’hi ha, lloc físic en què vol que es 
practiqui la notificació. Addicionalment, els interessats poden aportar la 
seva adreça de correu electrònic i/o dispositiu electrònic per tal que les 
administracions públiques els avisin de l’enviament o posada a 
disposició de la notificació.

c) Fets, raons i petició en què es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud.

d) Lloc i data.

e) Signatura del sol·licitant o acreditació de l’autenticitat de la seva voluntat 
expressada per qualsevol mitjà.

f) Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual s’adreça i EL SEU CODI 
D’IDENTIFICACIÓ CORRESPONENT.
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Les oficines d’assistència en matèria de registres estan obligades a facilitar als 
interessats el codi d’identificació si l’interessat el desconeix. Així mateix, les 
administracions públiques han de mantenir i actualitzar a la seu electrònica 
corresponent una llista amb els codis d’identificació vigents.

Article 66. LPAC

OBLIGATORI: CODI IDENTIFICACIÓ
1. Oficines assistència registre han de 

facilitar codi
2. S’ha de tenir publicat i actualitzar 

en la SEU ELECTRÒNICA 



• Quan l'Administració en un procediment concret estableixi 
expressament models específics de presentació de sol·licituds, aquests 
seran d'ús obligatori pels interessats (art. 66.5 de la Llei 39/2015) 
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Les administracions públiques han d'establir models i sistemes de 
presentació massiva que permetin als interessats presentar 
simultàniament diverses sol·licituds. Aquests models, d'ús voluntari, 
estaran a disposició dels interessats en les corresponents seus 
electròniques i a les oficines d'assistència en matèria de registres de les
Administracions Públiques.

Els sol·licitants hi poden adjuntar els elements que estimin convenients 
per a precisar o completar les dades del  model, els quals hauran de ser 
admesos i tinguts en compte per l'òrgan al que es dirigeixin.

A més, sobre les administracions públiques TAMBÉ RECAU EL DEURE de 
tenir permanentment publicats i actualitzats models de declaració 
responsable i de comunicació.



Art. 9. 1.LPAC Les administracions públiques estan obligades a
verificar la identitat dels interessats en el procediment
administratiu, mitjançant la comprovació del seu nom i cognoms o
denominació o raó social, segons que correspongui, que constin al
document nacional d’identitat o document identificatiu equivalent.

Cal tenir en compte el disposat en l'art.5.3 LPAC “Per formular
sol·licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions,
interposar recursos, desistir d’accions i renunciar a drets en nom
d’una altra persona s’ha d’acreditar la representació. Per als actes i
gestions de mer tràmit, aquesta representació es presumeix”.
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OBLIGADES A VERIFICAR 



• LLOC I DATA.

• L'exigència d'aquest doble esment és absolutament inútil atès que a
l'efecte del procediment l'únic lloc que interessa és el de la
presentació, i la seva constància queda ja degudament acreditada
amb el segell registre de l'oficina receptora.

• Quant a la designació d'un lloc a l'efecte de notificacions, ha de tenir-
se en compte que el terme lloc no és equivalent al de
domicili pel que no és necessari que coincideixin l'un i l'altre.
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• e) SIGNATURA DEL SOL·LICITANT O ACREDITACIÓ de 
l’autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà

• IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA. Regulats en els arts. 9 a 12  
L’exposició de motius de la nova Llei de procediment administratiu, en assenyalar 
el següent: "aquest títol dedica part del seu articulat a una de les novetats més 
importants de la Llei: la separació entre identificació i signatura electrònica i la 
simplificació dels mitjans per acreditar una o altra, de manera que, amb 
caràcter general, només serà necessària la Identificació, i s'exigirà la 
signatura quan s'hagi D'ACREDITAR LA VOLUNTAT I CONSENTIMENT DE 
L'INTERESSAT. 
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IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA. 



IDENTIFICAR-SE
• Els interessats podran identificar-se 

electrònicament davant les Administracions 
Públiques a través de qualsevol sistema que compti 
amb un registre previ com a usuari que permeti 
garantir la seva identitat. En particular, seran 
admesos, els sistemes següents: 
certificat/Segell/clau concertada
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a) Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura 
electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de 
serveis de certificació». A aquests efectes, s'entenen compresos entre els esmentats 
certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i d'entitat sense 
personalitat jurídica.

b) Sistemes basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic 
expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de 
certificació».

c) Sistemes de clau concertada i qualsevol altre sistema que les administracions 
públiques considerin vàlid, en els termes i condicions que s'estableixin 

(art. 9.2 Llei 39/2015).

•Cada Administració pública pot determinar si 
només admet algun d’aquests sistemes per 
efectuar determinats tràmits o 
procediments, si bé l’admissió d’algun dels 
sistemes d’identificació que preveu la lletra c) 
comporta l’admissió de tots els que preveuen 
les lletres a) i b) anteriors per a aquest tràmit o 
procediment.

SEGELLS SEMPRE PER PERSONA 
JURÍDICA

CADA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA POT DETERMINAR SI 
NOMÉS ADMET ALGUN D’AQUESTS SISTEMES PER 

EFECTUAR DETERMINATS TRÀMITS O PROCEDIMENTS

L'obligació de cada Administració és la d'admetre 
almenys algun dels tres sistemes.



SIGNATURA
• En el cas que els interessats optessin per relacionar-se amb les administracions 

públiques a través de mitjans electrònics, es consideraran vàlids a l'efecte de 
signatura: Signatura/ Segells i qualsevol altre sistema
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SIGNATURA

•Sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada 
basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica 
expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de 
serveis de certificació». A aquests efectes, s'entenen compresos entre els 
esmentats certificats electrònics reconeguts o qualificats els de persona jurídica i 
d'entitat sense personalitat jurídica.

SEGELL

• Sistemes de segell electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic 
avançat basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de segell 
electrònic inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de 
certificació».

QUALSEVOL
…

•Qualsevol altre sistema que les administracions públiques considerin vàlid, en 
els termes i condicions que s'estableixin

art. 10.2 Llei 
39/2015 

S'ADMETRAN TOTS  O ALGUNS EN 
L'ORDENANÇA QUE ES PUGUI 

APROVAR



• L’ús obligatori de la signatura només ho serà per a:
• Formulació de sol·licituds

• Presentar declaracions responsables o comunicacions

• Formulació de recursos

• Desistiment d’accions

• Renúncia de drets
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LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES NOMÉS REQUERIRAN ALS 
INTERESSATS L'ÚS OBLIGATORI DE SIGNATURA 

Si algun dels  interessats no disposa dels mitjans electrònics necessaris, la 
seva identificació o signatura electrònica en el procediment administratiu podrà ser 
vàlidament realitzada PER UN FUNCIONARI PÚBLIC mitjançant l'ús del sistema de 
signatura electrònica de què estigui dotat per a això. En aquest cas, caldrà que 
l'interessat que no tingui els mitjans electrònics necessaris s'identifiqui davant el 
funcionari i presti el seu consentiment exprés per a aquesta actuació, del que haurà de 
quedar constància per als casos de discrepància o litigi. (Art. 11.2 Llei 39/2015) 



• L’apartat 2 de l’art. 65 LPAC diu ”Quan les pretensions corresponents a una
pluralitat de persones tinguin un contingut i un fonament idèntics o
substancialment similars, poden ser formulades en una única sol·licitud,
llevat que les normes reguladores dels procediments específics ho
disposin altrament”.

• L’apartat del 65,2 s’ha de posar en relació amb l’art. 7 conforme: “ Quan en
una sol·licitud, un escrit o una comunicació figurin diverses persones
interessades, les actuacions a què donin lloc s’han d’efectuar amb el
representant o la persona interessada que expressament hagin assenyalat,
i, si no n’hi ha cap, amb qui figuri en primer terme”.
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PLURALITAT DE PERSONES

TINGUIN UN CONTINGUT I UN FONAMENT IDÈNTICS 
O SUBSTANCIALMENT SIMILARS

PODEN SER FORMULADES 
EN UNA ÚNICA 
SOL.LICITUD



• d) L’òrgan, organisme o entitat pública al qual s’adreça la
sol·licitud. El desconeixement de l’òrgan al qual s’ha de dirigir
la sol·licitud no constitueix en cap cas un obstacle per a la
tramitació.

L'exigència d'aquest requisit ha de posar-se en relació amb el disposat en
l'art.14 LRJSP 40/2015, que per al cas de presentació de sol·licituds davant un
òrgan no competent, estableix:

“L’òrgan administratiu que es consideri incompetent per resoldre un afer ha de
remetre directament les actuacions a l’òrgan que consideri competent, i
ha de notificar aquesta circumstància als interessats”

• I afegeix: Els interessats que siguin part en el procediment es poden dirigir a 
l’òrgan que estigui coneixent d’un afer perquè declini la seva competència i 
remeti les actuacions a l’òrgan competent.

• Així mateix, es poden dirigir a l’òrgan que considerin competent perquè 
requereixi la inhibició al que conegui de l’afer
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PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

On es poden presentar els documents?
(art.16,4 de la Llei 39/2015 ( LPAC))

Les sol·licituds, escrits i les comunicacions que els ciutadans adrecin 

als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:
• a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es 

dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de 
qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.

• b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.

• c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a 
l’estranger.

• d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

• e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

• Els documents 

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les 
administracions han de ser plenament 
interoperables, de manera que se’n garanteixi la 
compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la 
transmissió telemàtica dels assentaments registrals i 
dels documents que es presentin en qualsevol dels 
registres.

presentats de manera 
presencial davant les 

administracions públiques han 
de ser digitalitzats 



DISTINGIR ENTRE SOL·LICITUD DELS INTERESSATS I
L'EXERCICI DEL DRET DE PETICIÓ a què es refereix l’art.
20 de la Constitució, avui regulat per L. Orgànica 4 /2001 de
12 de novembre.
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• Els procediments iniciats a instància de part, que el que insta
pretén una actuació administrativa sobre la base d'un dret o
interès legítim que entén tutelat per l'ordenament jurídic.

Es refereix en canvi a pretensions de naturalesa graciable o
estrictament discrecional, ja s'expressin mitjançant
suggeriments, precs, informacions queixes o súpliques, que
poden dirigir-se per la resta no només als governs i autoritats
administratives sinó també a altres poders públics en l'àmbit de les
seves respectives competències. Pot exercir aquest dret qualsevol
persona individualment o col·lectiu (EXCEPTE les Forces o
institucions armats). Amb independència de la seva
nacionalitat. Això si, l'autoritat o òrgan a què es dirigeixi la petició
té l'obligació de contestar en el termini màxim de tres mesos,
encara que sigui per denegar pura i simplement. La omissió de
l'obligació de contestar en el termini es pot interposar recurs
contenciós administratiu i subsidiàriament recurs d'empara. 21

0

21
0

SOL·LICITUD

EL DRET DE PETICIÓ 
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ESMENA I MILLORA DE LA SOL·LICITUD.

LA SUBSANACIÓ DE DEFECTES:

L'art.68 permet la subsanació de qualsevol dels defectes que pogués
emmalaltir l'escrit d'iniciació i ordena entendre la tramitació de
l'incident de subsanació amb l'interessat, amb independència que
sigui o no signat de l’escrit.

!!! Els que estan obligat a presentar-ho de forma electrònic i presenti

la seva sol·licitud presencialment, les Administracions Públiques
requeriran a l'interessat perquè l'esmeni a través de la seva presentació
electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació
de la sol·licitud aquella en la qual hagi estat realitzada l'esmena.

Es tracta d'un deure l'Administració i no d'una facultat. Com es
tracta d'un deure l'Administració, si aquesta no insta la subsanació,
tampoc podrà l'Administració dictar una resolució desestimatòria
precisament en l'existència d'aquests defectes.
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Art.68 LPAC

S’HA DE REQUERIR L’INTERESSAT 



ESMENA I MILLORA DE LA 
SOL·LICITUD.

Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits exigits per la legislació
específica aplicable, es requerirà al interessat perquè, en un termini de deu
dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb indicació
que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició.

Quan l'aportació dels documents requerits presenti dificultats especials,
aquest termini es pot ampliar fins a cinc dies, a petició de l'interessat o a
iniciativa de l'òrgan. Aquesta possibilitat d'ampliar el termini queda vedada
en els procediments selectius o de concurrència competitiva
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NO ES POT AMPLIAR: Procediments SELECTIUS O 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA



SOL·LICITUD/RESTA DE TRÀMITS

• Article 68. Esmena i millora de la sol·licitud

• 1. Si la sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits…, s’ha de requerir
l’interessat perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els
documents preceptius….

• Article 73. Compliment de tràmits

• 1. Els tràmits que hagin d’executar els interessats s’han de realitzar 
en el termini de deu dies a partir de l’endemà de la notificació de l’acte 
corresponent, excepte en el cas en què la norma corresponent fixi un 
termini diferent.

• 2. En qualsevol moment del procediment, quan l’Administració consideri 
que algun dels actes dels interessats no reuneix els requisits necessaris, 
ho ha de posar en coneixement del seu autor, i se li ha de concedir un 
termini de deu dies per executar-lo.
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ART. 68 LPAC  SI ÉS A LA SOL·LICITUD 

ART.73 LPAC EN LA RESTA DELS TRÀMITS



QUI HA DE SER EL SIGNANT DE L'ESMENTAT DOCUMENT 
REQUERINT DOCUMENTACIÓ PER SEGUIR, SI S'ESCAU, AMB 
ELS TRÀMITS DE L'EXPEDIENT: L'ALCALDE O EL SECRETARI?

• L'article 194  (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
estableix que la «notificació es practicarà d'acord amb el que disposa la legislació 
sobre el procediment administratiu comú », precepte que remet als articles 40 a 46 
de la Llei 39/2015 (LPAC), en la qual no es detalla qui hagi signar les 
notificacions dels actes. No obstant això, el ROF, en el seu article 192, estableix: 
«1. Les resolucions dels alcaldes i dels presidents de les corporacions locals 
s'estendran al seu nom; quan les resolucions administratives es dictin per delegació, 
es farà constar expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per 
l'autoritat que l'hagi conferit.

• Les comunicacions que s'adrecin a les autoritats seran signades pels 
presidents de les corporacions, i les altres que donin trasllat d'acords o 
resolucions, pel responsable de la Secretaria ».

• Per tant, en els trasllats als interessats d'actes, acords i resolucions que afectin els 
seus drets i interessos en el procediment administratiu, la notificació ha d'anar 
signada pel secretari, i no per l'alcalde (a qui correspondria la signatura de les 
dirigides a les autoritats). Per això, el procedent seria dictar en aquests casos una 
Providència per l'Alcaldia (acte que impulsa el procediment), en el qual es requereix 
d'esmena a l'interessat, segons article 68 LPAC, donant-se trasllat de la mateixa per 
Secretaria, de manera que la notificació d'aquest acte de tràmit seria signada pel 
secretari de la Corporació.
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Consulta resolta per Espublico 15/04/2010



LA  INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT.

• L’Administració abans d’iniciar un procediment administratiu pot
arribar a portar a terme el que la Llei denomina com actuacions
prèvies,(“obrir un període d’informació o actuacions prèvies”) aquestes
impliquen actuacions investigadores per definir si és convenient,
procedent o no iniciar el procediment.(“amb la finalitat de conèixer
les circumstàncies del cas concret i la conveniència o no d’iniciar el
procediment”).
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55LPAC

En el cas de procediments de naturalesa sancionadora, les actuacions 
prèvies s’han d’orientar a determinar, amb la precisió més gran possible, els 
fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, la identificació de la 
persona o persones que puguin ser responsables i les circumstàncies 
rellevants que concorrin en uns i altres. (55.2)

PERÍODE D'INFORMACIÓ PRÈVIA A LA INCOACIÓ D'UN 
PROCEDIMENT

Aquest període d'informació prèvia té caràcter potestatiu, i no és una 
fase del procediment administratiu, sinó que són unes diligències 

prèvies a la incoació del procediment.



IMPULS
• Article 71. LPAC. Impuls.

• 1. El procediment, sotmès al principi de celeritat, s’ha d’impulsar 
d’ofici en tots els seus tràmits i a través de mitjans 
electrònics, respectant els principis de transparència i publicitat.
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El procediment s’ha de tramitar (impulsar) sempre per 
mitjans electrònics.

D'acord amb el principi de simplificació administrativa, 
s'acordaran en un sol acte tots els tràmits que, per la seva 

naturalesa, admetin un impuls simultani i no sigui obligatori el 
compliment successiu (art. 72.2 de la Llei 39/2015 



DESPATX D’OFICI.

• Article 71. LPAC. 

• 2. En el despatx dels expedients s’ha de mantenir l’ordre rigorós 
d’incoació en afers de naturalesa homogènia, LLEVAT QUE el 
titular de la unitat administrativa doni una ordre motivada en contra, 
de la qual quedi constància.

• L’incompliment del que disposa el paràgraf anterior dona lloc a 
l’exigència de responsabilitat disciplinària de l’infractor i, si s’escau, 
és causa de remoció del lloc de treball.

• 3. Les persones designades com a òrgan instructor o, si s’escau, els 
titulars de les unitats administratives que tinguin atribuïda aquesta 
funció són responsables directes de la tramitació del procediment 
i, en especial, del compliment dels terminis establerts.
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Conseqüències de l'incompliment: Com el procediment administratiu
S'IMPULSA D'OFICI, la inactivitat DE L'INTERESSAT té importants
conseqüències. Si no compleix els tràmits o resol els defectes en els terminis
que li fixi l'Administració, aquesta podrà declarar-li perdut el dret al tràmit.

Si el tràmit incomplit no és indispensable per a dictar la resolució
l'Administració està obligada a continuar el procediment, produint-se com únic
efecte de la inactivitat la pèrdua del tràmit (tràmits indispensables cal
entendre que són aquells que per la seva pròpia naturalesa impedeixen
continuar el procediment).
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ESMENA I MILLORA DE LA 
SOL·LICITUD.

 Si el procediment s'ha iniciat A INSTÀNCIA DE PARTICULAR i, aquest no
emplena els tràmits interessats per l'Administració, una vegada complerts els
terminis fixats, es produeix la paralització del procediment per causa
imputable al mateix amb les següents conseqüències:

1. D'acord amb l'art. 68.1 en la fase d'iniciació sinó es resolen
els defectes de la sol·licitud es procedeix a l'arxiu.(desisteix
de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els
termes que preveu l’article 21 (obligació de resoldré))

2. En qualsevol altra fase, es produeix la caducitat i l’arxiu
de les actuacions en els termes i terminis que disposa
l'art.95.1
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ARXIU CADUCITAT 
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ESMENA I MILLORA DE LA SOL·LICITUD.

• Article 95 LPAC . Requisits i efectes CADUCITAT

• 1. En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona
interessada, quan el procediment es paralitzi per causa que sigui
imputable a aquesta, l’Administració li ha d’advertir que,
transcorreguts tres mesos, se’n produirà la caducitat. Consumit aquest
termini sense que el particular requerit realitzi les activitats necessàries
per a reprendre la tramitació, l’Administració ha d’acordar l’arxivament
de les actuacions i ha de notificar-ho a la persona interessada. Contra la
resolució que en declari la caducitat, són procedents els recursos
pertinents.

• 2. No es pot acordar la caducitat per la simple inactivitat de la
persona interessada en la formalització de tràmits, sempre que no
siguin indispensables per a dictar la resolució. Aquesta inactivitat no té
cap més efecte que la pèrdua del seu dret al dit tràmit.

Lleis 39 i 40/2015 22
0

22
0



ESMENA I MILLORA DE LA 
SOL·LICITUD.

• La millora de la sol·licitud: L’Administració pot demanar a l'interessat
perquè ampliï o millori voluntàriament aquesta sol·licitud.

• El requeriment que potestativament pot fer l'Administració al
sol·licitant perquè ampliï o millori voluntàriament aquesta sol·licitud, del
que s'aixecarà acta succinta.

• La sol·licitud no té defectes, però es tracta de concedir a l'interessat
la possibilitat de demanar més del que inicialment sol·licitava, o bé de
demanar una mica diferent.

• Estem davant un procediment iniciat a instància de part, cal entendre
que, si l'interessat no assumeix la proposta de millora o modificació de la
sol·licitud, l'Administració no es podrà pronunciar sobre això en la
resolució.

Un exemple de millora ho podem trobar en l'art.27 de la Llei 38/2003,
«Reformulació de la sol·licitud», relatiu als casos que l'import de la
proposta provisional de resolució sobre la subvenció sigui inferior al
sol·licitat per l'interessat.
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Art.68,3
LRJPAC



MESURES PROVISIONALS

• Art. 56 LPAC.

• NO ES PODEN ADOPTAR MESURES PROVISIONALS que 
puguin causar un perjudici de difícil o impossible reparació 
als interessats o que impliquin violació de drets emparats per 
les lleis.

• Les mesures provisionals poden ser alçades o modificades durant la 
tramitació del procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de 
circumstàncies sobrevingudes o que no es van poder tenir en 
compte en el moment d’adoptar-les.
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LÍMITS DEL PRINCIPI DE 
PROPORCIONALITAT I 
DEURE DE MOTIVACIÓ

En tot cas, s’extingeixen quan tingui efectes la resolució administrativa que 
posi fi al procediment corresponent

L'art. 56 permet a l'Administració imposar mesures 
provisionals, EN QUALSEVOL PROCEDIMENT 



MESURES PROVISIONALS.

• Només poden adoptar-se una vegada iniciat el procediment, per acord
motivat de l'òrgan competent per a resoldre, sense que siguin lícites
aquelles mesures que prejutgen el fons de l'assumpte, sent d'altra
banda la seva vigència temporal, sense poder perllongar-se més allà
de la resolució final l'eficàcia de la qual pretenen garantir.

• Ha estat discutida la necessitat de donar audiència als interessats a
l'hora d'adoptar mesures provisionals. Algunes sentències del TS ho
han negat.

• I cap la possibilitat d'interposar recurs jurisdiccional contra l'acord
pel qual s'adopten les mesures provisionals.
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Art.56.1
LPAC

Art.56,1. Mesures provisionals
“1. Un cop iniciat el procediment, l’òrgan administratiu competent per 
resoldre  pot adoptar, d’ofici o a instància de part i de manera motivada, 
les mesures provisionals que consideri oportunes per assegurar l’eficàcia de la 
resolució que es pugui dictar, si hi ha elements de judici suficients per a això,
d’acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i onerositat menor.”
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MESURES PROVISIONALS: PRÈVIES

• Mesures provisionals prèvies a la iniciació del
procediment. D'acord amb l'art.56.2 LPAC

• “Abans de la iniciació del procediment administratiu, l’òrgan
competent per iniciar o instruir el procediment, d’ofici o a
instància de part, en els casos d’urgència inajornable i per a
la protecció provisional dels interessos implicats, pot
adoptar de manera motivada les mesures provisionals que siguin
necessàries i proporcionades. Les mesures provisionals han de
ser confirmades, modificades o aixecades en l’acord
d’iniciació del procediment.
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RANG DE LLEI. ara ja no ho diu.

CASOS D’URGÈNCIA INAJORNABLE I PER A LA 
PROTECCIÓ PROVISIONAL DELS INTERESSOS 

IMPLICATS



• Es poden acordar les mesures 
provisionals següents, en els termes 
que preveu la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d’enjudiciament civil:

• a) Suspensió temporal d’activitats.

• b) Prestació de fiances.

• c) Retirada o intervenció de béns 
productius o suspensió temporal de 
serveis per raons de sanitat, higiene 
o seguretat, el tancament temporal 
de l’establiment per aquestes o altres 
causes previstes a la normativa 
reguladora aplicable.

• d) Embargament preventiu de béns, 
rendes i coses fungibles computables 
en metàl·lic per aplicació de preus 
certs.

• e) El dipòsit, la retenció o la 
immobilització de cosa moble.

• f) La intervenció i el dipòsit 
d’ingressos obtinguts mitjançant una 
activitat que es consideri il·lícita i la 
prohibició o cessació de la qual es 
pretengui.

• g) Consignació o constitució de 
dipòsit de les quantitats que es 
reclamin.

• h) La retenció d’ingressos a compte 
que hagin d’abonar les 
administracions públiques.

• i) Aquelles altres mesures que, 
per protegir els drets dels 
interessats, prevegin 
expressament les lleis, o que es 
considerin necessàries per 
assegurar l’efectivitat de la 
resolució.
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JA NO FA REMISSIÓ A UNA LLEI EXPRESSA HABILITADORA 
SINÓ QUE S’ENUMEREN. Art. 56,3 LPAC
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L’ACUMULACIÓ.
• “Article 57. LPAC Acumulació.

• L'òrgan administratiu que iniciï o tramiti un procediment, qualsevol que
hagi estat la forma de la iniciació, podrà disposar, d'ofici o a instància de
part, la seva acumulació a altres amb què guardi identitat
substancial o íntima connexió, sempre que sigui el mateix òrgan qui
ha de tramitar i resoldre el procediment.

• Contra l'acord d'acumulació no és procedent cap recurs Acumulació”

Es tracta d'una mesura que, d'una banda, busca l'economia procedimental; però,
per una altra, pot servir també per a evitar decisions contradictòries i fins i tot
injustificades desigualtats de tracte.

• La STS de 21 de juliol de 2003 ha afirmat la legalitat de la decisió que implícita
d'acumular dos procediments: una sol·licitud d'autorització d'execució d'obres
en una edificació situada en el domini públic marítim terrestre i altra sol·licitud de
legalització de l'edificació; i també que és legal que en una mateixa resolució es
desestimin ambdues sol·licituds, en la mesura que la decisió sobre la legalització
condicionava la decisió sobre l'execució de les obres. D'aquesta manera, declarada
improcedent la legalització, (per economia procedimental) era lògic declarar també
que no procedia autoritzar les obres.
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L’ACUMULACIÓ.
• L'acumulació, segons el precepte, es pot acordar tant en procediments

iniciats d'ofici com en els iniciats a instància de part. L'acumulació, pot
ser originària, quan s'acumulen diverses sol·licituds, formalment, en un
mateix document d'iniciació del procediment. També en els iniciats d'ofici
l'acumulació pot ser originària, si l'acord d'incoació es refereix ja, des del
principi, a diverses qüestions. I, en ambdós casos, l'acumulació pot ser
també sobrevinguda.

 El pressupost de l'acumulació és que els procediments guardin 
identitat substancial o íntima connexió.

 La competència per a acordar l'acumulació, és l'òrgan que iniciï o
que tramiti el procediment.

 Contra l’acord d’acumulació no és procedent cap recurs.
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Art.57
Llei 39/2015



QÜESTIONS INCIDENTALS.

• Es pot definir com totes aquelles circumstàncies de naturalesa
subjectiva, objectiva o formal, que sorgeixen durant la tramitació
d'un procediment administratiu en connexió amb l'objecte del mateix i
que exigeixen un pronunciament específic de l'òrgan administratiu.

• La Llei no estableix una classificació de les qüestions incidentals
que poden suscitar-se, amb excepció de les quals denomina com de
nul·litat d'actuacions i la recusació, però aquestes es poden
sistematitzar en:

per raó dels subjectes.

per raó de la forma o procediment.

per raó de l'objecte.
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LRJPAC



QÜESTIONS INCIDENTALS
 Regles bàsiques:

1.Solament poden ser plantejades mentre se substància el
procediment.

2. S'incorporen a fi del procés, tant a iniciativa de l'òrgan
administratiu com a instància del propi interessat.

3. Han de ser resoltes pel propi òrgan administratiu. S'exceptua
d'aquesta regla l'incident de recusació que es resol pel
superior.

4. El seu plantejament i substanciació no suspèn la tramitació
del mateix, com una manifestació més dels principis de celeritat i
eficàcia. Queda exceptuada d'aquesta regla l'incident de
recusació, que paralitza el procediment.
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INICI determina el CÒMPUT DEL TERMINI MÀXIM 
PER A RESOLDRE I NOTIFICAR:

 Procediments INICIATS D’OFICI. Data de l’acord 
d’incoació

 Procediments INICIATS A SOL·LICITUD DE L’INTERESSAT. 
Data d’entrada en el registre electrònic de 
l’administració a la qual pertany l’òrgan competent per 
a la seva tramitació.
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PROCEDIMENT.



INSTRUCCIÓ

• Els arts. 75 i següents de la PAC no regulen un disseny acabat de la
instrucció del procediment, sinó que es limiten a regular una sèrie de
tràmits tipus que es poden usar en els diferents procediments. No
obstant això, alguns d'ells són comuns a qualsevol procediment, com les
al·legacions i el tràmit d'audiència.
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MITJANÇANT ELS ACTES D'INSTRUCCIÓ s'obté la informació 
necessària per resoldre el procediment administratiu.

LA INSTRUCCIÓ DE L’EXPEDIENT és el conjunt d’actes que aporten els 
elements de judici necessaris per a la resolució final. Els tràmits propis de la fase 
d’instrucció són:

AL·LEGACIONS, que poden formular els interessats sempre abans del tràmit 
d’audiència. Per exemple, quan un ciutadà manifesta els arguments pels quals 
considera que se’l proposa de sancionar injustament.

PROVES, quan calgui acreditar determinats fets. Per exemple, els resultats d’una 
prova d’alcoholèmia en un expedient de sanció de trànsit.

L’interessat pot designar tècnics perquè l’assisteixin en l’acte de prova. Si són 
proves que comporten despeses l’ajuntament pot demanar–ne una bestreta a 
compte i liquidar després d’acord amb el cost real.

INFORMES, per aportar els elements de judici de caràcter tècnic. Per exemple, 
consideracions econòmiques de l’interventor, jurídiques del secretari, urbanístiques 
de l’arquitecte…



S’HA DE TENIR EN COMPTE:

• Els expedients s’han d’impulsar d’ofici, no cal que vagi instant 

cada tràmit l’administrat.

• S’ha d’actuar d’acord amb els principis de celeritat i eficàcia.

• No cal que els actes d’un procediment siguin necessàriament 

successius, de manera que s’han de fer en un sol acte els tràmits 

que puguin ser simultanis.
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INSTRUCCIÓ: determinar, conèixer i comprovar els fets en 
virtut dels quals s’hagi de pronunciar la resolució.

• Article 75.2 LPAC. Les aplicacions i ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ 
utilitzats per a la instrucció dels procediments HAN DE GARANTIR: 

 el control dels temps i terminis, 

 la identificació dels òrgans responsables i

 la tramitació ordenada dels expedients, 

 així com facilitar la simplificació i la publicitat dels procediments.
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Els actes d'instrucció s'efectuen d'ofici i per mitjans 
electrònics.



LA FIGURA DEL INSTRUCTOR.

• L'art.85.3 LRJPAC diu que l'instructor ADOPTARÀ LES MESURES
NECESSÀRIES per a assolir el ple respecte als principis de contradicció i
igualtat dels interessats en el procediment. El principi de contradicció o

defensa és un principi de doble faç, ja que, per una banda, suposa el dret

dels interessats a conèixer totes les dades i documents obrant en l'expedient,

així com la possibilitat de participar activament en el procediment amb

aquesta mateixa finalitat, per exemple intervenint en la pràctica de les proves

realitzades d'ofici per l'Administració o propostes per altres interessats. L'altra

cara d'aquest dret és la possibilitat de ser escoltat en relació amb tals

qüestions; el que es concreta, essencialment, en el dret a formular
al·legacions i en el tràmit d'audiència.
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LA PERSONA INSTRUCTORA DEL PROCEDIMENT

• La regulació de les funcions de la persona instructora del procediment ho trobem
en molts articles de la Llei 39/2015. Article 21. Obligació de resoldre. 5. Quan el
nombre de les sol·licituds formulades o les persones afectades pugui suposar un
incompliment del termini màxim de resolució, l’òrgan competent per resoldre, a
proposta raonada de l’òrgan instructor ...

• Article 23. Ampliació del termini màxim per resoldre i notificar.1. Excepcionalment, 
quan s’hagin esgotat els mitjans personals i materials disponibles a què es refereix 
l’apartat 5 de l’article 21, l’òrgan competent per resoldre, a proposta, si s’escau, 
de l’òrgan instructor o ...

• Article 53. 2 Drets de l’interessat en el procediment administratiu. a) A ser 
notificats dels fets que se’ls imputin, de les infraccions que aquests fets puguin 
constituir i de les sancions que, si s’escau, se’ls puguin imposar, així com de la 
identitat de l’instructor ...

• Article 64. Acord d’iniciació en els procediments de naturalesa sancionadora.1. 
L’acord d’iniciació s’ha de comunicar a l’instructor ….c) Identificació de l’instructor 
...

• Art.71, 3. Les persones designades com a òrgan instructor o, si s’escau, els 
titulars de les unitats administratives que tinguin atribuïda aquesta funció són 
responsables directes de la tramitació del procediment i, en especial, del 
compliment dels terminis establerts.

• Art. 75,4, art.77 prova.art.81 sol·licitud informes....
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LA PERSONA INSTRUCTORA DEL PROCEDIMENT

• Corresponen a la persona instructora les funcions següents:

• a) Identificar les persones interessades en el procediment, notificar-los la
iniciació d'aquest i informar-los de la data en què l'òrgan competent ha
rebut la sol·licitud, del termini per resoldre expressament el procediment i
notificar-ne la resolució, i també dels efectes del silenci administratiu.

• b) Disposar l'obertura del procediment de prova i acordar la pràctica de les
proves que consideri necessàries, disposar-ne l'admissió o, de manera
motivada, la denegació, i també la pràctica de les que proposi la persona
interessada.

• c) Sol·licitar els informes preceptius, i també els altres informes i dades
necessaris per a la resolució del procediment, tret que la normativa
aplicable determini que un altre òrgan n'ha de fer la sol·licitud.

• d) Atorgar el tràmit d'audiència.
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LA PERSONA INSTRUCTORA DEL PROCEDIMENT

• e) Promoure el tràmit d'informació pública quan sigui preceptiu o
quan ho aconselli la naturalesa del procediment.

• f) Facilitar la participació ciutadana d'acord amb la normativa
aplicable.

• g) Formular la proposta de resolució, si escau.

• h) Autoritzar, limitar o denegar, de manera motivada, l'accés a
l'expedient administratiu.
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INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT.

 L'art.75,3 LPAC els actes d'instrucció que requereixin la intervenció
dels interessats S’HAN DE REALITZAR de la forma més còmoda per
a ells i que sigui compatible, en la mesura del possible, amb les seves
obligacions laborals i professionals.

 L'art.19 LPAC la compareixença en oficines públiques NOMÉS
SERÀ OBLIGATÒRIA quan estigui prevista així en una norma amb
rang de llei; i l'art. 18.1 LPAC conté aquesta mateixa exigència en
relació amb el deure suportar informes, inspeccions i altres actes
d'investigació.

 El mateix art.53,1,g LPAC permet que els interessats siguin assistits
per un assessor. Aquest assessor pot ser tant un assessor jurídic, com
un assessor tècnic, com ambdós. La finalitat és que el dret de defensa
dels interessats no es converteixi en alguna cosa purament formal.
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AL·LEGACIONS.
• L’interessat pot fer al·legacions i aportar documents en qualsevol moment

del procediment anterior al tràmit d’audiència

• Les al·legacions hauran de tenir-se en compte a l’hora de redactar la
proposat de resolució.

• Sobre la forma les al·legacions es formularan normalment per escrit, no
obstant això la Llei no aclareix gens al respecte que suscita dubtes sobre la
possibilitat d'al·legacions orals. Admeses aquestes orals - ha de matisar-se
que serà precís deixar constància escrita de les mateixes mitjançant
diligència signada per l'interessat i el funcionari corresponent. ex. art.36.2
LPAC
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ART.76 LPAC

 També ha de tenir-se en compte que a diferència del tràmit d'audiència, la
presentació d'al·legacions i documents no exigeix la prèvia posada de
manifest de l'expedient, de manera que l'interessat no pot exigir-la.



• DRET DELS INTERESSATS (Art. 53.1.e) 
Formular al·legacions, utilitzar els mitjans 
de defensa admesos en dret, i a aportar 
documents en qualsevol fase del 
procediment anterior al tràmit d'audiència.

• AL·LEGACIONS EN GENERAL (Art. 76) Els 
interessats podran, en qualsevol moment 
del procediment anterior al tràmit 
d'audiència, adduir al·legacions i aportar 
documents o altres elements de judici

• AL·LEGACIONS DURANT LA 
TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT (Art. 
64.2 f, 65.2 i 67.2).L'acord d'iniciació ha 
de contenir, almenys, indicació del dret a 
formular al·legacions i l’audiència en el 
procediment i dels terminis per al seu 
exercici

• EN EL TRÀMIT D'AUDIÈNCIA (art. 82, 
83.2 i 3 i 118.1) Les persones interessades, 
en un termini no inferior a deu dies ni 
superior a quinze, poden al·legar i 
presentar els documents i justificacions que 
estimin pertinents. Es podrà prescindir del 
tràmit d'audiència quan no figurin en el 
procediment ni siguin tinguts en compte en 
la resolució altres fets ni altres al·legacions i 

proves que les adduïdes per l'interessat

• AL TRÀMIT D'INFORMACIÓ PÚBLICA 
(Art. 83.2 i 3) El termini per formular 
al·legacions, que en cap cas pot ser inferior 
a vint dies. La compareixença a el tràmit 
d'informació pública no atorga, per si 
mateixa, la condició de interessat.

• A LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT 
(Art. 88.1) Quan es tracti de qüestions 
connexes que no hagin plantejat 
interessats, l'òrgan competent podrà 
pronunciar-se sobre les mateixes, sempre 
que abans ho posi de manifest als 
interessats per un termini no superior a 
quinze dies, perquè formulin les 
al·legacions que estimin pertinents i 
aportin, si escau, els mitjans de prova.

• A LA TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA DEL 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ
(Art. 96.6.c) Els procediments 
administratius tramitats de manera 
simplificada s'han de resoldre en trenta dies 
i constaran únicament de les al·legacions 
formulades a l'inici del procediment per un  
termini de cinc dies.
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TERMINOLOGICAMENT: AL·LEGACIONS EN LA LLEI 39/2015



INFORMACIÓ PÚBLICA

• Informació pública (art. 83 LPAC i 52 de la Llei 26/2010 LRJPACat)

• Quan la naturalesa del procediment ho requereixi, la legislació pot imposar
—o l’òrgan competent pot acordar— l’obertura d’un període d’informació
pública. Aquest tràmit s’ha d’anunciar al butlletí oficial corresponent. En un
termini fixat, que no pot ser inferior a vint dies, tothom qui tingui interessos de
qualsevol naturalesa sobre l’afer, i no sols els qui tenen el caràcter legal de
persones interessades, podrà examinar l’expedient i presentar les al·legacions
que cregui convenients.

• En quan al termini d'informació pública, en algunes normes s'estableix un
termini superior a vint dies, com passa en el procediment d'aprovació de les
ordenances locals, art. 49 de la Llei 7/85, on el mínim són trenta dies
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NO INFERIOR A 20 DIES 



INFORMACIÓ PÚBLICA.

• És un període que es pot obrir en el procediment que té per objecte permetre

que qualsevol ciutadà participi en el procediment administratiu fent

al·legacions.

• La participació en el període d’informació pública no atorga la condició
d’interessat però sí la persona té dret a que l’Administració li doni una
resposta raonada a les seves al·legacions.

• Es tracta d'un tràmit, conforme a l'art.83 de la LPAC, facultatiu.

• Hi ha supòsits que la informació pública és obligatòria, en el procediment

d'aprovació dels plans d'urbanisme, amb les ordenances locals (arts.49 de la

Llei 7/85 i 17 del TRLHL); per posar només alguns exemples.
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art. 83 LPAC i 52 de la Llei 
26/2010 LRJPACat

• Durant el tràmit d’informació pública qualsevol persona pot consultar
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés.



INFORMACIÓ PÚBLICA.

•Efectes: l'omissió del tramiti al ser optatiu amb caràcter general no
donarà lloc a l'anul·lació del procediment. Si bé, en el supòsit que vingui
exigit per una norma especial pot donar lloc la seva omissió a
anul·labilitat de la resolució si es derivés indefensió.

•La no compareixença en la informació pública no impedirà als
interessats presentar els recursos que procedeixin.

La informació pública produeix altres efectes. Així, l'art. 49 de la LBRL;
després de la Llei 11/1999, assenyala que, si la informació pública
transcorre sense que s'hagin formulat al·legacions, s'entendrà
definitivament aprovat el text de l'ordenança en els termes de la seva
aprovació inicial.
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INFORMACIÓ PÚBLICA.
• La mecànica de la informació pública és la següent: la mateixa s'anuncia en el

butlletí oficial corresponent i també per mitjans electrònics amb la
publicació a la seu electrònica, llevat que el procediment específic
determini una altra cosa.

• L’art. 83,2 LPAC s’ha de publicar un anunci al diari oficial corresponent a fi que 
qualsevol persona física o jurídica pugui examinar l’expedient, o la part de 
l’expedient que s’acordi.

• L’anunci ha d’assenyalar el lloc d’exhibició, i en tot cas ha d’estar a 
disposició de les persones que el sol·licitin a través de mitjans 
electrònics a la seu electrònica corresponent, i ha de determinar el 
termini per formular al·legacions, que en cap cas pot ser inferior a vint dies.
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No s’esmenten nominativament els diaris oficials que correspongui i, sobretot, 
s’obliga a publicar l’anunci també a la seu electrònica, tot i que sembla que només 

si se sol·licita

JUNTAMENT AL LLOC D'EXHIBICIÓ DE L'EXPEDIENT 
QUE FIXI L'ADMINISTRACIÓ, TAMBÉ HAURÀ D'ESTAR-
HO A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS EN LA SEU 
ELECTRÒNICA CORRESPONENT.



• IMPOSA A L’ADMINISTRACIÓ OBLIGACIONS
COMPLEMENTARIES. Art.52.4 LRJPACat i 83 LPAC

• Les persones que formulen al·legacions tenen dret a conèixer la valoració
de què han estat objecte, mitjançant una resposta raonada, que pot
ésser comuna per a totes les al·legacions que plantegin qüestions
substancialment iguals.

• “ Qui presenti al·legacions o observacions en aquest tràmit té, com a mínim, el 
dret a obtenir una resposta raonada de l’Administració. “

• Igualment l’art. 83,3 LPAC …”La compareixença en el tràmit d’informació pública 
no atorga, per si mateixa, la condició d’interessat. No obstant això, els qui 
presentin al·legacions o observacions en aquest tràmit tenen dret a obtenir de 
l’Administració una resposta raonada, que pot ser comuna per a totes les 
al·legacions que plantegin qüestions substancialment iguals”.
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INFORMES I DICTÀMENS.

• Son la declaració de judici o coneixement emesa per un òrgan administratiu

diferent d'aquell a qui correspon tramitar i resoldre el procediment, per altra

Administració o per un tercer aliè a l'Administració, la finalitat de la qual és

aportar elements d'importància per a la deguda resolució del procediment

administratiu.
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ARTS 79.80 i 81
LPAC

NOTES: Es tractar-se d'un acte administratiu de tràmit, desproveït, en

principi, de força obligatòria i executiva i no susceptible d'impugnació

independent.



INFORMES I DICTÀMENS.

• INFORME: document en el qual s'exposa per escrit les
circumstàncies observades en el reconeixement d'obres,
edificis, documents, preus, etc ... o en l'examen de la qüestió
que es considera, inclou explicacions tècniques, econòmiques,
constructives

• DICTAMEN: és el document que inclou l'exposició per escrit
de l'opinió que emet sobre la qüestió sotmesa a
consideració, i justificada en base a l'informe.
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INFORMES PODEN SER:
Preceptius aquell que ha 

de sol·licitar-se 
obligatòriament.

vinculant: aquell que ha de 
ser respectat per l’òrgan actiu.

no vinculant: aquell en que 
l’òrgan actiu el respecta o no 

segons creu convenient.
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Potestatius: aquell que es 
sol·licita si es creu convenient,  

facultatiu.

vinculant: aquell que ha de 
ser respectat per l’òrgan 

actiu.

no vinculant: aquell 
en que l’òrgan actiu el 
respecta o no segons 

creu convenient.

Art. 80.2 LPAC “s’han d’emetre a través de mitjans electrònics “



En funció de qui ha realitzar l'informe, pot distingir-se l'informe emanat
d'un òrgan administratiu o d'un tercer (en el procediment civil, els informes
emesos per particulars integren la anomenada prova pericial. Arts. 335 i
ss LECiv)

• Quan la LPAC parla d'informes s'està referint no a qualsevol tipus de
dictàmens, sinó exclusivament a aquells que, a petició de l'òrgan instructor
del procediment s'emeten per òrgans administratius en l'exercici de la
funció consultiva.

• Els informes administratius excepcionalment tenen eficàcia vinculant
enfront del que ocorre amb la prova pericial, el resultat de la qual és
benvolgut lliurement per qui ha de resoldre. També podem dir que la prova
és la comprovació de fets, mentre que la dels informes és la aportació o
valoració de dades.
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Normalment NO SON VINCULANTS ELS INFORMES ADMINISTRATIUS



• La regla general és que els informes siguin facultatius i no vinculants

( art. 80.1 LPAC ). En aquest sentit, és important recordar el que diu

l'article 35.1,c LPAC, on s'assenyala QUE S'HAN DE MOTIVAR
aquells actes administratius que se separen del criteri seguit en

actuacions precedents o del dictamen d’òrgans consultius.
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INFORMES I DICTÀMENS.

• Si l’Administració sol·licita un informe, preceptiu o no, i no el respecta,
adopta una decisió contrària dependrà de si l’informe era vinculant o no.

 - Si era vinculant la resolució serà nul·la de ple de dret.

 - I si no era vinculant la resolució serà vàlida, però, ara bé, haurà d’estar
motivada.

El termini per emetre els informes: la regla general és de 10 dies.

• Què succeeix si transcorre el termini per emetre l’informe i no s’ha emès?
Com a regla general el procediment continuarà a excepció d’un cas: quan es
tracti d’informes preceptius. Si es tracta d’informes preceptius i
determinants es podrà suspendre el procediment en un termini màxim de 3
mesos.Art.22,1,d) LPAC

• Els informes de la Comissió Jurídica assessora de la Generalitat el termini és
de 2 mesos.
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Els informes han de ser emesos a través de mitjans electrònics en el 
termini de deu dies, llevat que una disposició amb rang de llei estableixi un 

termini superior (art. 50.bis.4 de la LRJPACat).



 ELS INFORMES DE 
SECRETARIA.

• El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el ROF,
preveu una sèrie de supòsits (art.173).

1. Serà necessari l'informe previ del secretari i més, en el seu cas,
l'interventor o dels qui legalment els substitueixin per a l'adopció dels
següents acords: En aquells supòsits en que així ho ordeni el
President de la Corporació o quan ho sol·liciti un terç seus
membres amb antelació suficient a la celebració de la sessió en
que hagin de tractar. Sempre que es tracti d'assumptes sobre
matèries per a les quals s'exigeixi una majoria especial.

2. Els informes que s'emetin hauran d'assenyalar la legislació en cada cas
aplicable i l'adequació a la mateixa dels acords en projecte.

Com veiem, cal que l‘informe ho sol·liciti un terç dels membres de la
Corporació. És independent que la petició la realitzi per escrit o en la
fase de precs i preguntes.
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- ordeni el President de la Corporació.

- quan ho sol·liciti un terç seus membres. 

- sempre que es tracti d'assumptes sobre 
matèries per a les quals s'exigeixi una 
majoria especial. 

- ordeni el President de la Corporació.

- quan ho sol·liciti un terç seus membres. 

- sempre que es tracti d'assumptes sobre 
matèries per a les quals s'exigeixi una 
majoria especial. 



ESQUEMA DE L’INFORME
1. Identificació de l’expedient

En aquest apartat hi poden constar, opcionalment:

• títol de l’informe, destacat

• núm. d’expedient (si escau)

• assumpte

• sol·licitant (si escau).

2. Antecedents o fets

L’exposició dels precedents i dels fets que motiven l’informe s’ha de fer d’una 
manera  ordenada i clara. 

3. Fonaments de dret

Els fonaments de dret, en el cas que hi hagin de constar, fan referència a les 
disposicions legals que justifiquen les conclusions de l’informe.

4. Conclusions amb la proposta de resolució que es desprèn de l’informe.

5. Datació, es compon de: població i  data
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INFORMES DE SECRETARIA

 La Llei 39/2015, que és d'aplicació a les Entitats Locals, de conformitat a
l'art.2.1.c, determina en el seu art.80,2 com a regla general que els informes
seran evacuats en el termini de deu dies, entenent que és aquest el termini
al qual ha d'atendre.

 La Llei 39/2015, que és d'aplicació a les Entitats Locals, de conformitat a
l'art.2.1.c, determina en el seu art.80,2 com a regla general que els informes
seran evacuats en el termini de deu dies, entenent que és aquest el termini
al qual ha d'atendre.
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Quin és el termini que té el Secretari de l'Ajuntament per fer un 
informe sol·licitat per un terç dels membres de la Corporació?

 Els informes per a resoldre els expedients es redactaran en forma de proposta
de resolució i contindran una enumeració clara i succinta dels fets, de les
disposicions legals aplicables i al·legació raonada de la doctrina, i
pronunciaments que hagi de contenir la part dispositiva.



INFORMES DEL SECRETARI
• Conformitat amb el Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es

regula el règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional (RJFHN), les funcions del secretari comprenen:

• a) la funció de fe pública, el contingut fixa l'art. 2 del mateix Reial decret; i

• b) la funció d'assessorament legal preceptiu, el contingut fixa l'art. 3 del
mateix text legal.

• Aquest deure concret d'assessorament cal afegir l'apartat d), que afirma
que comprèn: «Informar, en les sessions dels òrgans col·legiats a què
assisteixi i quan hi haguí requeriment exprés de qui presideixi, sobre els
aspectes legals de l'assumpte que es discuteixi, amb objecte de col· laborar
en la correcció jurídica de la decisió que s'hagi d'adoptar. Si en el debat s'ha
plantejat alguna qüestió sobre la legalitat pugui dubtar podrà sol·licitar al
President l'ús de la paraula per assessorar a la Corporació ». Sembla
que hi ha certa unanimitat en que l'expressió «podrà» s'ha d'entendre
com haurà. Per això, ha de demanar la paraula i si no se li atorga deixarà
constància en l‘acta
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Opinió del Consultor dels Ajuntaments i dels Jutjats, N º 18, Secció Consultes, Quinzena del 30 Set al 14 octubre 
2006, Ref 3239/2006, pàg. 3239, tom 3, Editorial LA LLEI



INFORMES DE SECRETARIA

• Seria o no susceptible d'impugnació l'informe emès pel secretari d'una
corporació local en relació amb els plecs de clàusules administratives
particulars d'un contracte?

Resposta
Aquest informe ve exigit per l'article 115.6 del TRLCSP (en relació amb la
disposició addicional segona, apartat 8, d'aquest mateix text legal) i té per
tant un caràcter preceptiu però no vinculant.

Respecte a la possibilitat d'impugnació, la jurisprudència ha declarat (STS de
6 d'abril de 2004) que els informes i propostes constitueixen actes
preparatoris d'altres finals o definitius, i a través dels quals s'aporten
elements de judici o de ciència com a antecedents a manejar. Des d'aquest
punt de vista, són els actes de tràmit per excel·lència ja que no fan altra
cosa que incorporar un important judici tècnic o jurídic perquè l'òrgan
competent pugui adoptar la decisió amb garanties d'encert.
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INFORMES DE SECRETARIA

• En conseqüència, no poden ser considerats com un acte administratiu
susceptible de revisió jurisdiccional, ja que no encaixen en els supòsits que
es contenen en l'article 25 de la LJCA ja que, ni directament ni
indirectament resolen el procediment ni són vinculants per a
l'administració.

Tot i que en aquesta Sentència (de 6 d'abril de 2004) no es recull per no
ser el cas allà estudiat, convé precisar que si l'informe emès hagués
tingut caràcter vinculant sembla lògic suposar que llavors sí
s'hauria reconegut la seva condició d'acte qualificat i, per tant,
impugnable.
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RESUM INFORMES

En relació als informes, atès l’art 80 de la Llei 39/2015, s’ha de tenir en 
compte que:

• Llevat de disposició expressa en contra, els informes són facultatius i no 
vinculants.

• Els informes s’han d’emetre a través de mitjans electrònics (amb els 
requisits de l’art 26 Llei 39/2015) en el termini de deu dies hàbils, llevat 
que una disposició o el compliment de la resta dels terminis del 
procediment permeti o exigeixi un altre termini superior o inferior.

• Si l’informe no s’emet en el termini assenyalat, i sense perjudici de la 
responsabilitat en què incorri el responsable de la demora, es poden 
prosseguir les actuacions excepte quan es tracti d’un informe preceptiu, 
cas en el qual es pot suspendre el transcurs del termini màxim legal per 
resoldre el procediment (veure l’art 22 Llei 39/2015).

En relació a quins informes són necessaris, serà la disposició especifica qui 
ho reguli.



• Diferent dels informes són els resultats de sondejos i enquestes que poden

incorporar-se al procediment en certs casos, normalment referits a l'adopció de

decisions de destinatari plural i interès col·lectiu. En tot cas el seu valor serà més

polític que probatori.

• Actualment la LPAC en l’art. 75 NO INCORPORA l’apartat del 78,2 L 30/92

referent a Sondejos i enquestes..
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SONDEJOS I ENQUESTES



DIFERENT ÉS LA CERTIFICACIÓ

• EL CERTIFICAT és un document expedit per una autoritat o un

funcionari públic competent o per una persona autoritzada legalment que

dóna fe d’un fet, del contingut d’un document o de les circumstàncies que

consten en arxius, registres, llibres d’actes, etc.
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Article 47 LRJPACat

Certificats administratius

1. Els certificats administratius es lliuren a sol·licitud de la persona interessada

o a instància de l’òrgan competent, i requereixen el consentiment de la persona

interessada si és preceptiu en virtut d’una norma legal.

2. Els certificats administratius han de contenir les dades objecte de certificació

i la signatura de l’òrgan competent per a lliurar-los.



CERTIFICAT

• Però, no tot el que demanen els ciutadans pot ser objecte de certificació,
ja que la facultat de certificar es limita a assegurar la veritat d’un fet que
consta com a tal i acreditat a l’òrgan certificant. Per tant, l’Administració
en el moment de certificar una determinada informació ha de valorar
adequadament si és possible emetre un certificat sobre les qüestions que
se sol·liciten en la petició formulada per l’interessat. No és possible
certificar judicis valoratius, ja que no es tractaria d’una matèria on es
pugui assegurar la veritat d’un fet de forma absoluta.

• Per altra banda, la pretensió d’un administrat que s’emeti un certificat “a
mida” tampoc és possible, ja que això seria emetre un document
completament al marge dels fets que consten com a certs en la
documentació administrativa.
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CERTIFICAT

• Així mateix, tampoc es pot confondre un certificat amb un informe, no
es pot demanar que se certifiqui una opinió o criteri, ja que el
certificat és per la seva pròpia naturalesa una forma de prova
documental mitjançant la qual l’òrgan que certifica incorpora al certificat
dades que consten en un expedient, registre o arxiu, informació que es
reprodueix sense addiccions ni comentaris (Sentència TS de 3 d’abril de
2000).

• Per últim, cal tenir present que el certificat, per ser que es tracta d’un
document merament informatiu no constitueix un acte recurrible
(Sentència del TSJ de Catalunya de 10 de desembre de 1996).
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TÉ EL SECRETARI L'OBLIGACIÓ D'EXPEDIR 
CERTIFICACIONS?

• Segons l'article 2 e) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, la funció de fe pública comprèn (...) certificar de tots els
actes o resolucions de la Presidència i els acords dels òrgans col·legiats
decisoris, així com dels antecedents, llibres i documents de l'entitat.

• D'altra banda, segons disposa l'article 204 del ROF, «les certificacions de tots els
actes, resolucions i acords dels òrgans de govern de l'Entitat, així com les còpies
i certificats dels llibres i documents que en les diferents dependències existeixin,
s'expediran sempre pel Secretari, llevat precepte exprés que disposi una
altra cosa».

• Per tant, llevat precepte legal en contrari, sempre certificarà el Secretari i no
l'Alcalde. Així s'ha pronunciat el Tribunal Suprem en Sentència de 31 de gener
de 1968: "Al Secretari de la Corporació, i no a l'Alcalde o President, correspon
autenticar les dades que obren en els expedients administratius».

• Segons l'article 2 e) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es
regula el règim jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional, la funció de fe pública comprèn (...) certificar de tots els
actes o resolucions de la Presidència i els acords dels òrgans col·legiats
decisoris, així com dels antecedents, llibres i documents de l'entitat.

• D'altra banda, segons disposa l'article 204 del ROF, «les certificacions de tots els
actes, resolucions i acords dels òrgans de govern de l'Entitat, així com les còpies
i certificats dels llibres i documents que en les diferents dependències existeixin,
s'expediran sempre pel Secretari, llevat precepte exprés que disposi una
altra cosa».

• Per tant, llevat precepte legal en contrari, sempre certificarà el Secretari i no
l'Alcalde. Així s'ha pronunciat el Tribunal Suprem en Sentència de 31 de gener
de 1968: "Al Secretari de la Corporació, i no a l'Alcalde o President, correspon
autenticar les dades que obren en els expedients administratius».
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• Sovint es pensa que el Secretari pot emetre qualsevol tipus de certificat,
però amb la legislació a la mà, realment s'observa que ÚNICAMENT
ES PODEN CERTIFICAR QÜESTIONS RELATIVES a expedients
administratius municipals, en tràmit o finalitzats, i la documentació i
antecedents obren en el seu poder a l'hora de corroborar que el
contingut del que es certifica és cert, i per això es dóna fe.

En relació amb això últim s'erigeix la segona característica important del
certificat, i és que les dades que consten en el mateix han de ser
estrictament certs, en els termes en què es redacti. La veracitat del
certificat pot ser qüestionada per mitjà de prova iuris tantum, i sense cap mena
de dubte l'eventual responsabilitat davant la falsedat de les dades consignades
en el mateix és exclusiva del Secretari signant.

Recordem que segons l'article 398 de Llei Orgànica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal, l'autoritat o funcionari públic que lliuraré
certificació falsa serà castigat amb la pena de suspensió de sis mesos a
dos anys. (els articles 390 i següents del Codi Penal).

•
Artículo 398. “La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa 
trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a 
dos años”.
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Ara bé, la capacitat de certificació del Secretari té el seu límit en què
sempre ha de certificar sobre antecedents i circumstàncies documentats i no
aliens a l'Entitat a la que presta els seus serveis, ja sigui un expedient
administratiu, una acta, una resolució d'Alcaldia, el padró d’habitants,
l'exposició d'un edicte o altre document, etc; i a més, és requereix que la
corresponent documentació estigui a la seva disposició. Així la Sentència
del Tribunal Suprem de 12 de febrer de 1980 disposa que «no són certificats
dels documents expedits pel Secretari, per recollir manifestacions verbals
fetes davant ell»; o la de 11 de desembre de 1980: «Quan el Secretari no
té a la seva disposició o sota la seva custòdia els documents, no pot
certificar sobre els mateixos ».
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documentació estigui a la seva 
disposició



PERÍODE DE PROVA.

• S’aplica el principi “onus probandi”: l’interessat ha de demostrar davant
l’administració els fonaments pràctics de la seva pretensió; però això no
significa que l’activitat de l’administració en aquesta fase sigui passiva, ja que el
procediment s’ordena en base al principi inquisitiu i perquè està en joc el interès
general. És per això que correspon també a l’òrgan instructor l’adopció i
realització de les proves precises per acreditar els fets rellevants per a la decisió.

• La iniciació correspon a l’Administració a instància d’ofici.

• L'art.77.2 PAC assenyala que l'instructor obrirà un període de prova en els
supòsits:

 quan no tingui per certs els fets adduïts pels interessats;

 quan la naturalesa del procediment ho exigeixi.

 quan ho consideri necessari, l’instructor, a petició dels interessats, pot decidir
l’obertura d’un període extraordinari de prova
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Art.77
PAC

La prova és una modalitat d'acte d'instrucció que té com a objecte demostrar la 
veracitat o falsedat de les dades, fets i documents en virtut dels quals s'ha de 

pronunciar la resolució que posi fi al procediment.



• Si la prova l’aporta l‘Administració és per que afirma que no són

certes les al·legacions presentades per la part interessada, o perquè la

naturalesa del procediment així ho exigeix.

• Si la prova l’aporta l'interessat, l’Administració pot, de forma

motivada, rebutjar-les si són clarament improcedents o innecessàries.

L'art. 77.3 de la LPAC afegeix que l'instructor NOMÉS PODRÀ

REBUTJAR les proves proposades pels interessats quan siguin

manifestament improcedents o innecessàries, mitjançant RESOLUCIÓ

MOTIVADA. La denegació injustificada de la pràctica d'un mitjà de prova

proposat pels interessats és un tràmit susceptible de causar indefensió, i

en tal mesura recurrible de forma independent.
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Obligació DE MOTIVACIÓ dels actes administratius (LPCAP, 
art. 35. 1...” f) Els actes que rebutgin proves proposades pels 

interessats.” 



PERÍODE DE PROVA+PERÍODE EXTRAORDINARI 

• La Llei no fixa un moment concret per a l'obertura del període probatori. I
sobre el termini per a practicar les proves oscil·larà entre deu i trenta dies.
La concreta durada dependrà de la complexitat dels fets a provar, de les
proves a practicar.

• Això no obstant, s'ha d'acordar l'obertura d'aquest període i practicar les
proves, en tot cas, abans del tràmit d'audiència.

L’art. 77.2.LPAC Quan l’Administració no doni per certs els fets al·legats pels
interessats o la naturalesa del procediment ho exigeixi, el seu instructor ha
d’acordar l’obertura d’un període de prova per un termini no superior a trenta
dies ni inferior a deu, a fi que es puguin practicar totes les que cregui
pertinents.

Així mateix, quan ho consideri necessari, l’instructor, a petició dels
interessats, pot decidir l’obertura d’un període extraordinari de prova
per un termini no superior a deu dies.(AIXÒ ÉS NOU DE LA LLEI
39/2015)
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Es preveu la possibilitat d’un nou període extraordinari de prova 
a instància de part (art. 77.2)

10 A 30 DIES FINS A 10 DIES COM MÀXIM

A BANDA DEL TERMINI GENERAL D'ENTRE 10 I 30 DIES, 
S'AFEGEIX UN PERÍODE EXTRAORDINARI DE PROVA PER 
UN TERMINI NO SUPERIOR A 10 DIES, A DECISIÓ DE 
L'INSTRUCTOR, QUAN HO CONSIDERI NECESSARI, I A 
PETICIÓ DELS INTERESSATS.



PERÍODE DE PROVA.

• Sobre els mitjans per realitzar les proves: Conforme a l'art. 77 LPAC es 
poden acreditar per qualsevol mitjà de prova admissible en dret, la valoració de 
la qual s’ha de fer d’acord amb els criteris que estableix la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d’enjudiciament civil
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NOVETAT, s'equipara ara la valoració dels mitjans de prova als 
criteris processals que estableix la Llei d'enjudiciament civil -

art.77.1 LPAC 

La seva valoració es durà a terme d'acord amb 
els criteris establerts en la Llei 1/2000, de 7 de 
gener, d'Enjudiciament Civil (arts. 316, 319, 326, 
334, 348, ...).



PERÍODE DE PROVA.
• La forma de practicar les proves, l'art.81 LRJPAC i art. 78 LPAC assenyala que

l'Administració comunicarà als interessats, amb antelació suficient, l’inici
de les actuacions necessàries per a la pràctica de les proves que hagin estat
admeses.

• La notificació ha d'indicar:

• el lloc,

• data i

• hora que la prova es practicarà,

• i s'advertirà a l'interessat de la possibilitat de nomenar tècnics
que li assisteixin.

• I, quan a la valoració de les proves, en principi és lliure.

• La falta de la comunicació esmentada a la persona interessada pot invalidar el 
tràmit si ha produït indefensió.
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NOVETAT.  En els supòsits en què LA PROVA consisteixi en 
l'emissió d'un informe d'un òrgan administratiu, organisme públic o 

entitat de dret públic, el mateix TINDRÀ CARÀCTER 
PRECEPTIU



PERÍODE DE PROVA.

• L'art.78.3 LPAC afegeix que, quan l'interessat proposi proves que comportin
una despesa que no hagi de suportar l'Administració, aquesta podrà exigir
la corresponent bestreta, a reserva de la liquidació definitiva.

• No obstant això, tractant-se de procediments incoats d'ofici en exercici
de potestats administratives de gravamen, en alguna ocasió la
jurisprudència, quan l'interessat ha suportat despeses d'aquest tipus i no
obstant això finalment s'ha revelat com infundat el fet determinant de
l'actuació administrativa, ha reconegut el dret de l'interessat a ser reemborsat
d'aquest tipus de despeses, al considerar que no tenia el deure jurídic de
suportar-los.
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PODRÀ EXIGIR BESTRETA.



PERÍODE DE PROVA.

• Art. 77.LPAC . Apartat 4. En els procediments de caràcter sancionador, els 
fets declarats provats per resolucions judicials penals fermes vinculen 
les administracions públiques respecte dels procediments sancionadors 
que substanciïn.

• 5. Els documents formalitzats pels funcionaris als quals es reconeix la 
condició d’autoritat i en els quals, observant-se els requisits legals 
corresponents, es recullin els fets constatats per aquells, han de fer prova 
d’aquests llevat que s’acrediti el contrari.

• En particular, la LPAC en l’apartat 6 es refereix als informes com a mitjà de 
prova i estableix que. Quan la prova consisteixi EN L’EMISSIÓ D’UN 
INFORME d’un òrgan administratiu, organisme públic o entitat de dret 
públic, s’entén que aquest té caràcter preceptiu.
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PERÍODE DE PROVA.

• Art. 77.7.LPAC  Quan la valoració de les proves practicades pugui 
constituir el fonament bàsic de la decisió que s’adopti en el 
procediment, perquè és una peça imprescindible per a l’avaluació correcta 
dels fets, S’HA D’INCLOURE en la proposta de resolució.
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Quan la prova es el FONAMENT 
BÀSIC DE LA DECISIÓ

S’HA D’INCLOURE EN LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

NOVETAT 

IMPORTANT!!! quan la valoració de les proves 
practicades pugui CONSTITUIR EL FONAMENT BÀSIC DE 
LA DECISIÓ QUE S'ADOPTI EN EL PROCEDIMENT, PER SER 
PEÇA IMPRESCINDIBLE PER A LA CORRECTA AVALUACIÓ 
DELS FETS, HAURÀ D'INCLOURE'S EN LA PROPOSTA DE 
RESOLUCIÓ.



AUDIÈNCIA DE LES 
PERSONES INTERESSADES

• Audiència de les persones interessades (art. 82 LPAC i 51 de la Llei 26/2010
LRJPACat)

• Un cop instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar la
proposta de resolució, s’han de posar de manifest als interessats o, si s’escau,
als seus representants, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les
limitacions previstes si s’escau a la Llei 19/2013, de 9 de desembre
(transparència)
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Ha de ser ANTERIOR a la sol·licitud de l’informe de l’òrgan competent per 
a l’assessorament jurídic o a la sol·licitud del dictamen del Consell d’Estat 

o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma. 

TRÀMIT D'AUDIÈNCIA, AQUEST HA DE SER ANTERIOR A LA 
SOL·LICITUD DE L’INFORME DE L’ÒRGAN competent per a 
l’assessorament jurídic o a la sol·licitud del dictamen del Consell 
d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma (a 
Catalunya la Comissió Jurídica Assessora), en el 
cas que aquests formin part del procediment.



AUDIÈNCIA DE LES 
PERSONES INTERESSADES

• Audiència de les persones interessades (art. 82 LPAC i 51 de la Llei 26/2010
LRJPACat) s’han de posar de manifest als interessats o, si s’escau, als seus
representants, per a la qual cosa s’han de tenir en compte les limitacions previstes
si s’escau a la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

• Aquest tràmit està garantit constitucionalment (art. 105 CE), La jurisprudència ha
atorgat a aquest tràmit la naturalesa de principi jurídic general; en quant
expressió del principi que “ ningú pot esser condemnat sense ser escoltat “. Implica
la necessitat de donar participació a les persones interessades en el
procediment abans que es redacti la proposta de resolució, de manera que
se’ls ofereix l’oportunitat d’examinar l’expedient complet, formular al·legacions i
presentar els documents que considerin oportuns, en un termini no inferior a deu
dies ni superior a quinze.
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Un cop instruïts els procediments, i immediatament abans de redactar 
la proposta de resolució, 



Aquest és el tràmit últim de la fase de la instrucció del 
procediment administratiu.

S’haurà de portar a terme una vegada que l’expedient estigui complet 
i immediatament abans de que l’òrgan administratiu dicti la proposta 
de  resolució. 

Es desdobla en dos:

• Vista de l’expedient

• Presentació d’al·legacions i documents i justificacions que es 
considerin adients

Per tant, si l’administració realitza amb posterioritat al tràmit 
d’audiència noves diligències, l’audiència als interessats hauria 
de tornar a realitzar-se.
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AUDIÈNCIA.

• 82,2. Els interessats, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze,
poden al·legar i presentar els documents i les justificacions que considerin
pertinents

• 82,3. Si abans del venciment del termini els interessats manifesten la seva 
decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents o justificacions, 
el tràmit es considera realitzat.
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Art.82
LPAC

ABANS DE LA PROPOSTA 
DE RESOLUCIÓ

En un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze dies, llevat que se’n
fixi un altre a la normativa corresponent. Art. 51 Llei 26/2010 LRJPACat

Entre 10 a 15 dies



AUDIÈNCIA
• Necessitat de la seva pràctica:

• a) Regla general. El tràmit d'audiència s'ha de concedir en tot procediment
administratiu.

• b) Excepció. Es pot prescindir d'aquest tràmit quan no figurin en el
procediment ni es tinguin en compte en la resolució altres fets, al·legacions i
proves que els adduïts per la persona interessada (art.82.4 de la LPAC i 51.3
de la Llei 26/2010, LRJPACat).

• 82,4.LPAC Es pot prescindir del tràmit d’audiència quan no figurin en el
procediment ni siguin tinguts en compte en la resolució altres fets ni
altres al·legacions i proves que les adduïdes per l’interessat.

En els procediments en què hi ha diverses persones interessades que
no actuen conjuntament, necessàriament s'haurà d'obrir aquest tràmit, atès
que s'hauran de posar de manifest els documents i les al·legacions
presentades per unes a les altres.

Lleis 39 i 40/2015 27
8



AUDIÈNCIA.
• El tràmit d'audiència serà anterior al dictamen del Consell d'Estat o òrgan

autonòmic que li substitueixi, en els casos que intervinguin aquests òrgans
consultius.

• En els procediments de responsabilitat patrimonial, el tràmit d'audiència
pot ser també aprofitat per l'interessat per a proposar els termes d'una
possible finalització convencional del procediment, assenyalant la
indemnització que estaria disposat a acceptar.

• 82,5.LPAC En els procediments de responsabilitat patrimonial a què es refereix 
l’article 32.9 de la Llei de règim jurídic del sector públic, és necessari en tot 
cas donar audiència al contractista, a qui s’han de notificar totes les 
actuacions que es duguin a terme en el procediment, a l’efecte que s’hi personi, 
exposi el que convingui al seu dret i proposi tots els mitjans de prova que 
consideri necessaris.
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Art.82
LPAC



 El tràmit D'INFORMACIÓ PÚBLICA és un acte d'audiència
indiscriminada que es dirigeix no només als afectats sinó a qualsevol
persona que pugui aportar dades o suggeriments (Sentència de 24 d'abril
de 1978 i 24 d'octubre de 1984).El tràmit d'informació pública afecta a
un grup indeterminat de persones i interessos.

 L'AUDIÈNCIA DELS INTERESSATS, afecta a persona i interessos
singulars.

• La qüestió és si el tràmit d'informació pública pot substituir al
d'audiència? La Sentència del TS de 19 d'octubre de 1982 diu que no
cap admetre que la notificació personal per a l'audiència de l'interessat
sigui complerta per l'obertura de la informació pública de l'expedient
regulats en articles diferents art. 84 i 86 (ara serà 82 i 83 LPAC)
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.
Art. 88.7 LPAC

• Quan la competència per instruir i resoldre un procediment no recaigui en 
un mateix òrgan, és necessari que l’instructor elevi a l’òrgan competent per 
resoldre una proposta de resolució.

• En els procediments de caràcter sancionador, la proposta de resolució ha 
de ser notificada als interessats en els termes que preveu l’article 
següent.
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S’aclareix que només s’ha de formular proposta de resolució 
quan la competència per instruir i resoldre el procediment no 
recaigui en el mateix òrgan, com succeeix en els procediments 
sancionadors (art. 88.7)



PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.

Art.89,2 LPAC

En el cas de procediments de caràcter sancionador, una vegada conclosa la
instrucció del procediment, l’òrgan instructor ha de formular una proposta de
resolució que ha de ser notificada als interessats. La proposta de resolució ha
d’indicar la posada de manifest del procediment i el termini per formular
al·legacions i presentar els documents i les informacions que es considerin
pertinents.

3. En la proposta de resolució s’han de fixar de manera motivada els fets que
es considerin provats i la seva qualificació jurídica exacta, s’ha de determinar la
infracció que, si s’escau, aquells constitueixin, la persona o persones
responsables i la sanció que es proposi, la valoració de les proves practicades,
en especial les que constitueixin els fonaments bàsics de la decisió, així com les
mesures provisionals que, si s’escau, s’hagin adoptat. Quan la instrucció
conclogui la inexistència d’infracció o responsabilitat i no es faci ús de la facultat
prevista a l’apartat primer, la proposta ha de declarar aquesta circumstància.
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En els procediments SANCIONADORS, la proposta de resolució, és anterior al
tràmit d'audiència; les SSTC 29/89 i 145/1993 assenyalen que, en aquests
procediments, és essencial el coneixement per l'interessat de la proposta i la
corresponent audiència, com garantia del principi de contradicció.



EXP SANCIONADOR SENSE PROPOSTA 
DE RESOLUCIÓ.

Art. 89.1 LPAC

1. L’òrgan instructor ha de resoldre la finalització del procediment, amb 
arxivament de les actuacions, sense que sigui necessària la 
formulació de la proposta de resolució, quan en la instrucció del 
procediment es posi de manifest que es dóna alguna de les circumstàncies 
següents:

a) La inexistència dels fets que puguin constituir la infracció.

b) Quan els fets no estiguin acreditats.

c) Quan els fets provats no constitueixin, de manera manifesta, una 
infracció administrativa.

d) Quan no existeixi o no s’hagi pogut identificar la persona o persones 
responsables o bé apareguin exemptes de responsabilitat.

e) Quan es conclogui, en qualsevol moment, que la infracció ha prescrit.
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ACTUACIONS 
COMPLEMENTÀRIES

• Una de les novetats de la LPAC és la regulació de les actuacions 
complementàries ABANS DE DICTAR RESOLUCIÓ. Quan la 
realització d'actuacions complementàries sigui indispensable per 
resoldre el procediment, l’òrgan competent per resoldre pot decidir 
que es duguin a terme mitjançant un acord motivat, que ha de 
ser notificat a les persones interessades. 
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ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES.

• Article 87 LPA. Actuacions complementàries.

• Abans de dictar resolució, l’òrgan competent per resoldre pot decidir, 
mitjançant UN ACORD MOTIVAT, la realització de les actuacions 
complementàries indispensables per resoldre el procediment. 

• No tenen la consideració d’actuacions complementàries els informes 
que precedeixen immediatament la resolució final del procediment.

• L’acord de realització d’actuacions complementàries s’ha de notificar als 
interessats, als quals se’ls ha de concedir un termini de set dies per formular 
les al·legacions que considerin pertinents després de la finalització d’aquestes. 
Les actuacions complementàries s’han de practicar en un termini no superior a 
quinze dies. El termini per resoldre el procediment queda suspès fins que 
acabin les actuacions complementàries.
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S’HA DE CONCEDIR UN TERMINI DE SET DIES 
PER FORMULAR LES AL·LEGACIONS

S’HAN DE PRACTICAR EN UN TERMINI NO 
SUPERIOR A QUINZE DIES SUSPÈN EL 

TERMINI PER 
RESOLDRE



RESOLUCIÓ

• La resolució s’ha de dictar electrònicament, sens perjudici de la 
forma i el lloc assenyalats per la persona interessada per a la 
pràctica de les notificacions.
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FINALITZACIÓ. 

• OBLIGACIÓ DE RESOLDRE. Les administracions públiques catalanes 
estan obligades a dictar una resolució expressa en tots els procediments i 
a notificar-la siguin els que siguin la forma i el mitjà d’iniciació(art. 53 Llei 
26/2010 LRJPACat i art.21 Llei 39/2015)

• Article 21. 1.LPAC L’Administració està obligada a dictar una resolució 
expressa i notificar-la en tots els procediments sigui quina sigui la seva 
forma d’iniciació.

• S’EXCEPTUEN DE L’OBLIGACIÓ a què es refereix l’apartat 1 els supòsits
de finiment del procediment per pacte o conveni, i també els
procediments relatius a l’exercici de drets (nova excepció Llei 39/2015 a
l’obligació general de resoldre) sotmesos al règim de comunicació prèvia
o declaració responsable
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Art. 88,5 LPAC En cap cas l’Administració no 
es pot abstenir de resoldre sota pretext de 

silenci, obscuritat o insuficiència dels 
preceptes legals aplicables...



TERMINI PER RESOLDRE I 
NOTIFICAR

• Inici del còmput del termini màxim per a resoldre i notificar: 

 Procediments iniciats d’ofici: data de l’acord d’incoació. 

 Procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat: data d’entrada 
en el registre electrònic de l’administració a la qual pertany 
l’òrgan competent per a la seva tramitació 

• RECORDA!!! que tenim l’obligació de publicar (i mantenir 
actualitzat) un llistat de procediments de la seva competència 
amb indicació dels terminis màxims de durada i els efectes del 
silenci 
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FINALITZACIÓ.
A)- RESOLUCIÓ EXPRESSA: la forma habitual de terminació del procediment.
La resolució és un acte administratiu que posa fi al procediment administratiu
resolent sobre el fons de l’assumpte. La resolució haurà de pronunciar-se sobre
totes les qüestions plantejades en el procediment. Ha de tenir un contingut
mínim (el mateix que el de la notificació)

88,5LPAC. “En cap cas l’Administració no es pot abstenir de resoldre sota pretext de silenci,
obscuritat o insuficiència dels preceptes legals aplicables al cas, encara que es pot acordar la
inadmissió de les sol·licituds de reconeixement de drets no previstos en l’ordenament jurídic o
manifestament que no tenen fonament, sense perjudici del dret de petició previst per l’article
29 de la Constitució”

B)- FORMES DE TERMINACIÓ ANTICIPADA:
Caducitat o desistiment
Prescripció 
Renúncia
Per impossibilitat material de continuació del mateix per causes 
sobrevingudes
Finalització del procediment de manera convencional
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b.- Formes de terminació

anticipada.



FINALITZACIÓ.

• En els casos de:

• prescripció,

• renúncia del dret,

• caducitat del procediment o

• desistiment de la sol·licitud,

• i també de desaparició sobrevinguda de l'objecte del
procediment,

LA RESOLUCIÓ consisteix en la declaració de la circumstància que
concorri en cada cas, amb indicació dels fets produïts i les normes
aplicables. Article 21. Obligació de resoldre Llei 39/2015
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CADUCITAT.
Suposa la terminació anticipada del procediment pel transcurs del temps.

El concepte de caducitat és del procediment administratiu no del dret.

Hem de distingir en dos tipus de procediments:

 Procediments iniciats d’ofici.

 Procediments iniciats a instància de part.
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Art.95 LPAC

La caducitat no produeix per si sola la prescripció de les accions del 
particular o de l’Administració, però els procediments caducats no 
interrompen el termini de prescripció.



CADUCITAT.

• En els casos en què sigui possible la iniciació d'un nou 
procediment per no haver-se produït la prescripció, podran 
incorporar-se a aquest els actes i tràmits el contingut dels 
quals s'hauria mantingut igual de no haver-se produït la 
caducitat. En tot cas, en el nou procediment S'HAN DE 
TORNAR A FER ELS TRÀMITS:

•

• Aquests "efectes" de la caducitat els trobem en l'art. 95 del nou 
text legal.
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CADUCITAT.

• Procediments INICIATS D’OFICI: art. 25,1 LPAC l’Administració exercita
potestats sancionadores o, en general, d'intervenció, susceptibles de produir
efectes desfavorables o de gravamen per l’interessat, en aquest cas si
transcorre el termini màxim del procediment sense notificació de la resolució
s’entendrà que el procediment ha caducat. La caducitat es produirà
automàticament.

• Procediments INICIATS A INSTÀNCIA DE PART: segons l’art.95 de la
LPAC quan el procediment administratiu es trobi paralitzat per causa
imputable a l’interessat, l’Administració HAURÀ D’AVISAR-LO de què si
la paralització es prolonga durant més de 3 mesos el procediment caducarà.
En aquest cas la caducitat no es produeix de manera automàtica. En
aquests perquè es produeixi la caducitat és necessari que una vegada passats
els 3 mesos l’Administració dicti un acte declarant la caducitat i ordenant
l’arxiu de les actuacions.
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CADUCITAT.

• EFECTES:

L'actual l’art. 21.1 LPAC obliga a l’Administració A DICTAR
RESOLUCIÓ, si bé aquesta consistirà en la declaració de la
circumstància que concorri, amb indicació dels fets produïts i les normes
aplicables i declararà conclòs el procediment.

Igual que el desestimen de la petició de l'interessat, la caducitat del
procediment assorteix els seus efectes en l'esfera procedimental.

La caducitat no produirà per si sola la prescripció de les accions del
particular o de l’Administració. La caducats no interrompran el termini de
prescripció.

Contra la resolució que declari la caducitat procediran els recursos
pertinents segons l'art. 95.1 LPAC
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QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE EL DESISTIMENT 
I LA CADUCITAT D'UN PROCEDIMENT?

• El dret d'un interessat a desistir del procediment instat només és ple
per a ell, que el desistiment no afecta a tercers quan la qüestió
suscitada afecta l'interès general, i que el règim jurídic del procediment
administratiu no pot afectar la qüestió substantiva dels drets que han
estat declarats irrenunciables.(Art. 94,4 LPAC)
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QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE EL 
DESISTIMENT I LA CADUCITAT D'UN 

PROCEDIMENT?

• Per contra LA CADUCITAT afecta, per si sola, al concret procediment. La
caducitat és un fet constatat en una resolució administrativa, produït per
la paralització d'un tràmit indispensable del procediment iniciat a
petició d'un interessat i per causes imputables a aquest, que determina
la finalització anormal del procediment. La caducitat pot considerar que té la
seva causa en la voluntat implícita d'un interessat de desistir del concret
procediment que ha instat. Així com el desistiment requereix la seva
expressió explícita (art. 94.3 LPAC) perquè es produeixi el supòsit de
caducitat n'hi ha prou amb la inactivitat, si bé aquesta per si sola no
determina els efectes consegüents, sinó que requereix una resolució
administrativa, art.94,4 LPAC
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QUINES DIFERÈNCIES HI HA ENTRE EL 
DESISTIMENT I LA CADUCITAT D'UN 

PROCEDIMENT?

• Prova clara que la caducitat és una forma de desistiment implícita, està
en l'art. 95.1 de la LPAC en què la manca d'activitat de l'interessat
dóna lloc a tenir per desistit de la seva petició al sol·licitant, arxivant
sense més tràmit el procediment i acabant el mateix. Òbviament
estem parlant de la caducitat operada en els procediments iniciats a
sol·licitud de l'interessat. La jurisprudència del Tribunal Suprem ha
reiterat que la simple inactivitat del sol·licitant no produeix per si
l'efecte de la caducitat, sinó que requereix una declaració formal
de l'Administració prèvia audiència de l'interessat i després de la
tramitació d'un procediment per senzill que sigui. Finalment la
declaració de caducitat refereix seus efectes al concret procediment
que es tramiti donant lloc a l'arxiu d'actuacions (art. 95.1 LPAC). No
produeix la pèrdua de drets, sinó la possible prescripció de les accions.
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DESISTIMENT PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: Es una 
novetat  s’ha d’adoptar un acord exprés decidint desistint del 

procediment i solament serà possible si una llei ho autoritza.

• Desistiment per l’Administració (art. 93).( Nou precepte 
abans no previst a la LRJPAC) que permet que també 
l’Administració pugui desistir, de manera motivada, en els 
procediment que iniciï d’ofici, motivadament, en els 
supòsits i amb els requisits previstos a les lleis.
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DESISTIMENT I RENÚNCIA.
 El desestimen està regulat l’art. 68.1 LPAC i la renúncia com el desestimen als

arts. 21.1 i 5.3 LPAC, els dos tenen en comú que suposen la finalització
anticipada del procediment per voluntat de l’interessat. Es diferencien en el
seu objecte, en concret, el desestimen es refereix al procediment,” mentre,
que la renúncia es refereix al dret o l’acció. Si desistim podem reiniciar un nou
procediment, en la renúncia no. En tot el demés tenen un règim jurídic idèntic

 El desestimen i la renúncia poden fer-se en qualsevol moment del
procediment, poden fer-se de manera oral o escrita. Art.94,3... es poden fer
per qualsevol mitjà que permeti la seva constància, sempre que incorpori
les signatures que corresponguin d’acord amb el que preveu la
normativa aplicable.

 La Llei diu que són actuacions receptícies, això, vol dir que no són
eficaces fins que són acceptades. Art.94.4. L’Administració ha d’acceptar
per complet el desistiment o la renúncia, i ha de declarar conclús el
procediment llevat que,…

 La renúncia només és admissible quan la renúncia del dret no estigui

prohibida per l’ordenament jurídic .

Lleis 39 i 40/2015 29
9

299

Arts.94
LPAC

ex
ig

in
t 

la
 s

ig
na

tu
ra

 d
e 

l’i
nt

er
es

sa
t



EL DESISTIMENT I LA RENÚNCIA DELS INTERESSATS  NO 
COMPORTA SEMPRE LA FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT?

• La regla general és que l'Administració acceptarà de pla el desistiment 
o la renúncia, i declararà conclús el procediment; Això no passarà 
així en els següents casos: Art.94. apartats 4 i 5 LPAC

• Quan havent-se personat en el procediment tercers interessats, 
aquests no instin la continuació en el termini de deu dies des que se'ls 
va notificar el desistiment o renúncia.

• Quan la qüestió suscitada per la incoació del procediment impliqués 
l'interès general o fos convenient substanciar-la per la seva 
definició i aclariment; en aquest supòsit, l'Administració podrà 
limitar els efectes del desistiment o la renúncia a l'interessat i seguirà 
el procediment.

Quan l'escrit d'iniciació, el formulen dues o més interessats. En aquest 
cas, el desistiment o la renúncia només afecta els que l'hagin formulat.
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PER IMPOSSIBILITAT MATERIAL DE 
CONTINUACIÓ DEL MATEIX PER CAUSES 

SOBREVINGUDES. 
• Art.84.2 LPAC es tracta de supòsits en què es produeixen

determinades circumstàncies que impedeixen la continuació del
procediment. Poden ser causes tant d’índole fàctic com

circumstàncies de naturalesa jurídica.

• “També produeix la terminació del procediment la impossibilitat material de
continuar-lo per causes sobrevingudes. La resolució que es dicti ha de ser
motivada en tot cas.”
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Exemples d'impossibilitat material:
• La mort de la persona interessada, si la relació jurídica no és transmissible.
• La pèrdua de l'objecte del procediment. Imaginem un procediment iniciat en virtut d'una 
sol·licitud de llicència d'obres en un edifici, que posteriorment cau per efecte d'un 
terratrèmol: el procediment s'acabarà sense necessitat d'una resolució final expressa sobre 
la concessió o no de la llicència.
• Reformes legislatives que fan innecessari el procediment. Per exemple, el procediment 
iniciat per sol·licitar una autorització per dur a terme una activitat. Si després d'iniciat 
s'aprova una llei que elimina l'exigència d'aquesta autorització, és evident que el 
procediment no continuarà.



FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT DE 
MANERA CONVENCIONAL. Art. 86 LPAC

• Suposa la finalització per un acord entre les parts i té caràcter 
excepcional, Abans la Llei 30/92 dei: només és possible quan així 
ho prevegi expressament la normativa sectorial reguladora del 
procediment. ARA ho omet el que pot tenir un abast important ja que 
sembla significar que ara s’habilita de manera general a concloure els 
procediments de manera convencional, sense necessitat d’habilitació 
normativa específica..
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FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT 
DE MANERA CONVENCIONAL

• La terminació convencional del procediment podrà ser sol·licitada pels
interessats o per l'òrgan instructor o competent per a resoldre. Si bé en
matèria de responsabilitat patrimonial, només atorga la iniciativa a l'òrgan
administratiu, mentre que l'interessat només pot mostrar la seva conformitat
o no amb la proposta.

• Efectes: Un acord finalitzador garanteix que la resolució no serà impugnada.

Quan s'iniciïn negociacions amb vista a la conclusió d'un pacte, acord,
contracte o conveni se suspendrà el termini per a resoldre el
procediment.
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• Article 86. Terminació convencional.

• 1. Les administracions públiques PODEN 
SUBSCRIURE acords, pactes, convenis o contractes 
amb persones tant de dret públic com privat, sempre 
que no siguin contraris a l’ordenament jurídic ni versin 
sobre matèries NO SUSCEPTIBLES DE 
TRANSACCIÓ i tinguin per objecte satisfer 
l’interès públic que tenen encomanat, amb l’abast, 
els efectes i el règim jurídic específic que, si s’escau, 
prevegi la disposició que ho reguli, i aquests actes 
poden tenir la consideració de finalitzadors dels 
procediments administratius o inserir-s’hi amb caràcter 
previ, vinculant o no, a la resolució que hi posi fi...

• 5. En els casos de PROCEDIMENTS DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, l’acord assolit entre 
les parts ha de fixar la quantia i el mode 
d’indemnització d’acord amb els criteris que per 
calcular-la i abonar-la estableix l’article 34 de la LRJSP.
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L’OBLIGACIÓ DE RESOLDRE ELS 
PROCEDIMENTS.

• L’Administració té un deure absolut de resoldre de forma expressa tots
els procediments administratius.

• La resolució és la forma normal de terminació del procediment, que posa
fi al mateix decidint sobre les qüestions que s'hagin suscitat durant la
seva tramitació, hagin estat o no plantejades pels interessats (art.
88.1 de la LPAC). L'art. 88.3 diu clarament que les resolucions
contindran la decisió.
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Art.21
LPAC

L’Administració està obligada a dictar una resolució expressa i notificar-la en 
tots els procediments sigui quina sigui la seva forma d’iniciació

La resolució es l'acte administratiu definitiu que posa fi
al procediment, i respecte de la qual són instrumentals
els actes de tràmit que s'hagin anat dictant al llarg del
mateix.



L’OBLIGACIÓ DE 
RESOLDRE ELS 

PROCEDIMENTS.

• El contingut, l'art. 88.3 de la Llei 39/2015 (igual que deia 89,3 LRJ-PAC)
conté un error notori, ja que assenyala que la resolució expressarà els
recursos que procedeixin contra la mateixa, el termini per a presentar-los
i l'òrgan competent, sense perjudici que els interessats puguin presentar
qualsevol altre que estimin oportú; continguts aquests que no són propis
de la resolució, sinó de la notificació de la mateixa.

• L'art. 88.1 assenyala amb tota claredat que la resolució haurà de
pronunciar-se sobre totes les qüestions suscitades en el procediment,
hagin estat o no adduïdes pels interessats. I això, en la mesura que
durant el procediment es poden suscitar qüestions d'interès general que
convé resoldre, encara que els interessats no les hagin plantejat.
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•Indicació de recursos:
•En la resolució s'indicaran els recursos que contra la 
mateixa procedeixin, òrgan administratiu o judicial 
davant el qual s'han de presentar i termini per 
interposar-los, sense perjudici que els interessats 
puguin exercitar qualsevol altre que estimin oportú



• l contingut de la resolució que posi fi al procediment. Aquest contingut el 
trobem recollit en l'art. 88, del qual destaquem el següent:

• La resolució que posi fi al procediment ha de decidir totes les qüestions 
plantejades pels interessats i aquelles altres derivades del mateix.

• Quan es tracti de qüestions connexes que no haguessin estat 
plantejades pels interessats, l'òrgan competent podrà pronunciar-se 
sobre les mateixes, sempre que abans ho ha de posar de manifest a 
aquells per un termini no superior a quinze dies, per formulin les 
al·legacions que estimin pertinents i aportin, si escau, els mitjans de 
prova.

• En els procediments tramitats a sol·licitud de l'interessat, la 
resolució serà congruent amb les peticions formulades per aquest, 
sense que en cap cas pugui agreujar la seva situació inicial i sense 
perjudici de la potestat de l'Administració d’incoar d'ofici un nou 
procediment, si escau.
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CONGRUÈNCIA/ MOTIVACIÓ
DICTADA ELECTRÒNICAMENT



• Les resolucions contindran la decisió, que serà motivada en els casos 
a què es refereix l'article 35 de la Llei.

• L'acceptació d'informes o dictàmens servirà de motivació a la resolució 
quan s'incorporin al text de la mateixa.
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L’OBLIGACIÓ DE RESOLDRE ELS 
PROCEDIMENTS.

• MATISACIONS:

1) la introducció d'ofici per l'Administració de noves qüestions no suscitades
pels interessats ha de sempre subjectar-se al principi de contradicció, a fi
d'evitar-los indefensió.

2)quan el procediment s'hagi iniciat a instància de part, l'Administració no
podrà mai agreujar la situació inicial de l'interessat (prohibició de reformatio
in peius). Així ho disposa l'art. 88.2 Llei 39/2015 que no obstant això afegeix
que, en aquests casos, l'Administració podrà incoar d'ofici un nou
procediment.

3) quan es tracta de la resolució d'un recurs administratiu, l'art.119.3 Llei
39/2015 assenyala que l'òrgan que resolgui el recurs haurà de resoldre totes
les qüestions plantejades, hagin estat o no al·legades pels interessats; però
afegeix que la resolució serà congruent amb les peticions formulades per
aquests, sense que en cap cas es pugui agreujar la seva situació inicial.
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Arts 29 i ss de la LPAC, 
EL CÒMPUT DELS TERMINIS,RESOLDRE I 

NOTIFICAR
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– Còmput terminis: Els dissabtes passa a ser inhàbils (junt amb 
diumenges i festius). D’aquesta manera desapareix la irracionalitat 
que els dissabtes fossin hàbils, amb la qual cosa s’escurçaven els 

terminis per presentar al·legacions, tot i que havia Administracions 
tenien el registre obert.



TERMINIS:

HORES DIES

MESOS ANY
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CÒMPUT DE TERMINIS:

• Còmput de terminis (art. 30). Reprodueix l’art. 48 LRJPAC, amb canvis 
importants a la pràctica:

• Els dissabtes passen a considerar-se inhàbils (art. 30.2), com a 
l’Administració de Justícia i a l’Administració de la UE

• Incorporen i regulen els terminis per hores (art. 30.1 “Els terminis 
expressats per hores es compten d’hora en hora i de minut en minut des 
de l’hora i el minut en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte 
de què es tracti, i no poden tenir una durada superior a vint-i-quatre 
hores; en aquest cas, s’han d’expressar en dies”- haurem de veure amb 
quina legislació sectorial ho trobarem regulat com podria ser en els 
expedients processos  de selecció...) totes les hores son hàbils si estan 
dins d’un dia hàbil i si el dia es inhàbil les hores seran inhàbils.
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DISSABTES

HORES



NOVETATS:

• Ara clarifica el tema  del còmput dels terminis per mesos i anys: de data a 
data. (aclareix el que  la doctrina opinava i agafat del codi civil que era data 
a data finalitzava el mateix dia del mes corresponent. Ara corregeix aquesta 
interpretació confosa) dia equivalent a la data que s’ha produït l’acte 
administratiu.

• - Còmput de terminis en registres (art. 31). Reprodueix amb algun petit 
canvi l’art. 26 LAE pel que fa al còmput dels terminis en registres electrònics 
(funcionament 24x365, dies inhàbils, etc.)
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QUAN UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA hagi impossibilitat el funcionament ordinari 
del sistema o aplicació que correspongui, i fins que se solucioni el problema, 
l'Administració podrà determinar una ampliació dels terminis no vençuts, havent de 
publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com l'ampliació 
concreta del termini no vençut (art. 32.4 de la Llei 39/2015) 

MESOS I ANYS

REGISTRE



Com es computen els terminis?

Depenent del procediment o del tràmit que dins del procediment correspongui, els 
terminis podran computar-se en dies, mesos o anys, de la forma següent:

ES COMENÇA A COMPTAR a partir del dia següent a aquell en el qual 
l'interessat rep la notificació o s'hagi publicat l'acte (si aquest ha de ser publicat 
perquè així ho digui la llei).

Quan els terminis es fixin en dies, i no es digui cap altra cosa, s'entén que 
són DIES HÀBILS, de manera que no es compten els  dissabtes, diumenges i dies 
festius. Art.30,2 LPAC 39/2015 “Sempre que per llei o en el dret de la Unió 
Europea no s’expressi un altre còmput, quan els terminis s’assenyalin per dies, 
s’entén que aquests són hàbils, i s’exclouen del còmput els dissabtes, els 
diumenges i els declarats festius”
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COMPTEM: a partir del dia següent
EL DIES: Són regla general HÀBILS



Com es computen els terminis?

En cas de terminis fixats en mesos o anys, el còmput es realitza de data a data 
(si comença el termini el 15 de gener, per exemple, finalitzaria el 15 de febrer); si 
bé, en cas de no existir dia equivalent a aquell en el qual comença el termini, 
s'entén que finalitza l'últim dia del mes (per exemple 29 de gener i 28 de febrer). 
A més, quan l'últim dia del termini no sigui hàbil, es prorrogarà al primer dia hàbil 
següent (en cas de ser diumenge l'últim dia, es passarà a dilluns).
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MESOS / ANYS = DATA A DATA



TERMINIS
HORES es comptaran d'hora en hora i de minut en minut 

des de l'hora i minut en què tingui lloc la notificació 
o publicació de l'acte de què es tracti.

DIES es comptaran a partir del dia següent a aquell en 
què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte de 
què es tracti, o des del següent a aquell en què es 
produeixi l'estimació o la desestimació per silenci
administratiu.

MESOS I ANYS es comptaran a partir del dia següent en que tingui 
lloc la notificació o publicació de l‘acte de què és 
tracti, o des del  següent aquells que és produeixi 
l‘estimació o la desestimació per silenci 
administratiu.

31
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Si en el mes de venciment no hi hagués dia equivalent a aquell en què comença el còmput, es 
s'entendrà que expira l'últim dia del mes. Quan l'últim dia del termini sigui inhàbil, es 
prorrogarà al primer dia hàbil següent (cal tenir en compte que, quan un dia sigui hàbil en el 
municipi o comunitat autònoma en què resideix l'interessat, i inhàbil en la seu de l'òrgan 
administratiu, o al revés, es considerarà inhàbil en tot cas -art. 30.6-).
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TERMINIS A EFECTES REGISTRES 
ELECTRONICS.

• El registre electrònic de cada Administració o organisme es regirà, a efectes de 
còmput dels terminis, per la data i hora OFICIAL DE LA SEU ELECTRÒNICA 
D'ACCÉS, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per 
garantir la seva integritat i figurar de manera accessible i visible.

• El funcionament del registre electrònic es regirà per les següents regles:

a) Permetrà la presentació de documents tots els dies de l'any durant les 24 
hores.

b) A l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils, i pel que fa al compliment 
de terminis pels interessats, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà 
realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una 
norma permeti expressament la recepció en dia inhàbil.

Lleis 39 i 40/2015 31
7



TERMINIS A EFECTES REGISTRES 
ELECTRONICS.

• Els documents es consideraran presentats per l'ordre d'hora efectiva en el qual 
ho van ser en el dia inhàbil. Els documents presentats en el dia inhàbil es 
consideren anteriors, segons el mateix ordre, als quals ho fossin el primer dia 
hàbil posterior.

• c) L'inici del còmput dels terminis que hagin de complir les Administracions 
Públiques vindrà determinat per la data i hora de presentació en el registre 
electrònic de cada administració o organisme. En tot cas, la data i hora efectiva 
d'inici del còmput s'ha de comunicar a qui va presentar el document.
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TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE EL 
PROCEDIMENT.

• Hem d’acudir a la regulació sectorial de cada procediment (a la norma que el
regula).

• Hem d’analitzar si la regulació és una llei o una norma de la UE, o pel
contrari, si és un reglament, perquè la disponibilitat del termini entre un i
altre és diferent.

• -Les normes de la UE poden establir el termini màxim que vulguin, sense
limitació.

• -En canvi si la regulació específica del procediment es conté en un reglament
en cap cas el termini de regulació no poden superar els 6 mesos.

• -En moltes ocasions acudim a la regulació específica i aquesta no ens
estableix el termini, llavors en defecte de regulació del termini acudirem al
termini subsidiari que estableix l’art.21,3 LPAC, segons aquest s’estableix
que el termini màxim és de 3 mesos.
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SINÓ ES DIU RES: 
3 MESOS

SI HO CONTEMPLA LA 
LLEI  

EL TERMINI QUE 
DIGUI LA LLEI

SI HO REGULA UN REGLAMENT EL 
MÀXIM QUE POT REGULAR SERÀ 

6 MESOS



PER DETERMINAR EL DIA INICIAL DEL TERMINI 
MÀXIM PER RESOLDRE I NOTIFICAR (DIES A QUO ).

• Si el procediment ÉS INICIAT A INSTÀNCIA DE PART: el dia inicial el
passarem a contar en data de què la sol·licitud de l’interessat tingui entrada
en el REGISTRE ELECTRÒNIC de l’Administració o organisme competent per
a la seva tramitació art. 21,3 b LPAC per tramitar, des del mateix dia, no el
dia següent (la llei obliga a comunicar a l'interessat la data de recepció de la
sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació. També
s’ha d’indicar quin és el termini màxim per resoldre i notificar aquest
procediment. I s’ha d’indicar el sentit del silenci en cas de que no es
resolgués dins del termini. Art. 21,4 LPAC)

• Si el procediment ÉS INICIAT D’OFICI: Art. 21,3a LPAC el DIES A QUO és
la mateixa data en que S’ADOPTI L’ACORD D’INCOACIÓ (En canvi, art. 104 de
la LGT, en els procediments tributaris incoats d'ofici, el termini màxim
compte des de la data: LA NOTIFICACIÓ ACORD INCOACIÓ)
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ESQUEMA DE TERMINIS

• ELS TERMINIS MÉS DESTACATS EN EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU.
Tres dies per
- Repetir per una sola vegada i en una hora diferent, la pràctica de la 
notificació (art.42.2 de la Llei 39/2015).
Cinc dies per
- Desestimar la sol·licitud de tramitació simplificada del procediment 
(art. 96.3 de la llei 39/2015).
- Formular al·legacions en els procediments administratius tramitats de 
manera simplificada. (Art. 96.6 c) de la Llei 39/2015).
Set dies per 
- Formular al·legacions en el cas d'actuacions complementàries (art. 87 
de la Llei 39/2015).
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ESQUEMA DE TERMINIS
Deu dies per 
- Acreditar la representació (art.5.6 
Llei 39/2015).
- Informar els interessats del termini 
màxim establert per a la resolució 
dels procediments i per a la 
notificació dels actes que els posin 
terme, així com dels efectes que pugui 
produir el silenci administratiu (art.21.4 
Llei 39/2015).
- Trametre els informes preceptius ja 
elaborats per un òrgan administratiu 
diferent del que tramita el procediment a 
comptar de la seva sol·licitud (art.27.4 
Llei 39/2015.
- Cursar tota notificació a partir de la 
data en què l'acte hagi estat dictat 
(art.40.2 de la Llei 39/2015).
- Aportar en el procediment de 
responsabilitat patrimonial totes les 
al·legacions, documents o informació 
estimin convenient en el seu dret i 
proposar totes proves siguin pertinents 
pel reconeixement del mateix. (Art. 65.2) 
de la Llei 39/2015).

- Esmenar la sol·licitud d'inici o 
acompanyar els documents preceptius en 
el procediment de responsabilitat 
patrimonial. (Art.68.1) de la Llei 
39/2015).
- Emplenar els tràmits de l'expedient 
administratiu (art. 73.2 de la Llei 
39/2015).
- Emplenar els actes que no 
reuneixin els requisits necessaris (art. 
73.2 de la
Llei 39/2015)

- Emetre informes a través de mitjans 
electrònics i d'acord amb els requisits que 
assenyala l'art. 26, llevat que una 
disposició o compliment de la resta dels 
terminis del procediment permeti o 
exigeixi un altre termini més o menys 
(art.80.2 de la Llei 39/2015).

- Emetre informe en el procediment 
de responsabilitat patrimonial 
(art.81.1 de la Llei 39/2015).
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ESQUEMA DE TERMINIS

Deu dies per 

- Trametre a l'òrgan competent per 
sol·licitar el dictamen una proposta de 
resolució (art. 81.2 de la Llei 39/2015).

- Al·legar i presentar els documents i 
justificacions que estimin pertinents 
(art. 82.2 de la Llei 39/2015)

- Instar la continuació del 
procediment, com a tercer interessat, 
de desistiment o renúncia (art. 94.4 de la 
Llei 39/205).

- Formular les al·legacions i presentar 
els documents i justificants que estimin 
procedents quan s'hagin de tenir en 
compte fets o documents no recollits en 
l'expedient originari (art. 118.1 de la Llei 
39/2015).

- Remetre l'expedient complet quan 
el recurs s'ha interposat davant 
l’òrgan que va dictar l'acte impugnat, 
juntament amb el seu informe i amb una 

còpia completa i ordenada del mateix 
(Art.121.2 de la Llei 39/2015)
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• Quinze dies per

• - Expedir el certificat acreditatiu del 
silenci produït (art. 24.4 Llei 39/2015).

• - Expedir còpies autèntiques dels 
documents públics administratius que 
hagin estat vàlidament emesos per les 
administracions públiques (art. 27.4 
Llei 39/2015).

• - Confirmar, modificar o aixecar les 
mesures provisionals en l'acord de 
iniciació del procediment sancionador 
(art. 56.2 de la Llei 39/2015).

• - Al·legar i presentar els documents i 
justificacions que estimin 
pertinents.(Art.82.2 de la Llei 
39/2015).

• - Practicar les actuacions 
complementàries del procediment (art. 
87 de la Llei 39/2015).

• - Pronunciar-se sobre les qüestions 
connexes que no hagin plantejat per 
interessats en el procediment (art. 88.1 
de la Llei 39/2015)

• - Aportar al·legacions quan l'òrgan 
competent per resoldre consideri que la 
infracció o la sanció revesteixen major 
gravetat que la determinada a la 
proposta de resolució (art. 90.2 de la 
Llei 39/2015)

• - Formular les al·legacions i presentar 
els documents i justificants que estimin 
procedents quan s'hagin de tenir en 
compte fets o documents no recollits en 
l'expedient originari (art. 118.1 de la 
Llei 39/2015).
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Vint dies per .

- Formular al·legacions durant el 
tràmit d'informació pública (art. 
83.2 Llei 39/2015)

Trenta dies per 

- Resoldre el procediment 
administratiu tramitat de manera 
simplificada, a comptar de 
l'endemà que es notifiqui a 
l'interessat l'acord de tramitació 
simplificada del procediment (art. 
96.6 de la Llei 39/2015)

Un mes per 

- Interposar el recurs d'alçada, si 
l'acte és exprés (art. 122.1 de la 
Llei 39/2015).

- Interposar el recurs de 
reposició, si l'acte és exprés (art. 

124.1 de la Llei 39/2015).

- Dictar i notificar la resolució del 
recurs de reposició (art. 124.2 
de la Llei 39/2015)

- Dos mesos per a ....

- Emetre el dictamen en el 
procediment de responsabilitat 
patrimonial (art. 81.2 de la Llei 
39/2015)

- Emetre l'informe en el cas de 
reclamacions en matèria de 
responsabilitat patrimonial de 
l'Estat pel funcionament anormal 
de l'Administració de Justícia (art. 
81.3 de la Llei 39/2015)
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Tres mesos per ...

- Notificar la resolució expressa del procediment quan no es fixi 
un altre termini (Art.21.3 Llei 39/2015).

- Interposar el recurs extraordinari de revisió a comptar des del 
coneixement de els documents o des que la sentència judicial 
sigui ferma (art. 125.2 de la Llei 39/2015).

Quatre anys per 

- Interposar el recurs extraordinari de revisió, des de la data de la 
notificació de la resolució impugnada quan en dictar l'acte 
s'hagués incorregut en error de fet, que resulti dels propis 
documents incorporats a l'expedient (art. 125.2 de la Llei 
39/2015).
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SUSPENSIÓ
• POTESTATIVA
• OBLIGATORIA.
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Art. 22 LPAC

LA POSSIBILITAT DE SUSPENDRE EL 
TERMINI MÀXIM PER RESOLDRE I 
NOTIFICAR. ART. 22. LPAC

La regla general és: els actes administratius són eficaços des del
moment en que es dicten a excepció dels casos que exigeixin la
seva notificació o publicació. D’aquí se’n dedueix que la
suspensió de l’acte administratiu ÉS SEMPRE
EXCEPCIONAL.

SUSPENSIÓ DELS TERMINIS (article 42.5).

Estableix 22 causes de suspensió potestativa i 3 de 
suspensió obligatòria. 



POTESTATIU
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L’ART. 22.1 PARLA DE LA POSSIBILITAT DE 
SUSPENSIÓ 



LA SUSPENSIÓ DE L’ACTE ADMINISTRATIU.22 LPAC

Supòsits en què es pot acordar la suspensió de l’acte administratiu:

POTESTATIU
a) Quan s’hagi de requerir a qualsevol interessat per a l’esmena de 
deficiències o l’aportació de documents i altres elements de judici necessaris.

b) Quan s’hagi d’obtenir un pronunciament previ i preceptiu d’un òrgan de la Unió 
Europea.

c) Quan hi hagi un procediment no finalitzat en l’àmbit de la Unió Europea (es 
nova)que condicioni el contingut de la resolució.

d) Quan se sol·licitin informes preceptius  a un òrgan de la mateixa Administració 
o d’una de diferent. Aquest termini no pot excedir en cap cas els tres mesos. En cas 
de no rebre’s l’informe en el termini indicat, el procediment prossegueix.
(Determinants o no pel contingut de la resolució, ara ja no parla de VINCULANT)
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LA SUSPENSIÓ DE L’ACTE ADMINISTRATIU.22 
LPAC

• e) Quan s’hagin d’efectuar proves tècniques o anàlisis contradictòries o 
diriments proposades pels interessats, durant el temps necessari per incorporar 
els resultats a l’expedient.

• f) Quan s’iniciïn negociacions amb vistes a la conclusió d’un pacte o 
conveni en els termes que preveu l’article 86 d’aquesta Llei, des de la declaració 
formal sobre això i fins a la conclusió sense efecte, si s’escau, de les negociacions 
referides, fet que s’ha de constatar mitjançant una declaració formulada per 
l’Administració o els interessats.

• g) Quan per resoldre el procediment sigui indispensable obtenir un 
pronunciament previ per part d’un òrgan jurisdiccional (aquesta es nova),
des del moment en què se sol·licita, fet que s’ha de comunicar als interessats, fins 
que l’Administració en tingui constància, fet que també se’ls ha de comunicar.
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TAMBÉ POT SUSPENDRE
• Article 117. 1. La interposició de qualsevol 

recurs, excepte en els casos en què una 
disposició estableixi el contrari, no suspèn 
l’execució de l’acte impugnat.

• 2. NO OBSTANT el que disposa l’apartat anterior, 
l’òrgan a qui competeix resoldre el recurs, amb la 
ponderació prèvia, suficientment raonada, entre el 
perjudici que causaria a l’interès públic o a tercers 
la suspensió i l’ocasionat al recurrent com a 
conseqüència de l’eficàcia immediata de l’acte 
recorregut, pot suspendre, d’ofici o a sol·licitud del 
recurrent, l’execució de l’acte impugnat quan 
concorrin alguna de les circumstàncies 
següents:

• a) Que l’execució pugui causar perjudicis de 
reparació impossible o difícil.

• b) Que la impugnació es fonamenti en alguna de 
les causes de nul·litat de ple dret que preveu 
l’article 47.1 d’aquesta Llei.
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Suspensió execució de l’acte  
administratiu en via de recurs, 
si no es pronuncia 
l’Administratiu silenci positiu 
en un termini de un mes des 
de la sol·licitud.

Extensió preceptiva de la 
suspensió a la via contenciosa. 
Quan se interposa després d’un 
recurs administratiu un recurs 
en via contenciosa i S’HAVIA 
ACORDAT LA SUSPENSIÓ DE 
L’ACTE RECORREGUT, ES POT 
PRORROGAR AQUESTA 
SUSPENSIÓ EN VIA 
JURISDICCIONAL SEMPRE I 
QUAN PER LA SUSPENSIÓ 
S’HAGUÉS PRESENTAT 
GARANTIA O FIANÇA

117,5. Quan el recurs tingui per objecte la impugnació d’un acte administratiu que afecti 
una pluralitat indeterminada de persones, la suspensió de la seva eficàcia s’ha 
de publicar al diari oficial en què aquell es va inserir.
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L’ART. 22.2 PARLA DE SUSPENSIÓ 

OBLIGATORIAMENT



OBLIGATORIAMENT ART.22,2 LPAC

ES OBLIGATORI SUSPENDRE. El transcurs del termini màxim legal per 
resoldre un procediment i notificar la resolució se suspèn en els casos 
següents:

• a) Quan una Administració pública requereixi una altra perquè anul·li o 
revisi un acte que entengui que és il·legal i que constitueixi la base per al 
qual la primera hagi de dictar en l’àmbit de les seves competències, en el 
supòsit a què es refereix l’apartat 5 de l’article 39 d’aquesta Llei, des que es fa 
el requeriment fins que s’atengui o, si s’escau, es resolgui el recurs interposat 
davant la jurisdicció contenciosa administrativa. S’ha de comunicar als 
interessats tant la realització del requeriment com el seu compliment o, si 
s’escau, la resolució del recurs contenciós administratiu corresponent.

• b) Quan l’òrgan competent per resoldre decideixi portar a terme alguna 
actuació complementària de les que preveu l’article 87, des del moment en 
què es notifiqui als interessats l’acord motivat de l’inici de les actuacions fins 
que se’n produeixi la terminació.

• c) Quan els interessats promoguin la recusació en qualsevol moment de la 
tramitació d’un procediment, des que aquesta es plantegi fins que sigui resolta 
pel superior jeràrquic del recusat
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LA SUSPENSIÓ DE L’ACTE ADMINISTRATIU. Per 
silenci.

“L’execució de l’acte impugnat s’entén suspesa si, un cop
transcorregut un mes des que la sol·licitud de suspensió hagi tingut
entrada en el registre electrònic de l’Administració o l’organisme
competent per decidir sobre aquesta, l’òrgan a qui competeix resoldre
el recurs no ha dictat i notificat resolució expressa sobre això. En
aquests casos, no és aplicable el que estableix l’article 21.4, segon
paràgraf, d’aquesta Llei”. (La llei 30/92 deia 30 dies)
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Si l’interessat sol·licita la suspensió de l’acte i l’Administració no li ha donat
resposta en el termini de 1 mes, l’acte s’entendrà automàticament suspès.

Art.117.3 LPAC

SILENCI POSITIU



PRORROGA SUSPENSIÓ.

• 117,4 LPAC. La suspensió s’ha de prolongar després que s’hagi 
esgotat la via administrativa quan, havent-ho sol·licitat prèviament 
l’interessat, existeixi una mesura cautelar i els efectes d’aquesta 
s’estenguin a la via contenciosa administrativa. 

• Si l’interessat interposa un recurs contenciós administratiu, en què 
sol·licita la suspensió de l’acte objecte del procés, la suspensió 
s’ha de mantenir fins que es produeixi el pronunciament judicial 
corresponent sobre la sol·licitud.
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DESPRES D’ESGOTADA LA VIA ADMINISTRATIVA

PRIMER: HAVENT-HO SOL·LICITAT 
PRÈVIAMENT L’INTERESSAT, 
 EXISTEIXI UNA MESURA CAUTELAR I
 ELS EFECTES D’AQUESTA S’ESTENGUIN A 

LA VIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

SEGON EN VIA CONTENCIOSA:
sol·licita la suspensió de 
l’acte objecte del procés, la 
suspensió s’ha de mantenir 
fins que es produeixi el 
pronunciament judicial



• Diferent és:
 El concepte ampliar: la pròrroga (art. 32 LPAC)

 I reduir: cosa que dóna lloc a la tramitació
d’urgència (art. 33 LPAC).
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AMPLIACIÓ DE TERMINIS.

• L’art- 23 LPAC es refereix a la excepcional possibilitat d'ampliació del termini
màxim per a resoldre i notificar, fins a justament duplicar-se (com a màxim-
” no pot ser superior a l’establert per a la tramitació del procediment”.). Això
només és possible sota les següents circumstàncies:

• En primer lloc, que el nombre de sol·licituds formulades o d'afectats
indueixi raonablement a pensar en un incompliment del termini. Art.
21,5

• En segon lloc, que aquesta situació no pugui ser afrontada reforçant els
mitjans personals i materials de la unitat.

• Contra l’acord d’ampliació no hi cap RECURSOS.

• En l'àmbit tributari, l'art. 150 de la Llei 58/2003 permet ampliar fins a dotze
mesos més el termini màxim de les actuacions inspectores quan les mateixes
revesteixin especial complexitat i quan en el seu transcurs es descobreixi que
l'obligat tributari ha ocultat a l'Administració alguna de les activitats que
realitzi.
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AMPLIACIÓ DE TERMINIS

• L’article 32 assenyala, respecte a la pròrroga, que l’Administració, tret de
precepte en contra, d’ofici o a petició de les persones interessades,
podrà concedir una ampliació dels terminis establerts que no excedeixi la
meitat de la durada d’aquests terminis, sempre que les circumstàncies ho
aconsellin i si no es perjudiquen els drets de terceres persones.

• En tot cas, tant la petició d’ampliació del termini com la decisió
sobre l’ampliació s’han de produir abans que venci el termini de què
es tracta. Un termini ja vençut no es pot ampliar en cap cas, i l’acord
sobre ampliació de terminis o sobre la seva denegació no pot ser objecte
de recurs en cap cas.
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NOVETAT: INTRODUEIX UNA NOVA REGLA EN EL RÈGIM 
TRADICIONAL DE L'AMPLIACIÓ DE TERMINIS EN EL 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

• Art.32. 4 L 39/2015 . Quan una incidència tècnica hagi impossibilitat 
el funcionament ordinari del sistema o l’aplicació que correspongui, i fins 
que no se solucioni el problema, l’Administració pot determinar una 
ampliació dels terminis no vençuts, i ha de publicar a la seu electrònica tant 
la incidència tècnica esdevinguda com l’ampliació concreta del termini no 
vençut.

• Encara que la L 39/2015 reconeix d'aquesta manera els límits tècnics del 
sistema o aplicació, no sembla equilibrat que, alhora que s'imposa a 
determinats subjectes l'obligació de relacionar-se per mitjans electrònics 
amb l'Administració, es reservi a aquesta la possibilitat d'ampliació dels 
terminis («podrà») en aquests supòsits.
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L’ADMINISTRACIÓ 
POT DETERMINAR

Ampliar 
terminis

QUAN UNA INCIDÈNCIA 
TÈCNICA HAGI

IMPOSSIBILITAT EL 
FUNCIONAMENT



REDUCCIÓ DE TERMINIS

• Per la seva banda, l’article 33 manifesta que quan raons d’interès públic ho
aconsellin es podrà acordar, d’ofici o a petició de la persona interessada,
l’aplicació al procediment administratiu de la tramitació d’urgència.
Això comportarà la reducció a la meitat dels terminis establerts per al
procediment ordinari. Se n’exceptuen els terminis relatius a la
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I RECURSOS. Contra l’acord que
declari l’aplicació de la tramitació d’urgència no escaurà cap recurs.
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NO ES POT REDUIR EL TERMINI DE PRESENTAR
SOL.LICITUDS I RECURSOS



LA NOTIFICACIÓ
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Entra en vigor a partir 2 octubre de 2016

Obligació de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les 
Administracions Públiques (article 14)
Pràctica preferent de la notificació per mitjans electrònics (article 41.1)



LA NOTIFICACIÓ
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En l’exposició de motius de la Llei diu: "Mereixen 
una menció especial les novetats introduïdes en 
matèria de notificacions electròniques, QUE SÓN 
PREFERENTS i s’han de fer a la seu electrònica 
o a l’adreça electrònica habilitada única, 
segons que correspongui. Així mateix, s’incrementa 
la seguretat jurídica dels interessats en establir 
noves mesures que garanteixin el coneixement de 
la posada a disposició de les notificacions, com ara 
l’enviament d’avisos de notificació, sempre que 
això sigui possible, als dispositius electrònics i/o a 
l’adreça de correu electrònic que l’interessat hagi 
comunicat, així com l’accés a les seves 
notificacions a través del punt d’accés general 
electrònic de l’Administració, que funciona 
com un portal d’entrada.".

NOTIFICACIÓ 
ELECTRÒNICA O 
ADREÇA ELECT..

AVIS D’ENVIAMENT  
NOTIFICACIÓ PER 

EMAIL O SMS

ACCÉS AL PORTAL 
D’ENTRADA  = PUNT 
ACCÉS G. ELECTRÒNICA. 
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Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les 
administracions Públiques. Es contemplen dues situacions diferents:

PERSONA FÍSICA. Per a les persones físiques la llei manté el dret a triar
la forma de relació amb l'Administració, ja sigui per la via telemàtica o
pels mitjans convencionals.

ALTRES COL·LECTIUS. Per a alguns col·lectius, la llei estableix la
obligatorietat que es relacionin amb l'Administració per la via
electrònica. Aquests col·lectius són els següents (article 14 Llei 39/2015):

• Les persones jurídiques.
• Les entitats sense personalitat jurídica.
• Els que exerceixin una activitat professional per a la qual requereixi 

col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzin amb les 
administracions públiques en exercici d’aquesta activitat professional: 
notaris, registradors de la propietat i mercantils, etc.

• Els que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se 
electrònicament amb l'Administració.

• Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i 
actuacions que realitzen amb elles per raó de la seva condició d'empleat 
públic.

RECORDEU!!!
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Rosa M. Gallego Español 
Ruth Molina Chércoles
PONENCIA novetats en 
l’àmbit de l’administració 
electrònica i  solucions 
tecnològiques: la caixa 
d’eines de la generalitat per 
tramitació electrònica 
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Rosa M. Gallego Español i Ruth Molina Chércoles
PONENCIA novetats en l’àmbit de l’administració electrònica i  solucions tecnològiques: la caixa d’eines de la generalitat per 
tramitació electrònica 



LA NOTIFICACIÓ.
• És la comunicació individualitzada de l'acte administratiu als

interessats.

La claredat d'aquesta noció resulta entelada des del moment que
la LPAC, dóna per realitzada la notificació quan, havent-se intentat
i no havent-se trobat a l'interessat, es publiqui el seu contingut
en BOE. En aquests casos, estem davant una publicació de l'acte,
que no obstant això la LPAC, en el seu art.44, denomina
notificació, encara que no existeix la individualitat pròpia
d'aquesta.
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Disposició addicional tercera. Notificació per mitjà d'anunci 
publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat. S'estableix que el BOE posarà a la 
disposició de les diverses Administracions Públiques, un sistema 
automatitzat de remissió i gestió telemàtica per a la publicació dels 
anuncis de notificació en aquell, previstos en l'article 44 de la Llei, sistema 
que ha de garantir la celeritat de la publicació, la seua correcta i fidel 
inserció, així com la identificació de l'òrgan remitent, disposant-se que la 
publicació d'aquests anuncis s'efectuarà sense cap contraprestació 
econòmica. Actualment la publicació d'aquests anuncis en el BOE es 
realitza a través del Sistema Integrat del Tauler Edictal (TEU) al que 
s'accedeix a través del portal web del Butlletí Oficial de l'Estat. 



NOTIFICACIÓ.

• La notificació no és un acte administratiu, sinó que constitueix un simple
tràmit que es porta a terme una vegada dictat l'acte, i la finalitat del qual
és posar aquest acte en coneixement dels interessats.

• No es pot dir que els vicis en la notificació afectin a la validesa de l'acte

administratiu, encara que poden afectar a la seva eficàcia. Els actes de
gravamen només són eficaços des que es notifiquen - de manera que
només des d'aquest moment comencen a contar els terminis per al seu
compliment voluntari; no es poden executar forçosament ni exigir-se
interessos de demora sense notificació prèvia.
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NOTIFICACIÓ.
Les notificacions correctes tenen aquests efectes:

• Des del moment que es practiquen, s'obre el període per al compliment
voluntari de l'acte administratiu, quan aquest és de gravamen, la notificació
és sempre una condició d'eficàcia dels actes de gravamen, ja que no es pot
exigir al seu destinatari el compliment de l'acte mentre ignori el seu
contingut; en canvi, respecte dels actes favorables als interessats, la
notificació no és un requisit d'eficàcia tret que alguna norma digués el
contrari.

• Des del moment que es practica la notificació, comencen a córrer els
terminis per a la presentació dels recursos contra l'acte que es tracte.
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NOTIFICACIÓ.

• Els efectes de les notificacions defectuoses: Art. 40 LPAC

Quan a la notificació continguin el text íntegre de l’acte i ometin algun
dels altres requisits és defectuosa tindrà efecte a partir de la data en què
l’interessat porti a terme actuacions que suposin el coneixement del
contingut i l’abast de la resolució o l’acte objecte de la notificació, o interposi
qualsevol recurs que sigui procedent.
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La Llei diu que la notificació defectuosa impedirà
que l’acte administratiu produeixi efectes. Si falta
qualsevol d’aquests elements o és defectuós l’acte
que es notifica no produirà efectes.



NOTIFICACIONS DEFECTUOSES.

• Si el defecte consisteix que no s'ha especificat quin és el contingut de l'acte
impugnat, la notificació no podrà assortir cap efecte, ja que si no es coneix
l'acte no es pot exigir el seu compliment.

• El termini per a recórrer només començarà a córrer quan l'interessat
manifesti conèixer, de manera encertada, quin és el recurs procedent i els
seus requisits. És a dir, no n’hi ha prou, que manifesti que coneix quin és
aquest recurs i quins són aquests requisits, sinó que és necessari a més
que no s'hagi equivocat; però, en tot cas, la notificació també produirà
efectes des del moment que l'interessat hagi presentat el recurs procedent
dintre del termini i en la forma escaient.
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LA NOTIFICACIÓ
Diferencia:

 Preferentment per mitjans electrònics

 Per mitjans no electrònics. Paper

 En ocasió de compareixença espontània i sol·licita que se li notifiqui.

 Crea la obligació de sempre dipositar la notificació electrònica encara que el mitjà
sigui en paper. Crea la norma que allà on es notifiqui primer (electrònic o paper)
serà vàlid

• MAI ES PODRAN NOTIFICAR ELECTRÒNICAMENT:

 Si l’acte va acompanyat d’elements no susceptibles de conversió en format
electrònic.

 Actes que continguin mitjans de pagament (art. 41 LPCA)
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LA NOTIFICACIÓ

• La Llei 39/2015, en els arts. 40 i següents i en l’article 58 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques a Catalunya,

• Les notificacions de les resolucions i actes administratius s’han d’efectuar
a les persones interessades o als representants.

• RECORDEU: L'art.192.2. ROAS les comunicacions que s'adrecin a les
autoritats seran signades pels presidents de les corporacions, i les altres que
donin trasllat d'acords o resolucions, pel responsable de la Secretaria.
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NOTIFICACIÓ.

• L’art.7 Llei 39/2015, relatiu a la pluralitat d'interessats, assenyala que les
actuacions s'entendran amb aquell que els altres hagin designat o, en defecte
d'això, amb el qual figuri en primer terme; i en aquests casos, si
l'Administració estima que la notificació a un solament d'ells pot no ser
bastant, addicionalment podrà procedir a la publicació art. 45.1.a).

• L'art. 8 LPAC eludeix al supòsit que apareixen sobrevinguts nous
interessats, l'existència dels quals fins al moment es desconeixia, en aquest
cas caldrà comunicar-los la tramitació. l'art. 39.2, que estableix que els
interessats en un procediment que coneguin dades que li permetin identificar
a altres interessats que no hagin comparegut en ell tenen el deure indicar-
se'l a l'Administració actuant.
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NOTIFICACIÓ. 
TERMINI DE 
CURSAR-SE

 TERMINIS: L'art. 40.2 de LPAC, estableix, que la notificació ha de ser cursada
en el termini de deu dies l'incompliment d'aquest termini, art. 48.3 LPAC en
principi (i excepte en relació amb la caducitat del procediment) és una simple
irregularitat no invalidant.

 No diu que haguí de ser practicada en aquest termini, sinó cursada, això és,
emesa. En principi, això és lògic, ja que normalment la data que la notificació es
rebi no dependrà de l'òrgan administratiu, sinó de l'eficàcia dels serveis de
correus, que el recurrent es trobi o no a casa.

 El termini màxim dels procediments -com regla general, tres mesos, sense que
els reglaments puguin establir terminis superiors a sis mesos - és un termini que
comprèn tant la resolució com la notificació.
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La notificació s'ha de tramitar dins el termini de deu dies a partir de 
la data en què l'acte hagi estat dictat (art. 40.2 LPAC) i ha de 
contenir:
• El text íntegre de la resolució.
• La indicació de si és o no definitiva en la via administrativa.
• L'expressió dels recursos que siguin procedents.
• L'òrgan davant el qual s'han de presentar.
• El termini per a interposar-los, sense perjudici que us interessats 
puguin exercitar qualsevol altre que estimen procedent.



LA REGLA GENERAL

• Article 40. Notificació.

• L’òrgan que dicti les resolucions i els actes administratius els ha de 
notificar als interessats els drets i interessos dels quals siguin afectats per 
aquells

• Tota notificació HA DE CONTENIR el text íntegre de la resolució, amb 
indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l’expressió dels recursos 
que siguin procedents, (Les notificacions interadministratives no tenen per què 
incorporar peu de recursos (STS de 21 d’octubre de 1999) si s’escau, en via 
administrativa i judicial, l’òrgan davant el qual s’hagin de presentar i el termini 
per interposar-los, sense perjudici que els interessats puguin exercir, si 
s’escau, qualsevol altre que considerin procedent.
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HEM DE DIR QUE SI POSA FI A LA VIA 
ADMINISTRATIVA O NO



LA REGLA GENERAL

• NOMÉS ALS EFECTES D’ENTENDRE COMPLERTA L’OBLIGACIÓ DE 
NOTIFICAR dins del termini màxim de durada dels procediments, n’hi ha prou 
amb la notificació que contingui, si més no, el text íntegre de la resolució, així 
com l’intent de notificació degudament acreditat.

• Aquest precepte ho és exclusivament a l'efecte del còmput del termini 
màxim per a resoldre i notificar; per tant, a l'efecte d'entendre o no produït el 
silenci i a l'efecte d'entendre produïda la caducitat del procediment. 

• En canvi, no sembla que el mateix als efectes de cara a la interrupció de la 
prescripció, ja que aquesta exigeix el coneixement formal de l'interessat, i 
aquest coneixement formal no es produeix fins que, frustrada la notificació 
personal, es produeix l’edictal BOE art.44 LPAC
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• Independentment del mitjà utilitzat, les notificacions són vàlides sempre que 
permetin tenir constància del seu enviament o posada a disposició, de la 
recepció o l’accés per part de l’interessat o el seu representant, de les seves 
dates i hores, del contingut íntegre, i de la identitat fidedigna del remitent i 
destinatari (art. 41,1 LPAC)

• Novetat: Les administracions públiques poden adoptar les mesures que 
considerin necessàries per protegir les dades personals que constin a les 
resolucions i els actes administratius, quan aquests tinguin per destinataris més 
d’un interessat. (Art. 40,5 LPAC)

• L’acreditació de la notificació efectuada s’incorpora a l’expedient. (art. 
41,1 LPAC)
Lleis 39 i 40/2015 35
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Crea la obligació de sempre dipositar la notificació electrònica encara que el mitjà 
sigui en paper. Crea la norma que allà on es notifiqui primer (electrònic o paper) serà 
vàlid

La llei diu que hem de demanar-li, alguna adreça o telèfon per què li hem d’enviar un 
avis de que té una notificació tant al que té l’obligació de rebre electrònicament com 
el que no ( i els que volen  el sistema tradicional ;aquest avis no produeix l’eficàcia 
de la notificació)

EMAIL 
O SMS

I Whatsapp?**
si se acredita l’autoría i 

recepció



Requisits 
generals comuns 
de tota 
notificació 
(electrònica o 
no): tenir
constància de 
recepció o accés 
(etc.) (art. 41.1)

LA NOTIFICACIÓ:Article 41. Condicions generals per a la pràctica 
de les notificacions.

• No obstant això, les administracions poden practicar les 
notificacions per mitjans NO ELECTRÒNICS (en què no es 
permet la notificació electrònica (art.41.2))en els supòsits 
següents:

• a) Quan la notificació s’efectuï en ocasió de la compareixença 
espontània de l’interessat o el seu representant a les oficines 
d’assistència en matèria de registre i sol·liciti la comunicació o 
notificació personal en aquest moment.

• b) Quan per assegurar l’eficàcia de l’actuació administrativa sigui 
necessari practicar la notificació per lliurament directe d’un 
empleat públic de l’Administració notificadora.
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Preferència de les notificacions electròniques i obligatorietat quan
l’interessat estigui obligat a rebre-les (art. 41.1)



LA NOTIFICACIÓ:Article 41. Condicions 
generals per a la pràctica de les notificacions.

• Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de 
practicar electrònicament les notificacions per a determinats procediments i 
per a certs col·lectius de persones físiques que, per raó de la seva capacitat 
econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius, quedi acreditat 
que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. 
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LA NOTIFICACIÓ:Article 41. Condicions 
generals per a la pràctica de les notificacions.

• Els interessats QUE NO ESTIGUIN OBLIGATS a rebre notificacions 
electròniques poden decidir i comunicar en qualsevol moment a 
l’Administració pública, mitjançant els models normalitzats que s’estableixin 
a l’efecte, que les notificacions successives es practiquin o es deixin de 
practicar per mitjans electrònics.

• EN ELS PROCEDIMENTS INICIATS A SOL·LICITUD de l’interessat, la 
notificació s’ha de practicar pel mitjà assenyalat a l’efecte per aquell. Aquesta 
notificació ha de ser electrònica en els casos en què hi hagi obligació de 
relacionar-se d’aquesta forma amb l’Administració.

• Quan no sigui possible efectuar la notificació d’acord amb el que s’assenyala a 
la sol·licitud, s’ha de practicar en qualsevol lloc adequat amb aquesta finalitat, i 
per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la recepció per part de 
l’interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el contingut 
de l’acte notificat.
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LA NOTIFICACIÓ:Article 41.4LPAC

• EN ELS PROCEDIMENTS INICIATS D’OFICI, només als efectes de la seva 
iniciació, les administracions públiques poden sol·licitar, mitjançant una 
consulta a les bases de dades de l’Institut Nacional d’Estadística, les dades 
sobre el domicili de l’interessat recollides al padró municipal, remeses per les 
entitats locals en aplicació del que preveu la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.
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EN ELS PROCEDIMENTS INICIATS D'OFICI, 
NOMÉS ALS EFECTES DE LA INICIACIÓ 



• Quan es notifiqui l’interessat per diferents vies (paper i electrònic), 
s’ha de prendre com a data de notificació la d’aquella que s’hagi 
produït en primer lloc.

• Quan l’interessat o el seu representant REBUTGI LA notificació 
d’una actuació administrativa, s’ha de fer constar a l’expedient, amb 
especificació de les circumstàncies de l’intent de notificació i el mitjà, 
i s’ha de donar per efectuat el tràmit i seguir el procediment.
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Crea la obligació de sempre dipositar la notificació electrònica 
encara que el mitjà sigui en paper i crea la norma que allà on es 
notifiqui primer (electrònic o paper) serà vàlid



• Addicionalment, l’interessat pot identificar un dispositiu electrònic i/o una adreça 
de correu electrònic que serveixin per enviar els avisos però no per practicar 
notificacions.
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Exclusió expressa del mòbil i del correu electrònic com a 
mitjà de notificació (art. 41.1), tot i que resulta obligatori 
usar-los com a eina complementària per enviar avisos de les 
notificacions (art. 41.1 i 41.6, tot i que l’incompliment no 
comporta la invalidesa de la notificació)

Independentment del fet que la notificació es faci en paper o per mitjans electrònics, les 
administracions públiques han d’enviar un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de 
correu electrònic de l’interessat que aquest hagi comunicat, per informar-lo de la posada 
a disposició d’una notificació a la seu electrònica de l’Administració o organisme 
corresponent o a l’adreça electrònica habilitada única. La falta de pràctica d’aquest avís 
no impedeix que es consideri plenament vàlida la notificació.(41,6 LPAC)



EN PAPER
• Amb caràcter obligatori ha de realitzar-se la notificació "en paper" en els 

següents supòsits:

• • Quan l'acte a notificar vagi acompanyat d'elements que no siguin susceptibles 
de conversió en format electrònic.

• • Quan les notificacions continguin mitjans de pagament a favor dels obligats, 
com xecs.

• • Quan així sigui sol·licitat per l'interessat en els procediments iniciats mitjançant 
la seva sol·licitud, i no hi hagi obligació legal de notificar per mitjans electrònics.

• Com a element addicional a la notificació en paper, les administracions públiques 
podran enviar un avís al dispositiu electrònic i / o a l'adreça de correu electrònic 
del interessat que aquest hagi comunicat, informant de la posada a disposició 
d'una notificació a la seu electrònica de l'Administració o organisme 
corresponent, o en l'adreça electrònica habilitada única. La manca de pràctica 
d'aquest avís no impedirà que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

• Totes les notificacions que es practiquin en paper hauran de ser posades a 
disposició l'interessat a la seu electrònica de l'Administració o organisme actuant, 
perquè pugui accedir al contingut de les mateixes de manera voluntària.
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NOTIFICACIONS EN PAPER

• Pràctica de les notificacions en paper (art. 42). 

• Dret a notificació paral·lela a través de la seu electrònica i possibilitat que la 
resta de notificacions es faci per mitjans electrònics, per tal de potenciar-la (art. 
42.1 i 42.3)

• Article 42.1. Totes les notificacions que es practiquin en paper s’han de posar 
a disposició de l’interessat a la seu electrònica de l’Administració o 
organisme actuant perquè pugui accedir al seu contingut de manera voluntària.

• Quan l’interessat accedeixi al contingut de la notificació per via electrònica, SE 
LI HA D’OFERIR LA POSSIBILITAT que la resta de notificacions es puguin 
efectuar a través de mitjans electrònics.
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•Crea la obligació de sempre dipositar la notificació electrònica encara que el 
mitjà sigui en paper. Crea la norma que allà on es notifiqui primer (electrònic o 
paper) serà vàlid



NOTIFICACIONS en paper. Art.42

• Només poden fer-se càrrec de les notificacions en el domicili els 
majors de 14 anys (art. 42.2)

• Quan la notificació es practiqui al domicili de l’interessat, en cas de no ser 
present aquest en el moment de lliurar-se la notificació, se’n pot fer càrrec 
qualsevol persona major de catorze anys que es trobi al domicili i faci 
constar la seva identitat. Si ningú es fa càrrec de la notificació, s’ha de fer 
constar aquesta circumstància en l’expedient, juntament amb el dia i l’hora en 
què es va intentar la notificació, intent que s’ha de repetir per una sola 
vegada i en una hora diferent dins dels tres dies següents. En cas que el 
primer intent de notificació s’hagi efectuat abans de les quinze hores, el segon 
intent s’ha d’efectuar després de les quinze hores i viceversa, i cal deixar en 
tot cas almenys un marge de diferència de tres hores entre tots dos intents de 
notificació. Si el segon intent també és infructuós, s’ha de procedir tal com 
preveu l’article 44.(PUBLICAR-HO BOE)

• Exemple el primer intent: 14,15 minuts el segon com a mínim 17,15 
minuts
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Manté la publicació com a substitutiva de la notificació en el BOE 
(després de 2 intents)



PRÀCTICA DE LES NOTIFICACIONS A TRAVÉS DE 
MITJANS ELECTRÒNICS (ART. 43).

• Novetats:

• Precisa les dues formes de notificació electrònica: mitjançant compareixença 
a la seu electrònica o a través de l’adreça electrònica habilitada única (o 
totes dues) (art. 43.1)

• Accés a les notificacions a través del Punt d’Accés General electrònic de 
l’Administració (art. 43.4) que funcionarà com a portal d’accés

• S’entén rebutjada la notificació quan no s’accedeixi al contingut després de deu 
dies naturals des de la seva posada a disposició (art. 43.2) No CAL 
EDICTES.
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NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
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Pot un Ajuntament exposar al tauler d'anuncis 
dels deutes dels veïns?
L'article 61 de la LRJ-PAC disposa:
«Si l'òrgan competent aprecia que la notificació per mitjà d'anuncis o la 
publicació d'un acte lesiona drets o interessos legítims, es limitarà a 
publicar en el Diari Oficial que correspongui una indicació sumària del 
contingut de l'acte i del lloc on els interessats podran comparèixer , en el 
termini que s'estableixi, per a coneixement del contingut íntegre de 
l'esmentat acte i constància de tal coneixement. »
Si bé, això, haurà de posar en relació amb el que disposa la Llei de Protecció 
de Dades. Així, l'article 4.1 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades disposa 
que les dades de caràcter personal només es poden recollir per ser tractades, 
així com sotmetre-les a aquest tractament, quan siguin adequades, 
pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, 
explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut.
Referent a això, el seu article 6. 2 estableix
«2. No cal el consentiment quan les dades de caràcter personal es 
recullin per a l'exercici de les funcions pròpies de les administracions 
públiques en l'àmbit de les seves competències,...».

CONSULTA RESOLTA PER ESPUBLICO 
5/11/2012 
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• L'article 4 de la LOPD determina que només s'han d'utilitzar aquelles dades
personals adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i la
finalitat determinada, explícita i legítima per la qual van ser recollides. I
l'article 10 de la LOPD determina l'obligació de secret professional
tant del responsable del fitxer com dels qui intervinguin en qualsevol
fase del tractament de dades de caràcter personal.

• De manera que, conforme s'ha exposat, l'anunci contindria únicament les
dades de l'afectat (Nom, cognoms i DNI, per tal que sigui identificat
veraçment) i un simple ressenya de la resolució sense contenir el Text
íntegre per tal de salvaguardar la intimitat de les persones.

• Així, tal com estableix l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el
anuncia es farà una indicació sumària del contingut de l'acte i del lloc on
l'interessat pugui acudir per conèixer el contingut íntegre de l'acte, de
manera que només s'indiquin les dades exclusivament necessaris per a
això.
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Article 46. LPAC.
Si l’òrgan competent aprecia que la notificació per mitjà d’anuncis 
o la publicació d’un acte lesiona drets o interessos legítims, s’ha 
de limitar a publicar al diari oficial que correspongui una indicació 
succinta del contingut de l’acte i del lloc on els interessats poden 
comparèixer, en el termini que s’estableixi, per conèixer el 
contingut íntegre de l’acte esmentat i deixar constància d’aquest 
coneixement.

40,5.LPAC Les administracions públiques poden adoptar les 
mesures que considerin necessàries per protegir les dades 

personals que constin a les resolucions i els actes administratius, 
quan aquests tinguin per destinataris més d’un interessat.



NOTIFICACIÓ.

• Impossibilitat de practicar la notificació persona: Art. 44

• Notificació infructuosa. Quan els interessats en un procediment 

• siguin desconeguts, 

• s’ignori el lloc de la notificació 

• o bé, un cop aquesta s’hagi intentat, no s’hagi pogut practicar,

la notificació s’ha de fer per mitjà d’un anunci publicat al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».
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371

Interessats desconeguts o dels que s’ignori el lloc de 
notificació o impossibilitat de la pràctica de la notificació: 

BOE i potestativament altres.

INFRUCTUOSA



• LA PUBLICACIÓ SUBSTITUEIX LA NOTIFICACIÓ EN ELS
SEGÜENTS CASOS:

• - Que l'acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones.

• - Que es consideri que la notificació efectuada a un sol interessat és insuficient
per garantir la notificació a tots. En aquest cas, la publicació és addicional a la
notificació a l'interessat.

• - Actes integrants d'un procediment selectiu o de concurrència competitiva. A
la convocatòria s'ha de fer constar els llocs on s'efectuaran les publicacions
successives.

La publicació (art. 45 LPAC) s'ha d'efectuar quan ho estableixin les normes
reguladores de cada procediment, o quan ho aconsellin raons d'interès públic, i
haurà de contenir els mateixos elements previstos per a les notificacions a l'art.
40.2 LPAC
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LA PUBLICACIÓ
Precisa que la publicació es farà al diari oficial que correspongui segons l’Administració 
que el dicti (i no sempre al BOE, a diferència de la notificació infructuosa) (art. 45.3)
Permet substituir la publicació al taulell d’anuncis o per edictes que puguin preveure les 
diverses normes per la publicació al diari oficial que correspongui (art. 45.4)

AQUI NO HI HA NOTIFICACIÓ I ES  POT PUBLICAR EN DOGC, BOP , BOE...

NO TE RES A VEURE AMB LES QUE HAN ESTAT IMPOSSIBLE DE 
NOTIFICAR



POSSIBILITAT DE REALITZAR LA 
NOTIFICACIÓ EMPLEAT PÚBLIC

RECONEIXEMENT EXPRÉS de la possibilitat de practicar la 
notificació per lliurament directe d'un empleat públic de l'Administració 
(article 41.1 b)

• Per assegurar l'eficàcia de l'actuació administrativa, i com a excepció a la 
pràctica de les notificacions per mitjans electrònics, es contempla la possibilitat 
de practicar la notificació per lliurament directe d'un empleat públic de 
l'Administració. Aquesta opció, realitzada amb el compliment dels requisits 
exigits per la LPACAP i la jurisprudència, pot resultar molt pràctica i econòmica 
per a l'Administració com a alternativa al prestador de servei universal que 
preveu la Llei 43/2010, de 30 de desembre, del servei postal universal, dels 
drets dels usuaris i del mercat postal.
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Rosa M. Gallego Español 
Ruth Molina Chércoles
PONENCIA novetats en l’àmbit de l’administració electrònica 
i  solucions tecnològiques: la caixa d’eines de la generalitat 
per tramitació electrònica 

On pot l'interessat accedir a les seves notificacions?

Depenent de les vies que hagi implantat l'Administració 
notificant, els interessats podran accedir a les notificacions 
de:

a) El punt d'accés general (PAG) electrònic de 
l'Administració, que funcionarà com un portal d'accés. 
(Art. 43. Llei 39/2015).
b) Seu electrònica de l'Administració notificant.
c) Direcció Electrònica Habilitada (DEH), si es tracta d'un 
subjecte obligat per l'article 14.2 de la Llei 39/2015 o un 
subjecte no obligat que així ho desitgi, i si l'Administració 
notificant s'ha adherit al sistema.
d) Mitjançant compareixença espontània de l'interessat 
en les oficines d'assistència en matèria de registre



RESUM NOTIFICACIÓ

• L'avís als interessats de la posada a disposició de la notificació (article 
41.1 i 6)

• Regulació del lloc en el qual fer la notificació administrativa en els 
procediments iniciats d'ofici (article 41.4) assenyala ara que en els 
procediments iniciats d'ofici, només als efectes de la iniciació, les 
administracions públiques poden demanar, mitjançant consulta a les 
bases de dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les dades sobre el 
domicili de l'interessat recollits en el Padró Municipal, remesos per les 
entitats locals en aplicació del que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local.

• A instància de part. La notificació es practicarà en el lloc que aquest hagi 
assenyalat a aquest efecte en la sol·licitud, afegint que quan això no 
fos possible, en qualsevol lloc adequat a aquesta finalitat, 
plantejament que essencialment es manté en l'article 41.3 LPACA

• Validesa del lliurament de la notificació en el domicili de l'interessat 
absent: majors de 14 anys (article 42.2)
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RESUM NOTIFICACIÓ
• Canvi en la forma de practicar els intents de notificació en paper en casos 

de notificació infructuosa (article 42.2). Una novetat temporal important en la 
pràctica dels dos intents de notificació, en la línia jurídica que ja havia estat 
interpretat en algun pronunciament judicial del mateix Tribunal Suprem, en exigir 
que en el cas que el primer intent de notificació s'hagi fet abans de les 
quinze hores, el segon intent s'ha de fer després de les quinze hores i 
viceversa, deixant en tot cas almenys un marge de diferència de tres hores 
entre els dos intents de notificació (article 42.2).

• En definitiva, s'aclareix què s'ha d'entendre per "hora diferent", que hi hagi tres 
hores entre els intents de notificació, el que, sens dubte, aporta seguretat 
jurídica aclarint els dubtes que plantejava la norma vigent, el que havia obligat al 
fet que fos suplert per la jurisprudència.

• Finalment, en el cas que el segon intent també resultés infructuós, la 
notificació es farà per mitjà d'un anunci publicat en el "Butlletí Oficial de 
l'Estat", (es procedirà d'aquesta manera igualment quan els interessats en un 
procediment siguin desconeguts o es s'ignori el lloc de la notificació)

• Es preveu que, prèviament i amb caràcter facultatiu, les administracions 
poden publicar un anunci en el butlletí oficial de la Comunitat Autònoma o de la 
Província, al tauler d'edictes de l'Ajuntament de l'últim domicili de l'interessat o del 
consolat o la secció consular de l'Ambaixada corresponent.

• PRÀCTICA DE LES NOTIFICACIONS A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS
(article 43)
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EDICTE
• Quan s'hagi intentat practicar la notificació en paper i això hagi resultat 

impossible, el legislador ha optat, des de la LRJPAC i  la LPAC, per 
procedir a la publicació de la resolució al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament en el terme municipal consti l'últim domicili de 
l'interessat, i en un diari oficial.

• L'article 44 LPAC té el seu origen directe en l'art. 25 de la Llei 15/2014, 
que modificar l'art. 59.5 LRJPAC. Aquí la modificació edictal ha de 
verificar-se sempre per mitjà d'un anunci al BOE, independentment de 
quin sigui l'àmbit territorial de l’Administració notificant, sense perjudici 
que, amb caràcter facultatiu, es procedeixi per les administracions 
autonòmiques o locals a publicar un anunci en el butlletí oficial de la 
comunitat autònoma o de la província, o al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament de l'últim domicili de l'interessat.
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Aconsellable a efectes informàtics accedir a la pagina FEMP 
que 

• La FEMP publica els documents "Lleis 39 
i 40. Llibre d'estudi" i "Lleis 39 i 40. 
Quadern de treball", amb la finalitat 
d'ajudar a les administracions locals en 
el procés de transformació digital i el 
compliment de les obligacions 
establertes per la lleis 39/2015 i 
40/2015 
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QUÈ HEM DE FER ELS AJUNTAMENTS? La FEMP 
diu:

• Disposar de les eines i recursos per garantir la relació electrònica amb 
els obligats per la llei i amb les persones físiques que així ho prefereixin 
abans del 2 d'octubre del 2016.

• PGD: Política de Gestió Documental.

• Tramitar electrònicament els expedients

• Disposar d'un registre electrònic general, interoperables amb la resta 
de registres electrònics de les Administracions

• Revisar els formularis dels procediments per incloure la possibilitat 
d’oposició expressa a la cessió de dades entre administracions o 
organismes de la mateixa administració.

• PFE: Política de Signatura Electrònica

• Determinar el sistema d'identificació i signatura electrònica per a 
l'accés electrònic als tràmits o procediments administratius.
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QUÈ HEM DE FER ELS AJUNTAMENTS? La FEMP 
diu:

• Disposar d'un sistema d'informació que suporti el Registre Electrònic 
d'Apoderaments, en el qual consti la validació del poder.

• Adaptar la tramitació al nou còmput de terminis

• Assegurar assistència als interessats en l'ús de mitjans electrònics:

• Identificar els funcionaris habilitats per a l'assistència pel que fa a la 
identificació i signatura electrònica, presentació de sol·licituds a través 
del registre electrònic general i obtenció de còpies autèntiques.

• Adaptar les oficines de registre a oficines d'assistència en matèria de

• Registres 

• Disposar d'una carpeta ciutadana per consultar l'estat de tramitació 
dels expedients i obtenir còpies dels documents.
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QUÈ HEM DE FER ELS AJUNTAMENTS? La FEMP 
diu:

• Disposar d'un sistema de notificació electrònica: Posar a disposició 
les notificacions en el punt d'accés general electrònic.

• Modificar els formularis perquè l'interessat pugui:

• • Sol·licitar que la notificació no es realitzi per mitjans electrònics.

• • Facilitar correu electrònic o dispositiu per rebre avisos

• Arxivar electrònicament: Disposar d'un arxiu electrònic únic
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SILENCI 
ADMINISTRATIU

Lleis 39 i 40/2015 38
2



EFECTES DE LA FALTA NOTIFICACIÓ

• En aquest es produeix un silenci administratiu. ((+)= el que demanem
se’ns atorga,(-)= el que vam sol·licitar se’ns denega).

• a)Si el procediment és susceptible de produir efectes favorables per
l’interessat: el silenci serà negatiu.

• b)Si el procediment és susceptible de produir efectes desfavorables per
l’interessat: el procediment caduca.
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- Si estem davant d’un procediment iniciat a instància de part:Art.24 LPAC

- Si estem davant d’un procediment iniciat d’ofici: hem de distingir: 25.1 LPAC



OBLIGACIÓ PER L’ADMINISTRACIÓ =el 
deure de publicar i mantenir 
actualitzades al portal web

• La nova Llei de procediment imposa expressament a les administracions 
públiques el deure de publicar i mantenir actualitzades al portal web, a 
efectes informatius, les relacions de procediments de la seva competència, amb 
indicació dels terminis màxims de durada dels mateixos, així com dels efectes que 
produeixi el silenci administratiu. Aquest  deure ve recollit en l'art. 21.4.

• A més, les administracions també han de complir amb el deure d'informar els 
interessats del termini màxim i de els efectes que pugui produir el silenci 
administratiu, i aquesta  informació ha d’estar en la notificació o publicació de 
l‘acord d'iniciació d'ofici o en la comunicació que es dirigirà a l'efecte a l'interessat 
dins dels 10 dies següents a la recepció de la sol·licitud iniciadora del 
procediment en el registre electrònic de l'Administració o organisme competent 
per a la seva tramitació. En aquest últim cas, la comunicació indicarà a més la 
data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l'òrgan competent.
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EL SILENCI ADMINISTRATIU : 24 I 25 LPAC

• Es produeix transcorregut el termini màxim per notificar la resolució sense
que aquesta notificació s’hagi produït. (S’ha de tenir en compte que el
INTENT DE NOTIFICACIÓ ACREDITAT ÉS UN PRESSUPÒSIT SUFICIENT
PER IMPEDIR QUE ES PRODUEIXI EL SILENCI administratiu)

• Els pressupòsits per a l’existència, en sentit tècnic jurídic, del silenci
administratiu són dos: EL INCOMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ DE
RESOLDRE I LA PRESUMPCIÓ D’EXISTÈNCIA D’UN ACTE
ADMINISTRATIU.

• Contribueix a garantir els drets dels ciutadans i a evitar que la inactivitat
de l’Administració esdevingui una manera de desconèixer els drets de les
persones interessades.
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Si hem notificat dues vegades D’ACORD amb la LPAC i no hem trobat a 

ningú  als efectes del SILENCI NO ES PRODUEIX.



EL SILENCI ADMINISTRATIU.
• Quan el silenci és positiu o negatiu? hem de distingir:

• Si el procediment és iniciat d’ofici: el silenci sempre serà negatiu.

• Si el procediment és iniciat a instància de part: 1er.-hem d’acudir a la
regulació sectorial i hem de distingir si la regulació sectorial es troba
continguda en una llei, en una norma de la UE, o en una norma
reglamentària.

“.. ENTENDRE-LA ESTIMADA per silenci administratiu, EXCEPTE en
els supòsits en què una norma amb rang de llei o una norma de dret de
la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya estableixin el
contrari “
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a) Si es troba en una llei o norma de la UE i en norma de
dret Internacional aplicable a Espanya : el silenci pot
ser + o -, segons el que digui la llei.

b) Si es troba en una norma reglamentària: el reglament
només pot establir que el silenci és +.



EL SILENCI ADMINISTRATIU.

• La regla general, art.24 i 25 LPAC i art 54 Llei 26/2010 en via de
sol·licitud (la primera vegada que es dirigeix a l'Administració una
sol·licitud en un determinat procediment) és que el silenci sigui
POSITIU. Excepte en els supòsits en què una norma amb rang de llei o una
norma de dret de la Unió Europea o de dret internacional aplicable a Espanya
estableixin el contrari.

• Quan el procediment tingui per objecte l’accés a activitats o el seu exercici,
la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci s’ha de fonamentar
en la concurrència de raons imperioses d’interès general (es un concepte jurídic
indeterminat que s’ha de justificar per poder ser negatiu)
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"Raó imperiosa d'interès general", segons jurisprudència del
TSJ CEE: ordre públic, seguretat i salut públiques, protecció
del medi ambient....etc
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• EXCEPCIONS:

• Dret de petició: articles 29 de la Constitució i 29.5 de l’Estatut
d’autonomia.

• Què una norma amb rang de llei, per raons imperioses d’interès
general, o una norma de dret europeu estableixen el contrari.

• Transferència de facultats relatives al domini públic o al servei públic.

• Impliquin l’exercici d’activitats que puguin danyar/ malmetre el
medi ambient (la normativa de protecció del medi ambient té un avis
expansiva que afecta a moltes altres normes).

• Transferència de facultats relatives als béns o als drets de caràcter
patrimonial de les administracions afectes materialment a l’ús públic o
al servei públic. (L. 26/2010)

• Concessió d’ajuts i subvencions públiques, i reclamacions de quantitats
que impliquen el pagament a càrrec de les administracions públiques.
(L. 26/2010)
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Lleis 39 i 40/2015Novetat; Incorpora el medi ambient com a criteri del silenci 
administratiu negatiu

La Llei 26/2010 igual que la LPAC, art.24 estableix  excepcions en 
les quals el silenci serà NEGATIU, aquests s’estableixen amb 
caràcter bàsic:
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• Recursos d’alçada, excepte en els casos en què s’interposin contra la
desestimació per silenci administratiu d’una sol·licitud no resolta
expressament en el termini establert per la normativa aplicable.

• Recursos potestatius de reposició i recursos extraordinaris de revisió;
també els altres procediments d’impugnació d’actes i disposicions.

• Procediments per a la revisió d’actes administratius nuls.

• Sol·licituds d’indemnització relatives a reclamacions de responsabilitat
patrimonial de les administracions públiques catalanes.
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EL SILENCI ADMINISTRATIU.

• La Llei estableix unes contra-excepcions (una excepció a una excepció): el
silenci serà positiu en relació: Els recursos d’alçada interposats contra un silenci
negatiu.

• S’exclou el silenci positiu derivat del doble silenci (recurs d’alçada contra la
desestimació per silenci) respecte dels supòsits de l’art. 24.1 segon paràgraf
(No es produirà silenci positiu en aquest casos dret de petició, facultats sobre el
domini o servei públic, exercici d’activitats i procediments de resp. Patrimonial).

• No afecta a l’Administració Local perquè no tenim recurs d’alçada.

Exemples:

1.- Tenim un acte administratiu exprés, contra aquest s’interposa recurs
d’alçada (ha de resoldre’s amb 3 mesos) si als 3 mesos no he rebut la
notificació del recurs d’alçada es produeix silenci administratiu
negatiu(només el recurs alçada, la resta no art. 122,2)
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2.-Sol·licito alguna cosa a l’Administratiu, i aquesta no resolt de manera
expressa, es produeix silenci administratiu, contra a aquest interposo recurs
d’alçada, transcorreguts els 3 mesos, i no he rebut notificació del recurs
d’alçada he d’entendre que m’han estimat el sol·licitat.(dos negatius= un
positiu)



EL SILENCI 
ADMINISTRATIU.

L’Administratiu pot resoldre extemporàniament?
Sí, i ho ha de fer.

Al respecte hem de distingir la naturalesa jurídica del silenci positiu i del silenci
negatiu.
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Silenci positiu: té la consideració a tots els efectes d’acte administratiu.

El silenci positiu és un acte favorable i com a tal acte favorable

l’Administració no pot revocar-lo lliurement.



EFECTES DEL SILENCI ADMINISTRATIU. 

• Art. 24 LPAC

• L’estimació per silenci administratiu té a tots els efectes la consideració 
d’acte administratiu finalitzador del procediment.

• La desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre als 
interessats interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que 
sigui procedent.

• L’OBLIGACIÓ DE DICTAR RESOLUCIÓ EXPRESSA ESTÀ SUBJECTA AL 
RÈGIM SEGÜENT:

• a) En els casos d’estimació per silenci administratiu, la resolució expressa 
posterior a la producció de l’acte només es pot dictar en cas de ser 
confirmatòria d’aquell.

• b) En els casos de desestimació per silenci administratiu, la resolució expressa 
posterior al venciment del termini l’ha d’adoptar l’Administració sense cap 
vinculació al sentit del silenci.
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EL SILENCI ADMINISTRATIU. NEGATIU

• Al no haver-hi acte l’Administració no està vinculada pel sentit del silenci i per
tant quan resolt de manera expressa ens pot atorgar el que en un principi ens
va denegar amb el silenci negatiu.

• Decidir si s’ha produït o no un silenci administratiu correspon a
l’interessat: pot plantejar un recurs o esperar a que resolgui de manera
expressa. Això implica que mai hi haurà termini per recórrer un silenci negatiu.
En cap cas tindrem una limitació temporal contra el silenci negatiu.
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Silenci NEGATIU: no és un acte administratiu, és un simple arbitri o ficció
legal per deixar expedita la via de recurs, això, vol dir que el silenci
negatiu no és un acte i per tant l’Administració seguirà obligada en
resoldre de forma expressa.



• El silenci administratiu.

COM FER VALER el silenci administratiu:

• Si volem fer valer en front la pròpia Administració que l’ha provocat
presentarem la còpia de la nostra sol·licitud i com que l’Administració no
podrà acreditar que ens ha notificat la resolució dins de termini tindrem un
silenci demostrat.

• El problema radica en els supòsits en que si volem demostrar a un tercer
que s’ha produït un silenci positiu haurem de demanar un certificat a
l’Administració (que s’ha d’emetre en el termini màxim de quinze
dies)encara que la LLEI PARLA D’OFICI. (Es recupera el certificat de
l’acte presumpte que a l’any 99 va desapareix com a obligació d’expedició,
ara l’art. 24 hi ha l’obligació de certificar el silenci produït. D’ofici del sentit
del silenci).

• El certificat NO ES un requisit d’eficàcia del silenci, és un element de
prova, per acreditar que s’ha produït, perquè el silenci es produeix de
forma automàtica, per la simple falta de notificació.
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La terminació convencional del procediment, així com els
procediments de mediació, arbitratge i conciliació, no se
subjectaran al silenci administratiu.

D’OFICI: Element de prova, per 
acreditar



CÒMPUT DEL TERMINI
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CÒMPUT DE TERMINI EN ELS REGISTRES ELECTRÒNICS 
(article 31). S’estableix que cada Administració pública ha de 
publicar els dies i horari en què han de romandre obertes les oficines 
que prestin assistència per a la presentació electrònica de documents, 
per garantir el dret dels interessats a ser assistits en l’ús dels mitjans 
electrònics. El registre electrònic de cada Administració pública o 
organisme es regeix als efectes del còmput de terminis per la data i 
hora oficial de la seu electrònica d’accés, que ha de disposar de les 
mesures de seguretat necessàries per garantir-ne la seva integritat i ha 
de figurar de manera accessible i visible. 



CÒMPUT DEL TEMPS.
• Regles per computar el temps: art.29-33 LPAC

• Terminis fixats per dies: Art.30,2 LPAC s’entén que els dies són hàbils, això, vol
dir que del còmput s’exclouran els dissabtes, els diumenges i els festius
corresponents al lloc on té la seu l’òrgan administratiu i els corresponents al lloc
d’on és l’interessat. Pot haver termini fixat per dies naturals però haurà de dir-ho
una norma amb rang de llei o una norma comunitària, a més a més, a la notificació
haurà de dir-se que el termini és per dies naturals.

• La regla general és, que en els terminis assenyalats per dies es computen només
els dies hàbils. Únicament la Llei o normativa comunitària poden excepcionar
aquesta regla.

Dia inicial de còmput

• Distingint segons es tracti d'actes expressos o presumptes l'art. 30,3 LPAC
estableixen que els terminis fixats per dies, es contessin a partir: -De l'endemà a
aquell que tingui lloc la notificació o publicació de l'acte que es tracti, - o des del
següent a aquell que es produeixi l'estimació o desestimació per silenci
administratiu.

• Lleis 39 i 40/2015 39
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Els dies són hàbils



CÒMPUT DEL TEMPS.

- Termini fixat per hores: Art.30,1 LPAC

• Quan els terminis s’assenyalin per hores, s’entén que aquestes són hàbils.

• Són hàbils totes les hores del dia que formin part d’un dia hàbil.

• Els terminis expressats per hores es compten d’hora en hora i de minut en 
minut des de l’hora i el minut en què tingui lloc la notificació o publicació 
de l’acte de què es tracti, i no poden tenir una durada superior a vint-i-quatre 
hores; en aquest cas, s’han d’expressar en dies.
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CÒMPUT DEL TEMPS.
- Termini fixat per mesos o anys:

• Aquest sistema de còmput significa que no es descomptes els dies inhàbils. Així
en els terminis assenyalats per anys és indiferent que l'any sigui de 365 dies o
sigui de traspàs de 366, i si és per mesos que tingui 28 o 29 -febrer- 30 o 31
dies.

- Dia inicial de còmput

• Distingint segons es tracti d'actes expressos o presumptes l'art. 30,4 LPAC
estableixen que els terminis fixats per MESOS I ANYS, es contessin a partir: -
de l’endemà d’aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte de
què es tracti, o des del següent a aquell en què es produeixi l’estimació o la
desestimació per silenci administratiu.

• Conclou el mateix dia en què es va produir la notificació, la publicació o el silenci 
administratiu el mes o l’any de venciment. Si el mes de venciment no hi ha un 
dia equivalent a aquell en què comença el còmput, s’entén que el termini expira 
l’últim dia del mes.
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CÒMPUT DEL TEMPS.
• Dia final

S'exigeix que l‘últim dia del mes de venciment sigui hàbil; disposa l'art. 30,5
LPAC que «quan l‘últim dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent«. Aquesta regla s'aplica als terminis per dies, mesos i
anys. Segons l'exposa't quan el termini acabi un diumenge per regla general
acabarà el dilluns si aquest no és festiu.

• En els terminis assenyalats per mesos i anys a més existeixen unes regles
especials:

Si en el mes de venciment no hagués equivalent a aquell que comença el
computo, s'entendrà que el termini expira l’últim dia del mes (art. 48.2 in fini
LRJ-PAC).

El dia del venciment és el correlatiu al de la notificació o publicació i no el
següent en el cas del recurs de reposició que el termini és d'un mes si es
notifica el dia 2 de novembre el termini comença el dia 3 però finalitza el dia 2
de desembre.

Lleis 39 i 40/2015 39
9

39
9



• 30,6 LPAC. Quan un dia sigui hàbil en el municipi o la comunitat 
autònoma en què resideix l’interessat, i inhàbil a la seu de l’òrgan 
administratiu, o al revés, es considera inhàbil en tot cas.

• La declaració d’un dia com a hàbil o inhàbil als efectes de còmput de 
terminis no determina per si mateixa el funcionament dels centres de 
treball de les administracions públiques, l’organització del temps de 
treball o el règim de jornada i horaris d’aquestes administracions.(30,8)
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Se segueix considerant hàbil el mes d'agost a l'efecte del procediment 
administratiu.

En aquest aspecte no s'han equiparat procediment administratiu i procés 
judicial per la qual cosa seguiran duent-se a terme les clàssiques notificacions 
administratives durant el mes d'agost  malgrat els nombrosos pronunciaments 

judicials en contra

Declaració dels dissabtes com a dies hàbils (article 30.2)((En altres ambits com PROCESAL El 
artículo 130.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil señala que: “Son días

inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de 
fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. 
También serán inhábiles los días del mes de agosto”.)) a NIVELL  d’Administració local les lleis 39 i 

40 solament parlem de DISSABTES



• Article 31. Còmput de terminis en els registres.

• 1. Cada Administració pública ha de publicar els dies i l’horari en què han d’estar 
obertes les oficines que prestin assistència per a la presentació electrònica de 
documents, per garantir el dret dels interessats a ser assistits en l’ús de mitjans 
electrònics.

• El funcionament del registre electrònic ha de permetre presentar documents cada 
dia de l’any durant les vint-i-quatre hores.

• Als efectes del còmput de termini fixat en dies hàbils, i pel que fa al compliment 
de terminis per part dels interessats, la presentació en un dia inhàbil s’entén 
efectuada la primera hora del primer dia hàbil següent llevat que una norma 
permeti expressament la recepció en dia inhàbil.
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S’HA DE  PUBLICAR
OFICINES  



EXEMPLES: NOTIFICACIÓ.

 Exemple núm.1: Notificació ( 2 mesos ). “de data a 
data”. 

Per tant, el dia final és l’equivalent a la data de 
notificació.
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NOTIFICACIÓ 20/09/2016
DIA INICIAL 21/09/2016
DIA FINAL 20/11/2016



EXEMPLES: NOTIFICACIÓ.
 Exemple núm. 2: Notificació ( 1 mes ).

(No el 29/30 de 02.17 perquè no existeix).

Si en el mes de venciment no existeix data equivalent el termini acabarà l’últim
dia del mes.

Quan l’últim dia del termini resulta inhàbil el termini s’entendrà prolongat al dia
hàbil següent. Així el dia 28.02.17 hagués set diumenge s’entendrà l’últim dia el
dilluns 01.03.17
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NOTIFICACIÓ 29/01/2017
DIA	INICIAL 30/01/2017
DIA	FINAL 28/02/2017



EXEMPLES: NOTIFICACIÓ.

Exemple  núm.3:  Si s’inicia un procediment a instància 
de part, presentem la sol·licitud a l’òrgan competent el 
29.03.17, i té un termini de 6 mesos, quin serà el dia 
final?

 Per RESOLDRE I NOTIFICAR es comença el mateix dia a 
computar.

(29.09.2017 es produirà el silenci administratiu).
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a instància de part 

DIA INICIAL 29/03/2017
DIA FINAL 28/09/2017



EXEMPLES: NOTIFICACIÓ.

• Pel que fa al silenci administratiu tenim 15 dies per recórrer. 

dia inicial: 04.10.201X (divendres).

dia final: 25.10.201X

Quan és per mesos i anys els dies festiu que hi ha entremig no
afecten, només el dia inicial i final.
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dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31



TRAMITACIÓ 
SIMPLIFICADA.
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ES POT ACUDIR, QUAN RAONS D’INTERÈS PÚBLIC O LA 
FALTA DE COMPLEXITAT DEL PROCEDIMENT HO 
ACONSELLIN.

LA DECISIÓ D'ACUDIR A AQUESTA TRAMITACIÓ RECAU 
EN LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, JA SIGUI 
D’OFICI O BE A SOL·LICITUD DE L’INTERESSAT



TRAMITACIÓ 
SIMPLIFICADA.

• Tramitació simplificada del procediment administratiu comú (nou Cap. 
VI, art. 96)

• - Tramitació simplificada del procediment Administratiu comú (art. 
96). Nou procediment simplificat de 30 dies de resolució, quan raons 
d’interès públic o la falta de complexitat ho aconsellin. 

• Voluntari per a l’Administració i els interessats (LLEVAT DEL CAS DE 
LES SANCIONS LLEUS, ON ELS INTERESSATS NO S’HI PODEN 
OPOSAR). Inspirat pel procediment abreujat en matèria de 
responsabilitat patrimonial de l’art. 143 LRJPAC i pel procediment 
sancionador simplificat dels art. 23 i 24 RD 1398/1993
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Acord notificar als interessats si aquests no hi estant 
d’acord es tornarà a la tramitació ordinària.
Temps màxim des de la notificació trenta dies,
tràmit d’al·legacions de 5 dies i audiència solament en 
el cas que sigui desfavorable per l’interessat i s’han de 
mantenir els tràmits d’informes preceptius

Raons interès públic
així ho aconsella

Supòsits 
molt 

concrets



TRAMITACIÓ 
SIMPLIFICADA.

• Article 96. 1. Quan raons d’interès públic o la falta de complexitat del procediment 
ho aconsellin, les administracions públiques poden acordar, d’ofici o a 
sol·licitud de l’interessat, la tramitació simplificada del procediment.

• En qualsevol moment del procediment anterior a la seva resolució, l’òrgan 
competent per a la seva tramitació pot acordar continuar d’acord amb la tramitació 
ordinària.

• 2. Quan l’Administració acordi d’ofici la tramitació simplificada del procediment ho 
ha de notificar als interessats. Si algun d’ells manifesta la seva oposició expressa, 
l’Administració ha de seguir la tramitació ordinària.

• 3. Els interessats poden sol·licitar la tramitació simplificada del procediment. Si 
l’òrgan competent per a la tramitació aprecia que no concorre alguna de les 
raons que preveu l’apartat 1, pot desestimar la sol·licitud esmentada, en el 
termini de cinc dies des de la seva presentació, sense que hi hagi possibilitat 
de recurs per part de l’interessat. Un cop transcorregut aquest termini de cinc 
dies, s’entén desestimada la sol·licitud...
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INSTÀNCIA DE PART
OFICI

MOTIUS:
Raons d’interès  públic

Falta de complexitat del 
procediment

l’òrgan competent per a la tramitació  POT DESESTIMAR I 
SENSE RECURSOS



INTERVENCIÓ DE L’INTERESSAT EN 
EL PROCEDIMENT SIMPLIFICAT

• Es pot oposar l'interessat a la tramitació simplificada del procediment, 
quan l'Administració acordi d'ofici la tramitació simplificada del 
procediment ha de notificar als interessats. Si algun d'ells manifestés la 
seva oposició expressa, l'Administració haurà de seguir la tramitació 
ordinària.
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Aquesta possibilitat d'OPOSICIÓ no existeix en el 
cas de procediments de naturalesa sancionadora 

(lleus)en què s'hagi acordat aquest tipus de 
tramitació.



• a) Inici del procediment d’ofici o a sol·licitud de l’interessat.
• b) Esmena de la sol·licitud presentada, si s’escau.

• c) Al·legacions formulades a l’inici del procediment durant el termini de cinc dies.
• d) Informe del servei jurídic, quan aquest sigui preceptiu.

• e) Tràmit d’audiència, únicament quan la resolució hagi de ser desfavorable per a 
l’interessat.

• f) Informe del Consell General del Poder Judicial, quan aquest sigui preceptiu.

• g) Dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat autònoma 
en els casos en què sigui preceptiu. Des que se sol·liciti el dictamen al Consell d’Estat, o 
òrgan equivalent, fins que aquest sigui emès, es produeix la suspensió automàtica 
del termini per resoldre...

• h) Resolució.
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TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA.

•Els procediments administratius tramitats de manera simplificada han de ser 
resolts en trenta dies, a comptar del següent a aquell en què es notifiqui a 
l’interessat l’acord de tramitació simplificada del procediment, i han de 
constar únicament dels tràmits següents:

En el cas que un procediment exigir la realització d'un tràmit no previst en 
l'apartat anterior, haurà de ser tramitat de manera ordinària.



EXECUTIVITAT
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EXECUTORIETAT

• Article 97. 1. Les administracions públiques no han d’iniciar cap 
actuació material d’execució de resolucions que limiti drets dels 
particulars SENSE QUE PRÈVIAMENT HAGI ESTAT ADOPTADA 
LA RESOLUCIÓ QUE LI SERVEIXI DE FONAMENT JURÍDIC.

• 2. L’òrgan que ordeni un acte d’execució material de resolucions està 
obligat a notificar al particular interessat la resolució que 
autoritzi l’actuació administrativa.
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EXECUTORIETAT

• Article 98. Executorietat.

• 1. Els actes de les administracions públiques subjectes al dret 
administratiu són immediatament executius, llevat que:
a) Es produeixi la suspensió de l’execució de l’acte.

b) Es tracti d’una resolució d’un procediment DE NATURALESA 
SANCIONADORA contra la qual es pugui interposar algun recurs en 
via administrativa, inclòs el potestatiu de reposició.

c) Una disposició estableixi el contrari.

d) Es necessiti una aprovació o autorització superior.
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Article 99. Execució forçosa.
Les administracions públiques, a través dels seus òrgans 
competents en cada cas, poden procedir, amb una advertència 
prèvia, a l’execució forçosa dels actes administratius, tret dels 
supòsits en què se suspengui l’execució d’acord amb la llei, o 
quan la Constitució o la llei exigeixin la intervenció d’un òrgan 
judicial

AMB UNA ADVERTÈNCIA PRÈVIA



EXECUCIÓ FORÇOSA DELS ACTES 
ADMINISTRATIUS.

• Es planteja si l'Administració es troba obligada a
l'execució forçosa dels seus propis actes?

Entén que si, l'art. 29.2 LJCA es desprèn amb claredat el
deure de l'Administració de procedir a l'execució forçosa dels
seus propis actes, al preveure's un específic RECURS PER
INACTIVITAT MATERIAL, sempre que l'acte sigui ferm.
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LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DERIVADA DE 
LA INACTIVITAT ADMINISTRATIVA:

És pacífica la doctrina jurisprudencial sobre la possible existència de
responsabilitat patrimonial de l'Administració derivada de les seves
omissions o inactivitat (Sentències de 18 d'octubre i 27 de novembre de
1993, 4 de juny de 1994, 30 d'abril, 31 de juliol, 26 d'octubre i 12 de
novembre de 1996, 25 de gener de 1997, 15 de juny de 2002 -recurs de
cassació 453/1997-, 29 de juny de 2002 -recurs de cassació 1635/1998- i 20
de desembre de 2004 -recurs de cassació 3999/2001-), exigint-se sempre,
com és lògic, que entre aquestes omissions o inactivitat i el mal produït
existeixi NEXE CAUSAL, que pot aparèixer també, com en els supòsits de
l'activitat administrativa, sota formes mediates, indirectes o concurrents.
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LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DERIVADA DE 

LA INACTIVITAT ADMINISTRATIVA:

• Entre el casos enjudiciats per inactivitat de l'Administració podem mencionar
la Sentència de la Sala Tercera del Tribunal Suprem de dates 15 de juny de
2002 (recurs de cassació 453/1997), davant de la falta d'exigència de
compliment al propietari d'un edifici dels seus deures urbanístics i de
l’incompliment per l'Ajuntament de procedir a l'execució substitutòria, els
deures que l'ordenació urbanística imposa als propietaris d'edificis, en ordre
a conservar-los en condicions de seguretat, i als de l'Ajuntament per requerir
a aquells a tal finalitat, exercitant, si precís fossin, les seves potestats
sancionadores, però si el propietari no executa les obres, és l'Ajuntament qui
les ha de realitzar a càrrec de l'obligat a través del procediment d'execució
subsidiària.

Com l'Ajuntament demandat no va complir aquests deures, no obstant això,
haver-li fet patent els perjudicats tal situació, es considera que l'actuació
municipal va ser incorrecta, declarant la seva responsabilitat per rescabalar a
aquells, quedant fora dret per repetir contra el propietari incomplidor.

•
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EXECUCIÓ FORÇOSA DELS ACTES 
ADMINISTRATIUS.

• Quan un acte administratiu que exigeix del seu destinatari una determinada
conducta el destinatari no ho compleix, l'Administració pot procedir a la seva
execució forçosa. Aquesta execució forçosa només pot produir-se, en relació
amb actes administratius que imposen alguna obligació als seus
destinataris; NO QUAN el mateix suposa una obligació per a
l'Administració.

• D'acord amb la STC 22/1984, el fonament de la potestat administrativa
d’autotutela executiva, o execució forçosa dels seus propis actes, radica en el
principi d'eficàcia de l'Administració. Aquesta eficàcia difícilment s'assoliria si
l'Administració no pogués executar per si mateixa els seus actes.

L'Administració podrà procedir a la seva execució forçosa, per si mateixa i sense
necessitat d'acudir als Tribunals.
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OBLIGACIÓ  PEL 
DESTINATARI



EXECUCIÓ FORÇOSA DELS ACTES ADMINISTRATIUS.

• L'Administració no iniciarà cap actuació material que limiti els drets dels
particulars sense abans haver adoptat la decisió que li serveixi de
fonament jurídic. L'art. 67.2 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix
que la providència de constrenyiment té la mateixa força executiva que les
sentències judicials per a procedir contra els béns i drets dels obligats
tributaris. I l'art. 63 estableix que el procediment de constrenyent és
exclusivament administratiu; i fins i tot afegeix que la iniciació d'un procediment
executiu judicial contra el mateix deutor no suspèn el procediment
administratiu de constrenyiment, a excepció dels casos que així procedeixi
d'acord amb l'HO 2/1987 de conflictes jurisdiccionals, o d'acord amb les regles de
l'art. 164 LGT.
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Article 97.1. Les administracions públiques no han d’iniciar cap 
actuació material d’execució de resolucions que limiti drets dels 
particulars sense que prèviament hagi estat adoptada la 
resolució que li serveixi de fonament jurídic.
2. L’òrgan que ordeni un acte d’execució material de resolucions està 
obligat a notificar al particular interessat la resolució que autoritzi 
l’actuació administrativa

PRÈVIAMENT



L'AUXILI DELS TRIBUNALS.

• 100,3 LPAC. “Si és necessari entrar al domicili de l’afectat o a la 
resta de llocs que requereixin l’autorització del seu titular, les 
administracions públiques n’han d’obtenir el consentiment o, si no, 
l’autorització judicial oportuna”.

• La Llei 53/2002 va modificar la Llei d'expropiació forçosa, art.51, que 
ara afirma que, a l'efecte de l'ocupació dels béns serà necessària
l'autorització judicial per a l'entrada en domicili i també en els locals tancats 
sense accés al públic.
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És el cas de l'entrada en el domicili del particular, i es competència del Jutjat 
del contenciós-administratiu, l'òrgan jurisdiccional només ha de verificar la 
regularitat de l'entrada en el domicili, però no pot entrar en aquest moment a 
enjudiciar possibles vicis de legalitat de l'acte administratiu que pretén executar-se

En quant a les novetats de la LPAC són: L’ampliació de l’autorització judicial 
per a l’entrada en domicili, tal i com venia exigint la jurisprudència. Així, es 
parla de domicili de l’afectat o la resta de llocs que requereixin autorització 
del titular. 

La prohibició d’establir interdicte contra les actuacions dels òrgans 
administratius no constitutives de via de fet (article 105). 



• La STC 22/1984, de 17 de febrero, estableix que no es possible la  
entrada en un domicili sense l’autorització dels propietaris o 
Resolució Judicial autoritzant-ho

«Por consiguiente, el hecho de encontrarse ejecutando una decisión, judicial o 
administrativa, legalmente adoptada, no permite la entrada y el registro en un 
domicilio particular. Sin consentimiento del titular o Resolución Judicial, el acto es 
ilícito y constituye violación del derecho, salvo el caso de flagrante y salvo, 
naturalmente, las hipótesis que generan causas de justificación, como puede 
ocurrir con el estado de necesidad».

• La STC 137/1985, de 17 de octubre, estableix que la protecció 
d’aquest dret s’atribueix tant a les persones físiques com a les 
jurídiques «Nuestro Texto Constitucional, al establecer el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio, no lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues 
extensivo o predicable igualmente en cuanto a las personas jurídicas, del mismo 
modo que este Tribunal ha tenido ya ocasión de pronunciarse respecto de otros 
derechos fundamentales, como pueden ser los fijados en el artículo 24 de la misma 
Constitución Española sobre prestación de tutela judicial efectiva, tanto a personas 
físicas como a jurídicas».
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422
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• El jutge no dicta de manera automàtica l'entrada en el domicili, sinó que
comprova que l'acte que va a executar-se posseeix uns requisits mínims,
formals i materials. Per exemple, l'entrada en el domicili no es pot autoritzar si
l'acte no s'ha notificat al particular, perquè els actes de gravamen
requereixen per a la seva eficàcia la notificació, i si l'Administració no acredita
que l'ha practicat degudament, no es podrà autoritzar l'entrada en el domicili.
Per altra banda, el jutge ha d'establir, en l'acte pel qual s'autoritza
l'entrada en el domicili, els requisits i límits d'aquesta entrada.

EXECUCIÓ FORÇOSA DELS ACTES 
ADMINISTRATIUS. L'AUXILI DELS 

TRIBUNALS.



• Els paràmetres que utilitza el jutge per permetre l’entrada en domicili o a la
resta de llocs que requereixin l’autorització del seu titular pel que fa a
l’aparença legal de l’acte, la necessitat i la proporcionalitat, són:

L’òrgan jurisdiccional fa una ponderació prèvia d’interessos, abans de qualsevol 
entrada o registre (STSJC 365/2006, de 6 abril), però aquesta no és mai un 
examen complet de legalitat de l’acte administratiu ni un automatisme formal. 
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que existeixi una necessitat justificada per a penetrar al domicili;
que l’interessat sigui el titular del domicili al que es vol accedir;
la necessitat de l’entrada per executar l’acte;
que aquest acte hagi estat dictat per l’autoritat competent;
que estigui fonamentat en dret i sigui necessari per aconseguir la finalitat
perseguida;
que no es produeixin més limitacions de les estrictament necessàries per a
l’execució de l’acte.



EXECUCIÓ FORÇOSA DELS ACTES 
ADMINISTRATIUS. L'AUXILI DELS 

TRIBUNALS.

• La vigència de l’autorització d’entrada al domicili o a la resta de llocs que
requereixin l’autorització del seu titular, donada pels òrgans jurisdiccionals no
és il·limitada, no té caràcter indefinit, sinó que l’autoritat judicial estableix un
termini màxim per a executar l’acte, ja que no pot quedar a la
discrecionalitat de l’Administració el moment d’entrar en el domicili (STC
50/1995, fj 7). Un cop finalitzat el termini, si l’Administració segueix volent
executar l’acte i entrar al domicili, haurà de sol·licitar una nova autorització
judicial, justificant-ne els motius.
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EXECUCIÓ FORÇOSA DELS ACTES 
ADMINISTRATIUS. L'AUXILI DELS 

TRIBUNALS.

• Respecte del que ha d'entendre's per domicili o a la resta de llocs que
requereixin l’autorització del seu titular. Aquest no és només el lloc que es
resideix, sinó també el lloc que s'exerciten les activitats professionals o
empresarials del seu titular, que pot ser una persona física o jurídica.
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• Podem resumir que per a l'execució forçosa es requereix: 

• Una resolució prèvia que s'executa,

• que sigui notificada,

• que no es compleixi voluntàriament, l'advertència del fet que es procedirà a
l'execució forçosa, el transcurs del termini indicat en aquest avís. Per tal
que l'advertència prèvia tingui un significat, ha d'anar acompanyada de
l'atorgament d'un nou termini per complir.

• Triar el mitjà d'execució forçosa que sigui més proporcional al tipus d'acte que es
vol executar. Aquest principi de proporcionalitat està present a l'article 100
de la LPAC i significa que s'ha de mantenir una relació proporcional entre les
finalitats i els mitjans.

• Si és possible optar entre dos mitjans d'executar un acte, cal triar el que sigui
menys restrictiu per a la llibertat individual (art.100.2 de la LPAC).

42
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EXECUCIÓ FORÇOSA DELS ACTES 
ADMINISTRATIUS.

• Mitjans d'execució forçosa L'art. 100 LPAC estableix que els mitjans 
d'execució forçosa són: 

Sempre que es pugui s'optarà pel constrenyiment sobre el patrimoni o la 
multa coercitiva, abans que la compulsió sobre les persones.
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No es poden fer servir simultàniament dos mitjans diferents d'execució forçosa. En 
canvi, sí que se'n pot fer servir un després que l'altre hagi fracassat.

-CONSTRENYIMENT SOBRE EL PATRIMONI. 
-EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA. 
-MULTA COERCITIVA. 
-COMPULSIÓ SOBRE LES PERSONES.



LES OBLIGACIONS ES 
CLASSIFIQUEN EN 
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Donar/ pagar: 
Pecuniari

De fer 
personalistes o 

no
De no fer



CONSTRENYIMENT 
SOBRE EL PATRIMONI.

• D'acord amb l'art. 101 LPAC, s'utilitzarà si l'acte administratiu tingués per
contingut una obligació de pagament de quantitat líquida, coneguda,
determinada. La Llei conté una remissió AL PROCEDIMENT DE
CONSTRENYIMENT. ( abans deia al procediment recaptació en via executiva) al
Reglament General de Recaptació remissió aquesta que també ha d'entendre's
feta a la LGT, en concret als seus articles 163 i següents.

• Pressupost és que el deute estigui en període executiu; TRET QUE intervingui
sol·licitud de compensació, ajornament o fraccionament del pagament*.
I tampoc procedirà quan el deute hagi estat suspès o almenys s'hagi admès a
tràmit la sol·licitud de suspensió.
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Recordar que les sancions no són executives fins que s'hagi posat fi a la 
via administrativa. Art. 98,1,b LPAC



NOVETAT:
• Afegeix un nou apartat que preveu que les obligacions pecuniàries es 

pagaran per mitjans electrònics, llevat que es justifiqui la impossibilitat 
de fer-ho, i enumera els mitjans electrònics de pagament disponibles 
(art. 98.2)

• Quan d’una resolució administrativa, o de qualsevol altra forma de finalització 
del procediment administratiu prevista en aquesta Llei, neixi una obligació 
de pagament derivada d’una sanció pecuniària, multa o qualsevol altre 
dret que s’hagi d’abonar a la hisenda pública, aquest s’ha d’efectuar 
preferentment, llevat que es justifiqui la impossibilitat de fer-lo, utilitzant algun 
dels mitjans electrònics següents:

• a) Targeta de crèdit i dèbit.

• b) Transferència bancària.

• c) Domiciliació bancària.

• d) Qualsevol altre que autoritzi l’òrgan competent en matèria d’hisenda pública.
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CONSTRENYIMENT SOBRE EL PATRIMONI.

• L'art.160 LGT permet el compliment del deute una vegada iniciat el període
executiu i abans que s'expedeixi i notifiqui la providència de
constrenyiment. El compliment en període executiu abans de la
notificació de la providència de constrenyiment exclou l'obertura de la via
administrativa de constrenyiment; si bé serà procedent, en aquest
cas, exigir el recàrrec executiu, regulat en l'art. 28 de la Llei 58/2003.
que serà del 5% del deute i que ÉS INCOMPATIBLE amb l’interès
de demora.
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La data rellevant és la de NOTIFICACIÓ, no la data d'expedició
de la providència de constrenyiment.



CONSTRENYIMENT SOBRE EL PATRIMONI.

• Tipus de recàrrecs, els mateixos són incompatibles entre si, i són:

• el recàrrec executiu, (abans de notificar-se provid. de constrenyiment)

• el recàrrec de constrenyiment reduït i (després  de notificar-se provid. 
de constrenyiment)

• el recàrrec de constrenyiment ordinari. (després  de notificar-se provid. 
de constrenyiment)
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Els recàrrecs es calculen sobre la totalitat del deute en voluntària 
(incloent l'interès moratori en recàrrec ordinari); però cal tenir en compte 
que la STS de 12 de juny de 2000, afirma amb claredat que, dintre del 
concepte de deute tributari, NO ES COMPRENEN les sancions que 
hagin pogut  imposar-se per falta d'ingrés. 



CONSTRENYIMENT SOBRE EL PATRIMONI.

• Inici del procediment de constrenyiment:

Conforme a l'art. 163.3 LGT, s'impulsa d'ofici en tots els seus tràmits. I
l'art. 167.2 afegeix que aquesta providència de constrenyiment és «títol
suficient per a iniciar el procediment de constrenyiment».

La providència de constrenyiment ha d'identificar el deute pendent i la
persona del deutor, així com la liquidació dels recàrrecs procedents. A
més, ha de contenir un requeriment de pagament al deutor, amb
prevenció que, si no ho efectua en el termini previst en l'art. 62.5 LGT (o
altre especial que hagi pogut establir-se en la normativa específica), es
procedirà a l'embargament dels seus béns en quantia suficient per a
cobrir el principal, recàrrec, interessos i costes del procediment.

La providència de constrenyiment produeix per si mateixa efectes sobre el
patrimoni del deutor i és un tràmit recurrible. duu amb si la exigibilitat,
del recàrrec de constrenyiment.
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CONSTRENYIMENT SOBRE EL 
PATRIMONI.

• L'art.28 LGT assenyala que hi ha dos tipus de recàrrec de constrenyiment.

En primer lloc, el recàrrec de constrenyiment reduït.

En segon lloc, el recàrrec de constrenyiment ordinari.

El recàrrec de constrenyiment reduït és del 10% del deute, i es reporta
quan s'ha expedit i notificat la providència de constrenyiment però el deutor
paga abans de la finalització del termini per al pagament dels deutes
constrets; i és incompatible amb l'interès moratori (art. 28.5 LGT).

• Una vegada passat el termini d'ingrés dels deutes constrets, regulat en
l'art. 62.5, el que s'exigirà serà el recàrrec de constrenyiment ordinari,
que és del 20% i compatible amb l'interès moratori.

L'art. 26 LGT regula l'interès moratori, serà l'interès legal dels diners
incrementats en un 25%, tret que les lleis de pressupostos estableixin altre
diferent.
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TIPUS INTERÈS 2017

3% 8,00 3,75 (25%=4,68)

Tipus 
interès 

legal, art.1 de 
la Llei 

24/1984, de 29 
de juny

INTERES DE DEMORA 
APLICABLE A LES 

OPERACIONS 
COMERCIALS 2ER 

SEMESTRE

Tipus interès 
demora LGT . 

L’art 26 Llei 
58/2003, 17 de 

desembre
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La Llei de pressupostos de l’Estat pel 2016;  Llei 48/2015, 29 d’octubre de 2015  
fixa el interès legal i de demora. 

RESOLUCIÓ, de la Secretaria General del Tresor i 
Política Financera, per la qual es publica el tipus legal 
d'interès de demora aplicable a les operacions 
comercials durant cada semestre pot variar. Aquest 
segon semestre es de 



L'EXECUCIÓ 
SUBSIDIÀRIA.

Supòsits que procedeix:

• Es dóna en relació amb les obligacions de fer que no siguin
personalismes i de resultat, i no de mera activitat.

• És imprescindible que l'acte que pretén executar-se (normalment
una ordre) sigui prou clar i precís en quan a l'obligació imposada,
en termes tals que la mateixa pugui ser complerta al ser
identificable.

• No obstant això, l'acte que imposa una obligació de fer no
necessàriament haurà d'ultimar tots els detalls tècnics; més aviat
al contrari, el normal serà que es deixi referent a això un cert
marge a l'obligat.

• En canvi, una vegada acordada aquesta, per haver-se incomplit
aquest requeriment, al passar directament a l'Administració (o al
contractista designat per ella) la realització de l'activitat, llavors si
procedirà la concreció de tots els detalls.
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Quan es tracti 
d’actes que, 
com que no són 
personalíssims, 
els pot realitzar 
un subjecte 
diferent de 
l’obligat art. 
102,1 LPAC

Les administracions públiques han de realitzar l’acte, per si 
mateixes o a través de les persones que determinin, a costa de 
l’obligat.



PROCEDIMENT:
• Primer.- Ha de produir-se és un incompliment de l'acte degudament

notificat i eficaç, el normal és que l'acte prevegi un termini per al seu
compliment, termini que ha de ser raonable.

• En segon lloc.- Una vegada constatat aquest incompliment, l'Administració
haurà de dictar un acte de constatació de l'incompliment que requereixi a
l'interessat perquè procedeixi a complir l'acte, donant-li (ara sí que és necessari)
un termini per a això.

• El que no és lícit és refondre l'acte que pretén executar-se i la prevenció
en un sol. És a dir, és viciosa la pràctica consistent a notificar l'acte que imposa
l'obligació, donant un termini per al compliment i advertint que, directament, en
cas de falta de compliment, es procedirà a l'execució forçosa. STS de 6 de juny
de 1997

• A diferència del que passa en el constrenyiment sobre el patrimoni, una
vegada iniciat el procediment d'execució subsidiària no és possible que
el mateix finalitzi per compliment extemporani de l'obligat.
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L'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.

• El primer efecte és la substitució en el compliment de l'obligació, bé
directament per l'Administració, bé mitjançant un tercer contractista.

• L’import es pot liquidar de manera provisional i es pot realitzar abans de
l’execució, a reserva de la liquidació definitiva

• L'obligat no ha de ser escoltat en el procediment de selecció del contractista.
Això, sense perjudici que pugui impugnar la liquidació final de despeses.

• Quan a la liquidació definitiva, exigeix la prèvia audiència a l'interessat (que
fins i tot podria per exemple proposar o aportar pericials per a discutir la
liquidació). La liquidació definitiva, una vegada aprovada, no es pot modificar
a l'alça sense seguir-se el procediment de revisió d'ofici o, si escau, mitjançant
la declaració de lesivitat.

• D'altra banda, en ocasions l'execució subsidiària podrà donar lloc a un
procediment accessori de constrenyiment sobre el patrimoni, i fins i tot
eventualment a una compulsió sobre les persones, en tant que, com s'ha vist,
l'execució subsidiària suposa la conversió d'una obligació de fer en una
obligació de suportar.
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EL PROCEDIMENT PER A DUR A TERME L’EXECUCIÓ 
SUBSIDIÀRIA ÉS EL SEGÜENT

• A. Comprovat per [els Serveis Tècnics/la Policia Local] que no s’ha complert amb 
l’ordre d’execució consistent en _ [descripció de les obres], l’alcaldia dictarà una 
nova ordre d’execució i advertirà al propietari del bé de que si no executa l’ordre en 
el nou termini es procedirà a executar-les subsidiàriament per l’Ajuntament.

• B. Transcorregut el nou termini, [els Serveis Tècnics/la Policia Local] informaran 
sobre si s’ha procedit a demolir les obres de xxx realitzades en xxxx, o si pel 
contrari no s’ha complert amb l’ordre de realització de les obres de xxx

• C. Si en l’informe s’estableix que no s’ha realitzat les obres de xxx, s’executarà 
subsidiàriament per l’Ajuntament, ja sigui de manera directa o mitjançant un tercer 
(la contractació s’ha de realitzar mitjançant el TRLCSP).

• D. Si en l’informe de [els Serveis Tècnics/la Policia Local] s’estableix la necessitat 
d’entrar en el domicili o habitatge habitual per a executar les obres, l’alcaldia 
procedirà a sol·licitar davant la jurisdicció contenciosa-administrativa l’autorització 
per a poder entrar en el domicili. Rebuda la interlocutòria judicial que autoritza 
l’entrada, es procedirà a dur a terme l’execució de les obres xxx

• E. Els Serveis Tècnics Municipals valoraran les despeses realitzades, i s’aprovarà el 
compte de despeses per resolució de l’Alcaldia, i es procedirà al requeriment per al 
seu pagament, notificant-li-ho a l’interessat. [Si posteriorment al requeriment de 
pagament de les despeses aquest no es produeix, s’ha d’iniciar l’expedient de 
recaptació en via de constrenyiment].
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LA MULTA COERCITIVA. Art.103 LPAC

• Consisteix en la possibilitat que l'Administració té, quan les lleis així ho
reconeguin, d'imposar sancions pecuniàries periòdiques a l'obligat fins que
compleixi per si mateix l'acte administratiu.

• El que ocorre és que la multa coercitiva, no té una finalitat de repressió, sinó que
busca l'execució d'un previ acte; d'aquí el seu caràcter reiteratiu en el temps,
fins en tant l'acte es compleixi.

• L'art. 103.2 estableix que la multa coercitiva és independents i és
compatible amb les sancions, la STC 239/1988 assenyala que les garanties de
l'art. 25.1 CE no són aplicables en aquest cas, ja que no ens trobem davant
una manifestació del ius puniendi, tot i que es tracti d'actes restrictius de
drets; en aquest cas, ens trobem davant una manifestació de la autotutela
executiva, sense finalitat repressiva, davant un mitjà d'execució forçosa.
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Tot i que no es tracti d'una sanció, amb tot encert en ocasions el TS exigeix la 
concurrència de culpabilitat.

Quan així ho autoritzin les lleis, i en la forma i la 
quantia que aquestes determinin 



LA MULTA COERCITIVA.
• Exigència de previsió legal. La norma que s’estableix la multa coercitiva ha

de ser, conforme a la llei en sentit formal.

• Aquestes lleis, que poden ser estatals o autonòmiques, han d'assenyalar
la quantia màxima de les multes.

• La Llei a més ha d'assenyalar els lapses de temps entre multa i multa; a aquest
efecte convé que la regulació sigui suficientment flexible, ja que aquests lapses
de temps han de ser suficients com per a permetre el compliment de l'obligació
en el interni.

• En realitat les penalitats regulades en l'art.214 TRLCSP no són sinó multes
coercitives subjectes a una normativa específica.(Quan el contractista, per
causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per
resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,20
euros per cada 1.000 euros del preu del contracte)
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DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, 
manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les 
inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

Article 6. Conseqüències de l’incompliment del deure d’inspecció

El fet de no disposar de l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici en els 
supòsits en què sigui exigible pot comportar la imposició de multes coercitives i 
de sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, 
del dret a l’habitatge.
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LA COMPULSIÓ SOBRE LES 
PERSONES.Art.104 LPAC

• Aquest mitjà consisteix en l'exercici de la coacció física sobre les
persones.

• Només és possible en cas d'obligacions personalismes de no fer o de
suportar.

• Requereix un previ incompliment de l'acte administratiu, i a més un nou
acte de constatació d'aquest incompliment, que ha de ser notificat a
l'interessat; acte que se li advertirà que, en cas de no procedir-se al
compliment en el termini que s'assenyali (i que en tot cas ha de ser raonable a
la vista de les circumstàncies del cas) es procedirà a la compulsió sobre les
persones.

• La Llei ha d'autoritzar en cada cas expressament la compulsió sobre les
persones.

• En moltes ocasions aquest mitjà d'execució forçosa requerirà autorització judicial
per a l'entrada en domicili.
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En els casos en què la llei ho autoritzi expressament, i dins sempre del 
respecte degut a la seva dignitat i als drets reconeguts a la Constitució.



LA COMPULSIÓ SOBRE LES PERSONES.

La compulsió sobre les persones requereix un previ incompliment de l'acte
administratiu, i a més un nou acte de constatació d'aquest incompliment, que
ha de ser notificat a l'interessat; acte que se li advertirà que, en cas de no
procedir-se al compliment en el termini que s'assenyali (i que en tot cas ha de
ser raonable a la vista de les circumstàncies del cas) es procedirà a la
compulsió sobre les persones. Això és conseqüència dels arts. 97.2 i 99 LPAC.

• No obstant això, cal constatar que en determinats casos la urgència de la
situació pot obligar a escurçar aquests tràmits, o almenys a reduir
substancialment el termini de la prevenció. Per exemple podria ser el cas
de la vacunació obligatòria davant una epidèmia.

• La STS de 14 de novembre de 2001, en relació amb l'acord de devolució d'un
estranger prèviament expulsat i que havia infringit l'ordre d'entrada en
territori nacional, assenyala que per a l'execució de l'acord de devolució no cal
la prèvia prevenció.
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• Un exemple molt típic de compulsió sobre les persones és el desnonament
administratiu, el qual consisteix en desallotjar les persones que ocupen sense
títol béns de domini públic per part dels agents de l'Administració. Un exemple
en seria el desnonament de persones que fan acampades en espais públics
sense autorització (recordem el cas dels immigrants desallotjats de places
públiques) o també el desallotjament de les persones expropiades que es
resisteixen a abandonar la finca que ha estat objecte d'expropiació.
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Diferent de la compulsió sobre les persones és la coacció directa; encara que
materialment l'activitat pugui ser similar, no obstant això aquí no ens trobem davant
l'execució d'un previ acte administratiu (per exemple, la es produeix per les forces
d'ordre públic en certes manifestacions. Aquí es tracta de reaccionar ràpidament
enfront de fets imprevistos)



L’ACTE ADMINISTRATIU.
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L’ACTE ADMINISTRATIU.

• Manifestació de voluntat, de judici, de coneixement, de desig dictada
per una Administració Pública en l’exercici d’una potestat
administrativa diferent a la potestat reglamentària.

• El contingut de l’acte administratiu pot estar integrat pels tipus de
declaració següents:

• Una declaració de voluntat (p. ex., resolucions finals dels
procediments).

• Una declaració de judici (p. ex., informes, dictàmens).

• Una declaració de desig (p. ex., propostes o peticions d’un òrgan
administratiu a un altre).

• Una declaració de coneixement (p.ex., certificacions, diligències).
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L’ACTE ADMINISTRATIU/ LA 
POTESTAT REGLAMENTÀRIA.

• La potestat administrativa exercida en l’acte ha d’ésser diferent de

la potestat reglamentària: amb els reglaments, l’Administració

dicta actes que innoven l’ordenament jurídic, mentre que amb la

producció d’un acte administratiu l’Administració es limita a aplicar

l’ordenament jurídic.
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CLASSES D’ACTES ADMINISTRATIUS.

• Classes d’actes administratius:

• Actes resolutoris o definitius són els que posen fi a un procediment i
resolen sobre el fons de l’afer

• i actes de tràmit són tots els que es produeixen al llarg del
procediment, per preparar la resolució final.

La distinció és important, pel que fa a la impugnació.
Els actes resolutoris poden ser impugnats en via administrativa o

contenciosa;
Mentre que els actes de tràmit, en general, no són impugnables

separadament, llevat dels anomenats actes de tràmit qualificats, que són
els que decideixen directament o indirectament l’afer, determinen la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixen indefensió o perjudici
irreparable dels drets o interessos legítims (art. 112.1 LPA).

Lleis 39 i 40/2015 44
9



L’ACTE ADMINISTRATIU.

• Actes favorables i actes de gravamen. Els actes favorables són els que
amplien el patrimoni jurídic de l’administrat, li reconeixen drets o
facultats, o l’alliberen d’un deure o limitació. Els actes de gravamen,
en canvi, restringeixen el patrimoni jurídic de l’administrat, li imposen
obligacions o càrregues, o li redueixen drets o llibertats.

Els actes de gravamen han d’estar legitimats per una norma amb
rang de llei, en canvi, els favorables no precisen de cobertura legal.

- Els actes de gravamen han d’estar sempre motivats.

- Els actes de gravamen són susceptibles de revocació per causes
d’oportunitat i són obligatòriament revocables per motius de
legalitat.

Lleis 39 i 40/2015 45
0



L’ACTE ADMINISTRATIU.

• Actes que posen fi a la via administrativa i actes que no posen fi a la via
administrativa. Distinció que serveix per establir quins actes són susceptibles
de recurs d’alçada davant l’òrgan superior jeràrquic i quins no ho són, perquè
esgoten la via administrativa.
Els actes que posen fi a la via administrativa són els que poden ser
impugnats davant de l’Administració només mitjançant el recurs potestatiu de
reposició i, excepcionalment, amb el recurs extraordinari de revisió, o davant
la jurisdicció contenciosa administrativa, l’art. 114 LPA.

Actes reglats i actes discrecionals. La diferència és que en els actes
discrecionals, l’Administració, a l’hora de decidir sobre determinats elements,
té un marge de llibertat i de lliure valoració que no es dóna, en canvi, en els
actes reglats.
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• Acte EXPRÉS. En l’acte exprés hi ha una exteriorització clara i inequívoca
de la manifestació de la voluntat, del judici, del desig o del coneixement.

• Acte TÀCIT: no hi ha una clara manifestació externa, però davant de la
conducta administrativa es presumeix raonablement l’existència d’una
voluntat que produeix efectes jurídics.

• Acte PRESUMPTE : davant (SILENCI) l’incompliment per part de
l’Administració de l’obligació de resoldre els procediments, es presumeix
l’existència d’un acte administratiu. És quan parlem del silenci
administratiu.

• Actes PLURIMOS: és aquell acte administratiu que es dirigeix a un
número indeterminat d’interessats o a un número plural d’interessats.

• Actes FERMS: és aquell acte contra el qual ja no hi cap cap tipus de
recurs.

• Acte CONSENTIT: acte front el qual l’interessat no ha interposat el recurs
en el termini establert. Aquest evidentment no es pot impugnar.

Lleis 39 i 40/2015 45
2

45
2



L’ACTE ADMINISTRATIU.

ELEMENTS: arts 34 i ss LPAC
Element subjectiu: 

Competència.
subjecte.

Element objectiu:
Fi.
Causa
Contingut.
Objecte.

Element formal:
Procediment.
Forma.
Motivació.
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Article 34. Producció i contingut.
1. Els actes administratius que dictin les 
administracions públiques, bé d’ofici o a instància 
de l’interessat, s’han de produir mitjançant 
l’òrgan competent i s’han d’ajustar als 
requisits i al procediment establert.
2. El contingut dels actes s’ha d’ajustar al 
que disposa l’ordenament jurídic i s’ha de 
determinar i adequar a les seves finalitats.



L’ACTE ADMINISTRATIU. ELEMENT 
SUBJECTIU

 1. El subjecte
L’acte administratiu només pot ser produït per una administració pública, que
ha de ser titular de la potestat que permet dictar l’acte. La norma de
competència determina quins són els actes que cada òrgan concret pot dictar.
El titular de l’òrgan haurà d’estar legalment adscrit a aquest òrgan.
L’adscripció es produeix mitjançant el nomenament i la presa de possessió,
i que la persona o les persones que integren l’òrgan no estiguin afectades en el
cas concret per una causa d’abstenció o de recusació i hagin dictat l’acte
d’acord amb les condicions legals prescrites.
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L’ACTE ADMINISTRATIU. ELEMENT 
SUBJECTIU

 2.Competència: Art. 8 LRJSP Tot acte administratiu ha de ser dictat per un
òrgan competent de tal manera que els actes dictats per òrgans incompetents
es consideren invàlids. No tenen sempre el mateix grau d’invalidesa.

 en cas d’incompetència material o territorial manifesta el vici serà de
nul·litat.

 en cas d’incompetència material o territorial no manifesta el vici serà
d’anul·labilitat.

 en cas d’incompetència jeràrquica el vici serà d’anul·labilitat.

 Pel que respecte a manifesta o no: es tracta d’un concepte jurídic
indeterminat.
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COMPETÈNCIA

• La competència es defineix com la mesura de la potestat que correspon a

cada òrgan d’un ens públic o, també, com el conjunt de funcions, poders i

responsabilitat que li corresponen en una matèria determinada. La

competència de cada òrgan s’assigna normativament (art. 91. LRJSP) i és

alhora un pressupòsit i un límit de la capacitat d’actuació d’aquest òrgan, fet

que explica que la manca de competència constitueixi un vici de legalitat i pugui

comportar la invalidesa dels actes dictats per un òrgan incompetent (art. 47.1b

LPAC).
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Per això mateix, la competència és en principi irrenunciable i
intransmissible (art. 8 LRJSP).



EN CAS DE DECISIONS SOBRE 
COMPETENCIA 

• Article 14.LRJSP

• 1. L’òrgan administratiu que es consideri incompetent per 
resoldre un afer ha de remetre directament les actuacions a l’òrgan 
que consideri competent, i ha de notificar aquesta 
circumstància als interessats.

• 2. Els interessats que siguin part en el procediment es poden dirigir 
a l’òrgan que estigui coneixent d’un afer perquè declini la seva 
competència i remeti les actuacions a l’òrgan competent.

• Així mateix, es poden dirigir a l’òrgan que considerin competent 
perquè requereixi la inhibició al que conegui de l’afer.
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 Article 8 TRLMC
 POTESTATS DELS ENS LOCALS
 8.1 Com a administracions públiques corresponen als ens locals territorials 

de Catalunya, en l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la 
legislació de règim local, les potestats següents:

 a) La reglamentària i la d'autoorganització.
 b) La tributària i la financera.
 c) La de programació o de planificació.
 d) L'expropiatòria.
 e) La d'investigació, d'atermenament i de recuperació d'ofici de llurs béns.
 f) La d'execució forçosa i la sancionadora.
 g) La de revisió d'ofici de llurs actes i acords.

 Les competències pròpies dels ens locals són les que les lleis determinen
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Enllumenat públic
Cementiri
Recollida de residus
Neteja viària
Proveïment domiciliari d’aigua 
potable
Clavegueram
Accés als nuclis de població
Pavimentació de les vies 
públiques

> 5.000 hab.

Parc públic

Biblioteca 
pública

Tractament 
de residus

> 20.000 hab.

Protecció civil

Evaluació e informació 
de situacions de 
necessitat social i 

atenció immediata a 
persones en situació o 
risc d’exclusió social

Prevenció i extinció 
incendis

Instal·lacions esportives 
ús publiques

> 50.000 hab.
transport 
col·lectiu urbà 
de viatges 
medi ambient 
urba

Segons la Llei de Bases de Règim Local, en funció del número d’habitants del municipi, són
diferents les competències de cada ajuntament :

A més, s’han d’exercir altres competències que els hi atorguen lleis sectorials
(urbanisme, activitats reglades, tributs, etc.).

La mida del municipi (Nº d’habitants) és un factor clau en els serveis que ha 
de prestar un ajuntamentLleis 39 i 40/2015 45
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• L’atribució de competència que l’ordenament jurídic efectua en favor de
l’Administració té un caràcter rígid, segons la idea principal de la
IRRENUNCIABILITAT de les competències per part dels òrgans titulars:
les competències han de ser exercides, precisament, pels òrgans que les
tenen atribuïdes com a pròpies. Aquest principi d’indisponibilitat de la
competència constitueix una regla d’ordre intern i de bona administració per
tal que els ciutadans puguin conèixer l’òrgan al qual s’han d’adreçar.

• Malgrat això, l’ordenament permet un ampli ventall d’alteracions de
l’exercici de la competència en l’àmbit de les relacions interorgàniques,
és a dir, de les relacions entre òrgans que s’estableixen en el si
d’una única administració.
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LES TÈCNIQUES 
D’ALTERACIÓ DE 
L’EXERCICI DE LA 

COMPETÈNCIA

 L’exercici de la competència es pot alterar mitjançant la delegació, en virtut
de la qual l’òrgan titular de la competència en manté la titularitat però en
trasllada l’exercici a un altre òrgan, normalment inferior. La tècnica de la
delegació, molt emprada, constitueix un mecanisme molt útil per flexibilitzar la
distribució de competències, descarregar de tasques els òrgans superiors i
apropar la gestió administrativa al ciutadà. D’acord amb el règim bàsic establert
per la LRJSP, l’exercici de les competències es pot delegar en altres òrgans de la
mateixa administració, encara que no siguin dependents de l’òrgan delegant.
Alguns assumptes tenen el caràcter d’indelegables (art.9 LRJSP) i la
subdelegació no s’admet tret que una llei l’autoritzi expressament (art. 9,5
LRJSP).
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en altres òrgans de la mateixa Administració,
encara que no siguin jeràrquicament dependents, o
de les entitats de dret públic vinculades o que en
depenguin.

Excepte en cas d’autorització expressa d’una llei, no es poden delegar les 
competències que s’exerceixin per delegació



LA DELEGACIÓ

• La delegació i la seva revocació s’han de publicar en el butlletí oficial

corresponent (9,3 LRJSP). Un dels efectes més rellevants d’aquesta tècnica

—en particular, a l’efecte dels recursos que puguin correspondre— és que els

actes dictats per delegació —que han d’indicar aquesta circumstància de

manera expressa— s’entenen dictats per l’òrgan que delega, el qual pot

sotmetre la delegació a un termini o a unes condicions determinades i pot

revocar-la en qualsevol moment.
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9,7 LRJSP L’acord de delegació de les competències atribuïdes a òrgans
col·legiats, per a l’exercici de les quals es requereixi un quòrum o una
majoria especial, s’ha d’adoptar observant, en tot cas, el quòrum o la
majoria esmentats.

9,3 LRJSP Les delegacions de 
competències i la seva revocació s’han de 
publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat», al 

de la comunitat autònoma o al de la 
província, segons l’Administració a què 

pertanyi l’òrgan delegant, i l’àmbit 
territorial de competència d’aquest.

9,4 LRJSP Les resolucions administratives que 
s’adoptin per delegació han d’indicar 

expressament aquesta circumstància i es 
consideren dictades per l’òrgan delegant.



• Quan les resolucions administratives s'adopten per delegació, es farà constar
expressament aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'autoritat que les
hagi conferit.

• Les delegacions de competències i la seva revocació s'hauran de publicar al Butlletí
Oficial de l'Estat, en el de la Comunitat Autònoma o en el de la Província.
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IMPORTANT: resolucions administratives adoptades per delegació. Es 
consideraran dictades per l’autoritat que les hagi conferit.
IMPORTANT: resolucions administratives adoptades per delegació. Es 
consideraran dictades per l’autoritat que les hagi conferit.

L'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades atribucions en la Junta de Govern
Local, en els membres d'ella (siguin o no Tinents d'Alcalde) i, on quan aquesta no
existeixi, en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que,
per comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualssevol regidor/a, encara
que no pertanyi a aquella.



DELEGACIONS

• També s’ha de tenir en compte que, com ha assenyalat el Tribunal

Suprem(STS de 13 de novembre de 1996), les delegacions les fa l’Alcalde

o Alcaldessa no en la seva qualitat de persona física, sinó en la seva

condició d’òrgan municipal, d’ací que les delegacions efectuades

subsisteixin encara que el càrrec passi d'una persona a una altra,

en tant aquesta no les revoqui.
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• 1. A l'alcaldia (art.114.2 ROF)

• 2. A la junta de govern local (art.114.2 ROF)

• 1. A la junta de govern local, com a òrgan col·legiat (art.23.2 b LBRL 
i 43.2 ROF).

• 2. Als membres de la junta de govern local (art.23.4 LBRL i 43.3 
ROF).

• 3. Als tinents d'alcalde si no existeix junta de govern local (art.23.4 
LBRL i 43.3 ROF).

• 4. A la resta de regidors (art.23.4 LBRL i 43.3 ROF).
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a) Del ple:a) Del ple:

b) De l'alcaldia:b) De l'alcaldia:

LES DELEGACIONS POSSIBLES SÓN:



L’ADVOCACIÓ

• L’advocació és la tècnica oposada a la delegació i consisteix en l’assumpció

de l’exercici de la competència per part d’un òrgan superior, que

«recupera» el coneixement d’un assumpte concret, atribuït normalment

o per delegació a un òrgan subordinat (També en òrgans no jeràrquicament

dependents)

• Article 10.2 L 40/2015. En tot cas, l’avocació s’ha d’efectuar mitjançant un 
acord motivat que s’ha de notificar als interessats en el procediment, si n’hi 
ha, amb anterioritat o simultàniament a la resolució final que es dicti.

• Contra l’acord d’avocació no es pot interposar cap recurs, tot i que es pot 
impugnar en el que, si s’escau, s’interposi contra la resolució del procediment.
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Article 10. Avocació.
1. Els òrgans superiors poden avocar per a si 
mateixos el coneixement d’un o diversos afers 
la resolució dels quals correspongui ordinàriament o 
per delegació als seus òrgans administratius 
dependents, quan circumstàncies d’índole tècnica, 
econòmica, social, jurídica o territorial ho facin 
convenient.

En els supòsits de delegació de competències en 
òrgans no dependents jeràrquicament, el 
coneixement d’un afer pot ser avocat únicament 
per l’òrgan delegant.

Possibilitat d’avocar el 
coneixement de diversos 

assumptes 



DELEGACIÓ
• La delegació d'una competència pot ser revocada en qualsevol moment per 

l'òrgan que l'ha conferit. La delegació de competències i la seva extinció, per 
revocació o per qualsevol altra causa, s'han de publicar al diari o butlletí oficial i, 
si s'escau, a la seu electrònica corresponents.

• Els actes administratius que s'adopten per delegació es consideren dictats per 
l'òrgan delegant, i han d'incloure abans de la signatura les paraules "per 
delegació" i indicar la data de la resolució o acord de delegació i la de la seva 
publicació en el diari o butlletí oficial.

• L'article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques de Catalunya indica que la delegació pot ser 
general o per a un procediment administratiu concret. En aquest últim cas, la 
delegació es pot dur a terme en qualsevol moment de la tramitació previ a la 
resolució, llevat que el procediment inclogui un dictamen o informe preceptiu, 
en aquest cas la delegació s'ha de fer abans que aquest dictamen o informe 
hagi estat emès.

• Art. 9,5 LRJSP ….no es pot delegar la competència per resoldre un 
procediment una vegada que en el procediment corresponent s’hagi 
emès un dictamen o informe preceptiu sobre aquest
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RESUM DELEGACIÓ

• 9,2 LRJSP . En cap cas poden ser objecte de delegació les competències relatives 
a:

 L’adopció de disposicions de caràcter general.(L'adopció de disposicions 
reglamentàries).

 La resolució de recursos en els òrgans administratius que hagin dictat els actes 
objecte de recurs.

 Les matèries en què es determini així per norma amb rang de Llei.

 Les que s'exerceixen per delegació, llevat que una llei ho autoritzi.

La delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les 
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot 
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
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LES DELEGACIONS GENÈRIQUES COMPRENEN 
TOTES AQUELLES FACULTATS, DRETS I DEURES 

REFERITS A LA MATÈRIA DELEGADA

• Jurisprudència comentada

• Antecedents.-

• Si es delega en el regidor d'hisenda aquesta àrea de l'activitat municipal, estaria 
inclosa el reconeixement de l'obligació i l'ordenació de pagaments?

• No entra la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, a 
regular quines han de ser les formules i procediments per a realitzar les 
delegacions en els membres de les corporacions locals... No obstant això, sí que 
es regula en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(ROF), si arts. 43  i 121. En aquest últim es diu que:

• «1. Els regidors-delegats i els Diputats-delegats tindran les atribucions que 
s'especifiquin en el respectiu Decret de delegació, i les exerciran d'acord amb el 
que en ell es prevegi, en funció dels diferents tipus previstos en els arts. 43 i 63, 
respectivament, i en el marc de les regles que s'hi estableixen.
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LES DELEGACIONS GENÈRIQUES COMPRENEN TOTES 
AQUELLES FACULTATS, DRETS I DEURES REFERITS A LA 

MATÈRIA DELEGADA

• 2. Si la resolució o acord de delegació es refereix genèricament a una matèria o 
sector d'activitat sense especificació de potestats, s'entendrà que comprèn totes 
aquelles facultats, drets i deures referits a la matèria delegada que corresponen a 
l'òrgan que té assignades originàriament les atribucions amb la sola excepció de 
les que segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, no siguin delegables.

• 3. En el no previst en la present secció són aplicables les normes generals 
establertes en el capítol quart del títol tercer d'aquest Reglament. »

• Per tant, encara que sigui pràctica comuna entrar a desglossar d'una manera molt 
precisa totes les competències que es consideren incloses en aquestes 
delegacions, no cal. Només cal que es faci un esment general a un àmbit de 
competències. I el que es necessitin unes i no unes altres, dins d'aquest àmbit 
general, no fa sinó aclarir, o informar, especificant; però aquestes enumeracions 
són sempre numerus apertus mai numerus clausus.
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LES DELEGACIONS GENÈRIQUES COMPRENEN TOTES AQUELLES
FACULTATS, DRETS I DEURES REFERITS A LA MATÈRIA 

DELEGADA

• En aquest sentit, és absolutament clarificadora la Sentència de l'Audiència 
Nacional de 28 de gener de 2015, resolent un cas en el qual es precisaven les 
competències d'una delegació genèrica amb una resolució posterior, quan diu que 
«La delegació de competències es regula amb més detall en l'art 43 del Reial 
Decret 2668/1986, de 29 de novembre, Reglament d'Organització i Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF). Aquesta norma distingeix entre les 
delegacions genèriques i les especials. Les delegacions genèriques -omnium
bonorum- segons l'art. 43.3 "es referiran a una o diverses àrees o matèries 
determinades, i podran abastar tant la facultat de dirigir els serveis corresponents 
com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant 
actes administratius que afectin a tercers". Sent possible delegacions especials -
unius rei- "per a la direcció i gestió d'assumptes determinats inclosos en les 
esmentades àrees" -art 43.4 ROF-. Finalment, l'art. 121.1 ROF disposa que: "Si la 
resolució o acord de delegació es refereix genèricament a una matèria o sector 
d'activitat sense especificació de potestats, s'entendrà que comprèn totes 
aquelles facultats, drets i deures referits a la matèria delegada que corresponen a 
l'òrgan que té assignades originàriament les atribucions amb la sola excepció de 
les que segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, no siguin delegables ".
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DESCONCENTRACIÓ/DELEGACIÓ

• La desconcentració és una manera d’alterar la competència 
administrativa dels òrgans d’una mateixa persona jurídica; en la 
DESCONCENTRACIÓ es transfereix la titularitat i l’exercici de la 
competència, i en LA DELEGACIÓ, només l’exercici.

• La primera tècnica és una alteració total i permanent de la competència 
i s’ha de fer a partir d’una disposició general (llei o reglament); la 
segona és una alteració parcial, temporal i revocable, que es fa amb un 
acte administratiu.
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 SUPLÈNCIA,
 ENCÀRREC DE GESTIÓ I
 DELEGACIÓ DE SIGNATURA
No comporten alteració de la titularitat de la
competència, encara que sí dels elements determinants
del seu exercici que en cada cas es preveuen...
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SIMPLE AFECTACIÓ DE L’EXERCICI COMPETENCIAL:

Art.8 LRJSP La delegació de competències, els encàrrecs de gestió, la 
delegació de signatura i la suplència NO SUPOSEN L’ALTERACIÓ DE LA 

TITULARITAT de la competència, tot i que sí la dels elements 
determinants del seu exercici que es preveuen en cada cas.



SUPLÈNCIA

• La suplència es preveu per als supòsits poden ser suplerts

temporalment en els supòsits de vacant, absència o malaltia, així

com en els casos en què s’hagi declarat la seva abstenció o

recusació. (art. 13 LRJSP).
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els titulars dels òrgans administratius poden ser suplerts temporalment en 
els supòsits de vacant, absència o malaltia, així com en els casos en què 

s’hagi declarat la seva abstenció o recusació

La suplència no implica l’alteració de la competència, i perquè sigui vàlida no cal 
publicar-la.
En les resolucions i els actes que es dictin mitjançant suplència, s’ha de fer constar 
aquesta circumstància i s’ha d’especificar el titular de l’òrgan en la suplència del 
qual s’adopten i qui està exercint efectivament aquesta suplència.

Extensió del règim de suplència en supòsits que s’hagi declarat l’abstenció o 
recusació 



DELEGACIÓ DE SIGNATURA

La Llei també regula la delegació de signatura, la qual no significa l’alteració
de la competència, atès que es limita a aquesta actuació material. La
delegació de signatura exigeix que en els actes firmats per delegació es faci
constar l’autoritat de procedència (art. 12 LRJSP).

ABANS DEIA no pot aplicar-se en les resolucions de 
caràcter sancionador . ARA NO 

• Art 11 de la 26/2010 LRJPACat “5. Els actes signats per autorització de signatura
han d’incloure, al davant d’aquesta, les paraules “per autorització” i la
identificació del titular o la titular de l’òrgan que l’autoritza; a continuació, la
denominació de l’òrgan autoritzat, i, finalment, la data de la resolució
d’autorització.

• 6. L’autorització de signatura és vàlida i eficaç sense necessitat de publicar-la en
el diari o butlletí oficial corresponent ni de notificar-la a les persones
interessades.”
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En les resolucions i els actes que se signin per delegació s’ha de fer constar 
aquesta circumstància i l’autoritat de procedència.



ENCÀRREC DE 
GESTIÓ

• L’encàrrec de gestió permet encomanar la realització d’activitats de

caràcter material O tècnic (ABANS DEIA o de serveis) a òrgans o

entitats de la mateixa o d’una altra administració. L’encàrrec no afecta els

elements substantius de l’exercici de la competència, per la qual cosa

correspon a l’òrgan que el realitza dictar totes les resolucions jurídiques

que siguin necessàries (art. 11 LRJSP).
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Pot ésser encarregada a altres òrgans,
organismes o entitats públiques de la
mateixa administració o d’una altra de
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es
tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-
la a terme.

ENCOMANDA DE GESTIÓ. En aquest sentit hi ha una gran 
novetat en la nova Llei. L’article 11 de l’LPAC regula les 
encomandes de gestió i el seu apartat 5 exceptua del seu 
règim les activitats que hagin de recaure sobre persones 
físiques o jurídiques de dret privat, ajustant-se en aquest 
cas a allò que determini la legislació corresponent sobre 
contractes administratius. 



ENCÀRRECS DE GESTIÓ
L’art11 de la Llei 40/2015
Defineix que és encàrrecs de gestió com:
La realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència 
dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a
altres òrgans o entitats de dret públic de la mateixa Administració o 
d’una altra, sempre que entre les seves competències estiguin aquestes 
activitats, per raons d’eficàcia o quan no es posseeixin els mitjans tècnics idonis 
per exercir-les.

Els encàrrecs de gestió no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels 
contractes regulats a la legislació de contractes del sector públic. En aquest cas, 
la seva naturalesa i règim jurídic s’ha d’ajustar al que preveu aquesta.

L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la 
competència ni dels elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat 
de l’òrgan o entitat que l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter 
jurídic que donin suport o en els quals s’integri l’activitat material concreta 
objecte d’encàrrec.
En tot cas, l’entitat o òrgan encomanat té la condició d’encarregat del 
tractament de les dades de caràcter personal a les quals pugui tenir 
accés en execució de l’encàrrec de gestió, i li és aplicable el que disposa la 
normativa de protecció de dades de caràcter personal.

HA DESAPAREGUT EL 
CONCEPTE SERVEIS



ENCÀRRECS DE GESTIÓ
LA FORMALITZACIÓ DELS ENCÀRRECS DE GESTIÓ S’HA D’AJUSTAR a les 
regles següents:

Quan l’encàrrec de gestió s’efectuï entre òrgans administratius o entitats de dret 
públic PERTANYENTS A LA MATEIXA ADMINISTRACIÓ, s’ha de formalitzar en 
els termes que estableixi la seva normativa pròpia i, si no n’hi ha, per acord exprés 
dels òrgans o entitats de dret públic intervinents. En tot cas, l’instrument de 
formalització de l’encàrrec de gestió i la seva resolució s’ha de publicar, per assolir 
eficàcia, al «Butlletí Oficial de l’Estat», al butlletí oficial de la comunitat autònoma o 
al de la província, segons l’Administració a què pertanyi l’òrgan que efectua 
l’encàrrec.

Cada Administració pot regular els requisits necessaris per a la validesa d’aquests 
acords que han d’incloure, almenys, una menció expressa de l’activitat o activitats 
que afectin, el termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió encomanada.

Quan l’encàrrec de gestió s’efectuï entre òrgans i entitats de dret públic 
D’ADMINISTRACIONS DIFERENTS, s’ha de formalitzar mitjançant la 
signatura del conveni corresponent entre elles, que s’ha de publicar al 
«Butlletí Oficial de l’Estat», al butlletí oficial de la comunitat autònoma o al 
de la província, segons l’Administració a què pertanyi l’òrgan que efectua 
l’encàrrec,.

excepte en el cas de la gestió ordinària dels serveis de les comunitats 
autònomes per part de les diputacions provincials o, si s’escau, cabildos 

o consells insulars, que es regeix per la legislació de règim local



ENCARREC DE GESTIÓ
• Instrument dirigit, principalment, a 

millorar l'organització i el funcionament 
de la gestió administrativa. 

• La LRJPAC circumscriu la possibilitat 
d'encarregar la realització de 
determinades activitats materials 
únicament quan es presentin 
“razones de eficacia o cuando no se 
posean los medios materiales para su 
desempeño”. caràcter restrictiu que ha 
de presidir el seu exercici.  

• Les raons d'eficàcia o la manca de 
mitjans tècnics “idonis" a què es 
refereix l'article 11.1 de la LRJSPC ens 
remeten a conceptes jurídics 
indeterminats, 

• L'encàrrec es formalitzi únicament a 
favor d'aquelles entitats que disposin 
dels mitjans tècnics i de gestió 
necessaris per a portar a terme 
correctament l'encàrrec assignat.

• L’encàrrec de gestió no ha d'entendre's 
com un mecanisme a disposició de les 
Administracions Públiques de caràcter 
completament discrecional i aplicable a 
qualsevol supòsit, sinó que hauria de 
poder-se justificar en dades 
objectives, derivades de la major 
capacitació tècnica, econòmica o 
personal de l'entitat encarregada, 

• El caràcter temporal de l'encàrrec, un 
dels aspectes que han de constar 
necessàriament en els acords o convenis a 
través dels quals es formalitzi l'encàrrec de 
gestió és el seu termini de vigència (art. 
15.3 i 15.4 LRJPAC)

• L’encàrrec de gestió s'ha vingut configurant 
com una relació jurídica de caràcter 
bilateral, en el sentit que, necessàriament, 
han d'intervenir sempre dues parts 
diferenciades: aquella que realitza 
l'encàrrec (encarregant) i aquella que es 
compromet a dur-lo a terme (encarregat)



ENCARREC DE GESTIÓ
• Recau únicament sobre activitats de caràcter administratiu, és a dir, 

activitats vinculades normalment al gir o tràfic especial de l'Administració 
Pública, materials tècniques (no polític, ni legislatiu...) no a l'adopció d'actes o 
resolucions de caràcter decisori amb eficàcia jurídica ad extra o que puguin 
vincular jurídicament l'Administració titular de la competència. 

• Quedarien fora també de la nostra concepció de l'encàrrec de gestió aquells 
supòsits en els que una de les parts es compromet únicament a prestar ajuda 
financera a una altra entitat (subvencions)

• L’ENCARREC derivat del caràcter material implícit en l'activitat encarregada, 
que exigeix a l'encarregat una actitud dinàmica, de gestió o execució de 
determinades actuacions alienes, hem d'excloure tots aquells supòsits de 
convenis o acords entre Administracions que contenen simplement 
compromisos genèrics d'actuació o meres declaracions d'intencions, però sense 
concretar la realització de tasques de caràcter administratiu.  Com també la 
cessió per ha usos  d’edificis... O que les parts no assumeix la realització de 
cap tipus de prestació material o tècnic a favor de l'altra



ENCARREC DE GESTIÓ

• En qualsevol cas, el compliment de l'encàrrec s'ha de realitzar de la manera i en el 
temps previst a l'instrument de formalització de l'encàrrec de gestió; així com 
d'acord amb les instruccions que dicti l'Administració encarregant.

• Possibilitat DE REVOCAR l'encàrrec com a conseqüència de la pèrdua de la 
capacitat gestora per part de l'entitat encarregada. En efecte, si configurem 
l'exigència de mitjans tècnics o de gestió necessaris com un pressupòsit essencial 
de la relació d'encàrrec, hem d'entendre també que la seva pèrdua donaria lloc a 
una causa d'ineficàcia sobrevinguda de la mateixa. 



• No totes les funcions poden ser 
objecte de delegació. Però si poden 
ser objecte d'encàrrec de gestió

• Només es poden delegar les 
que la llei permet.

• L'encàrrec de gestió l'ens 
encomanat no actua en nom i 
representació de l'ens ordinari, 
sinó que es limita 
simplement a dur a terme la 
gestió de les tasques 
encarregades, quedat seva 
actuació constreta als 
termes ressenyats en el 
conveni concertat.

L'encàrrec és més la realització d'activitats que l'exercici de potestats. Perquè no 
SUPOSA cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici, limitant-se a activitats de caràcter material o 
tècnic i a actuacions burocràtiques i sense eficàcia jurídica ad extra. Sent 
responsabilitat de l'òrgan o Entitat encomana DICTAR els actes o les resolucions de 
caràcter jurídic donin suport o en els quals s'integri la concreta activitat material 
objecte de l'encàrrec.



DELEGACIÓ/ENCARREC DE 
GESTIÓ

• Delegació = poden ser objecte de 
delegació totes aquelles competències 
que no es prohibeixin taxativa i 
expressament per llei

• Encomana de gestió es redueix 
a l'auxili material o prestació 
d'òrgans

Tenen en comú en què ambdues sorgeixen d'una relació convinguda 
voluntàriament acceptada per les dues parts



CONCESSIÓ

 La concessió. Implica transferència 
de l'exercici o gestió del servei.

 Normalment implica una relació 
entre l'Administració Publica titular -
concedent i un particular 
concessionari.

 Fa referència a la modalitat de gestió 
indirecta.

 Sotmesa a la legislació de 
contractes.

 S'atorga mitjançant un procediment 
de licitació publica.

 Concessió està constituït per aquells 
serveis públics que tinguin un 
contingut econòmic que els faci 
susceptibles d'explotació per 
empreses particulars.

 Encomana de gestió es limita a 
l'encàrrec d'activitats de caràcter 
material o  tècnic.

 Exigeix tenir lloc en el terreny de les 
relacions publiques, en les que no 
pot tenir presència el particular.

 Fa referència a la modalitat de 
gestió directa.

 No representa una modalitat de 
contractació publica. I fa de manera 
directa mitjançant la celebració d'un 
conveni de caràcter públic.

 L'encàrrec de gestió aquesta ve 
motivada per la consecució de la 
major eficàcia administrativa o a la 
manca de mitjans idonis per a 
l'exercici de l’activitat objecte 
d'encàrrec, sense que tingui 
intervenció la possibilitat d'obtenir 
cap benefici econòmic.

ENCARREC DE GESTIÓ



 ASPECTE FISCAL 

• IVA, la llei de l’impost sobre Valor Afegit declara la NO 
subjecció a aquest tribut de les activitats 
desenvolupades pels ens públics en règim de gestió 
DIRECTA, com resulta  L’ENCARREC DE GESTIÓ (en 
no existir activitat empresarial)

• L'art. 7.9 de la Llei IVA diu que les concessions 
administratives no queden subjectes a aquest impost 
excepte les que tinguin per objecte la cessió del 
dret a utilitzar immobles o instal·lacions en ports o 
aeroports, si bé aquests actes A LES CONCESSIONS 
ADMINISTRATIVES queden subjectes al Impost sobre 
transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats. 

• El conveni que materialitza l'encàrrec de gestió NO 
ESTÀ subjecte a la tributació de l'Impost sobre TPAD



L’ACTE ADMINISTRATIU. ELEMENT 
OBJECTIU

 1.Fi: Tot acte administratiu es dicta sempre perseguint un fi d’interès
públic, però, alerta perquè quan ens referim al fi de l’acte administratiu
no ens referim al fi genèric sinó que a més a més ens referim al fi concret.
Tot acte administratiu persegueix un fi concret (art.34.2 LPAC) perquè a
l’Administració quan se li atribueix potestat persegueix una finalitat
concreta.

“El contingut dels actes s’ha d’ajustar al que disposa l’ordenament jurídic i
s’ha de determinar i adequar a les seves finalitats”

 Si l’Administració dicta un acte administratiu perseguint una
finalitat diferent a la que li és pròpia incorrerà en un vici de
desviació de poder.
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L’ACTE ADMINISTRATIU. ELEMENT 
OBJECTIU

• 2.Causa: És la raó, el motiu, el pressupòsit de fet en virtut del qual
l’Administració dicta l’acte administratiu.

• 3.Contingut: Consisteix sempre en una manifestació que pot ser de
voluntat, de coneixement, de judici o desig.

• Al marge d’aquest contingut genèric segons l’art.34.2 LPAC el contingut ha de
complir amb una sèrie de requisits:

-ha de ser adequat a l’OJ.

-ha de ser possible i en aquest sentit l’art.47 LPAC ens diu que són nuls els
actes de contingut impossible.

-ha de ser lícit.

-ha de ser determinat o determinable.

-i ha de ser idoni per aconseguir els objectius que l’acte persegueix.

• 4.Objecte: És la realitat sobre la que recau l’acte
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1.Procediment:
• Tot acte administratiu ha de ser fruit del corresponent procediment

previ, fins a tal punt és així que l’art.47 LPAC disposa que seran nuls
de ple dret els actes administratius dictats prescindint total o
absolutament del procediment. L’exigència taxativa es deriva de
l’art.53.1 CE, és una garantia dels drets del ciutadà.

2.Forma:
• Ens referim a la manera d’exteriorització de l’acte. La regla general

és la forma escrita través de mitjans electrònics encara que l’art.36
LPAC permet altres formes de l’acte administratiu sempre que la
naturalesa de l’acte ho permeti o exigeixi una altra forma més
adequada d’expressió i constància.
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ELEMENT FORMAL DE L’ACTE



3.Motivació:
• Motivar un acte administratiu consisteix en explicar les raons per les

quals s’ha dictat un acte administratiu amb un determinat contingut i
no amb un altre.

• En l'art. 35 del nou text legal; dit precepte enumera aquells actes que
requereixen de motivació, "amb succinta referència de fets i fonament
de dret".(En relació amb la Llei anterior, en el nou text legal s'amplia la
tipologia d'actes que requereixen motivació)
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ELEMENT FORMAL DE L’ACTE

CANVIS EN L’OBLIGACIÓ DE MOTIVACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS (LPACA, art. 
35. 1...” e) Els acords d’aplicació de la tramitació d’urgència, d’ampliació de terminis i de 
realització d’actuacions complementàries.
f) Els actes que rebutgin proves proposades pels interessats.
g) Els actes que acordin la terminació del procediment per la impossibilitat material de 
continuar-lo per causes sobrevingudes, així com els que acordin el desistiment per 
l’Administració en procediments iniciats d’ofici.
h) Les propostes de resolució en els procediments de caràcter sancionador, així com els actes 
que resolguin procediments de caràcter sancionador o de responsabilitat patrimonial” 



LA MOTIVACIÓ.Art.35 LPAC
De l’art.35 LPAC se’n deriva que:- no tots els actes han de ser motivats,
únicament han d’estar motivats els actes que s’enumeren en el propi
article. No obstant, dins d’aquesta llista hi ha una clàusula que té una vocació
expansiva molt accentuada. Art. 35.1 a ) actes que limiten els interessos
legítims o drets subjectius.

- La motivació no té perquè ser particularment detallada, en aquest sentit
l’art.35,1 ens diu que la motivació ha de ser succinta (breu) en referència
als fets i als fonaments de dret. El TS ha interpretat l’expressió “succinta en
referència als fets i als fonaments de dret” com ha de ser la suficient perquè
l’interessat pugui conèixer els motius pels quals s’ha dictat aquest acte
administratiu i per tant pugui defensar-se.

La falta de motivació implica l’anul·labilitat de l’acte, només en
aquells supòsits en que impliqui una real indefensió de l’interessat.

Lleis 39 i 40/2015 49
0



LA MOTIVACIÓ.Art.35 LPAC

• On ha d’estar la motivació? La motivació de l’acte ha d’estar en la
resolució? No necessàriament.

• El TS admet la motivació “per relationem” o “in aliunde”, és a dir, que la
resolució no inclogui els motius i remeti a altres documents o a informes,
dictàmens a efectes de motivació. Quan s’utilitza s’haurà d’incloure el
text de l’acte que s’utilitza com a referència.

• Es parla del símptoma de la devolució de la motivació :La
jurisprudència admet la subsanació a posteriori de la motivació,
significa que admet que l’Administració doni a conèixer els seus motius o
raons després d’haver dictat l’acte.
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NOVETATS EN LA LLEI:
inderogabilitat

• La inderogabilitat singular suposa que les resolucions administratives de caràcter 
particular no poden vulnerar el que estableix una disposició de caràcter 
general, encara que aquelles siguin procedents d'un òrgan d'igual o superior 
jerarquia al qual va dictar la disposició general (art. 37.1 de la Llei 39 / 2015).

• Les normes i els actes dictats pels òrgans de les administracions públiques en 
l'exercici de la seva pròpia competència HAN DE SER OBSERVADES per la 
resta dels òrgans administratius, encara que no depenguin jeràrquicament entre 
si o pertanyin a una altra administració (art. 39.4 de la Llei 39/2015).
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L’EFICÀCIA DE L’ACTE 
ADMINISTRATIU:

Consisteix en la producció dels efectes que li són propis. Es important distingir la
validesa de l’eficàcia de l’acte.

Supòsits en que parlem d’eficàcia demorada de l’acte administratiu:
- quan així ho exigeixi el contingut de l’acte.
- quan l’acte hagi de ser notificat.
- quan l’acte hagi de ser publicat.
- quan la resolució hagi de ser aprovada pel superior jeràrquic.

La immensa majoria d’actes han de ser notificats fet que implica que en la pràctica
la regla general sigui l’eficàcia demorada.
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L’ACTE ADMINISTRATIU: LA INVALIDESA DE 
L’ACTE ADMINISTRATIU.

• - Nul·litat i anul·labilitat: La validesa és una qualitat interna de l’acte que
consisteix exclusivament en la seva conformitat amb el dret. Un acte és
vàlid quan és acord a l’OJ.

• La Llei 39/2015 LPAC estableix la presumpció de validesa de l’acte
administratiu (art.39.1): els actes administratius es presumeixen vàlids des
del moment en que es dicten. ((És una presumpció iuris-tantum (admet
prova en contra i per tant es pot demostrar que un acte administratiu que
es presumeix vàlid no ho és)) “i produeixen efectes des de la data en què
es dictin, llevat que aquests disposin una altra cosa”
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IMPUGNACIÓ/REVISIÓ I RECURSOS

 Els actes administratius dels ens locals són immediatament executius, llevat
d'aquells supòsits en què una disposició legal estableix el contrari o quan llur
eficàcia resta suspesa d'acord amb la llei. Art.171 DL.2/2003, art.51 LRBRL, els
arts 38,39,98,108 i 117 de la LPAC art.122 LRJCA i art. 208 ROF, i Títol V Llei
26/2010
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Hem de diferenciar:

REVISIÓ DELS ACTES PER LA PRÒPIA ADMINISTRACIÓ.
RECURSOS CONTRA ELS ACTES ADMINISTRATIU.
IMPUGNACIÓ PER PART DEL REGIDOR I
IMPUGNACIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ.



EL PODER DE REVISIÓ D’OFICI DE 
L’ADMINISTRACIÓ SOBRE EL SEUS 

PROPIS ACTES.
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EL PODER DE REVISIÓ D’OFICI DE 
L’ADMINISTRACIÓ SOBRE EL SEUS PROPIS ACTES.

En l’àmbit del Dret Administratiu se li reconeix, el poder de tornar sobre els
seus propis actes, es coneix com el poder de revisió d’ofici. En virtut d’aquest
poder l’Administració, pot revisar actes que ja ha adoptat amb l’objecte
d’anul·lar-los.

DL 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, en l’art.173.1 ”Els ens locals poden revisar llurs disposicions, 
actes o acords en els termes establerts per la legislació reguladora del 
procediment administratiu comú, sens perjudici de supòsits específics 
establerts per la legislació bàsica de règim local.
2 Els és igualment aplicable la legislació reguladora del procediment
administratiu comú en matèria d'invalidesa dels actes i dels acords i de
silenci administratiu. En el mateix sentit esta regulat art. 53 LRBRL i art. 218
ROF”

Les causes que porten a l’Administració a utilitzar aquest poder són:
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- QUE L’ADMINISTRACIÓ CONSTATI DESPRÉS D’HAVER DICTAT UN ACTE, QUE 
AQUEST ÉS IL·LEGAL.

- QUE L’ADMINISTRACIÓ CONSIDERI QUE AQUELL ACTE JA NO SATISFÀ 
L’INTERÈS PÚBLIC.



L’acte administratiu. EL PODER DE REVISIÓ 
D’OFICI DE L’ADMINISTRACIÓ SOBRE EL 

SEUS PROPIS ACTES.

• La base de la revisió d’ofici que està regulada en els arts.106-111 de la
Llei 39/15 LPAC.
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- revisió d’ofici dels actes nuls de ple dret art. 106
- revisió d’ofici dels actes anul·lables art. 107
- revocació art. 109,1
- rectificació d’errors art. 109.2



• Article 110. Límits de la revisió.

• Les facultats de revisió que estableix aquest capítol no es poden exercir 
quan, per prescripció d’accions, pel temps transcorregut o per 
altres circumstàncies, el seu exercici sigui contrari a l’equitat, a la 
bona fe, al dret dels particulars o a les lleis.

LÍMITS DE LA REVISIÓ
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CONTRARI A L’EQUITAT, A LA BONA 
FE, AL DRET DELS PARTICULARS O A 

LES LLEIS.



LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE LA 
NUL·LITAT O ANUL·LABILITAT DELS 

ACTES.

• Article 49.LPAC

• 1. La nul·litat o anul·labilitat d’un acte no implica la dels successius en el 
procediment que siguin independents del primer.

• 2. La nul·litat o anul·labilitat en part de l’acte administratiu no implica la de 
les seves parts independents d’aquella, llevat que la part viciada tingui 
tanta importància que sense aquesta l’acte administratiu no s’hauria dictat
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ÒRGAN COMPETENT PER A LA 
REVISIÓ D'OFICI

L'art. 106 LPAC no indica quin òrgan de l'entitat local -i en concret de
l'Ajuntament -serà el competent per iniciar el procediment de revisió d'ofici. Si
anem a la LRBRL l'art. 110 ens indica que correspon al Ple de la Corporació la
declaració de nul·litat de ple dret i la revisió dels actes dictats en via de gestió.
La doctrina majoritària opina que la competència per a la revisió d'ofici
correspon al Ple de la Corporació.
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Article 37.LPAC Inderogabilitat singular.

1. Les resolucions administratives de caràcter particular no poden vulnerar 
el que estableix una disposició de caràcter general, encara que aquelles 
procedeixin d’un òrgan de jerarquia igual o superior al que va dictar la 
disposició general.

2. Són nul·les les resolucions administratives que vulnerin el que 
estableix una disposició reglamentària, així com les que incorrin en 
alguna de les causes que recull l’article 47.

Lleis 39 i 40/2015 50
2

1. REGLA GENERAL: els actes administratius contraris a 
l'ordenament jurídic són ANUL·LABLES, i només excepcionalment
seran NULS DE PLE DRET.

2. Nul·litat de les disposicions administratives o reglaments (art. 47.2 
LPAC). En el cas dels reglaments, la regla general és la 
NUL·LITAT DE PLE DRET.



NOVETATS

L’article 35, al relacionar quins actes administratius han de ser 
MOTIVATS, que també ho hauran de ser “els que resolguin
procediments de revisió d’ofici de disposicions o actes administratius, 
recursos administratius i procediments d’arbitratge i ELS QUE 
DECLARIN LA SEVA INADMISSIÓ.” (evidentment quan es parla de 
revisió d’ofici també s’inclouen els altres supòsits de la declaració de 
lesivitat i de la revocació).
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MOTIVAR quan resolguin 
procediments de revisió d’ofici de 

disposicions o actes administratius, 
recursos administratius 



LA REVISIÓ D’OFICI 
D’ACTES NULS
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LA REVISIÓ D’OFICI D’ACTES NULS

• S'ha de tenir en compte que l'exercici de la potestat de revisió
d'ofici per part dels poders públics, és un remei extraordinari que
NOMÉS S'HA D'UTILITZAR QUAN no és possible recórrer a
qualsevol altre sistema d'actuació revisora   [Dictamen del
Consell d'Estat 981 / 2005 de 28 de juliol i STS de 17 de gener de
2006].

• El procediment a seguir serà el que regula l'art. 106 LPAC, que
distingeix entre la revisió d'ofici de disposicions administratives i la
revisió d'ofici dels actes administratius; admetent en aquest últim
cas la iniciativa de les persones interessades.
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LA REVISIÓ D’OFICI D’ACTES NULS.
Els supòsits d’actes administratius nuls de ple dret es troben 
enumerats taxativament a l’article 47.1 de la LPAC. Es pot dir 

que constitueixen un numerus clausus.

1. Hi ha d’haver un vici de nul·litat de ple dret art. 47 LPAC.

2. Hi ha d’haver un acte administratiu que pot ser favorable i també
desfavorable.

3. Que l’acte sigui ferms en via administrativa (és aquell acte contra
el qual ja no hi cap, cap tipus de recurs).

4. Els actes nuls de ple dret no adquireixen fermesa i no es poden
convalidar

1. Hi ha d’haver un vici de nul·litat de ple dret art. 47 LPAC.

2. Hi ha d’haver un acte administratiu que pot ser favorable i també
desfavorable.

3. Que l’acte sigui ferms en via administrativa (és aquell acte contra
el qual ja no hi cap, cap tipus de recurs).

4. Els actes nuls de ple dret no adquireixen fermesa i no es poden
convalidar
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Cal dir que l’acte nul de ple dret no es pot convalidar, és a dir, no es pot 
“corregir” el defecte per fer-lo eficaç. La convalidació només opera en els 

casos d’actes anul·lables. El consentiment de la persona afectada tampoc no 
pot reparar o convalidar l’acte nul. 



Els actes administratius són nuls de ple dret quan es produeix algun dels
supòsits següents (art.47.1de la LPAC):
Actes que lesionen els drets i les llibertats susceptibles d'empara
constitucional. Aquests drets són els que recullen els art. 14 a 29 de la CE, i
també el dret a l'objecció de consciència (art. 30.2 de la CE).
Actes dictats per un òrgan manifestament incompetent per raó de la
matèria o del territori.
Actes que tenen un contingut impossible.
Actes constitutius d'infracció penal o dictats com a conseqüència seva.
Actes dictats amb omissió total i absoluta del procediment legalment
establert o de les regles essencials per a la formació de la voluntat dels
òrgans col·legiats. L'omissió total i absoluta del procediment legalment establert
s'ha d'entendre com la d'aquells tràmits essencials integrants d'un procediment
determinat, sense els quals aquest procediment no seria identificable.
Actes, expressos o presumptes, contraris a l'ordenament jurídic, pels quals
s'adquireixen facultats o drets quan no es tenen els requisits essencials
per a la seva adquisició.
Qualsevol altre que s'estableixi en una disposició de rang legal .
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LA REVISIÓ D’OFICI D’ACTES NULS.
Procedeix contra actes (art. 102.1 LAP) i reglaments (art. 102.2 

LAP).

1.- Pot iniciar-se d’ofici o a instància de part.(( a) Iniciació, en el cas
dels actes administratius, "per iniciativa pròpia" o "a sol·licitud de
l'interessat". [Però la revisió d'ofici dels reglaments només cal a
iniciativa de la pròpia Administració i no a sol·licitud de l'interessat (art.
102.2 LPAC)]. La sol·licitud a instància de l'interessat es coneix com
"acció de nul·litat". Pot donar lloc a un tràmit d'inadmissió quan la
sol·licitud no tingui manifestament de fonament o s'haguessin
desestimat anteriorment altres sol·licituds similars (art. 102.3 LPAC)).

1.- Pot iniciar-se d’ofici o a instància de part.(( a) Iniciació, en el cas
dels actes administratius, "per iniciativa pròpia" o "a sol·licitud de
l'interessat". [Però la revisió d'ofici dels reglaments només cal a
iniciativa de la pròpia Administració i no a sol·licitud de l'interessat (art.
102.2 LPAC)]. La sol·licitud a instància de l'interessat es coneix com
"acció de nul·litat". Pot donar lloc a un tràmit d'inadmissió quan la
sol·licitud no tingui manifestament de fonament o s'haguessin
desestimat anteriorment altres sol·licituds similars (art. 102.3 LPAC)).
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PROCEDIMENT:

L’òrgan competent per a la revisió d’ofici POT ACORDAR MOTIVADAMENT LA 
INADMISSIÓ a tràmit de les sol·licituds formulades pels interessats, sense 
necessitat de sol·licitar el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu de la 
comunitat autònoma, QUAN AQUESTES NO ES BASIN en alguna de les causes de 
nul·litat de l’article 47.1 o manifestament no tinguin fonament, així com en el supòsit 
que s’hagin desestimat pel que fa al fons altres sol·licituds substancialment iguals.

INADMISSIÓ



2.- No està subjecte a termini. (és a dir, pot realitzar-se "en qualsevol
moment". No obstant això, nos possible exercitar-la quan pel temps
transcorregut o per altres circumstàncies, el seu exercici resulta contrari a
l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis (art. 106LAP). STS
23 octubre 2000 (Arz. 9001): es denega la procedència d'una acció de
nul·litat 4 anys posterior a l'atorgament d'una concessió per la "reacció en
cadena" que hauria provocat, en nom de la seguretat jurídica.)

3.- S’exigeix que es doni audiència a l’interessat.
4.- És necessari informe preceptiu i vinculant de la Comissió Jurídica

Assessora (l’art.72 Llei 26/2010 LRJPACat parla de la revisió
d’ofici d’actes nul de ple dret i de disposicions reglamentàries)

2.- No està subjecte a termini. (és a dir, pot realitzar-se "en qualsevol
moment". No obstant això, nos possible exercitar-la quan pel temps
transcorregut o per altres circumstàncies, el seu exercici resulta contrari a
l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis (art. 106LAP). STS
23 octubre 2000 (Arz. 9001): es denega la procedència d'una acció de
nul·litat 4 anys posterior a l'atorgament d'una concessió per la "reacció en
cadena" que hauria provocat, en nom de la seguretat jurídica.)

3.- S’exigeix que es doni audiència a l’interessat.
4.- És necessari informe preceptiu i vinculant de la Comissió Jurídica

Assessora (l’art.72 Llei 26/2010 LRJPACat parla de la revisió
d’ofici d’actes nul de ple dret i de disposicions reglamentàries)
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PROCEDIMENT:



LA REVISIÓ D’OFICI D’ACTES 
NULS

5.- La declaració de nul·litat produeix efectes EX TUNC. Pot produir-se
perjudicis, i la Llei 39/2015 estableix que en la pròpia resolució del
procediment de revisió d’ofici es podrà fixar la indemnització que
correspon a l’interessat.

6.- El termini per resoldre i notificar aquesta resolució de revisió es de 6
mesos (abans era 3)i si s’incompleix els efectes és la CADUCITAT.

STS 21 juliol 2003: l'Administració NO POT INSTAR UNA REVISIÓ
D'OFICI d'un acte quan les causes de nul·litat de ple dret ja hagin estat
plantejades i desestimades en un procés jurisdiccional decidit per sentència
ferma.

 Si el procediment s'ha iniciat a sol·licitud d'un interessat, es pot entendre 
desestimada per silenci administratiu.art.106,5 LPAC

5.- La declaració de nul·litat produeix efectes EX TUNC. Pot produir-se
perjudicis, i la Llei 39/2015 estableix que en la pròpia resolució del
procediment de revisió d’ofici es podrà fixar la indemnització que
correspon a l’interessat.

6.- El termini per resoldre i notificar aquesta resolució de revisió es de 6
mesos (abans era 3)i si s’incompleix els efectes és la CADUCITAT.

STS 21 juliol 2003: l'Administració NO POT INSTAR UNA REVISIÓ
D'OFICI d'un acte quan les causes de nul·litat de ple dret ja hagin estat
plantejades i desestimades en un procés jurisdiccional decidit per sentència
ferma.

 Si el procediment s'ha iniciat a sol·licitud d'un interessat, es pot entendre 
desestimada per silenci administratiu.art.106,5 LPAC
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PROCEDIMENT:

L'article 106.5 LPAC  ha ampliat de tres a sis 
mesos el termini de caducitat  del procediment de 
revisió d'ofici, i es manté que, si el procediment
s'hagués incoat a instància d'interessat, es pot 
entendre que el transcurs d'aquest  termini des 
de la sol·licitud de revisió de l'acte sense
dictar resolució expressa serà determinant de la 
desestimació per silenci, obrint-se el termini per 
a, si escau, interposar recurs contenciós-
administratiu.

NOVETAT!!!
Respecte a la revisió d’ofici d’actes o disposicions nul·les de 
ple dret s’estableixen dues modificacions:
d’una banda, se substitueix el termini actual de caducitat de 

tres mesos per un de sis mesos, unificant així els terminis de 
caducitat de la revisió d’ofici i de la declaració de lesivitat; 
i d’altra banda, es pot declarar la indemnització en el 
moment que es declara la revisió d’ofici. 



LA REVISIÓ D’OFICI 
D’ACTES ANUL.LABLES
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ANUL.LABILIDAD (art. 48 LAP)

TRES CAUSES BÀSIQUES D'ANUL·LABILITAT:

1. Qualsevol infracció de l'ordenament jurídic no compresa entre les 
causes de nul·litat.

2. Desviació de poder.
3. Les infraccions de procediment que donin lloc a la indefensió dels 

interessats.

Article 48. Anul·labilitat.
1. Són anul·lables els actes de l’Administració que incorrin en qualsevol 
infracció de l’ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder.
2. No obstant això, el defecte de forma només determina l’anul·labilitat 
quan l’acte no tingui els requisits formals indispensables per assolir el seu fi 
o doni lloc a la indefensió dels interessats.
3. La realització d’actuacions administratives fora del temps establert per 
a aquestes només implica l’anul·labilitat de l’acte quan així ho imposi la 
naturalesa del terme o termini
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1.-Hi ha d’haver un vici d’anul·labilitat art.48 LPAC
2.-Ha d’existir un acte administratiu però ha de ser FAVORABLE.
3.-La iniciació es a través d’acord d’incoació de l’òrgan competent, però hi ha
un termini que és de 4 anys des de que es va dictar l’acte.

4.- Com es tramita? Quan l’Administració ha de declarar la lesivitat de l’acte 
(art. 107.5 LPAC la declaració de lesivitat,l'adopta el Ple de la corporació). La 
declaració de lesivitat no és susceptible de recurs, si bé es pot notificar als 
interessats als mers efectes informatius.(Novetat, art. 107,2)
No és suficient amb que sigui anul·lable, a més a més, ha de ser 
perjudicial per l’interès general.
Es fonamental el tràmit d’audiència als interessats.
5.-Un cop declarada la lesivitat de l’acte la pròpia Administració l’impugna en
via del contenciós administratiu. Qui anul·la l’acte al final és un jutge.
6.-El procediment de declaració de lesivitat només pot iniciar-se d’ofici.
7.-La duració màxima del procediment de declaració de lesivitat és de 6
mesos des de l’acord d’incoació passat aquest produeix la caducat.
8. La declaració de lesivitat no és susceptible de recurs.

REVISIÓ D’OFICI DELS ACTES ANUL.LABLES. Art.107
DECLARACIÓ DE LESIVITAT

NOVETATS: S’amplia la regulació de les declaracions de lesivitat 
d’actes anul·lables (article 107), ja que s’estableix que, sense 

perjudici del seu examen com a pressupòsit processal 
d’admissibilitat de l’acció en el procés judicial corresponent, la 

declaració de lesivitat NO SERÀ SUSCEPTIBLE DE RECURS, si 
bé es pot notificar als interessats, però només a efectes 

informatius



ANUL.LABILITAT
• Les administracions públiques poden impugnar davant l'ordre 

jurisdiccional contenciós-administratiu els actes favorables per als 
interessats que siguin anul·lables d'acord amb el que disposa l'art. 
48, prèvia la seva declaració de lesivitat per a l'interès públic 
(art. 107.1 de la Llei 39/2015) 
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L’art. 108 QUAN PARLA DE SUSPENSIÓ L’EXECUCIÓ DELS ACTES. 
Amplia i diu expressament QUE ES POT SUSPENDRE en la DECLARACIÓ DE 
LESIVITAT i quan aquesta l’execució pugui causar perjudicis de reparació impossible o 
difícil. 

ABANS res es preveia respecte a la possibilitat de suspendre l'eficàcia de l'acte declarat 
lesiu, de manera que, a diferència de la revisió d'ofici dels actes nuls de ple dret, no 
sembla que la declaració de lesivitat pogués estar acompanyada  de la suspensió 
administrativa de l'acte (raó per la qual l'Administració, en cas que ho considerés 
necessari i ajustat a dret, havia de sol·licitar la suspensió de l'òrgan jurisdiccional que 
conegui del recurs de lesivitat),

El nou article 108 LPAC també ha reconegut la possibilitat de suspendre 
l'execució en aquest supòsit de declaració de lesivitat.



AMB L’ANUL.LITAT HI POT JUGAR LA 
RETROACTIVITAT
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La retroactivitat implica l’anticipació de l’eficàcia de l’acte administratiu a un 
moment anterior al de la seva adopció. Està regulada a l’article 39.3 de la 
LPAC: 

«Excepcionalment, es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en 
substitució d’actes anul·lats, i, així mateix, quan produeixin efectes favorables a 
l’interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris existissin ja en la data a la 
qual es retrotregui l’eficàcia de l’acte i aquesta no lesioni drets o interessos 
legítims d’altres persones.» 

Així, d’acord amb la regulació de la LPAC, es podrà atorgar eficàcia retroactiva 
als actes administratius en aquests supòsits: 
a) Quan un acte administratiu sigui anul·lat i, en substitució d’aquest, se’n dicti 

un segon. Aquest segon, que serà de data posterior a la de l’acte administratiu 
anul·lat, pot retrotreure els seus efectes a la data en què fou dictat el primer 
dels actes administratius, que ha estat anul·lat. 

b) Un acte administratiu que produeix efectes favorables a la persona 
interessada, sempre que es produeixin els requisits següents: 
I. - Que els supòsits de fet necessaris existeixin ja en la data a la qual es 

retrotregui l’eficàcia de l’acte. 
II. - Que la retroactivitat no lesioni drets o interessos legítims d’altres 

persones. 



CONVERSIÓ I CONSERVACIÓ
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Article 50. CONVERSIÓ D’ACTES VICIATS.
Els actes nuls o anul·lables que, tanmateix, continguin els
elements constitutius d’un altre de diferent tenen els efectes
d’aquest.

Article 51. CONSERVACIÓ D’ACTES I TRÀMITS.
L’òrgan que declari la nul·litat o anul·li les actuacions ha de
disposar SEMPRE LA CONSERVACIÓ d’aquells actes i tràmits el
contingut dels quals s’hauria mantingut igual si no s’hagués
comès la infracció.



LA CONVALIDACIÓ
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La presumpció de validesa dels actes administratius es tradueix en un principi 
favorable a la conservació d’aquests que dóna lloc a la tècnica de la convalidació. 
Això significa que els actes administratius anul·lables poden ser convalidats per 
l’Administració, si s’esmenen els vicis que tenen (art. 52,1 LPAC). Són exemples 
d’això la convalidació d’un acte dictat per òrgan incompetent jeràrquicament 
perquè ha estat ratificat per l’òrgan superior, i la convalidació d’un acte en relació 
amb el qual mancava una autorització per l’atorgament de l’autorització per part 
de l’òrgan competent (art. 52.3 i 4). 

Els actes de convalidació només produeixen efectes des de la data en què es 
produeix la convalidació, si no és que es donen els supòsits que justifiquen 
l’atorgament d’una eficàcia retroactiva en els termes de l’article 39.3 (actes 
favorables). 



DIFERÈNCIES ENTRE NUL·LITAT DE PLE 
DRET I ANULABILIDAD
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1. Els seus efectes son diferents. La nul·litat de ple dret produeix EFECTES 
EX TUNC (des d'aleshores), és a dir, l'acte nul mai produeix efectes. En 
canvi, l'anul·labilitat produeix efectes EX NUNC (des d'ara), és a dir, a 
partir del moment en què es declara, sent vàlids els efectes produïts fins a 
aquest moment. [Ara bé, en tots dos casos estan subjectes a les regles 
sobre transmissibilitat d'efectes, art. 49 LPAC].

2. El procediment per a la declaració d'ofici és diferent, ja que la nul·litat 
de ple dret poden revisar per la mateixa Administració en qualsevol 
moment, a través del procediment de revisió d'ofici (art. 106 LPAC), 
mentre que la declaració de lesivitat d'actes anul·lables tenen  un termini 
de quatre anys (art. 107 LPAC).

3. Els actes nuls de ple dret no es poden  convalidar, mentre els actes 
anul·lables si són convalidables (art. 52 LPAC), amb alguna excepció (per 
exemple, l'omissió d'informes preceptius, segons l'art. 80.3 LPAC, STS de 
22 de febrer 1988). [No obstant això, tant els actes nuls com els 
anul·lables són susceptibles de conversió i conservació, arts. 50 i 51 
LPAC].



LEGALITAT 

OPORTUNITAT
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LA REVOCACIÓ:

 És fonamental un acte de gravamen o desfavorables,(és a dir una
sanció, tributari...)
Els actes desfavorables són obligatòriament revocables per motius de
legalitat.
Si es per raó d’oportunitat també poden ser revocats però amb
limitacions: art.109 Llei 39/15 LPAC.
 Quan no constitueixin dispensa o exempció no permesa per les lleis.
 Tampoc es podrà revocar l’acte quan la revocació sigui contrària al

principi d’igualtat a l’interès públic, o a l’OJ.

 Procediment: s’obra sempre d’ofici, l’art. 109 LPAC no exigeix cap tràmit
específic, perquè es beneficiarà a l’interessat.

 És fonamental un acte de gravamen o desfavorables,(és a dir una
sanció, tributari...)
Els actes desfavorables són obligatòriament revocables per motius de
legalitat.
Si es per raó d’oportunitat també poden ser revocats però amb
limitacions: art.109 Llei 39/15 LPAC.
 Quan no constitueixin dispensa o exempció no permesa per les lleis.
 Tampoc es podrà revocar l’acte quan la revocació sigui contrària al

principi d’igualtat a l’interès públic, o a l’OJ.

 Procediment: s’obra sempre d’ofici, l’art. 109 LPAC no exigeix cap tràmit
específic, perquè es beneficiarà a l’interessat.

La revocació dels actes de gravamen JA NO ES POT FER “en qualsevol 
moment”, sinó que es limita temporalment a la durada del termini de 

prescripció (art. 109.1)

mentre no hagi 
transcorregut 
el termini de 
prescripció, 

només els actes desfavorables i els actes de 
gravamen poden ser lliurement revocats.

novetat



LA RECTIFICACIÓ D’ERRORS MATERIALS, DE 
FET O ARITMÈTICS DELS ACTES 

ADMINISTRATIUS.

 La LPAC ens diu en l’art.109.2 que l’Administració d’ofici o a instància de part
pot rectificar en qualsevol moment els errors materials, aritmètics o de fet
que pugui haver en els seus actes administratius.

 L’Administració té tendència a abusar de la seva possibilitat de rectificar. El TS
ha posat fre a aquest abús i diu que la rectificació d’errors en cap cas pot
suposar una revisió, una anul·lació en cobert de l’acte. En aquest sentit la
rectificació d’errors en cap cas pot suposar un canvi en el sentit de l’acte, és a
dir, no pot convertir-se un acte favorable en desfavorable.
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EN QUALSEVOL MOMENT 



RECTIFICACIÓ D'ERRORS (art. 109.2 LPAC)

• Es tracta d'una rectificació d'errors materials (de fet o aritmètics) que 
llisquen en la redacció d'una decisió, però no els errors sobre el fons de 
la qüestió que hagin conduït a la presa d'una decisió inadequada. Els 
errors materials (simples equivocacions elementals de noms, dates, 
operacions aritmètiques, o transcripcions de documents) han de ser clars i 
patents en la mateixa resolució i detectables prima vista: no són 
esmenables els errors sobre el fons de la qüestió ni els de judici valoratiu o 
qualificació jurídica que hagin conduït a la presa d'una decisió inadequada. 
La rectificació ha de contemplarse de manera estrictament restrictiva.

• Hi ha error material quan l'acte rectificador té idèntic contingut dispositiu, 
substantiu i resolutori que l'acte rectificat; no n'hi ha si l'acte rectificador 
revoca materialment l'acte rectificat, que no subsisteix, sinó que dóna lloc a 
un de nou però assentat sobre bases diferents al rectificat. STS de 31 
d'octubre de 2000 (Arz.9045):

• No és un error material aquell la rectificació impliqui un judici valoratiu o 
representi clarament una alteració del sentit de l'acte; si la rectificació 
implica en realitat, un sentit i abast contrari o diferent de l’acte  originari, 
modificant el seu contingut en la descripció i valoració de dades, la 
rectificació es converteix en realitat en revocació.
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RECURSOS 
ADMINISTRATIUS
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Els recursos administratius: manteniment de l‘estatus quo, amb l'única 
rectificació de la regla del termini d'interposició dels recursos d'alçada i 
potestatiu de reposició en els casos de silenci administratiu, i la previsió de 
les causes d'inadmissió dels recursos
Desapareix  els terminis per interposar contra els actes presumptes –

NOVETATS

ALERTA!!!
L’error en la qualificació del recurs no vincula l’administració, que 
està obligada a tramitar-lo com correspon. Per exemple, si un administrat 
diu que formula al·legacions contra un acte definitiu demanant la seva 
anul·lació i se’n dedueix, per tant, el caràcter de recurs, caldrà tramitar-lo 
com a recurs. Si l’identifica com a recurs d’alçada, el que li correspon és el 
de reposició, i com a tal també es tramitarà.

És molt important informar correctament dels recursos que 
corresponen per a cada tipus d’acte a través de l’anomenat “peu de 
recursos” que han de contenir les notificacions. S’ha d’informar als 
destinataris dels actes que han de fer respecte dels recursos: els que s’hi 
poden interposar (reposició, alçada…), el caràcter (reposició potestatiu o 
obligatori), el termini per interposar-los i l’òrgan a qui s’han de dirigir (si és 
reposició el mateix òrgan, si és alçada el superior jeràrquic…).



NO CAP RECURS CONTRA

NO HI CAP RECURS CONTRA (art. 23.2, 33.2, 57, 96.3 i 107.2) 
L'acord que: 

• Resolgui sobre l'ampliació de terminis;

• El que declari l'aplicació de la tramitació d'urgència al 
procediment

• El d'acumulació.

• La desestimació de la sol·licitud per a la tramitació simplificat 
del procediment i 

• Contra la declaració de lesivitat d'actes anul·lables.
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RECORDAR:TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA (Art. 33.1) La tramitació 
d'urgència d'un procediment no suposa la reducció dels terminis per a la 
presentació de recursos.



RECURSOS ADMINISTRATIUS(112 a 125 
LPAC)

• Els recursos administratius són actuacions dels particulars en els quals se
sol·licita de l'Administració la revisió o revocació d'una resolució
administrativa o d'un acte de tràmit, si aquests decideix directa o indirectament
el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment,
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims,
perquè no es consideren acords amb l'ordenament jurídic o perquè estan
viciats de desviació de poder.

• “Contra les resolució de recursos o acte REITERATIU D’UN ALTRE acte
administratiu ferm i consentit, no procedeix la interposició de cap tipus
de recurs”.
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Actuacions dels particulars



QUE HA DE CONSTAR:
• Article 115 LPAC. 1. La interposició del recurs ha d’expressar:

• a) El nom i els cognoms del recurrent, així com la seva identificació personal.

• b) L’acte que es recorre i la raó de la seva impugnació.

• c) Lloc, data, signatura del recurrent, identificació del mitjà i, si s’escau, del lloc 
que s’assenyali als efectes de notificacions.

• d) Òrgan, centre o unitat administrativa al qual s’adreça i el seu codi 
d’identificació corresponent.

• e) Les altres particularitats exigides, si s’escau, per les disposicions específiques.

• 2. L’error o l’absència de la qualificació del recurs per part del recurrent no és 
obstacle per tramitar-lo, sempre que es dedueixi el seu caràcter vertader.

• 3. Els vicis i defectes que facin anul·lable un acte no poden ser al·legats 
pels qui els hagin causat.
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ÚS OBLIGATORI DE SIGNATURA (Art. 11.2.c) Serà necessari l'ús obligatori de 
signatura per a interposar recursos.



• En qualsevol cas, cal recordar que per a interposar recursos en 
nom d'una altra persona, cal acreditar la representació per mandat 
exprés de l'art. 5.3 LPAC. Així mateix cal destacar que la 
interposició de recursos constitueix un dels casos excepcionals que 
habilita les administracions públiques per requerir l'ús obligatori de 
signatura electrònica davant la regla general d'utilització dels 
mitjans d'identificació que preveu la Llei (art. 11 LPACAP aptdos . 1 
i 2). Si l'escrit d'interposició pateix d'algun d'aquests elements s'ha 
de requerir la seua esmena en els termes de l'art. 68 LPAC, tal com 
i va declarar expressament la STS de 23 de gener de 1998.
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QUE HA DE CONSTAR:
REPRESENTACIÓ (Art. 5.3)Quan s'actuï per mitjà de 
representant, haurà d'acreditar-la representació 
per interposar recursos



RESOLUCIÓ DEL RECURS

• La resolució del recurs s'ha de dictar en els termes de l'art. 88 LPAC. 
D'aquesta manera, i com a principal novetat de la norma és aplicable 
l'apartat quart d'aquest precepte que obliga que les resolucions es 
dictin electrònicament garantint la identitat de l'òrgan 
competent, així com l'autenticitat i integritat del document 
que es formalitzi.

• La LPAC (art. 88.3) manté, com a contingut propi de tota resolució, 
els recursos que contra la mateixa procedeixin, òrgan administratiu o 
judicial davant el qual s'han de presentar i el termini per a interposar-
los, sense perjudici que els interessats puguin exercitar qualsevol 
altre que estimin oportú. 
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RESOLUCIÓ DEL RECURS

• Resolució del recurs (art. 119 LPAC)

• Assenyala que la resolució del recurs pot consistir en l'estimació, total o parcial, 
o desestimació de les pretensions del recurrent o bé en la seva inadmissió, 
acordada en els supòsits assenyalats en l'art. 116 LPAC. En qualsevol cas, i 
amb independència del  pronunciament que contingui el recurs, la resolució del 
recurs haurà de ser motivada, amb succinta referència dels fets i fonaments 
de dret que la sustenten (art. 35.1.b) LPAC).
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NO ES TINDRÀ EN COMPTE

• L’art. 118 estableix que no es tindran en compte EN LA RESOLUCIÓ DELS 
RECURSOS, fets, documents o al·legacions de qui recorre quan, havent pogut 
aportar en el tràmit d'al·legacions no ho hagués fet, 

• Tampoc es pot sol·licitar la pràctica de proves quan la seva falta de 
realització en el procediment en el qual es va dictar la resolució objecte de 
recurs és imputable al recurrent. Es pretén amb això que no s'utilitzi la via del 
recurs administratiu com a remei per a esmenar la falta d'acreditació de fets 
que van poder haver-se provat amb ocasió del procediment originari. En 
qualsevol cas, entenem que el principi de bona fe administrativa obligarà les 
administracions a informar degudament als interessats amb ocasió de 
l'oferiment del tràmit de prova que en via de recursos no es podran sol·licitar 
la pràctica de proves quan la seva falta de realització fora imputable a 
l'interessat.

• En el tràmit d'audiència (art. 118) en el qual no es tindran en compte en la 
resolució dels fets i documents que el recurrent ha pogut aportar en el tràmit 
d'al·legacions i no ho hagi fet, ni es podrà sol·licitar la pràctica de proves que 
no s'hagin realitzat en el procediment si la causa és imputable a l'interessat.
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NOVETATS:CANVI EN ELS RECURSOS
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RECURSOS ADMINISTRATIUS.
• Vies de recurs, d’impugnació: (dos vies)

.

• Com s’articulen? La via administrativa és prèvia a la via judicial o contenciós
administratiu. Prèvia vol dir que no podem plantejar el recurs contenciós
administratiu si abans no hem esgotat la via administrativa. És a dir, primer
hem d’interposar el recurs administratiu.

• Vies de recurs, d’impugnació: (dos vies)

.

• Com s’articulen? La via administrativa és prèvia a la via judicial o contenciós
administratiu. Prèvia vol dir que no podem plantejar el recurs contenciós
administratiu si abans no hem esgotat la via administrativa. És a dir, primer
hem d’interposar el recurs administratiu.

- Via administrativa: en via administrativa recorrem davant de la 
mateixa Administració que va dictar l’acte.
- Via contenciós administratiu: és la via judicial, acudim als 
tribunals.
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NOVETAT LLEI 26/2010 en l’article 75 DISTINGEIS ENTRE:
POSAR FI A LA VIA ADMINISTRATIVA I
ACTES QUE EXHAUREIXEN LA VIA ADMINISTRATIVA

Fi de la via administrativa: Susceptible de RECURS DE REPOSICIÓ.

Els actes que exhaureixen la via administrativa: DIRECTAMENT EL
CONTENCIOS SENSE RECURS DE REPOSICIÓ

L’article 114 LPAC parla de posar FI O NO  a la VIA 
ADMINISTRATIVA.

Cal destacar que, en tot cas, el recurs administratiu es podrà 
interposar tant davant d'actes expressos com davant d'actes 
presumptes.
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RECORDAR QUE ELS ACTES DE TRÀMIT NO  
QUALIFICAT no procedeix interposar RECURS DE 

CAP TIPUS.

Per exemple
a) aprovació inicial de qualsevol expedient.
b) inici dels expedients sancionadors i disciplinaris.
c) requeriments d’esmena de defectes.
d) aprovació inicial i provisional dels instruments de planejament, o gestió

urbanística.

2.- En canvi, es consideren actes administratius qualificats, i per tant poden
ser objecte de recurs, els següents ( article 112.1 de la Llei 39/2015):

a) els que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte.
b) els que determinen la impossibilitat de continuar el procediment.
els que produeix indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos 
legítims de l’administrat

S’introdueixen com a novetat en les causes d’inadmissibilitat dels 
recursos, concretament en l’article 116:

la incompetència de l’òrgan;
la carència de legitimitat del recurrent; 
el fet de tractar-se d’un acte no susceptible de recurs;
el transcurs del termini per a la interposició del recurs; i 
que aquest manqui manifestament de fonament. 

CAUSES D’INADMISSIBILITAT DELS RECURSOS:
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Article 114. Fi de la via administrativa.
1. Posen fi a la via administrativa:
a) Les resolucions dels recursos d’alçada.
b) Les resolucions dels procediments a què es refereix l’article 
112.2.(reclamació, conciliació, mediació i arbitratge…)
c) Les resolucions dels òrgans administratius que no tinguin superior jeràrquic, 
llevat que una llei estableixi el contrari.
d) Els acords, pactes, convenis o contractes que tinguin la consideració de 
finalitzadors del procediment.
e) La resolució administrativa dels procediments de responsabilitat 
patrimonial, independentment del tipus de relació, pública o privada, 
de què derivi.
f) La resolució dels procediments complementaris en matèria 
sancionadora a què es refereix l’article 90.4.
g) Les altres resolucions d’òrgans administratius quan una disposició legal o 
reglamentària així ho estableixi.

NOVETAT: S’AMPLIA LA RELACIÓ D’ACTES DE L’ARTICLE 114 QUE POSEN 
FI A LA VIA ADMINISTRATIVA incloent les lletres e i f



 DL 2/2003 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en l’art. 172
diu: 1/ Contra els actes i els acords dels ens locals que posen fi a la via
administrativa, els interessats poden exercir les accions corresponents davant la
jurisdicció competent. No obstant això poden igualment interposar, amb caràcter
previ i potestatiu, recurs de reposició.

 DL 2/2003 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en l’art. 172
diu: 1/ Contra els actes i els acords dels ens locals que posen fi a la via
administrativa, els interessats poden exercir les accions corresponents davant la
jurisdicció competent. No obstant això poden igualment interposar, amb caràcter
previ i potestatiu, recurs de reposició.
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2/ Posen fi a la via administrativa les resolucions dels òrgans i les autoritats
següents:
a)Les del ple, les dels alcaldes o presidents, les de les Juntes de govern i les del 
gerent, llevat dels casos excepcionals en què la llei requereix l'aprovació ulterior 
d'una altra administració o quan és procedent la interposició de recurs en via 
administrativa, en els supòsits de delegació o assignació de competències.

b) Les de les autoritats i els òrgans inferiors en els casos en què resolen per 
delegació de l'alcalde o alcaldessa, president o presidenta o altres òrgans les 
resolucions dels quals posen fi a la via administrativa.

c) Les de qualsevol altra autoritat o òrgan, si una disposició legal ho estableix.

En el mateix sentit esta regulat en els arts. 52 LRBRL, arts 25 i ss de la LRJCA i 
els arts 209 i 210 ROF



• Al BOE núm. 309 de 26 de desembre de 2003 s'ha publicat la Llei orgànica
19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la Llei orgànica 6/ 1985, d'1
de juliol, del poder judicial.

En concret, i pel que fa a les administracions locals, es modifica la redacció
de l'article 8 que estableix quan els Jutjats contenciosos administratius
són competents per conèixer els recursos contenciosos que es
plantegin davant dels actes administratius dictats per les entitats
locals.

Aquesta reforma suposa un canvi molt important, ja que a partir d'ella, els
Jutjats contenciosos administratius passen a conèixer tots els recursos
contenciosos que es plantegin contra els actes dictats per les entitats locals.
A la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya només queden reservats els recursos contenciosos que
s'interposin contra les disposicions generals (reglaments i ordenances) i
planejament emanats de les entitats locals.
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JUTJAT / SALA CONTENCIOS ADMINISTRATIU



LES DISPOSICIONS GENERALS DELS 
ENS LOCALS

• NO HI CAP RECURS 
ADMINISTRATIU, hem d’anar 
DIRECTAMENT AL CONTENCIOS

• Reglaments; ordenances 
ordinàries, ordenances fiscals; 
pressupost; instruments de 
planejament derivat aprovats 
definitivament pels ajuntaments 
(plans parcials, plans especials, 
plans de millora urbana); 
ordenances d’urbanització i 
edificació; plantilla de funcionaris i 
laborals...
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Contra la present resolució, que posa fi a la 
via administrativa, podeu interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia 
següent de la seva publicació d’acord amb 
l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

Art.112, 3. Contra les disposicions administratives de caràcter general no 
es pot interposar cap recurs en via administrativa.
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ALGUNES NOTES A TENIR EN COMPTE RESPECTE DELS 
RECURSOS ADMINISTRATIUS:

• Es presenten davant el propi ajuntament i es resolen pel mateix 
ajuntament.

• A diferència dels recursos judicials, no és necessari comparèixer 
amb advocat ni procurador. Es pot formular directament pel propi 
interessat.

• Com que els òrgans administratius municipals ple / alcalde no estan 
jerarquitzats, és a dir, no depenen l’un de l’altre, pràcticament no hi té 
cabuda el recurs d’alçada, que s’interposa davant el superior 
jeràrquic. En canvi, és més habitual el de reposició, que s’interposa 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte.

• Entre administracions no es formulen, pròpiament, recursos 
administratius sinó un requeriment previ –també potestatiu– abans 
de formular un recurs judicial. En el cas de formular el requeriment, 
s’entén rebutjat si, dins del mes següent a la recepció, no es contesta.



RECURSOS ADMINISTRATIUS.

• RECURSOS EN VIA ADMINISTRATIVA: només els podem interposar
contra ACTES ADMINISTRATIUS ( RECORDEU!!! Reglaments, decrets -
legislatius, actes de fet = recurs contenciós administratiu. Contra les
disposicions administratives de caràcter general no cap recurs en via
administrativa)
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Els recursos administratius:
El recurs de reposició
El recurs d’alçada
El recurs extraordinari de revisió
Els recursos especial ex: matèria contractació..



Classes Objecte Òrgan competent per a resoldre Plaç d’interposició Plaç per a resoldre

Recurs de alçada Contra les resolucions i actes 
als quals es refereix l'article 
112.1, això és, contra les 
resolucions que no posin fi a 
la via administrativa i els 
actes de tràmit, si aquests 
decideixen directa o 
indirectament el fons de 
l'assumpte, determinen la 
impossibilitat de continuar el 
procediment, produeixen 
indefensió o perjudici 
irreparable a drets i 
interessos legítims. Pot 
fundar-se en qualsevol dels 
motius de nul·litat o 
anul·labilitat

a l'òrgan superior jeràrquic del que 
va dictar l'acte que es desitja 
impugnar.(121 LPAC)

serà d'un mes, per interposar el 
recurs si l'acte fos exprés si, un 
cop transcorregut aquest termini, 
no s’ha interposat el recurs, la 
resolució és ferma a tots els 
efectes.
Si l’acte no és exprés el 
sol·licitant i altres possibles 
interessats poden interposar un 
recurs d’alçada en qualsevol 
moment a partir de l’endemà del 
dia en què, d’acord amb la seva 
normativa específica, es 
produeixin els efectes del silenci 
administratiu

Transcorreguts tres mesos des 
de la interposició del recurs
sense que recaigui resolució, es 
podrà entendre desestimat. Això 
no obstant això, quan el recurs 
s'hagi interposat contra la 
desestimació presumpta d'una 
sol·licitud pel transcurs del 
termini, s'entendrà estimat el 
recurs si arribat el termini de 
resolució d'aquest l'òrgan 
administratiu competent no dictés 
resolució expressa sobre el 
mateix. Entesa la desestimació, 
quedarà expedita la via procedent.

Recurs de 
reposició-
caràcter 

potestatiu/OBLI-

contra actes que posen fi a la 
vía administrativa.

Davant de l’òrgan que ha dictat l’acte 
recorregut.

El termini per interposar el recurs 
de reposició és d’un mes, si l’acte 
és exprés.
Si l’acte no és exprés, el 
sol·licitant i altres possibles 
interessats poden interposar un 
recurs de reposició en qualsevol 
moment a partir de l’endemà del 
dia en què, d’acord amb la seva 
normativa específica, es 
produeixi l’acte presumpte.

El termini màxim per dictar i 
notificar la resolució del recurs és 
d’un mes.Art.124

GRAVAMEN

Recurs de revisió Contra els actes ferms en via 
administrativa. Art. 125

Davant l'òrgan administratiu que els 
va dictar. 

Quan es tracti de la causa 
primera (Dictats incorrent en 
errors de fet), dintre del termini 
de 4 anys següents a la data de 
la notificació de la resolució 
impugnada. En els altres casos, 
el termini serà de tres mesos a 
contar des del coneixement dels 
documents o des que la 
sentència judicial va quedar 

Transcorregut el termini de tres 
mesos des de la interposició sense 
que recaigui resolució, s'entendrà 
desestimat, quedant expedita la 
via jurisdiccional contenciós 
administrativa.53
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RECURS POTESTATIU 
DE REPOSICIÓ. Arts 123 

i  124 LPAC
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RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ. Arts 123 i  
124 LPAC

• - Objecte (quins actes podem recórrer): actes administratius que POSEN
FI, que siguin resolutoris o de tràmit qualificat, que no siguin firmes.

• - Naturalesa jurídica:

- és un recurs ordinari o plenari, això, vol dir que el podem
fonamentar en qualsevol vici de nul·litat o anul·labilitat de l’acte.

- és un recurs potestatiu, és a dir, la seva interposició no és un
requisit indispensable per interposar el recurs contenciós
administratiu.

54
1

NO FERMS I QUE ESGOTEN LA VIA ADMINISTRATIVA
Article 123. Objecte i naturalesa.
1. Els actes administratius que posin fi a la via administrativa poden ser recorreguts 
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagi dictat o ser 
impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
2. No es pot interposar cap recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt 
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició 
interposat.
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RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ.

- Termini per la seva interposició: depèn de si recorrem:
- un acte exprés: el termini és de 1 mes, aquest mes es compta des del

dia següent a la data de notificació o publicació de l’acte.
-o un silenci administratiu: Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres

possibles interessats poden interposar un recurs de reposició en qualsevol
moment a partir de l’endemà del dia en què, d’acord amb la seva normativa
específica, es produeixi l’acte presumpte.

- Termini per resoldre: 1 mes. Què succeeix si en el termini d’1 mes no ens
han notificat la resolució? Es produirà silenci, en tot cas, serà negatiu.

Competència per resoldre: el recurs potestatiu de reposició el resolt el mateix
òrgan que va dictar l’acte recorregut.
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Respecte als recursos d’alçada i reposició, la modificació més important 
és la supressió del termini de tres mesos per interposar els recursos 
d’alçada o reposició contra actes presumptes, així els articles 122.1 i 
124.1 preveuen que si l’acte NO ÉS EXPRÉS el sol·licitant i altres 
possibles interessats poden interposar el recurs d’alçada o el recurs de 
reposició EN QUALSEVOL MOMENT A PARTIR DEL DIA SEGÜENT A 
AQUELL AL QUAL, SEGONS LA SEVA NORMATIVA ESPECÍFICA, 
ES PRODUEIXEN ELS EFECTES DE SILENCI ADMINISTRATIU O 
D’ACTE PRESUMPTE. Dita possibilitat ja havia estat prevista per la 
jurisprudència. 



POTESTATIU
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URBANISME:
Acords o resolucions d’urbanisme (llicències
urbanístiques, aprovacions d'instruments de
gestió, expropiacions, projectes d'obres i
d'urbanització, restauració de legalitat, ...)
excepte les impugnacions de qualsevol classe dels
instruments de planejament urbanístic, en aquest
cas el model és el número 8.

CONTRACTACIÓ:
Actes que es dictin en processos d'adjudicació de
contractes administratius que no siguin objecte de
Recurs especial en matèria de contractació, en
aquest cas el model serà el número 2.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL,
PERSONAL , i 
PROPIETATS ESPECIALS
En actes que afectin a una pluralitat de

destinataris.

GENERAL:
- Subvencions
- Ocupacions de via pública
- Resta de matèries no especificades en altres

apartats.

Contra aquesta resolució, que 
exhaureix la via administrativa, 
podeu interposar:

--Recurs de reposició potestatiu 
davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte administratiu  en el 
termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de la recepció d’aquesta 
notificació, tal com estableix 
l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les 
administracions públiques.

--Alternativament, podeu 
interposar directament recurs 
davant el Jutjat Contenciós 
administratiu de Lleida, en el 
termini de dos mesos comptats des 
del dia de la recepció d’aquesta 
notificació, d’acord els articles 8.1, 
25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, 
reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

MODEL PEU RECURSOS 
RESOLUCIÓ ACORD 

TRET EL CONTINGUT DE LA CIRCULAR CURS seminari col·legi. RAMON MORELL 23/09/2016



POTESTATIU
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RESPONSABILITAT PATRIMONIAL, 
PERSONAL , i
PROPIETATS ESPECIALS .

En actes que afectin a un sol destinatari

Contra aquesta resolució, que 
exhaureix la via administrativa, 
podeu interposar: 

--Recurs de reposició potestatiu 
davant el mateix òrgan que ha 
dictat l’acte administratiu, en el 
termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de rebre aquesta 
notificació, tal i com determina 
l’article 124 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les 
administracions públiques.

--Alternativament, podeu 
interposar directament recurs 
davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, o del de la 
circumscripció corresponent al 
vostre domicili en el termini de dos 
mesos comptats des del dia de 
rebre aquesta notificació. 

PODEN TRIAR

MODEL PEU RECURSOS 
RESOLUCIÓ ACORD 

TRET EL CONTINGUT DE LA CIRCULAR CURS seminari col·legi. RAMON MORELL 23/09/2016

RESUM

És dels recursos administratius, el més freqüent en el món municipal.
És potestatiu amb caràcter general. Això significa que se’n pot fer ús o 
no, a voluntat de l’afectat, abans de recórrer davant els tribunals amb un 
recurs contenciós administratiu. És a dir, l’interessat podrà formular 
directament aquest recurs contenciós (judicial) o bé es podrà formular 
prèviament un recurs de reposició (administratiu), obrint en aquest cas la 
possibilitat a l’ajuntament de revisar l’acte. Ara bé, si es fa ús d’aquesta opció 
prèvia, caldrà esgotar aquesta primera possibilitat esperant el termini de 
resolució abans de recórrer al contenciós. Per exemple, un afectat vol 
reaccionar davant d’una resolució que li imposa la sanció de retirada del 
carnet de conduir, pot presentar directament un recurs contenciós 
administratiu o bé prèviament un recurs de reposició presentat personalment 
davant l’ajuntament.



RECURS DE REPOSICIÓ 
OBLIGATORI. 
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Les reclamacions economicoadministratives es regeixen per la seva 
normativa específica, segons disposa l'art. 107.4 LRJ i PAC (arts. 226-
248 LGT/2003, i RD 520/2005, pel qual s'aprova el Reglament general 
de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, en matèria de revisió administrativa. Art. 112.4 LPAC).



REPOSICIO OBLIGATORI

• La LPAC exclou del seu àmbit d'aplicació la revisió d'actes en 
matèria tributària i les reclamacions econòmic-administratives 
(Disp. Adic. 1ª.2.a) i art. 112.4, respectivament). En aquest 
sentit, hem de recordar que segons l'art. 14.2 TRLRHL (EDL 
2004/2992) contra els actes d'aplicació i efectivitat dels tributs 
i restants ingressos de dret públic de les entitats locals, només 
es pot interposar el recurs de reposició amb caràcter 
previ i preceptiu a la via contenciosa. 
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ES OBLIGATORI REPOSICIÓ en procediments tributaris, té 
caràcter preceptiu, de manera que no hi ha aquesta opció i l’afectat 
ha de formular prèviament el recurs de reposició forçosament. Per 
exemple, quan l’afectat considera que no se li ha liquidat 
correctament un impost d’obres perquè creu que li correspon una 
bonificació que no se li ha aplicat. Necessàriament primer haurà de 
recórrer davant el propi ajuntament.



REPOSICIÓ OBLIGATORI
• Actes administratius referents a tributs, preus públics i sancions

monetàries per qualsevol causa, i altres ingressos de dret públic ( art 14.2
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals LRHL), inclòs l’acord d’imposició i
ordenació de contribucions especials.
Clàusula de recursos contra l’acte originari (reposició obligatori):
“Si es vol impugnar la present resolució, que no posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació”.

• Nota explicativa:
Considerem que els actes tributaris i els altres regulats per l’article 14.2 de la Llei
reguladora de les hisendes locals no posen fi a la via administrativa, malgrat
això contradigui l’article 114 c ) de la Llei 39/2015, ja que els òrgans dels ens
locals no tenen superior jeràrquic.
De què aquests actes no posen fi a la via administrativa, ve avalada per les
sentències de la Secció 1a de la Sala contenciosa administrativa del TSJ de
Catalunya, i d’altres Comunitats Autònomes ( per exemple Sentència 1141/2000,
de 16 d’octubre de 2000, Secció 1a Sala contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya).
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OBLIGATORI

TRIBUTÀRIA:

Actes sobre aplicació i efectivitat de 
tributs locals i resta d'ingressos de 
dret públic ( preus públics,  ...)

54
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1. Contra aquesta resolució, QUE NO 
EXHAUREIX LA VIA 
ADMINISTRATIVA, podeu interposar 
recurs de reposició davant  el mateix 
òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de rebre 
aquesta notificació o al de l'acabament 
del període d'exposició pública del 
corresponent padró, d’acord amb 
l’article 14.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, 
aprovat mitjançant el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març  i l’art. 
108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local.

2. La interposició del recurs NO 
SUSPENDRÀ l'execució de l'acte 
impugnat ni la recaptació de quotes o 
drets liquidats, interessos i recàrrecs 
llevat que sol·liciteu en el mateix recurs 
de reposició la suspensió de l'acte en 
els termes  de l'article 224 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària. 

TRET EL CONTINGUT DE LA CIRCULAR CURS seminari col·legi. RAMON MORELL 23/09/2016



OBLIGATORI

EXPEDIENTS SANCIONADORS

Multes.

Sancions pecuniàries.

54
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Contra aquesta resolució, que no 
exhaureix la via administrativa, podeu 
interposar recurs de reposició davant 
el mateix òrgan que ha dictat l’acte 
administratiu en el termini d’un mes a 
comptar des de l’endemà de rebre 
aquesta notificació, d’acord amb 
l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.

TRET EL CONTINGUT DE LA CIRCULAR CURS seminari col·legi. RAMON MORELL 23/09/2016



RECURS DE REPOSICIÓ.
 Contra la desestimació del recurs de reposició es pot interposar recurs 

Contenciós-administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent a aquell en el qual es notifiqui la resolució expressa del mateix(article 46 
LJ). 

 Òrgan davant del qual s’ha d’interposar recurs de reposició en cas de
competència delegada.

En el cas de què contra una resolució administrativa hi càpiga recurs de reposició 
la norma diu que aquest recurs s’ha d’interposar davant del mateix òrgan que l’ha 
dictada ( art 123 de la LPAC).

Ara bé, en el cas que aquesta resolució es dicti en virtut de l’exercici d’una 
competència delegada cal tenir present que s’ha de considerar dictada per l’òrgan 
delegant ( art 9.4 de la Llei 40/2015). Per tant en aquest cas el recurs de reposició 
s’ha d’interposar davant de l’òrgan delegant, no davant de l’òrgan que ha dictat la 
resolució.

Lleis 39 i 40/2015 55
0

55
0

N
or

m
a 

G
EN

ER
A

L



Lleis 39 i 40/2015 55
1

NOTIFICACIONS DE 
RESOLUCIÓ DE RECURSOS 
DE REPOSICIÓ en expedients:

a)
- URBANISME
- CONTRACTACIÓ, en recurs ordinari.
- TRIBUTÀRIS,
- GENERALS

b)
- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
- PERSONAL
- PROPIETATS ESPECIALS, i
- SANCIONADORS.
que afectin a una pluralitat de 
destinataris

Contra aquesta resolució, 
que exhaureix la via 
administrativa, podeu 
interposar recurs davant del 
Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, en 
el termini de dos mesos 
comptats des del dia de 
rebre aquesta notificació, 
d’acord amb els articles 8.1, 
25.1 i 46.1 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 

NO PODEN TRIAR

MODEL PEU RECURSOS EN LA RESOLUCIÓ RECURS

TRET EL CONTINGUT DE LA CIRCULAR CURS seminari col·legi. RAMON MORELL 23/09/2016
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NOTIFICACIONS DE RESOLUCIONS 
DE RECURSOS DE REPOSICIÓ en 
expedients:

-RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
-PERSONAL
-PROPIETATS ESPECIALS, i
- SANCIONADORS:

que afectin un sol destinatari.

Contra aquesta resolució, que 
exhaureix la via 
administrativa, podeu 
interposar recurs davant del 
Jutjat Contenciós 
Administratiu de Lleida, o del 
de la circumscripció 
corresponent al vostre 
domicili en el termini de dos 
mesos comptats des del dia de 
rebre aquesta notificació,  
d’acord amb el que 
estableixen els articles 8 i 14 
de la de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

PODEN TRIAR

MODEL PEU RECURSOS 
RESOLUCIÓ RECURS

TRET EL CONTINGUT DE LA CIRCULAR CURS seminari col·legi. RAMON MORELL 23/09/2016



RECURS D’ALÇADA. 
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RECURS D’ALÇADA. Art. 121 i 122 LPAC

• Objecte (quins actes podem recórrer): actes administratius (s’inclou el silenci)
que no siguin firmes, que siguin resolutoris o de tràmit qualificat i que no
posin fi a la via administrativa, .

• Naturalesa jurídica: és un recurs plenari o ordinari, significa que el podem
fonamentar en qualsevol causa de nul·litat o anul·labilitat de l’acte
administratiu.

• Termini per interposar:

-si recorrem un acte administratiu exprés el termini és d’1 mes.

-si recorrem un silenci no hi ha termini.

• Termini per resoldre:

3 mesos.

Òrgan competent per resoldre: el resolt el superior jeràrquic.
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NO FERMS I QUE NO ESGOTEN LA VIA ADMINISTRATIVA

Contra la resolució de un recurs d’alçada no hi cap altre recurs 
administratiu. A excepció del recurs extraordinari de revisió.

EN L’ÀMBIT 
ADMINISTRACIÓ 
LOCAL PODEM 

TROBAR-HO CONTRA 
LES ACTES MESES DE 

CONTRACTACIÓ I 
ACTES TRIBUNALS DE 

SELECCIÓ***



RECURS 
EXTRAORDINARI DE 

REVISIÓ
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RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ. 
125 I 126 LPAC

 Objecte: actes administratius ferms en via administrativa. Es FERM en via
administrativa en dos casos:

 quan no el recorrem en el termini.
 i quan l’hem recorregut i ja s’ha resolt el recurs.

 Naturalesa jurídica: extraordinària. Per dos motius:

 perquè procedeix contra actes firmes.
 perquè procedeix per causes taxades.
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FERMS EN LA VIA ADMINISTRATIVA



RECURS EXTRAORDINARI DE 
REVISIÓ.

Les causes són(art.125 LPAC) :

a)- que al dictar l’acte s’hagués incorregut en error de fet derivat dels propis
documents que obrin en l’expedient.

b)- que apareixien documents de valor essencial per la resolució de
l’assumpte que no obstant siguin posteriors evidenciïn l’error en la
resolució recorreguda.

c)- que en la resolució hagin influenciat essencialment documents o
testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o
posterior a aquella resolució.

d)- que la resolució s’hagués dictat com a conseqüència d’infracció penal i
s’hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.
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RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ.

• Termini per interposar: depèn de la causa:art.125 LPAC

-si es tracta de la causa a) el termini d’interposició és de 4 anys a contar des del
dia següent a la notificació de la resolució.

-si es tracta de les causes b), c) i d) el termini és de 3 mesos a contar des del
coneixement dels documents o des de que la sentència judicial quedi ferma.

• Termini per resoldre: 3 mesos.

• Règim del silenci: el silenci sempre serà negatiu.

• Respecte la competència: correspon al mateix òrgan.
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Article 78 L26/2010 LRJ-PACat Recurs extraordinari de revisió
..., amb el dictamen previ de la Comissió Jurídica Assessora, en els termes que 

estableix la normativa vigent



ALTRES 
RECURSOS/RECLAMACIONS
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ALTRES RECURSOS/RECLAMACIONS
• D'altra banda, cal tenir en compte que la LPAC permet en el seu art. 

112.2 la possibilitat que les lleis sectorials substitueixin els 
recursos d'alçada o de reposició (respectant en aquest cas el 
seu caràcter potestatiu) per altres procediments d'impugnació, 
reclamació, conciliació, mediació i arbitratge, davant òrgans 
col·legiats o comissions específiques no sotmeses a instruccions 
jeràrquiques, sense que en cap cas, en l'àmbit local la regulació 
d'aquests procediments pugui desconèixer les facultats resolutòries 
reconegudes als òrgans de govern de les entitats locals. Tot això 
amb respecte als principis, garanties i terminis que la legislació de 
procediment administratiu reconeix als interessats.

• Podem citar, com a exemple d'aquests procediments 
substitutius, la reclamació prèvia davant el Consell de 
Transparència i Bon Govern que preveu l'art. 24 de la Llei de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern 19/2013, a 
Catalunya  davant de la COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET 
D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PUBLICA. (GAIP) Llei 19/2014, de 29 
de desembre
Lleis 39 i 40/2015 56
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La LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de 
TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I 
BON GOVERN. DOGC núm. 6780 , de 31-12-2014 (entra 

vigència 31/12/2015)

• Davant el règim ordinari dels recursos administratius, la Llei ha optat per un 
procediment ad hoc de reclamació, que es basa en la creació d’un òrgan 
independent i professionalitzat, la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la 
Informació Pública, que serà l’encarregat de resoldre els conflictes i 
configurar al mateix temps una línia doctrinal sobre l’aplicació dels límits que 
poden excloure o restringir el dret d’accés. La Llei determina que aquesta 
comissió pugui adoptar les seves decisions en forma de resolució o bé 
mitjançant acord de mediació, si les parts en conflicte així ho 
demanen i ho accepten.
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RECLAMACIÓRECLAMACIÓ



• Article 39. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

1. Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la informació 
pública i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ésser 
objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia 
del Dret d'Accés a la Informació Pública, encarregada de vetllar pel compliment i 
les garanties del dret d'accés a la informació pública que regula aquest títol.

2. La Comissió ha de complir les seves funcions amb plena independència 
orgànica i funcional, sense submissió a instruccions jeràrquiques de cap mena.

3. La Comissió ha d'exercir les seves funcions per mitjà d'actes i acords de 
caràcter tecnicojurídic, que en cap cas no poden ésser motivats per criteris 
d'oportunitat o de conveniència.
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RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ

• Contractes HARMONITZATS. 
I es POTESTATIU

• Article 40. 1 i 2 del Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el 
TEXT REFOS DE LA LLEI DE 
CONTRACTES DEL SECTOR 
PUBLIC.

• (DECRET 221/2013, de 3 de 
setembre, pel qual es regula el 
Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic i s’aprova la 
seva organització i el seu 
funcionament.)
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PEU DE RECURS

Contra aquesta resolució que posa fi a la via 
administrativa podeu interposar:

Recurs especial, de caràcter potestatiu, en matèria 
de contractació davant el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic en el termini de quinze 
dies hàbils a comptar des del dia següent al de la 
tramesa d'aquesta notificació. La data de remissió és 
la que consta en el registre de sortida, d'acord amb 
l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 que 
aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic.

Alternativament, podeu interposar directament recurs 
davant del Jutjat Contenciós administratiu de Lleida, 
en el termini de dos mesos comptats des del dia de la 
recepció d’aquesta notificació, d’acord amb els 
articles 8.1, 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

En matèria de contractació administrativa 
resulta d'aplicació el recurs especial en 
matèria de contractació per als casos i supòsits 
assenyalats en l'art. 40 del RDLeg 3/2011 de 14 
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-



D'IMPUGNACIÓ EN VIA ADMINISTRATIVA 
DE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PELS 

MEMBRES DE LES CORPORACIONS LOCALS
• Possibilitat d'impugnació d'aquells acords respecte dels quals es va votar en 

contra. D'acord amb l'art. 63.1 a LRBRL "al costat dels subjectes legitimats en 
el règim general del procés contenciós-administratiu podran impugnar els actes 
i acords de les entitats locals que incorrin en infracció de l'ordenament jurídic 
(...) b) Els membres de les corporacions que hagin votat en contra de tals 
actes i acords ". Aquesta previsió es recull, igualment, en l'art. 210.2 ROF

• En tot cas, la previsió que es puguin impugnar els acords a la via contenciosa 
implica la possibilitat, quan això sigui admissible, d'exercir també aquesta opció 
de recurs en la via administrativa.

• El requisit de legitimació requereix l'emissió del vot en contra.

• Còmput del termini i "dies a quo" per recórrer. Disposa textualment l'art. 211.3 
ROF que el termini per interposar recurs de reposició pels regidors o membres 
de les corporacions locals que hagin votat en contra de l'acord es comptarà des 
de la data de la sessió en què s'hagués votat l'acord.
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 Es pot interposar un recurs contra la resolució d’un
altre recurs? I podria demanar a més que l’Ajuntament
realitzi la revisió d’ofici?

 A la primera, (pot interposar un recurs contra la resolució d’un altre
recurs): Solament hi cap en el recurs de revisió. Cal doncs interposar recurs
extraordinari de revisió contra el recurs de reposició que converteix en ferm
l'acte administratiu dictat per l'Administració. Ara bé, aquest recurs,
precisament pel seu caràcter excepcional i extraordinari, no pot ser eficaçment
interposat més que per algun dels motius taxativament assenyalats en les
normes concretes que els regulen, els quals han de ser interpretats
restrictivament sense possibilitat d'aplicació analògica.

 A la segons (podria demanar a més que l’Ajuntament realitzi la revisió
d’ofici): La resposta es No, es el que els Tribunals coneixen com La
“cosa jutjada administrativa” (és a dir: la resolució definitiva i inatacable,
en via de recurs administratiu, d’una determinada controvèrsia), impedeix que
l’interessat impugni novament les mateixes actuacions administratives a través
de “l’acció de nul·litat” (STS 3ª5ª, de 10 de juny de 2008)
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NOVETATS EN LA LLEI: 
REQUERIMENT ENTRE ADMINISTRACIÓNS 

• Quan una administració pública hagi de dictar, en l'àmbit de les seves 
competències, un acte que necessàriament tingui per base un altre dictat 
per una administració pública diferent i aquella entengui que és il·legal, 
PODRÀ REQUERIR AQUESTA PRÈVIAMENT PERQUÈ ANUL·LI O REVISI 
L'ACTE d'acord amb el que disposa l'art. 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i, de rebutjar el 
requeriment, podrà interposar recurs contenciós-administratiu. En 
aquests casos, queda suspès el procediment per dictar resolució (art. 39.5 
de la Llei 39/2015).
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TINGUI PER BASE UN ALTRE DICTAT PER UNA 
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DIFERENT I AQUELLA ENTENGUI 

QUE ÉS IL·LEG

DE REBUTJAR EL REQUERIMENT, PODRÀ INTERPOSAR RECURS 
CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU



RECURSOS ENTRE ADMINISTRACIONS

• L’art. 44 de la Llei 29/98 JCA senyala que no hi cap entre Administracions
públiques presentar recursos administratius contra els actes d’altres. L’únic que
hi cap en aquests casos es la presentació d’un requeriment previ, potestatiu
com a regla general. I el contenciós administratiu directe

• “Quan l'administració local sigui interessada i, interposi recurs contenciós -
administratiu, podrà efectuar requeriment previ, davant l'òrgan
competent en el termini de dos mesos que es computaran a partir de l'endemà
al de la seva notificació en els termes previstos en l'article 44 de la Llei
29/1998”
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COMPTE AMB LA SENTENCIA DE 
CASACIÓ

COMPTE AMB LA SENTENCIA DE 
CASACIÓ



SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM (SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA, SECCIÓN 4ª), DE DATA 2 D’OCTUBRE DE 

2006, RECURS 55/2005

• El Tribunal Suprem disposa que l’article 44 de la LRJCA no s’aplica quan es
tracta de resoldre o solucionar una disparitat de criteris entre administracions
publiques i una d'elles actuï en la relació jurídica administrativa com un
particular i no com un poder públic. Quan una administració pública actua
com un particular sí procedeix la interposició de recurs en via administrativa
sempre que la legislació així ho tingui previst. En tot cas, l’aplicació de l'article
44 de la LRJCA només procedeix quan ambdues administracions publiques
estiguin actuant com a poder púbic i per tant han dictat o poden dictar actes
administratius.
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• RECLAMACIÓ PRÈVIA A LA VIA CIVIL I JUDICIAL 
LABORAL

• La llei 39/2015 PACA, en l’exposició de motius diu “... la Llei no 
contempla les reclamacions prèvies en via civil i laboral, a causa de 
l'escassa utilitat pràctica que han demostrat fins a la data i que, d'aquesta 
manera, queden suprimides. “

• Disposició Final 3ª de LPAC modifica els arts 64, 69,70, 72, 85,103 i 117 de la 
Llei 36/2011 en concordança a la supressió de la reclamació prèvia. 
“S’exceptuen del requisit de l’intent de conciliació o, si s’escau, de mediació 
els processos que exigeixin l’esgotament de la via administrativa, si s’escau, 
els que versin sobre ..”
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RECORDAR LA SUSPENSIÓ DE 
L'EXECUCIÓ EN VIA DE RECURSOS
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SUSPENSIÓ DE L’EXECUCIÓ.
El recurs és electrònic. Art 117.3 LPAC:” L’execució de l’acte impugnat s’entén 
suspesa si, un cop transcorregut UN MES DES que la sol·licitud de suspensió hagi 
tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o l’organisme competent per 
decidir sobre aquesta, l’òrgan a qui competeix resoldre el recurs no ha dictat i 
notificat resolució expressa sobre això. En aquests casos, no és aplicable el que 
estableix l’article 21.4, segon paràgraf, d’aquesta Llei.”

Amb caràcter general, en matèria cautelar, cal suspendre l’acte quan hi hagi acció 
judicial i no estigui resolta. 
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Novetat: Substitueix el termini de trenta dies per un mes, 
segurament per evitar el problema dels dies inhàbils (art. 117.3)



LA SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ.
• La interposició dels recursos administratius no suspendrà l'execució dels

actes administratius impugnats tret que per llei s'estableixi el contrari.

La regla general de l'art. 117.1 LPACAP, es preveu la possibilitat de
suspensió de l'execució de l'acte, d'ofici o bé a instància del recurrent,
prèvia ponderació dels perjudicis que es poguessin ocasionar, sempre que
l'execució pogués causar perjudicis d'impossible o difícil reparació o que la
impugnació es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat de ple dret.

Si de la suspensió poden derivar-se perjudicis, l'interessat haurà de prestar
caució o garantia per a respondre dels mateixos (normalment es farà
aportant aval bancari).
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LA SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ.

• La suspensió s’ha de prolongar després que s’hagi esgotat la via administrativa
quan, havent-ho sol·licitat prèviament l’interessat, existeixi una mesura
cautelar i els efectes d’aquesta s’estenguin a la via contenciosa administrativa.

• Si l’interessat interposa un recurs contenciós administratiu, en què sol·licita la
suspensió de l’acte objecte del procés, la suspensió s’ha de mantenir fins
que es produeixi el pronunciament judicial corresponent sobre la sol·licitud.
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Novetat: Estableix que l’extensió de la suspensió a la via 
contenciosa administrativa serà preceptiva i no potestativa, quan 
la sol·liciti l’interessat (art. 117.4)

La suspensió durarà -cal notar que l'art. 111.3 LRJPAC indicava literalment que 
"la suspensió es pot prolongar" - després d'esgotada la via administrativa quan, 
havent-ho sol·licitat prèviament l'interessat, existeixi una mesura cautelar i els 
efectes s'estenguin a la via contenciosa administrativa. 



LA SUSPENSIÓ DE L'EXECUCIÓ. LA 
PLURALITAT DE RECURSOS 

ADMINISTRATIUS 
• Una novetat important és la del article 120 que regula el tema de 

LA PLURALITAT DE RECURSOS ADMINISTRATIUS 
s'introdueix la possibilitat que l'Administració suspengui el termini 
per resoldre d'una pluralitat de recursos que provenen d'un 
mateix acte (o desestimació presumpta) quan tingui constància 
d'haver-se interposat reclamació judicial, fins que recaigui 
resolució judicial.

• Finalment, l’apt. 5 de l'art. 117 LPACAP indica que, quan el recurs 
tingui per objecte la impugnació d'un acte administratiu que afecti 
una pluralitat indeterminada de persones, la suspensió de la 
seva eficàcia s'ha de publicar en el diari oficial en què es 
va inserir l'acte suspès.
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POTESTAT DICTAR 
REGLAMENTS
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El títol VI, sobre la iniciativa 
legislativa i potestat normativa de 
les administracions públiques LPAC



POTESTAT REGLAMENTÀRIA ARTS 128 I SS

• Art. 128 LPAC Sense perjudici de la seva funció de desplegament o
col·laboració respecte a la llei, NO PODEN TIPIFICAR delictes, faltes o
infraccions administratives, establir penes o sancions, així com tributs,
exaccions parafiscals o altres càrregues o prestacions personals o
patrimonials de caràcter públic.

• Les disposicions administratives S’HAN D’AJUSTAR A L’ORDRE DE
JERARQUIA que estableixin les lleis. Cap disposició administrativa no pot
vulnerar els preceptes d’una altra de rang superior.
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POTESTAT REGLAMENTÀRIA ARTS 128 I SS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS/PREÀMBUL : ELS REGLAMENTS. S’HA
JUSTIFICAT EL COMPLIMENTS DELS PRINCIPIS QUE
ASSENYALA l’art. 129 LPAC Principis de bona regulació.
1. En l’exercici de la ....potestat reglamentària, les administracions públiques han 

d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, 
seguretat jurídica, transparència, i eficiència. 

• 2. En virtut dels principis de necessitat i eficàcia, la iniciativa normativa ha d’estar 
justificada per una raó d’interès general, s’ha de basar en una identificació clara dels 
fins perseguits i ha de ser l’instrument més adequat per garantir-ne la consecució.

• 3. En virtut del principi de proporcionalitat, la iniciativa que es proposi ha de contenir 
la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la 
norma, després de constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de 
drets, o que imposin menys obligacions als destinataris
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Recull bàsicament l’art. 4 de la Llei 2/2011, d’economia sostenible (LES)

L'aspecte pressupostari adquireix una especial rellevància, ja que més enllà 
de manifestar-se en el principi d'eficiència, la iniciativa normativa que afecti a 
despeses i ingressos públics s'ha de supeditar al compliment dels principis 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.



INICIATIVA LEGISLATIVA I 
POTESTAD REGLAMENTARIA  
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AVALUAR  NORMATIVA 
periòdicament de les normes

PLANIFICAR NORMATIVAMENT
Ex ante

PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS EN L’ELABORACIÓ. CONSULTA 
PUBLICA VIA WEB (la necessitat de demanar, amb caràcter previ a l'elaboració 
de la norma, l'opinió de ciutadans i empreses sobre els problemes que es pretenen 
solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els 
objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no 
regulatòries.

Exigeix a les administracions públiques fer públic 
anualment un PLA NORMATIU que contingui les 
iniciatives legislatives o reglamentàries que hagin de 
ser sotmeses a la seva aprovació l’any següent. Pla 
normatiu que s’ha de publicar en el Portal de 
Transparència (article 132). 

El deure de revisar de manera contínua 
l'adaptació de la normativa als principis de 
bona regulació. Amb l'objecte de comprovar 
si s'han complert els objectius perseguits i si 
el cost i càrregues derivats d'elles estava 
justificat i adequadament valorat.



1.AVALUAR. Informe anual i publicar 
PAG. WEB

• Article 130. Avaluació normativa i adaptació de la normativa vigent als 
principis de bona regulació.

• 1. Les administracions públiques han de revisar periòdicament la 
seva normativa vigent per adaptar-la als principis de bona regulació i per 
comprovar la mesura en què les normes en vigor han aconseguit 
els objectius previstos i si estava justificat i correctament 
quantificat el cost i les càrregues imposades en aquestes.

• El resultat de l’avaluació s’ha de plasmar en un informe QUE S’HA DE 
FER PÚBLIC, amb el detall, la periodicitat i per part de l’òrgan que 
determini la normativa reguladora de l’Administració corresponent.

• 2. Les administracions públiques han de promoure l’aplicació dels 
principis de bona regulació i han de cooperar per promocionar l’anàlisi 
econòmica en l’elaboració de les normes i, en particular, per evitar la 
introducció de restriccions injustificades o desproporcionades a l’activitat 
econòmica.
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EXIGÈNCIA D’AVALUACIÓ NORMATIVA  LA LLEI DIU QUE ELS HAUREM DE 
PUBLICAR INFORMES DE VALUACIÓ NORMATIVA



POTESTAT REGLAMENTÀRIA ARTS 128 I SS

• La remissió a l’art. 7 de la Llei estatal 19/2013 de transparència pel que fa 
a la publicitat activa dels documents del procediment d’elaboració de 
normes (art. 129.5)

• “En aplicació del principi de transparència, les administracions públiques 
han de possibilitar l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en 
vigor i els documents propis DEL SEU PROCÉS D’ELABORACIÓ, en els 
termes que estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern; han de definir 
clarament els objectius de les iniciatives normatives i la seva 
justificació en el preàmbul o exposició de motius; i han de 
possibilitar que els destinataris potencials tinguin una participació 
activa en l’elaboració de les normes”
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POTESTAT REGLAMENTÀRIA ARTS 128 I SS

• - Avaluació normativa (art. 130). Partint dels art. 5.3 i 6 LES, obliga a avaluar 
si s’han assolit els objectius previstos i a fer un informe públic amb el 
resultat de l’avaluació ex post (art. 130.1)

• - Planificació normativa (art. 132). Nou precepte que obliga a planificar 
l’elaboració de normes al exigir la publicació d’un Pla Normatiu anual “

• UNA VEGADA APROVAT, el pla anual normatiu s’ha de publicar al portal 
de la transparència de l’Administració pública corresponent.
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Exigència de planificació normativa (la normativa de transparència 
quan parla de la publicitat activa diu que les administracions també han 
de publicar les normes QUE TENEN PREVIST APROVAR)

PLA NORMATIU ANUAL 
Publicar al portal de la 

transparència de 
l’Administració pública



POTESTAT REGLAMENTÀRIA ARTS 128 I SS

• Un nou tràmit on-line preceptiu que 
anomena consulta pública, prèvia a 
l’elaboració de la norma (quan totes les 
opcions són encara obertes)

• El tràmit d’informació pública, ara 
preceptiu i que cal realitzar via web 

• També obliga a posar a disposició dels 
participants tots els documents 
necessaris perquè puguin emetre la seva 
opinió (art. 133.3)
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L’article 133 recull tres mecanismes 
diferents de participació:

1. Amb caràcter previ a l'elaboració del 
projecte o avantprojecte

2. Posteriorment, quan la norma afecti 
drets i interessos legítims de les 
persones, s'haurà publicar el text al 
portal web corresponent podrà 
al·legar

3. Finalment, l'article 130 disposa que 
les administracions públiques 
revisar periòdicament la seva 
normativa



POTESTAT REGLAMENTÀRIA. PLANIFICAR

• Quan la iniciativa normativa afecti les despeses o els ingressos públics 
presents o futurs, s’han de quantificar i valorar les seves repercussions 
i efectes, i s’han de supeditar al compliment dels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (art.129,7)
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PLANIFICAR AMB CARÀCTER 
PREVI A L'ELABORACIÓ 

• Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de 
reglament, s'introdueix un tràmit de consulta pública a través del portal 
web de l'Administració competent a finalitat de recaptar l'opinió dels 
subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per 
la futura norma.

Lleis 39 i 40/2015 58
4

Exigència de participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes 
amb ran de llei i reglaments,(no es la participació que es regula en l’aprovació dels 
reglaments i ordenances  el tràmit d’informació  publica art.49  de la llei de bases de 
regim local, que diu que  després de l’aprovació inicial s’ha d’obrir un tràmit  per 
poder formular reclamacions i suggeriments, aquest ES ANTERIOR AL PROCES DE 
REGLAMENTACIÓ DE LA NORMA) consulta públic via web PER FORMULAR 
SUGGERIMENTS 



ABANS A L’ELABORACIÓ. 
PLANIFICAR

• Amb caràcter previ a l'elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de 
reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, mitjançant el 
portal web de l'Administració competent en la qual es demanarà l'opinió dels 
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats 
per la futura norma sobre:

• a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

• b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

• c) Els objectius de la norma.

• d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries (art. 
133.1 de la Llei 39/2015)
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POTESTAT REGLAMENTÀRIA ARTS 128 I SS
• Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de 

normes amb rang de llei i reglaments (art. 133). Imposa a 
totes les administracions i tant per a lleis com a 
reglaments, amb algunes excepcions

• ES POT PRESCINDIR DELS TRÀMITS de 
consulta, audiència i informació públiques que preveu aquest 
article en el cas de normes pressupostàries o 
organitzatives de l’Administració General de l’Estat, 
l’Administració autonòmica, l’Administració local o de les 
organitzacions que en depenen o hi estan vinculades, o quan 
concorrin raons greus d’interès públic que ho justifiquin.

• Quan la proposta normativa no tingui un impacte 
significatiu en l’activitat econòmica, no imposi 
obligacions rellevants als destinataris o reguli aspectes 
parcials d’una matèria, es pot ometre la consulta pública 
regulada a l’apartat primer. Si la normativa reguladora de 
l’exercici de la iniciativa legislativa o de la potestat 
reglamentària per una Administració preveu la tramitació 
urgent d’aquests procediments, l’eventual excepció del tràmit 
per aquesta circumstància s’ha d’ajustar al que preveu aquella.
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 NORMES 
PRESSUPOSTARIES O 
ORGANITZATIVES

 concorrin raons 
greus d’interès 
públic que ho 
justifiquin

 no tingui un impacte 
significatiu en l’activitat 
econòmica, no imposi 
obligacions rellevants 
als destinataris o reguli 
aspectes parcials d’una 
matèria

 TRAMITACIÓ URGENT

ES POT 
PRESCINDIR



EN L’ÀMBIT LOCAL
• Així, de conformitat amb el que preveu l'art. 133.1 LPA amb caràcter previ a 

l'elaboració de l'avantprojecte de reglament, les entitats locals hauran de 
substanciar una consulta pública, a través del seu portal web, en la qual es 
demanarà l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives 
potencialment afectats per la futura norma sobre:

• a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

• b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

• c) Els objectius de la norma.

• d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

• Posteriorment, i sense perjudici de la consulta prèvia a la redacció de 
l'avantprojecte de reglament, quan la norma afecti els drets i interessos 
legítims de les persones, es publiqués el text del projecte de 
reglament al portal web de la corresponent entitat local, amb l'objecte de 
donar audiència als ciutadans afectats i sol·licitar totes les aportacions 
addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats, podent de la mateixa 
manera demanar directament l'opinió de les organitzacions o associacions 
reconegudes per llei que agrupin o representin les persones els drets o 
interessos legítims es veiessin afectats per la norma, i els seus fins tenen 
relació directa amb el seu objecte (art. 133.2 LPAC).
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EN L’ÀMBIT LOCAL
• El Projecte haurà de ser informat (arts. 172 i ss. ROFEL) abans de ser sotmès a 

dictamen de la Comissió Informativa corresponent. Per regla general, prèvia 
Providència de l'Ajuntament sol·licitant  en el mateix, l'informe sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir per a l'aprovació de l'Ordenança serà emès 
electrònicament per la Secretaria Municipal en el termini de 10 dies (art. 80 
LPACAP).

• Procediment per a l'exercici de la potestat reglamentària local ve definit per l'art. 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local ( LRBRL), 
articulant al voltant de tres actes successius:

• a) Aprovació inicial pel Ple de l'entitat local. (49.a LRBRL).

• !!!A destacar que en el preàmbul del Projecte de Reglament o Ordenança municipal 
que resulti, ha de justificar-se (("prou" (no en dues línies)) la seva adequació als 
principis de bona regulació que marca expressament l'art. 129 LPACAP: necessitat, 
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència

• b) Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies, per 
a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Publicació d'un "extracte" d'aquesta aprovació inicial pel Ple en:

1. Butlletí Oficial de la Província corresponent (arts. 83 LPACAP i 17.2 TRLHL).

2. Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament (físic o en seu electrònica), segons art. 17.1 
TRLHL.



EN L’ÀMBIT LOCAL
• c) Resolució de les reclamacions i suggeriments presentats dins del termini, i aprovació 

definitiva pel Ple de la Corporació, entenent-se definitivament adoptat l'acord fins 
llavors provisional en el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o suggeriment.

• Resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats dins el termini i rebutjar 
o incorporant al text definitiu els suggeriments o reclamacions acceptades, i aprovació 
definitiva pel Ple previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent.

• En el cas que no s'hagués presentat cap reclamació o suggeriment, es recomana que 
es certifiqui per Secretaria dit resultat, i s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins 
llavors provisional (art. 49.c LRBRL).

• d) Aprovada definitivament l'ordenança o les normes dels plans urbanístics, es 
publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la província corresponent i no entraran 
en vigor fins que hagi transcorregut el termini previst en l'art. 65.2, llevat dels 
pressupostos i les ordenances fiscals que es publiquen i entren en vigor en els termes 
del TRLHL (arts. 70.2 LRBRL i 131 LPACAP).

• D'una banda la publicació íntegra del seu text en el BOP i, de l'altra, el transcurs del 
termini de 15 dies a comptar de la recepció de la còpia de la norma per l'Administració 
de l'Estat i de la comunitat autònoma corresponent (termini assenyalat per que puguin 
requerir elles l'anul·lació de la norma).

• Doncs bé, la LPA afegeix a aquest procediment general determinats tràmits previs a fi a 
«incrementar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes».



POSTERIOR A LA 
REDACCIÓ DE LA NORMA

• Posteriorment, quan la norma afecti drets i interessos legítims de les
persones, s'haurà publicar el text al portal web corresponent a fi de
donar audiència directa als ciutadans afectats.

• En aquest tràmit qualsevol persona o entitat podrà al·legar el que consideri
oportú.

• Finalment, per tal de contribuir a la coherència del conjunt de l'ordenament,
l'article 130 disposa que les administracions públiques revisar
periòdicament la seva normativa vigent per adaptar-la als principis
de bona regulació i avaluar el compliment per la normativa en vigor de
els objectius que van motivar la seva aprovació, així com la correcta
quantificació dels costos i càrregues associades a cada norma. El resultat
d'aquesta avaluació S'HAURÀ DE PLASMAR EN UN INFORME
FET PÚBLIC
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RESUM

• Tots dos tràmits s'han de fer de manera que els potencials destinataris de la 
disposició reglamentària local, així com els que desitgen realitzar aportacions 
a la mateixa, tinguin la possibilitat real i efectiva d'emetre la seva opinió, per 
a això s'han de posar a la seva disposició els documents necessaris, els quals 
hauran de ser clars, concisos i reunir tota la informació necessària perquè 
aquells poden pronunciar-se sobre la matèria objecte de regulació (art. 
133.3 LPAC. No obstant això, es pot prescindir de tots dos tràmits en el cas 
de normes pressupostàries o organitzatives, així com quan concorrin raons 
greus d'interès públic que ho justifiquin (art. 133.4,1r, LPAC); de la mateixa 
manera, es pot ometre la consulta pública prevista per l'art. 133.1 LPAC 
quan la proposta reglamentària no tingui un impacte significatiu en l'activitat 
econòmica, no imposi obligacions rellevants als destinataris, o bé reguli 
aspectes parcials d'una matèria (art. 133.4,. 2, LPAC).

• Després de la realització (si escau) d'ambdós tràmits se substancia el 
procediment per a l'exercici de la potestat reglamentària local previst amb 
caràcter general per l'art. 49 de la LRBRL
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En conseqüència, la LPAC preveu una consulta pública prèvia a l'elaboració del 
projecte de reglament i, posteriorment, un tràmit d'audiència i informació 
pública un cop redactat el corresponent projecte reglamentari, perseguint 
d'aquesta manera una major participació dels ciutadans en l'elaboració de les 
disposicions reglamentàries locals.



AVALUACIÓ NORMATIVA «EX POST»
• S'ha de dur a terme un valoració ex post dels resultats obtinguts

• A aquest efecte, l'art. 130 LPAC preveu una avaluació periòdica de la normativa 
vigent, amb una doble finalitat:

• a) D'una banda, per tal de procedir a la seva adaptació als principis de bona 
regulació definits per l'art. 129 LPAC

• b) D'altra banda, per tal de dur a terme una valoració, en sentit estricte, sobre la 
mesura en què s'han assolit els objectius previstos per la normativa dictada, així 
com sobre la correcta justificació i quantificació del cost i les càrregues imposades 
per la mateixa.

• Per la resta, l'art. 130.1 LPACP, en el paràgraf segon, estableix que:

• «El resultat de l'avaluació es plasmarà en un informe que es farà públic, amb el 
detall, periodicitat i per l'òrgan que determini la normativa reguladora de 
l'Administració corresponent».

• En conseqüència, i en l'àmbit de les entitats locals, hauran de ser aquestes les que 
determinin aquests aspectes en l'àmbit de les seves respectives competències, en 
virtut de la seva autonomia i en l'exercici de la seva potestat reglamentària i 
d'autoorganització.
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Avaluació normativa (130 LPACAP): Com a garantia del 
compliment dels principis de bona regulació, s'imposa la 
"avaluació periòdica de les normes vigents". Es tracta de 
comprovar la mesura que les normes en vigor s'han 
aconseguit els objectius previstos i si estava justificat i 
correctament quantificat el cost i les càrregues imposades 
en elles. 
El resultat de l'avaluació s'ha de plasmar en un informe 
del qual no es diu en la LPACAP la seva periodicitat (¿podria 
ser anual ?, de la mateixa manera que s'estableix en el nou art. 28 de la 
Llei del Govern -introduït per la Llei 40 / 2015- obligació del Consell de 
Ministres d'aprovar un Informe anual d'avaluació) però sí que el 
mateix ha de fer-se públic (podria ser, per exemple, al 
Portal de Transparència de cada Ajuntament de la mateixa 
manera que es diu per al Pla anual normatiu que 
s'esmenta en l'art. 132 LPCAP).



AVALUACIÓ NORMATIVA «EX POST»

• En tot cas, sí s'estableix expressament la necessària publicitat de l'informe 
d'avaluació; referent a això, l'art. 6.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, Aquesta publicació s'ha 
de fer al Portal de Transparència de la respectiva entitat local, facilitant l'accés 
al mateix «d'una manera clara, estructurada i comprensible per als interessats i, 
preferiblement, en formats reutilitzables», procedint així mateix a establir «els 
mecanismes adequats per facilitar l'accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i 
la reutilització de la informació publicada així com la seva identificació i localització 
»(art. 5.4 Ltransp. 2013).
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ELS CONVENIS

I need 
help.

Son ACORDS AMB EFECTES JURÍDICS adoptats per les administracions 
públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o 
les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una finalitat 
comuna (art 47 Llei 40/2015).
Son acords SUBJECTES AL DRET PÚBLIC, dels quals es DERIVEN 
OBLIGACIONS JURÍDIQUES DIRECTES PER A LES PARTS, amb independència 
de la denominació de l'instrument que el contingui (art 108 Llei  26/2010).



• Distingeix entre:

 els convenis interadministratius (signats entre dos o més administracions 
públiques, o bé entre dos o més organismes públics o entitats de dret públic 
vinculats o dependents de diferents administracions públiques, i que podran 
incloure la utilització de mitjans, serveis i recursos d'una altra Administració 
pública, organisme públic o entitat de dret públic vinculat o dependent, per a 
l'exercici de competències pròpies o delegades, excloent-se els subscrits 
entre dues o més comunitats autònomes per a la gestió i prestació de serveis 
propis de les mateixes),

 els convenis intradministrativos (signats entre organismes públics i 
entitats de dret públic vinculats o dependents d'una mateixa administració 
pública), els convenis signats entre una administració pública o organisme o 
entitat de dret públic i un subjecte de dret privat, (PER A FINALITATS 
COMUNES)

 els convenis no constitutius ni de Tractat internacional, ni de acord 
internacional administratiu, ni d'acord internacional no normatiu, signats 
entre les administracions públiques i els òrgans, organismes públics o ens 
d'un subjecte de Dret internacional, que estaran sotmesos a l'ordenament 
jurídic intern que determinin les parts.
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REFERÈNCIA CONVENIS LOCALS
• Hi ha una referència expressa art., 48 LRJSP a més als "convenis locals" en aquest 

precepte, en establir en l'apt. 7è que "quan el conveni tingui per objecte la 
delegació de competències en una entitat local, ha de complir amb el que disposa 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local" (delegació sí, 
però no oblidem que els convenis no podran vehicular en cap cas la cessió de 
la titularitat d'una competència per l'Administració conveniant: art. 48.1º 
de la LRJSP).

• A la LRBRL s'al·ludeix en els seus arts. 7.3r ( "disposició o en l'acord de 
delegació"), 27.5º ( "L'efectivitat de la delegació requerirà la seva acceptació pel 
Municipi interessat"), i 57.bis (inclusió de la clàusula de garantia de pagament en 
l'exercici de competències delegades si les comunitats autònomes "deleguen 
competències o subscriuen convenis de col·laboració amb les entitats locals que 
impliquin obligacions financeres o compromisos de pagament a càrrec de les 
comunitats autònomes"), als mateixos (COMPTE la STC 41/2016, de 3 de març, 
que declara inconstitucional i nul l'art. 57.bis de la LRBRL, en la redacció donada 
per l'art. 1.17 de la LRSAL; inconstitucionalitat que s'estén a altres disposicions, 
essencials, en el disseny del legislador de règim local de 2013). La clàusula de 
garantia de pagament no podrà, per tant, formar part del contingut 
d'aquells convenis amb un caràcter "impost". Actualment es vigent la Llei 
Orgànica 6/2015, de 12 de juny que regula amb llei  la clàusula de garantia de 
pagament.
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CARACTERÍSTIQUES.
• Art 108 Llei 26/2010, art 47 Llei 40/2015 i art 304 ROAS. Es UN ACTE 

ADMINISTRATIU

• Declaració de voluntat bilateral (acord) o sinal·lagmàtic.

• Sotmès al dret públic, si està sotmès al dret privat estarem parlant d’un 
contracte privat.

• Obligacions jurídiques recíproques.

• Principi antiformalista de la denominació (podem parlar de conveni, 
d’acord, pacte..)

• Voluntarietat.

• Igualtat entre les parts.

• Inaplicació de les prerrogatives de la legislació de contractes –art. 210 
TRLCSP: interpretació, resolució unilateral de dubtes, modificació per raons 
d’interès públic i resolució entre d’altres-.

• Forma escrita com a forma ordinària dels actes administratius
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COOPERACIÓ

COOPERACIÓ entre administracions públiques.:

Article 143. . LRJSP Cooperació entre administracions públiques.:

Les administracions han de cooperar al servei de l’interès general i poden 
acordar de manera voluntària la forma d’exercir les seves competències 
respectives que serveixi més bé aquest principi.

La formalització de relacions de cooperació requereix L’ACCEPTACIÓ 
EXPRESSA de les parts, formulada:

EN ACORDS D’ÒRGANS DE COOPERACIÓ O EN CONVENIS.

VOLUNTÀRIA
FORMA EXPRESSA
ACORD/CONVENI



COOPERACIÓ
Article 144. LRJSP TÈCNIQUES DE COOPERACIÓ.

1. Es pot donar compliment al principi de cooperació d’acord amb les tècniques que les 
administracions interessades considerin més adequades, com poden ser:

LA PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS de cooperació, amb la finalitat de deliberar i, si 
s’escau, acordar mesures en matèries sobre les quals tinguin competències 
administracions públiques diferents.

La participació en òrgans consultius d’altres administracions públiques.

La participació d’una Administració pública en organismes públics o entitats 
dependents o vinculats a una administració diferent.

LA PRESTACIÓ DE MITJANS MATERIALS, ECONÒMICS O PERSONALS A 
ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

La cooperació interadministrativa per a l’aplicació coordinada de la normativa 
reguladora d’una MATÈRIA DETERMINADA.

L’EMISSIÓ D’INFORMES NO PRECEPTIUS amb la finalitat que les diferents 
administracions expressin el seu criteri sobre propostes o actuacions que incideixin 
en les seves competències.

LES ACTUACIONS DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA PATRIMONIAL, inclosos els 
canvis de titularitat i la cessió de béns, previstes en la legislació patrimonial.

Qualsevol altra de prevista a la Llei.



CONVENIS.
Article 144. LRJSP. En els convenis i acords en què es formalitzi la cooperació 
s’han de preveure les condicions i els compromisos que assumeixen les parts que 
els subscriuen.

Cada Administració pública ha de mantenir actualitzat un REGISTRE 
ELECTRÒNIC:

dels òrgans de cooperació en què participi i 

dels convenis que hagi subscrit.

HA DE MANTENIR ACTUALITZAT UN REGISTRE 
ELECTRÒNIC:



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

DEFINICIÓ DE CONVENI

Article 47 de la  Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Són convenis ELS ACORDS AMB EFECTES JURÍDICS adoptats per les 
administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic 
vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes 
de dret privat per a una finalitat comuna.

No tenen la consideració de convenis, ELS PROTOCOLS GENERALS 
D’ACTUACIÓ O INSTRUMENTS SIMILARS que comportin meres declaracions 
d’intenció de contingut general o que expressin la voluntat de les administracions 
i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que no suposin 
la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles.

Els convenis NO PODEN TENIR PER OBJECTE PRESTACIONS PRÒPIES 
DELS CONTRACTES. En aquest cas, la seva naturalesa i règim jurídic s’ha 
d’ajustar al que preveu la legislació de contractes del sector públic...

 ACORDS, AMB EFECTES JURIDICS
 SUBJECTES DE DRET PÚBLIC
 FINALITAT COMÚ DE LES PARTS QUE INTERVENEN
 OBJECTE NO POT SER PRESTACIONS PROPIES DELS 

CONTRACTES

PROTOCOL:
1. Declaracions d’intencions.
2. Marquen una actuació amb un objectiu comú.
3. Que no despleguen efectes jurídics.
4. No es poden exigir jurídicament.



ELS CONVENIS

A primera vista la naturalesa dels convenis és la d'un negoci jurídic públic, amb 
evident substrat contractual, però la seva regulació queda exclosa de la legislació 
dels contractes TRLCSP.

I LA FINALITAT  és la  de millorar l’eficiència de la gestió pública, facilitar la 
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a l’exercici d’activitats 
d’utilitat pública i complir la legislació d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera.(article 48. llei 40/2015 LRJSP)

FINALITAT

LEGISLACIÓ 
ESTABILITAT I 

SOSTENIBILITAT

CONTRIBUIR 
A L’EXERCICI 
D’ACTIVITAT 
D’UTILITAT 

PÚBLICA

UTILITZACIÓ 
CONJUNTA 
MITJANS I 

SERVEIS PÚBLICS

EFICIÈNCIA
GESTIÓ 

PÚBLICA



VALIDESA I EFICÀCIA

• De l'art. 48 de la LRSJP, sobre els requisits de validesa i eficàcia dels 
convenis, interessa destacar algunes regles. Com els fins a què han 
d'atendre i complir: la millora de l'eficiència de la gestió pública, facilitar la 
utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització 
d'activitats d'utilitat pública i complir amb la legislació d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.

• També, la seva plena subjecció a la legislació pressupostària pel que fa 
a la tramitació de les despeses que derivin dels convenis que incloguin 
compromisos financers, o els fons que es comprometin en virtut dels 
mateixos (no resulta inusual seu abast plurianual), i l'exigència de comptar 
amb capacitat financera per part de l'entitat que els subscrigui, durant tota 
la vigència del conveni, havent de ser els convenis que incloguin 
compromisos financers "financerament sostenibles". Més en concret, les 
aportacions financeres que es comprometin a realitzar els signants no podran 
ser superiors a les despeses derivades de l'execució del conveni. 
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EXCLOSOS DE LA CONTRACTACIÓ: CONVENIS 
DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

Article 4 del TRLCSP modificat per la Llei 2/2015, de 30 de març de 
desindexació de l'economia espanyola. Diu:

1. Estan exclosos de l'àmbit d'aquesta Llei els següents negocis i relacions 
jurídiques:...

c) Els convenis de col·laboració que formalitzi 
l'Administració General de l'Estat amb les entitats gestores i 
serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats 
públiques, les comunitats autònomes, les entitats locals, 
organismes autònoms i restants entitats públiques, o els que 
formalitzin aquests organismes i entitats entre si, llevat que, 
per la seva naturalesa, tinguin la consideració de 
contractes subjectes a aquesta Llei.

d) Els convenis que, d'acord amb les normes específiques que 
els regulen, subscrigui l'Administració amb persones físiques 
o jurídiques subjectes al dret privat, sempre que el seu 
objecte no estigui comprès en el dels contractes que regula 
aquesta Llei o en normes administratives especials.

N
A

TU
R

A
LES

A
 /

  O
B

JEC
TE

ENTRE 
ADMINISTRACIONS

AMB PERSONA DE 
DRET PRIVAT



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

Sembla que els apartats c i d de l’art. 4 TRLCSP vinguin a dir el mateix:

c) Els convenis de col·laboració que formalitzi......, llevat que, per la seva 
naturalesa, tinguin la consideració de contractes subjectes a aquesta Llei.
d) Els convenis que, d'acord amb les normes específiques que els regulen, 
subscrigui l'Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret 
privat, sempre que el seu objecte no estigui comprès en el dels contractes 
que regula aquesta Llei o en normes administratives especials.

Estableixen dos criteris diferents d'exclusió dels convenis de l'àmbit d'aplicació 
de l'esmentat text legal**

-en el cas dels convenis interadministratius, que el negoci jurídic de què es tracti 
no tingui naturalesa contractual - és a dir, que les administracions intervinents 
ho celebrin  per tal de coordinar, cooperar o auxiliar-se en la planificació o 
execució de les actuacions que pretenen desenvolupar per a la consecució 
d'un objectiu comú d'interès públic (l’objectiu comú es l’interès públic)

- i, en el cas dels convenis amb particulars, que el seu objecte no coincideixi amb 
el d'un contracte (ànim lucratiu, es fa una activitat a canvi d’un benefici).

**Diana Santiago Iglesias. “Las relaciones de colaboración entre poderes adjudicadores excluidas de la normativa de 
contratación del sector público”



La jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea han contribuït a 
clarificar els  criteris que els permetin diferenciar els supòsits en què a un 
determinat negoci jurídic li resulta d'aplicació la normativa de contractació 
d'aquells altres en els que ha de quedar exclòs de la mateixa per no tenir 
naturalesa contractual, amb independència que tingui per objecte alguna 
de les prestacions previstes en les Directives.

Tal com bé marca l’estudi realitzat per la Sra. Diana Santiago Iglesias en l’article 
sobre col·laboració exclosa de la normativa de contractació del sector públic, les 
característiques que han de complir, CUMULATIVAMENT, AQUESTES 
RELACIONS DE COL·LABORACIÓ SÓN:

DIFERENCIAR ELS SUPÒSITS EN QUÈ  RESULTA 
D'APLICACIÓ LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ 

D'AQUELLS ALTRES EN ELS QUE HA DE QUEDAR EXCLÒS 

REQUISITS DELS SUBJECTES

REQUISITIS OBJECTIUS I

FI O PROPOSIT



EN PRIMER LLOC, en relació amb els requisits dels subjectes intervinents, cal 
assenyalar que, d'acord amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, els ens 
col·laboradors han de ser exclusivament públics i no tenir vocació de 
mercat. La primera de les condicions implica que la participació d'un ens amb 
capital privat en una de les entitats intervinents determinarà l'aplicació de la 
normativa de contractació pública, seguint la línia de la jurisprudència del 
Tribunal de Justícia en relació amb els encàrrecs a mitjans propis.

Pel que fa a l'exigència indicada en segon lloc - l'absència de vocació de 
mercat -, cal assenyalar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha 
matisat seu abast, en entendre que es poden excloure de l'aplicació de la 
normativa de contractació les relacions de cooperació quan les entitats 
participants, tot i poder ser considerades operadors de mercat, tinguin una 
activitat en aquest àmbit merament residual.

DIFERENCIAR ELS SUPÒSITS EN QUÈ  RESULTA 
D'APLICACIÓ LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ 
D'AQUELLS ALTRES EN ELS QUE HA DE QUEDAR 
EXCLÒS 

REQUISITS DELS SUBJECTES



ENS LEGITIMATS PER SUBSCRIURE 
CONVENIS.

• Pel que fa a l’Administració local, aquesta ha d’estar dotada de personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar, de manera que sense ànims de esgotar el llistat 
trobarem:

• Municipis (art 140 CE, art 1 i 2 LRBRL).

• Província (art 141 CE, art 1 LRBRL).

• Comarca (art 3.1 DL 4/2003).

• Vegueries (art 2 Llei 30/2010, sens perjudici que la seva constitució resta 
supeditada a les modificacions de la normativa estatal (article únic de la Llei 
4/2011 que modifica la Llei 30/2010).

• Les entitats metropolitanes (art 95 TRLMRLC) i en especial l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (art 1.3 Llei 31/2010).

• Les mancomunitats de municipis (art 116 TRLMRLC i art 44.2 LRBRL).

• Consorcis (art 118 Llei 40/2015, art 113 Llei 26/2010 i art 269 TRLMRLC).

• Les comunitats de municipis, que tot i no tenir personalitat jurídica pròpia, 
els acords que adopten vinculen tots els municipis agrupats i tenen eficàcia 
davant tercers, com si fossin adoptats per tots i cadascun dels municipis que 
integren la comunitat. Es regiran, pels convenis respectius (art 123 
TRLMRLC).
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ENS LEGITIMATS PER SUBSCRIURE 
CONVENIS.

• Organismes autònoms, entitats públiques empresarials o societats mercantils 
dependents dels ens matrius anteriors que els van crear (art 85, 85bis i 85ter LRBRL i 
306.2 ROAS).

• Entitats municipals descentralitzades, que tot i que manquen de personalitat jurídica 
pròpia (art 24 bis LRBRL), l’art 83 del TRLMRLC atribueixen al President o Presidenta i a 
la junta de veïns competències anàlogues a les de l’Alcalde o Alcaldessa i al Ple.

• Per que fa a la part del “particular”, qualsevol persona que ostenti capacitat 
d’obrar (art 3 de la Llei 39/2015):

• a) Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d’obrar d’acord amb les 
normes civils.

• b) Els menors d’edat per a l’exercici i la defensa d’aquells dels seus drets i 
interessos l’actuació dels quals estigui permesa per l’ordenament jurídic sense 
l’assistència de la persona que n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. 
S’exceptua el supòsit dels menors incapacitats, quan l’extensió de la incapacitació 
afecti l’exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.

• Amb la novetat, respecte la Llei 30/1992:c) Quan la Llei així ho declari 
expressament, els grups d’afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i 
els patrimonis independents o autònoms.
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EN SEGON LLOC, l'objecte del negoci jurídic de què es tracti, ha de consistir en 
la realització d'una missió d'interès públic comú a les parts.

L'acord adoptat ha de revestir el caràcter d'una cooperació real, element 
que permet diferenciar-lo d'un contracte públic, en el qual una de les parts 
realitza una certa tasca a canvi d'una retribució. L'exercici d'aquestes tasques 
s'ha de fer de forma conjunta per les parts intervinents, però, això no implica 
que cadascuna d'elles hagi de participar per igual en l'exercici efectiu de les 
mateixes, és a dir, la cooperació de què es tracti pot basar-se en una divisió de 
tasques o en una certa especialització. 

DIFERENCIAR ELS SUPÒSITS EN QUÈ  RESULTA 
D'APLICACIÓ LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ 
D'AQUELLS ALTRES EN ELS QUE HA DE QUEDAR 

EXCLÒS 

L’OBJECTE



EN TERCER I ÚLTIM LLOC, des d'una perspectiva teleològica, és necessari el 
compliment de dos requisits.

a) D'una banda, amb la relació de col·laboració ha de perseguir una finalitat 
estrictament públic i no comercial, és a dir, dit negoci jurídic s'ha de regir, 
exclusivament, per consideracions i exigències característiques de la persecució 
dels objectius d'interès públic de què es tracti sense que, en cap cas, la relació 
de col·laboració instrumentada pugui afavorir a un prestador privat respecte dels 
seus competidors.

b) D'altra banda, la fi a aconseguir amb el negoci jurídic de què es tracti 
consistirà a desenvolupar conjuntament una tasca d'interès comú. El 
Tribunal de Justícia exigeix   que la relació es regeixi per la persecució d'objectius 
d'interès públic, de manera que no pot donar lloc a transferències financeres 
entre les entitats intervinents, llevat d'aquelles consistents en el reemborsament 
dels costos reals derivats de l'execució del acord de què es tracti. No obstant 
això, puntualitza que el mer fet que, en un determinat negoci jurídic, la 
retribució pactada es limiti al reemborsament de les despeses suportades per la 
prestació del servei de què es tracti, no exclou, per si mateix, la seva naturalesa 
contractual 

DIFERENCIAR ELS SUPÒSITS EN QUÈ  RESULTA 
D'APLICACIÓ LA NORMATIVA DE CONTRACTACIÓ 

D'AQUELLS ALTRES EN ELS QUE HA DE QUEDAR EXCLÒS 
EL FI O PROPOSIT



NATURALESA JURÍDICA DELS CONTRACTES I ELS 
CONVENIS INTERADMINISTRATIUS

Contractes i convenis interadministratius són el fruit de la declaració de 
voluntat conjunta de dues entitats públiques i, en conseqüència, són una 
manifestació de l'anomenada activitat bilateral de l'Administració

DES D'UNA PERSPECTIVA SUBJECTIVA, que posa en relleu una de les 
seves principals característiques distintives: la diferent posició que ocupen 
les parts en cadascuna d'elles. Així, mentre que en el cas dels contractes 
interadministratius una part es troba en posició de subordinació 
respecte de l'altra, en els convenis interadministratius els subjectes 
que intervenen es troben en posició d'igualtat, atès que participen en la 
seva condició d'Administracions públiques i en exercici de les competències que 
els han estat atribuïdes.

LA CAUSA D'UN NEGOCI JURÍDIC es troba en el propòsit per assolir la 
finalitat genèrica del negoci jurídic de què es tracti. En el cas dels contractes, la 
causa és, el benefici d'una de les parts no està acompanyat de cap sacrifici que 
sigui la seva contrapartida. No obstant això, en el cas dels convenis 
interadministratius, la causa consisteix en l'assoliment d'un objectiu comú a les 
parts que revesteix interès públic, sent indiferent el fet que aquest negoci 
pugui donar lloc al reemborsament de els costos reals derivats de la seva 
execució, en no generar lucre per a les parts.



La Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer sobre contractació publica 
diu en l’article 12.4. 

“Un contracte celebrat exclusivament entre dos o més poders 
adjudicadors quedarà fora de l'àmbit d'aplicació de la present Directiva,
quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions següents: 

a) que el contracte estableixi o desenvolupi una cooperació entre els poders 
adjudicadors participants amb la finalitat de garantir que els serveis públics 
que els incumbeix es presten de manera que s'aconsegueixin els objectius que 
tenen en comú;

b) que el desenvolupament d'aquesta cooperació es guiï únicament per 
consideracions relacionades amb l'interès públic, i 

c) que els poders adjudicadors participants realitzin en el mercat obert 
menys del 20% de les activitats objecte de la cooperació”.

El mateix ve a dir l’art.17 de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer sobre 
adjudicació de la concessió.

ACUMULATIU



D’acord amb la nova directiva de contractació QUEDANT EXCLOSOS, entre 
altres, els negocis jurídics en els quals es compleixin les condicions que 
s'assenyalaran a continuació.

a) els convenis interadministratius celebrats entre si per l'Administració 
General de l'Estat, les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat 
Social, les universitats públiques, les comunitats autònomes, les entitats 
locals o les entitats amb personalitat jurídic pública que en depenen.

La seva exclusió hauria de quedar condicionada al compliment dels 
següents requisits:

En primer lloc, des del punt de VISTA SUBJECTIU, en el cas que 
intervinguessin entitats instrumentals amb personalitat jurídica 
pública, aquestes no han de tenir vocació de mercat, la qual s'ha de 
considerar quan realitzin en el mercat obert més del 20% de les activitats 
objecte de cooperació

En segon lloc, des del punt DE VISTA MATERIAL, l'objecte del negoci jurídic 
ha de consistir en la realització conjunta d'una tasca d'interès públic 
comú a les parts intervinents.

En tercer lloc, des d'una PERSPECTIVA TELEOLÒGICA, la fi perseguit amb el 
negoci jurídic ha de consistir en l'assoliment dels objectius d'interès públic 
que les parts tenen en 
comú.

ENTRE ADMINISTRACIONS



b) els convenis de col·laboració subscrits entre l'Administració General de l'Estat, 
les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les universitats 
públiques, les comunitats autònomes, les entitats locals I LES ENTITATS AMB 
PERSONALITAT JURÍDICA PRIVADA o per aquestes últimes entre si. Aquests 
convenis quedaran exclosos únicament quan es compleixin els requisits 
subjectius, objectius i teleològics assenyalats anteriorment per al cas dels 
convenis interadministratius, AMB LES SEGÜENTS PARTICULARITATS
(relatives als requisits que han de complir les entitats intervinents. 
Partint d'una interpretació literal del text de les directives, es pot entendre que 
aquesta exclusió afectaria els convenis subscrits per entitats amb personalitat 
jurídic privada que tinguin la consideració d'organisme de dret públic a efectes de 
la normativa de contractació): 

a) que hagin estat creades específicament per satisfer necessitats d'interès 
general que no tinguin caràcter industrial o mercantil;
b) que tinguin personalitat jurídica pròpia; i 
c) que estiguin finançades majoritàriament per l'Estat, les autoritats 
regionals o locals, o altres organismes de Dret públic, o la gestió estigui subjecta 
a la supervisió de les autoritats o organismes, o que tingui un òrgan 
d'administració, de direcció o de supervisió, en què més de la meitat dels 
membres siguin nomenats per l'Estat, les autoritats regionals o locals, o 
altres organismes de Dret públic.

EXCLOSOS 
normativa de 

contractes

AMB  ENTITATS DE PERSONALITAT JURÍDICA 
PRIVADA



LÍMITS DELS CONVENIS.
• Art 47 i 48 Llei 40/2015 i art 108.3 

Llei 26/2010.

• L’Administració ha de tenir 
competències sobre la matèria a 
convenir.

• L’element teleològic ha de ser la 
consecució de finalitats d'interès 
comú.

• No poden tenir per objecte 
prestacions pròpies dels contractes.

• Ha de millorar l’eficiència de la 
gestió pública.

• Ha de facilitar la utilització conjunta 
de mitjans i serveis públics.

• Ha de contribuir a l’exercici 
d’activitats d’utilitat pública.

• Ha de complir la legislació 
d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.

• La gestió, justificació i resta 
d’actuacions relacionades amb les 
despeses derivades dels convenis s’han 
d’ajustar al que disposa la legislació 
pressupostària

• Han de ser financerament 
sostenibles, i els qui els subscriguin 
han de tenir capacitat per finançar els 
assumits durant la vigència del conveni.

• Les aportacions financeres que es 
comprometin a efectuar els 
signants no poden ser superiors a 
les despeses derivades de 
l’execució del conveni.

LIMITACIONS EN RELACIÓ A LA 
DURADA,Lleis 39 i 40/2015 61
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ. EN LA 
NORMATIVA CATALANA

UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ és tot acord subjecte al dret públic, del 
qual es deriven obligacions jurídiques directes per a les parts, amb independència 
de la denominació de l'instrument que el contingui (art. 108.1  de la Llei 26/2010, 
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya)

Cal distingir-los DELS PROTOCOLS, els quals es limiten a establir acords 
generals de caràcter programàtic o declaratiu, sense eficàcia obligatòria directa i 
el compliment dels quals no és susceptible d'ésser exigit jurídicament, amb 
independència de llur denominació.

Les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols 
amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques 
dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i 
per a la consecució de finalitats d'interès comú. Així mateix, poden subscriure 
convenis amb les persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, els quals 
es regeixen per la legislació específica i, si no n'hi ha, per les disposicions del 
capítol II del títol IX de la LRJPCat en els aspectes en què sigui aplicable.



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I 
COOPERACIÓ

RÈGIM JURÍDIC
Els convenis i els protocols tenen caràcter voluntari, s’han de formalitzar per 
escrit i s'han d'estipular en termes d'igualtat entre les parts.
Els dubtes d’interpretació s’han de resoldre amb els principis de la legislació 
sobre contractes del sector públic, tot i que en cap cas no els són aplicables 
les prerrogatives que l'esmentada legislació atribueix als òrgans de contractació.
Obliguen les parts des del moment de la signatura, si no s'hi disposa una altra 
cosa.

Els convenis que afectin terceres persones, els que comportin una alteració 
de l'exercici de les competències de les administracions, els organismes o les 
entitats públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què així 
s'estableixi per llei o per reglament només són eficaços si, un cop 
signats, són publicats íntegrament en els diaris o butlletins oficials 
corresponents de les administracions implicades.

Quan comportin l'atorgament d'una subvenció per part de les administracions 
públiques s'han d'ajustar, a més, a les normes que en regulen l'atorgament que 
estableixen, entre d’altres aspectes, que la concessió de les subvencions s'ha de 
subjectar a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat. I ara hem d’afegir  
transparència.

ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ:

A la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la 
normativa autonòmica de desenvolupament aplicable.



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

CONTINGUT

Els convenis, si escau, han de contenir els aspectes següents (art. 110.2 de la 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya):

a) Les administracions i els òrgans que subscriuen el conveni i la 

capacitat jurídica amb què actua cada part.

b) La competència en virtut de la qual actua cada part.

c) La referència expressa a l'aprovació pel ...ple de l'entitat local o 

de l'òrgan de govern que autoritza el conveni en els supòsits en què 

siguin preceptius.

d) L'objecte del conveni i les actuacions que s'acorda realitzar per 

complir-lo. L’article 49 de la Llei 40/2015 LRJSP  afegeix “amb 

indicació, si s’escau, de la titularitat dels resultats obtinguts”.



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

CONTINGUT 

e) El finançament, si l'objecte del conveni ho requereix, amb 
indicació de les partides pressupostàries que autoritzen la 
despesa.
(l’article 49.Llei 40/2015 Contingut dels convenis. En aquest  
apartat diu:
Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de 
les parts, si n’hi ha, amb indicació de la seva distribució 
temporal per anualitats i la seva imputació concreta al 
pressupost corresponent d’acord amb el que preveu la legislació 
pressupostària)

f) Els compromisos que assumeixen les parts.
(L’article 49.Llei 40/2015  diu :Conseqüències aplicables en cas 
d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per 
cadascuna de les parts i, si s’escau, els criteris per determinar 
la possible indemnització per l’incompliment).
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CONTINGUT
g) El termini de vigència del conveni i, si escau, el règim de 
pròrroga. Si el conveni comporta compromisos de despesa econòmica, les 
pròrrogues han d'ésser expresses.

La llei 40/2015  LRJSP  en l’article 49 afegeix . Termini de vigència del 
conveni tenint en compte les regles següents:

1r Els convenis han de tenir una durada determinada, que no pot ser 
superior a quatre anys, llevat que normativament es prevegi un 
termini superior.

2n En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst a 
l’apartat anterior, els signants del conveni en poden acordar 
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seva extinció.

h) Les causes i les formes d'extinció diferents de l'expiració del termini 
de vigència, i la forma de finalitzar les actuacions en curs en cas d'extinció 
anticipada.

limitació temporal, la seva durada a un termini màxim de quatre anys 
(excepte si normativament es preveu un termini superior), encara que, i 

sempre abans del venciment del termini expressat, els signants del 
conveni podran acordar una pròrroga per un període de fins a quatre 
anys addicionals, o bé la seva extinció. Constitueix aquesta limitació 
temporal MÀXIMA DE VUIT ANYS, incloent la seva pròrroga, una 

acotació important a la figura dels convenis

Pel cas que tot i respectar la durada màxima de 4 anys, es prevegin 
pròrrogues, aquestes, segons la Llei 26/2010, HAN DE SER 
EXPRESSES si el conveni comporta compromisos de despesa 
econòmica.



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I 
COOPERACIÓ

i) L'establiment de les responsabilitats per a la gestió del conveni, inclosa, si 
escau, una organització específica a aquests efectes.
j) L'establiment de les responsabilitats de seguiment i control de les actuacions que 
s'acordi desenvolupar, inclosa la possibilitat d'establir un òrgan específic per 
complir aquestes funcions.
k) Les mesures que es poden adoptar en cas d'incompliment dels 
compromisos establerts pel conveni.
l) Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir 
sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la competència 
de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Article 49.Llei 40/2015 Contingut dels convenis. Afegeix  que el règim de 
modificació del conveni. A falta de regulació expressa la modificació  del 
contingut del conveni requereix l’acord  unànime dels signants.

Els protocols han de contenir, si escau, els mateixos aspectes establerts per als 
convenis de col·laboració, llevat els compromisos que assumeixen les parts i les 
mesures a adoptar en 
cas d’incompliment.



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
I COOPERACIÓ

Cada administració, organisme o entitat pública que subscriu un conveni o un 
protocol ha de seguir prèviament el procediment establert per la normativa que li 
sigui aplicable.

Sempre que el conveni estableixi l’obligació d’assumir despeses específiques amb 
càrrec al seu pressupost, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de 
fons, o de l'òrgan econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap intervenció 
prèvia

.

Article 48. llei 40/2015 Requisits DE VALIDESA I EFICÀCIA DELS CONVENIS.
Els convenis que incloguin compromisos financers han de ser financerament 
sostenibles, i els qui els subscriguin han de tenir capacitat per finançar els 
assumits durant la vigència del conveni.
Les aportacions financeres que es comprometin a efectuar els signants no 
poden ser superiors a les despeses derivades de l’execució del conveni.

Quan el conveni instrumenti una subvenció ha de complir el que preveuen la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la normativa autonòmica de 
desplegament que, si s’escau, sigui aplicable.

Quan incloguin compromisos financers



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

Article 50.Llei 40/2015 Tràmits preceptius per a la subscripció de convenis i els 
seus efectes.

Sense perjudici de les especialitats que la legislació autonòmica pugui preveure, és 
necessari que el conveni s’acompanyi d’una memòria justificativa on 
s’analitzi la seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic i el 
caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, així com el compliment 
del que preveu aquesta Llei.

MEMÒRIA: 
NECESSITAT I OPORTUNITAT
IMPACTE ECONÒMIC
EL CARÀCTER NO CONTRACTUAL



INFORMES 
• Serà preceptiu informe del/de la titular de la secretaria (art 3 RD 

1174/1987):

• Ho sol·liciti el/la President/a de la Corporació.

• Ho sol·liciti 1/3 dels membres de l’òrgan que adoptarà l’acord 
d’aprovació del conveni sempre que estigui sol·licitat amb l’antelació 
suficient.

• El conveni requereixi de majoria absoluta del Ple per la seva aprovació 
(convenis urbanístics de planejament general, conveni que estableix el 
compromís de crear o adherir-se a una mancomunitat, consoci o 
comunitat de municipis, conveni que formalitza la delegació o 
assumpció de l’exercici d’una competència, conveni que formalitza la 
cessió gratuïta d’un bé en favor d’una altre Administració, entre d’altres 
(art 47 LRBRL)).

• En la pròpia sessió de l’òrgan, quan es requereixi expressament pel 
president de l’òrgan “acerca de los aspectos legales del asunto que se 
discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión 
que haya de adoptarse”.

Lleis 39 i 40/2015 62
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INFORMES 
• Altres informes determinats per les regles de funcionament 

intern de la Corporació, en els termes de l’art 79 de la Llei 
39/2015 “Als efectes de la resolució del procediment, s’han 
de sol∙licitar aquells informes que siguin preceptius per les 
disposicions legals, i els que es considerin necessaris per 
resoldre, i s’ha de citar el precepte que els exigeixi o bé 
fonamentar, si s’escau, la conveniència de reclamar-los”.

Lleis 39 i 40/2015 62
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INFORMES 
• En relació a fiscalització econòmica, cal realitzar una consideració 

prèvia. L’art 111.2 de la Llei 26/2010 imposa que “En el cas que  
l'administració, l'organisme o l'entitat pública s'obligui, mitjançant el 
conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu 
pressupost, és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de 
fons, o de l'òrgan  econòmic financer de l'entitat si no hi ha cap 
intervenció prèvia”.

• L’art 214.2 del TRLRHL ja obliga a “La intervención crítica o previa de 
todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos 
u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de 
valores”.

• Però aquesta intervenció, en tant que el reparament suspensiu que 
pot comportar només pot ser per motius d’insuficiència de crèdit o el 
proposat no és adequat o la omissió de requisits o tràmits essencials 
en l’expedient (la resta es situen en fase posterior: ordenació 
pagament) fa considerar que l’informe d’intervenció de l’art 111.2 de 
la Llei 26/2010 té un contingut més ampli que la fiscalització crítica i 
prèvia de l’art 214.2 del TRLRHL. 62
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APROVACIÓ 
• Aprovació: òrgan competent.

• Cal tenir present que el conveni requereix d’aprovació prèvia 
abans de la seva formalització tal com es desprèn:

• - de l’art 110.1.c) de la Llei 26/2010 i 309.1 del ROAS

• c) La referència expressa a l'aprovació pel Parlament o per 
les Corts Generals o a l'acord del Govern de la Generalitat o 
del ple de l'entitat local o de l'òrgan de govern que autoritza 
el conveni en els supòsits en què siguin preceptius.

• - De l’art 309.1 del ROAS  L’ens local aprova les clàusules 
dels convenis en què intervé o participa.

• L’art 110.1.c) simplement remet a l’òrgan plenari o de 
govern que correspongui

Lleis 39 i 40/2015 62
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• La eficàcia, per tant, el desplegament d’efectes i la seva exigència 
vindrà determinat pel moment de la seva formalització tant pel que 
estableix l’art 112.1 de la Llei 26/2010 i l’art 48.8 de la Llei 40/2015 
en relació a l’art 27.1 del TRLCSP “Los contratos que celebren los 
poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización”

• Hi ha una excepció, la de l’art 112.2 de la Llei 26/2010 “Els convenis 
que afectin terceres persones, els que comportin una alteració de 
l'exercici de les competències de les administracions, organismes o 
entitats públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què 
així s'estableixi per llei o per reglament només són eficaços si, un 
cop signats, són publicats íntegrament en els diaris o butlletins 
oficials corresponents de les administracions implicades”.

Lleis 39 i 40/2015 62
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I 
COOPERACIÓ

Article 51. LRJSP. EXTINCIÓ DELS CONVENIS.
Els convenis s’extingeixen pel compliment de les actuacions que en 
constitueixen l’objecte o perquè s’ha incorregut en causa de resolució.



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

Article 51. LRJSP. SÓN CAUSES DE RESOLUCIÓ:

• El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat 
la pròrroga.

• L’acord unànime de tots els signants.
• L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part 

d’algun dels signants (la resolució del conveni per aquesta causa pot 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’ha previst.)

• Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en 
altres lleis.

I els efectes de la resolució  diu l’article 52.3 Llei 40/2015 LRJSP
“Si, quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni, hi ha 
actuacions en curs d’execució, les parts, a proposta de la comissió de 
seguiment, vigilància i control del conveni o, si no n’hi ha, del responsable del 
mecanisme a què fa referència la lletra f) de l’article 49, poden acordar la 
continuació i finalització de les actuacions en curs que considerin 
oportunes, i establir un termini improrrogable per a la seva finalització, un cop 
transcorregut el qual se n’ha d’efectuar la liquidació  d’acord 52,2”



DE LA RESOLUCIÓ DEL CONVENI PER COMPLIMENT: 
LIQUIDACIÓ

En l’art. 52 marca uns efectes de la resolució DEL CONVENI PER COMPLIMENT.
El compliment i la resolució dels convenis dóna lloc a la seva liquidació amb l’objecte de 
determinar les obligacions i els compromisos de cadascuna de les parts.

En el supòsit de convenis dels quals derivin compromisos financers, s’entenen 
complerts quan el seu objecte s’hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes dues 
parts, d’acord amb les seves competències respectives, tenint en compte les regles 
següents:
Si de la liquidació resulta que l’import de les actuacions executades per alguna de les 
parts és INFERIOR ALS FONS QUE AQUESTA HAGI REBUT DE LA RESTA de parts 
del conveni per finançar l’execució esmentada, aquella ha de reintegrar a aquestes l’excés 
que correspongui a cada una, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi aprovat la 
liquidació.
Si, un cop transcorregut el termini màxim d’un mes, esmentat en el paràgraf anterior, no 
s’ha produït el reintegrament, s’ha d’abonar a les parts esmentades, també en el 
termini d’un mes a comptar d’aquest moment, l’interès de demora aplicable al 
reintegrament esmentat, que en tot cas és el que resulti de les disposicions de caràcter 
general reguladores de la despesa pública i de l’activitat economico financera del sector 
públic.

SI ÉS SUPERIOR, la resta de parts del conveni, en el termini d’un mes des de l’aprovació 
de la liquidació, ha d’abonar a la part de què es tracti la diferència que correspongui a 
cadascuna, amb el límit màxim de les quantitats que cadascuna s’hagi compromès a 
aportar en virtut del conveni. En cap cas les parts del conveni no tenen dret a 
exigir a la resta cap quantia que superi els límits màxims esmentats.



CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I COOPERACIÓ

Article 53.LRJSP diu que s’ha de remetre els convenis al Tribunal de 
Comptes.

DINS dels tres mesos SEGÜENTS A LA SUBSCRIPCIÓ de qualsevol conveni 
els compromisos econòmics assumits del qual superin els 600.000 euros, 
aquests s’han de remetre electrònicament al Tribunal de Comptes o 
òrgan extern de fiscalització de la comunitat autònoma, segons 
correspongui.

També s’han de comunicar al Tribunal de Comptes o òrgan extern de 
fiscalització de la comunitat autònoma, segons correspongui, les 
modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels 
imports dels compromisos econòmics assumits i l’extinció dels 
convenis indicats.

El que disposen els apartats anteriors s’entén sense perjudici de les facultats 
del Tribunal de Comptes o, si s’escau, dels corresponents òrgans de fiscalització 
externs de les comunitats autònomes, per reclamar totes les dades, documents 
i antecedents que consideri pertinents en relació amb els contractes de 
qualsevol naturalesa i quantia



EFICÀCIA I PUBLICITAT

• Article 112 LRJPACat

• 1. Els convenis obliguen des del moment de la signatura si no s’hi disposa
una altra cosa.

• 2. Els convenis que afectin terceres persones, els que comportin una
alteració de l’exercici de les competències de les administracions,
organismes o entitats públiques, o dels òrgans administratius, i els altres en què
així s’estableixi per llei o per reglament només són eficaços si, un cop
signats, són publicats íntegrament en els diaris o butlletins oficials
corresponents de les administracions implicades.
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TRANSPARÈNCIA
Llei 19/2013, de 9 de desembre de 
transparència

Información sobre contratación, 
convenios y subvenciones. Art.8

• b) La relación de los convenios 
suscritos, con mención de las partes 
firmantes, su objeto, duración, 
modificaciones realizadas, obligados a 
la realización de las prestaciones y, en 
su caso, las obligaciones económicas 
convenidas.

Las encomiendas de gestión que se 
firmen, con indicación de su objeto, 
presupuesto, duración, obligaciones 
económicas y las subcontrataciones 
que se realicen con mención de los 
adjudicatarios, procedimiento seguido 
para la adjudicación e importe de la 
misma.

• Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i 
bon govern

• L’article 14. Transparència en els convenis de 
col·laboració 

• 1. La transparència en l’àmbit dels convenis de 
col·laboració és aplicable a tots els 
convenis i encàrrecs de gestió subscrits 
entre els subjectes obligats i les persones 
privades i públiques. 

• 2. La informació pública relativa als convenis 
de col·laboració ha d’incloure, com a mínim:

• a) La relació dels convenis vigents, amb la 
indicació de la data, les parts que els signen, 
l’objecte, els drets i les obligacions de 
qualsevol mena que generin i el període de 
vigència.

• b) Les eventuals modificacions de qualsevol 
dels paràmetres a què fa referència la lletra a, 
i la data i la forma en què s’hagin produït.

• c) La informació relativa al compliment i 
l’execució dels convenis. 

3. Les obligacions de publicitat establertes per aquest article 
s'han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat, que s'ha 
d'integrar en el Portal de la Transparència



Article: 14.2. a) i b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre 

• S’ha de publicar els convenis de col·laboració vigents entre els ens locals i 
les persones privades i públiques.

 Ha de constar amb claredat les dades identificatives (data, parts signants, 
objecte, drets i obligacions i període de vigència) i s’ha de publicar també les 
modificacions posteriors dels convenis vigents.

 Només cal publicar al portal de Transparència els convenis vigents a data 1 de 
gener de 2016. Si el conveni està prorrogat, està vigent. 

 No hi ha obligació de publicar-ne els dels cinc anys anteriors (això només està 
establert pels contractes). 

Cal tenir en compte, als efectes de la publicitat activa, que els convenis han 
d’expressar amb claredat:

- Les contraprestacions econòmiques, si n’hi haguessin, formen part de les 
obligacions. 

- el nom i càrrec de les persones que el signen.

És recomanable que, les dades personals dels convenis de col·laboració 
d’especial protecció (com, per exemple, DNI o domicili privat i la 
signatura)s’hauran d’ocultar



• Actualment: Els ens local han d’adreçar, una copia compulsada del conveni, en format 
paper, a la Subdirecció General de Relacions Institucionals i de Foment de la Qualitat 
Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals, ens responsable 
del Registre de Convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

• Cal recordar allò que disposa l’art. 309.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. A aquests efectes, i 
mentre estigui vigent aquest precepte, els ens locals han de trametre a la Direcció 
General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, els acords i la còpia dels convenis en què intervenen o participen.

-Tribunal de Comptes
-Porta de Transparència
-Registre Electronic art.144
-Registre de la Generalitat de moment en format 
paper
-DG. Administració Local en compliment 
D.179/1995



CONVENIS QUE TENIM 
VIGENTS

• Una última referència amb relació als convenis s'ha de fer a la 
disposició addicional vuitena de la LRJSP, en exigir que tots 
els convenis vigents subscrits per qualsevol administració pública 
o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
dependents s'hauran d'adaptar a les previsions de la LRJSP 
"en el termini de tres anys a comptar de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei" (és a dir, fins el 2 d'octubre de al 2019), si 
bé l'adaptació és automàtica pel que fa a la vigència dels 
mateixos, que per als indefinits passarà a ser de quatre anys a 
comptar de l'entrada en vigor de la LRJSP.
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“Quan crèiem que teníem 
totes les respostes, de 

sobte, van canviar totes 
les preguntes” (Marià Bendetti)

tcolomer@diputaciolleida.cat


