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La DOBLE perspectiva del procediment 
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Vessant 
tradicional 

Principis de 

funcionament AAPP. 

Procediment i règim 

jurídic 

Recursos

Actes administratius

Vessant 
tecnològica  

El funcionament electrònic 

de les AAPPL: registres, 

notificacions i ús de mitjans 

electrònics.

Gestió documental 

electrònica 

La doble perspectiva del procediment



Vessant tecnològica
1. Entorn i context
2. Conceptes clau
3. Gestió electrònica documental



PER QUÈ AQUESTA ÈPOCA DE CANVIS CONVULSOS A LES AAPP?

ENTORN I CONTEXT

CRISIS ECONÒMICA

EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA

ADEQUACIÓ JURÍDICA

01

02

03 A-e



El que ens defineix i ens ha definit 

sempre... Fins ara?

Adm. Pública

• Per què una 

administració pública? 

Com funciona?

• Estructura territorial de 

l’Estat

Dret Administratiu

• Piràmide Normativa

• Acte 

administratiu/reglament

Procediment 
administratiu
• Què és?

• Equilibri prerrogatives 

vs garanties ciutadà

• Motivació

Règim Jurídic

• Principis d’actuació de 

les AAPP.

• Respo/sancionador

• Funcionament 

electrònic



Que ha passat perquè s’hagi ampliat el període transitori?

Entrada en vigor

OCTUBRE DE 2018 2020

• Registre electrònic 
apoderaments

• Registre electrònic únic
• Registre funcionaris habilitats
• Arxiu electrònic únic
• PAGE

OCTUBRE DE 2016

Entrada en vigor de tota la llei, 

excepte: 

01 02



Modernització o...

Motorització? PERSONAL

30%

ORGANITZACIÓ I 

PROCESSOS

40%

COMUNICACIÓ

TECNOLOGIA

30%
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12

Uns intenten fer que 

arrenqui

Uns altres que retorni el 

paper i el vídeo beta....

La realitat de la 

gestió del canvi a 

l’administració 

digital



Paral·lelisme conceptual

• DOCUMENT I ACTE 

ADMINISTRATIU

• INTERESSATS

• REGISTRE GENERAL I 

AUXILIAR

• ARXIU

• OAC

• DOCUMENT I ACTE 

ADMINISTRATIU 

ELECTRÒNIC

• INTERESSATS + 

CIUTADANS

• REGISTRE 

ELECTRÒNIC ÚNIC + 

PGAE

• ARXIU-E

• OAMR

Procediment administratiu – E-administració

Llei 

39/2015

Canvi de paradigma –> Inici – actes de tràmit - final del procediment



Amb independència de quin sigui el lloc de treball que ocupi un empleat públic, la part 

fonamental del funcionament de les AAPP ha de ser coneguda per tothom

Conceptes clau administració-e



Conceptes clau de la e-administració

07

01

05

03

0406

0208

INTEROPERABILITAT i PID 

Nou principi del dret administratiu 

electrònic. Impregna tot el 

funcionament

EXPEDIENT ELECTRÒNIC, 

DOCUMENT ELECTRÒNIC, ACTE 

ELECTRÒNIC

El mateix però amb uns i zeros

REGISTRE ELECTRÒNIC I PGAE

Obligats i no obligats. Digitalització

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

Inputs i outputs del procediment – inici i 

final

REGISTRE APODERAMENTS

La solució a la representació

METADADES

Elements fonamentals de la matèria 

administrativa. Àtoms del funcionament 

electrònic

CERTIFICAT, SIGNATURA I 

IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNIQUES.

Instruments essencials

OAMR

Assistència en matèria de registre



N’hi ha de molts tipus: usuari i
contrasenya; claus; foto...
problema? → manca de
seguretat

Definició 
Assumeix el paper que abans
assumia el M. Interior en
l’expedició dels DNI

3er de confiança
mitjà per proveir una identitat
digital segura que compleixi amb
les garanties d'acreditació de la
identitat i de seguretat.

Certificat electrònic

“Resoldre el problema de la identificació no 

presencial a la xarxa”. 

• IDENTITAT DIGITAL

Conceptes clau administració-e

IDENTIFICACIÓ, AUTENTICACIÓ-NO REPUDI-, INTEGRITAT, CONFIDENCIALITAT, DISPONIBILITAT, TRAÇABILITAT I CONSERVACIÓ



#vincula unes dades a un firmant 

i confirma la seva identitat

CERTIFICAT ELECTRÒNIC I FIRMA ELECTRÒNICA

Conceptes clau administració-e

1. Permet identificar signador

2. Assegura integritat dades signades

3. Vinculada al signador de forma exclusiva – no repudi

4. Creada per mitjans sota control signador



TIPOLOGIA DE FIRMES

Conceptes clau administració-e

• Permet identificar signador
• Comprovar integritat dades
• Vinculada al signador de

forma exclusiva
• Creada per mitjans sota

control signador

AVANÇADA

• Creada x dispositiu segur de
creació de firma (targeta, dni)
facilitat per entitat qualificada

• Càrrega prova. (repudi)

AVANÇADA 
RECONEGUDA /Q

Es pot identificar al firmant
però no detectar alteracions
de les dades firmades. No
garanties legals

SIMPLE

• Qualificats i no qualificats

Prestadors serveis 
confiança

#tècnicament firma avançada i qualificada son pràcticament idèntiques, la diferència rau en la intervenció del

prestador qualificat de confiança que facilita el dispositiu segur de signatura, motiu per el qual jurídicament se li

atorga un valor superior a efecte de càrrega de prova. El que no vol dir que la signatura l’avançada no tingui valor en

judici, però és de valor inferior.



IDENTIFICACIÓ

Principi general.

11.1. Con carácter general, para realizar
cualquier actuación prevista en el
procedimiento administrativo, será
suficiente con que los interesados
acrediten previamente su identidad a
través de cualquiera de los medios de
identificación previstos en esta Ley

FIRMA DE TRÀMITS ESSENCIALS:

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones 
responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.

QUÈ FEM AMB EL CERTIFICAT ELECTRÒNIC?

CERTIFICAT ELECTRÒNIC. IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA

Conceptes clau administració-e

A la pràctica, el principi 
general és la signatura



Conceptes clau de la e-administració

07

01

05

03

0406

0208

INTEROPERABILITAT i PID 

Nou principi del dret administratiu 

electrònic. Impregna tot el 

funcionament

EXPEDIENT ELECTRÒNIC, 

DOCUMENT ELECTRÒNIC, ACTE 

ELECTRÒNIC

El mateix però amb uns i zeros

REGISTRE ELECTRÒNIC I PGAE

Obligats i no obligats. Digitalització

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

Inputs i outputs del procediment – inici i 

final

REGISTRE APODERAMENTS

La solució a la representació

METADADES

Elements fonamentals de la matèria 

administrativa. Àtoms del funcionament 

electrònic

CERTIFICAT, SIGNATURA I 

IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNIQUES.

Instruments essencials

OAMR

Assistència en matèria de registre



PAL DE PALLER DEL FUNCIONAMENT ELECTRÒNIC DE TOTA LA AAPP

• Dades que defineixen altres dades… dades que genera un usuari

quan utilitza mitjans digitals. Ex. gravació d’un audio amb el teu

smartphone o edició d’un word. * és el que espia la NSA. “revelan

patrones, relaciones y comportamientos”.

• Components d’informació que donen validesa al funcionament

electrònic de l’administració.

• Contextualització del document / expedient /...

METADADES

Conceptes clau administració-e

Art. 26 LPAC. El documento y el expediente electrónico llevan metadatos

mínimos obligatorios y pueden incorporar metadatos complementarios.

La Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de gestión de

documentos electrónicos trata en su apartado VII la asignación de

metadatos.











MAYONESA PROPIETATS NUTRITIVES 
MAYONESA





Conceptes clau de la e-administració

07

01

05

03

0406

0208

INTEROPERABILITAT i PID 

Nou principi del dret administratiu 

electrònic. Impregna tot el 

funcionament

EXPEDIENT ELECTRÒNIC, 

DOCUMENT ELECTRÒNIC, ACTE 

ELECTRÒNIC

El mateix però amb uns i zeros

REGISTRE ELECTRÒNIC I PGAE

Obligats i no obligats. Digitalització

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

Inputs i outputs del procediment – inici i 

final

REGISTRE APODERAMENTS

La solució a la representació

METADADES

Elements fonamentals de la matèria 

administrativa. Àtoms del funcionament 

electrònic

CERTIFICAT, SIGNATURA I 

IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNIQUES.

Instruments essencials

OAMR

Assistència en matèria de registre



DEFINICIÓ

• Conjunt agregat de

documents i actuacions

electrònics corresponents a

un procediment

administratiu

METADADES

No és expedient electrònic:

• Una carpeta d’arxius en un 

servidor o disc dur

• Un conjunt digitalitzat de 

documents en paper 

QUE NO CONTÉ?

Info. Auxiliar: notes, borradores, 

opiniones, resumenes

QUÈ CONTÉ?

• documents, proves, informes,

actuacions…,

• índex + còpia electrònica

certificada de la resolució final

EXPEDIENT ELECTRÒNIC

Conceptes clau administració-e

Procediment ≠ Expedient



Inalterabilitat 
data 

documents

No cúmul 
indefinit de 

papers

Seguretat 
firma 

electrònica

Responsable 
de 

l’expedient

Ordenació 
cronològica??

- - Apareguts

- - Desapareguts

- - Mutants

• EXPEDIENT ELECTRÒNIC →Conflicte amb la burocràcia tradicional 

Conceptes clau administració-e

• Responsable de la 
tramitació (art. 20)

• Impuls (art. 71)



COM AFECTA LA FORMA DELS ACTES A LA SEVA VALIDESSA?

1. La forma dels actes: per escrit a través de mitjans electrònics”

(art. 36)= mateixos requisits que exp. Electrònic.

2. Cal la signatura del secretari en els actes de l’AP?

3. Manca de forma electrònica → Nul·litat? anul·labilitat?

irregularitat n i?

ACTE ADMINISTRATIU I DOCUMENT ELECTRÒNIC

Conceptes clau administració-e



Conceptes clau administració-e

contenir informació arxivada en 
suport electrònic

Trasllat a 3er x mitjans electrònics
Referència temporal + metadades + 

signatures electròniques 

Requisits de validesa 
Doc. electrònic

Quadre classificació documental

Identificació i individualització



Conceptes clau de la e-administració

07

01

05

03

0406

0208

INTEROPERABILITAT i PID 

Nou principi del dret administratiu 

electrònic. Impregna tot el 

funcionament

EXPEDIENT ELECTRÒNIC, 

DOCUMENT ELECTRÒNIC, ACTE 

ELECTRÒNIC

El mateix però amb uns i zeros

REGISTRE ELECTRÒNIC I PGAE

Obligats i no obligats. Digitalització

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

Inputs i outputs del procediment – inici i 

final

REGISTRE APODERAMENTS

La solució a la representació

METADADES

Elements fonamentals de la matèria 

administrativa. Àtoms del funcionament 

electrònic

CERTIFICAT, SIGNATURA I 

IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNIQUES.

Instruments essencials

OAMR

Assistència en matèria de registre



Conceptes clau administració-e
4 idees importants sobre les notificacions en general

Els no obligats poden canviar de model 

sempre que o desitgin –models?-

INTERMODALITAT

I en tot cas als obligats

PREFERÈNCIA ELECTRÒNICA

• Compareixença espontània

• Assegurar eficàcia administració

EXCEPCIÓ A L’ELECTRÒNIC (potestatiu)

L’interessat PODRÀ identificar un dispositiu 

electrònic o una adreça d correu-e ≠ Notificació

AVÍS ELECTRÒNIC

02

03

04

01

AUTÈNTIC CANVI DE MODEL

Tampoc notificació electrònica (obligat) →

elements no susceptibles de conversió electrònica

+ continguin mitjans de pagament com xecs.

STSJCat 579/2018)

Avis VS confiança legítima 



future is 
promising

Notificació electrònica

02/10 2016

2 Modalitats: 

Accés = notificació practicada

Rebuig: no accés 10 d

Posada a disposició= compliment 

termini tramitar procediment

17/07 1958

Notificació Paper

No grans canvis → precisions 

jurisprudencials

Cal electrònica igualment

Lloc de notificació. Requisits*

Conceptes clau administració-e
Notificació electrònica VS Notificació en paper

Compareixença seu electrònica

Direcció única habilitada

Inexistència de notificació 

infructuosa = rebuig

Els dos intents en paper*



Conceptes clau administració-e
3 Estats de les notificacions electròniques

#DIPOSITADA

#PRACTICADA

#REBUTJADA

• A la seu-e i 
accessible

• Avis -AAA

• Inici termini 10d

• Complert termini 
resoldre

• Accés al contingut

• Evidència 
electrònica

• Continua el tràmit

• No accés en 
termini

• Efectuat tràmit i 
continua 
procediment



Pràctica de la notificació. Obligats i no obligats

No obligats Obligats

Posada a disposició i avís al dispositiu

Notificació en 

paper efectiva

No accés 

electrònic

Accés 

electrònic

Practicada not 

electrònica

És vàlida la primera notificació

Accés No accés

Practicada 

notificació
Rebutjada

NOTIFICACIÓ-e. Quadre resum

Conceptes clau administració-e



Conceptes clau de la e-administració

07

01

05

03

0406

0208

INTEROPERABILITAT i PID 

Nou principi del dret administratiu 

electrònic. Impregna tot el 

funcionament

EXPEDIENT ELECTRÒNIC, 

DOCUMENT ELECTRÒNIC, ACTE 

ELECTRÒNIC

El mateix però amb uns i zeros

REGISTRE ELECTRÒNIC I PGAE

Obligats i no obligats. Digitalització

NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 

Inputs i outputs del procediment – inici i 

final

REGISTRE APODERAMENTS

La solució a la representació

METADADES

Elements fonamentals de la matèria 

administrativa. Àtoms del funcionament 

electrònic

CERTIFICAT, SIGNATURA I 

IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNIQUES.

Instruments essencials

OAMR

Assistència en matèria de registre



OAC       OAMR

• L’inici del procediment i a través de la qual es
vehicula el dret dels ciutadans a obtenir assistència
electrònica

• Funcionaris + còpies + signar per compte 3er = registre
habilitats + interoperables

• Art. 12: assistència ús mitjans electrònics: DRET +
OBLIGACIÓ. els obligats tenen dret a rebre assistència?

OAMR

Conceptes clau administració-e



Oposició 
tractament

Elecció 
canal 

comunicació 
(intermodal

Formularis
Models 

obligatoris

Apud
acta 

personal 
-e

Representació
Inscripció 

REA

4 Tipus 
de còpia

Expedició 
còpies (art.27)

Digitalització 
ENI

OAMR

Conceptes clau administració-e



Horaris 
atenció 
públic

Data i hora 
oficial seu-e

Adaptació 
còmput terminis

Calendari 
inhàbils

Personal 
OAMR Formació

Circuits 
doc.

Obligats
Subsanació
electrònica

Models 
subsanació

OAMR

Conceptes clau administració-e



Conceptes clau de la e-administració
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Inputs i outputs del procediment – inici i 
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REGISTRE APODERAMENTS

La solució a la representació

METADADES

Elements fonamentals de la matèria 

administrativa. Àtoms del funcionament 

electrònic

CERTIFICAT, SIGNATURA I 

IDENTIFICACIÓ ELECTRÒNIQUES.

Instruments essencials

OAMR

Assistència en matèria de registre



1

2

3

4

5

QUAN ENTRA EN VIGOR? 2016 o 2018 2020

Que vol dir que el registre electrònic únic → 2020?

NO ORIGINALS

Principi general de no presentació d’originals.

365 d + 24h

Presentació de documentació en dia inhàbil. 

Com es computa?

DIGITALITZACIÓ DELS DOCUMENTS PRESENTATS 

PRESENCIALMENT

Imprescindible aplicació de l’ENI.

FINESTRETA ÚNICA ELECTRÒNICA

Interoperabilitat de tots els RE

REGISTRE ELECTRÒNIC

Conceptes clau administració-e



ÚNIC PUNT D’INFORMACIÓ 

I ACCÉS ALS SERVEIS 

ELECTRÒNICS

DEFINICIÓ
Canal de comunicació amb les adm. Públiques que pretén 

reunir tota la informació i tràmits en una única adreça. No 

córrer seus-e

EXERCICI DE DRETS
Un dels drets de les persones a comunicar-se a través PAGE 

i conèixer l’estat de tramitació expedients + sentit silenci + 

òrgan instructor + obtenir còpia.

CARPETA CIUTADANA DEL PAGE

“Te facilita la relación con las Administraciones

Públicas. Accede:

Al estado de tus expedientes.

A tus notificaciones.

A tus datos personales registrados en la Administración.

A tus registros”

PAGE

Conceptes clau administració-e

https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
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METADADES
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Instruments essencials
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Assistència en matèria de registre



Registre 
electrònic

Registre 
habilitats

Format 
documents i 
expedients + 
digitalització

Es la capacidad de los sistemas de

información y de los procedimientos a los

que éstos dan soporte, de compartir

datos y posibilitar el intercambio de

información y conocimiento entre

ellos.

INTEROPERABILITAT

Conceptes clau administració-e



PLATAFORMA D’INTERMEDIACIÓ DE DADES

Conceptes clau administració-e

MANIFESTACIÓ DEL PRINCIPI D’EFICIÈNCIA

• Fer efectiu l’intercanvi d’informació entre AAPP

SALVAGUARDA DELS DRETS DELS INTERESSATS. CATÀLEG DE 
DOCUMENTS INTEROPERABLES

• Fer efectiu el dret a no aportar documents (que ja 
obrin o elaborats)

QUÈ ÉS EXACTAMENT?

NODE / servei /repositori de dades i documents al servei de
les AAPP i per l’intercanvi d’informació

CONSENTIMENT ES PRESSUMEIX? → NOVA LOPD
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QUAN CAL ACREDITAR REPRESENTACIÓ?

• = casos signatura electrònica

• Actes de tràmit = es presumeix

01

COM S’ACREDITA?

1. Apoderament apud acta 

2. Inscripció REA

02

HABILITACIONS DE REPRESENTACIÓ

Habilitació general a col·legi d’advocats
04

INTEROPERABLE

Acreditant inscripció REA de qualsevol 

AAPP
03

REPRESENTACIÓ EN EL PROCEDIMENT ADMINISTARTIU

Conceptes clau administració-e

• Presencial

• Compareixença 

electrònica



REGISTRE ELECTRÒNIC D’APODERAMENTS. REPRESENTACIÓ

Conceptes clau administració-e



Poderdant

apoderament

Consulta 
apoderaments

Ampliar 
vigència

Revocar 
apoderaments

General

Especial
Especialíssim

REGISTRE ELECTRÒNIC D’APODERAMENTS

Conceptes clau administració-e



Apoderat

Renunciar a 
apoderaments

Consulta 
apoderaments

Confirmar 
apoderaments

Cal

consentiment
exprés ?

REGISTRE ELECTRÒNIC D’APODERAMENTS

Conceptes clau administració-e
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BOT ADMINISTRATIU

L’automatització del funcionament de l’administració

• Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios

electrónicos por una Administración Pública en el marco de un

procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma

directa un empleado público → “Bots administratius” ex: padró/certificació

del silenci/certificats/escaneig entrades.

• Principi de “digital by default”, principi europeu que postula que, en

igualtat de garanties, ha de atorgar-se preferència a la tramitació por

mitjans electrònics.

• Límits?? Potestats reglades?

• AAA = Acte administratiu convencional?

• McDonalització administrativa

AAA ,SEGELL D’ÒRGAN i CSV

Conceptes clau administració-e



NOUS ESCENARIS DE FUTUR



Part 04

DOC. 

ELECTRÒNIC

PAPER

BLOCKCHAIN “Smart contracts”

Desplaçar el factor humà 

= millorar els serveis?

Món Analògic
Antic règim

Administració electrònica
Autèntica revolució... anti-

burocràtica?

ONADES EVOLUTIVES

Put your awesome subtitle here

Confiança Veritat matemàtica



QUE CAL ASSUMIR EL MÉS AVIAT POSSIBLE

3 IDEES FORÇA

01

02 03

4rt REVOLUCIÓ INDUSTRIAL / SEGONA ERA DE LES 

MÀQUINES

3a ONADA. Revolució de les màquines

LA MODERNITZACIÓ HA VINGUT PER QUEDAR-SE

És consubstancial a la naturalesa humana.

GENERARÀ UN IMPACTE ENCARA IMPREDECIBLE…

Com tots els canvis rupturistes, i que acabarà arrivant a 

l’administració. 



Permet a una màquina prendre

decisions intel·ligents o, si més no,

comportar-se com si tingués una

intel·ligència semblant a la humana

IA

Dades a gran escala + la capacitat 

d’explotar-los per extreure informació 

i coneixement.

Big Data

“Replica las acciones de un ser 

humano interactuando con la interfaz 

de usuario de un sistema informático”

Robotització-RPA
Base de dades encriptada i compartida on

es realitzen anotacions públiques i on tots

ens encarreguem de donar fe de les

operacions que es realitzen, som els

notaris de la xarxa.

Blockchain

Programa informàtic que es programa 

perquè executi de forma automàtica 

acords que hagin determinat dos o 

més parts

Smart Contracts

Put your awesome subtitle here











Del paper al ... document electrònic

Gestió electrònica documental



Document original en paper. Passa

per la conversió electrònica del

document, la incorporació de les

metadades I firma, i la impressió

novament en paper

És l’escaneig del document d’acord

amb l’ENI

Tindran assignat el valor còpia

electrònica autèntica de doc. en paper

com a metadada mínima obligatòria

Original electrònic que cal imprimir

per exemple per notificar a un no

obligat. Incorporar CSV i metadada

còpia visible

Original electrònic es troba a base de

dades AAPP. Es pot fer còpia

incorporant metadada còpia visible

4 ÚNIQUES OPCIONS DE CÒPIA

SISTEMA DE CÒPIES A LA LLEI 39

#Accedir a seu electrònica i descarregar un decret... Es fer una còpia autèntica?  

DOC. 

ORIGEN

DOC. 

RESULTAT



CÒPIA AUTÈNTICA?

CÒPIA AUTÈNTICA I CÒPIA SIMPLE

27.2 LPAC

misma validez y eficacia que los documentos 

originales

Les OAMR fan còpies autentiques de la doc?.

27.4: AAPP obligadas a expedir copias auténticas

electrónicas de cualquier documento en papel que

presenten los interesados y que se vaya a

incorporar a un expediente administrativo

Interpretació contextual

Qualsevol document = 

documents en paper originals

Principi general = no 

presentació originals
Còpies autèntiques = validesa 

legal que els originals

Interpretació literal

Qualsevol document fotocopiat 

s’hauria de fer còpia autèntica



CÒPIA SIMPLE

CÒPIA AUTÈNTICA I CÒPIA SIMPLE

CÒPIA SIMPLE. 27.3.b LPAC

Regula la digitalització de documents= convertir un documento en soporte papel (…) en fichero

electrónico = imagen codificada, fiel e íntegra del documento

28.6 LPAC
Las copias que aporten los interesados al procedimiento tendrán eficacia, exclusivamente en el

ámbito de la actividad de las AAPP.

Problema del funcionari habilitat del registre que te davant el document que li posa el ciutadà. =

copia simple del document No original en paper = passa a document no original electrònic.

Aquesta digitalització només garantitza que s’ha copiat el que ha presentat el ciutadà i

tindrà efectes per al tràmit concret de l’AP.

Tot quadra ja que el mateix article 28.7 diu: 7. Los interesados se responsabilizarán de la

veracidad de los documentos que presenten

Principi general = no 

presentació originals



QUE FER AMB ELS ORIGINALS UNA VEGADA FETA LA CÒPIA AUTÈNTICA?

CÒPIA AUTÈNTICA I CÒPIA SIMPLE

16.5 LPAC

Els documents originals aportats es retornen al ciutadà una vegada digitalitzats. Però que

succeeix si no es pot retornar? Com per ex. Originals enviats per correu?

CÒPIA AUTÈNTICA = ORIGINAL. Per tant... Podem destruir l’original si el mateix no presenta

valor patrimonial intrínsec (una escriptura antiga amb valor documental p. Ex)?

Importància acumulació de paper als registres, tenint en compte que els registres son

universals pots tenir una oficina col·lapsada de documents d’altres administracions.



Documents annexes a les instàncies presentades electrònicament

INSTÀNCIES I ADJUNTS

#Principi general → NO ORIGINALS

Exemple → proves selectives en les que presentes
instància per E-tram i tota la doc. acreditativa la
adjuntes escanejada a la instància.

Demanar originals només quan es
proposa el nomenament de funcionari.

art. 28.4: cuando, con carácter excepcional (…) la
Administración solicitara al interesado la presentación
de un documento original y éste estuviera en formato
papel, el interesado deberá obtener una copia
auténtica, según los requisitos establecidos en el art.
27, con carácter previo a su presentación electrónica.



Que afecten al compliment de terminis

INCIDÈNCIES TÈCNIQUES

Art. 32 → nova causa d’ampliació de terminis, incidència
tècnica = impossibilitat el normal funcionament del
sistema d’informació i fins que es solucioni el problema,
= ampliació dels terminis no vençuts, = publicar a la seu
electrònica tant la incidència tècnica que s’ha produït,
com l’ampliació del termini que no ha vençut.

2 temes de rellevància:
◆ Caràcter potestatiu ampliació. *
◆ Incidència tècnica marc privat ciutadà. *
◆ Protocol d’actuació



Instrucció registre

DISTRIBUCIÓ ENTRADES

Responsable de gestió

Identificar els responsables

d’acceptar o rebutjar les entrades

assignades des de les OAMR.

Responsable de gestió

En la llista de responsables caldrà

tenir presents els períodes de

vacances i identificar les persones

suplents dels titulars

.

Regulació

Una vega distribuït el RE

Assignació 

instructor

(Decret, instrucció, etc.), →

termini màxim per accedir i 

distribuir entrades + operativa 

de funcionament

https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2017/06/instruccio-registre-ajuntament-sant-feliu-de-llobregat_revisada-doc.pdf


Espontània

NOTIFICACIONS PER COMPAREIXENÇA

Supòsit→ persona interessada, obligada o no a

rebre notificacions electròniques, compareix

espontàniament a les oficines d’assistència en

matèria de registre, se li haurà de practicar en aquell

moment la notificació si així ho sol·licita i deixar

constància d’aquest acte a l’expedient electrònic.

• Com ho fem per deixar constància a

l’expedient electrònic?

• Li notifiquem també electrònicament

amb e-notum? Si és així... Quina és la

data de notificació? Aplicació analògica a

la presentació d’instàncies en paper

d’obligats?



A PERSONES OBLIGADES DE LES QUE NO DISPOSES DE DADES

INICI D’OFICI

Supòsit→ Obligats: si no disposes d’adreça

electrònica vàlida per notificar electrònicament

l’inici:

Primera comunicació d’incoació de l’expedient

d’ofici en paper. En aquesta comunicació se’ls

informarà que són subjectes obligats a relacionar-se

per mitjans electrònics amb les Administracions

públiques i se’ls requerirà una adreça electrònica per

rebre l’avís de les successives notificacions

electròniques.

Si no donen l’adreça o és invàlida? cal seguir

notificació electrònica atès que han estat avisats

(correu@correu.cat).




