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Instruccions 
 

INSTRUCCIÓ DE LA COMISSIÓ DE GOVERN PER LA QUAL ES FIXEN ELS 
CRITERIS GENERALS A SEGUIR EN L’APLICACIÓ DE LA LLEI 39/2015, D’1 
D’OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, I DE LA LLEI 40/2015, D’1 D’OCTUBRE, 
DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC 

 
 

I. PREÀMBUL 
 
El proppassat 2 d’octubre de 2016 van entrar en vigor –en els termes establerts 

a les respectives disposicions finals setena i divuitena- les Lleis 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i 
40/2015, de la mateixa data, de Règim Jurídic del Sector Públic, ambdues 
publicades en el BOE núm. 236, corresponent al dia 2 d’octubre de 2015. 

 
Segons es desprèn del preàmbul d’ambdós textos legals, la seva promulgació 

obeeix a la necessitat de dur a terme una reforma de l’ordenament jurídic públic 
articulada en dos eixos fonamentals: la regulació de les relacions de les 
Administracions Públiques ad extra –és a dir, amb els ciutadans i les empreses, 
propòsit al que serveix la Llei 39/2015-, i ad intra, enteses aquestes com aquelles 
referents al funcionament intern de cada Administració i a les relacions entre elles i 
que es tradueix en la Llei 40/2015. En paraules del legislador, aquestes dues noves 
lleis han de constituir els pilars sobre els quals es fonamenti el dret administratiu 
espanyol; la seva entrada en vigor suposa, en tot cas, la derogació –entre d’altres- 
de normes estructurals tant importants com la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis 
Públics, o els reglaments reguladors dels procediments en matèria de 
responsabilitat patrimonial i per a l’exercici de la potestat sancionadora, a les que 
ve a substituir. 

 
El caràcter bàsic de la pràctica totalitat dels preceptes de la Llei 39/2015 (llevat 

d’aquells que únicament són aplicables a l’Administració General de l’Estat), així 
com dels principis d’actuació i funcionament del sector públic –incloent-hi 
l’institucional-, la regulació de les relacions interadministratives, dels convenis, 
dels consorcis i de determinats aspectes de les fundacions, comporten la seva 
aplicació no ja al conjunt de les Administracions Públiques, sinó a la totalitat del 
Sector Públic definit als articles 2 d’ambdues disposicions, per bé que amb una 
extensió diferent en funció de la naturalesa de l’ens de què es tracti. 

 
En conseqüència, l’esmentada normativa bàsica resulta de plena aplicació a 

l’Ajuntament de Barcelona i al seu sector institucional. 
 
Aquesta instrucció ve a explicitar aquelles disposicions de les Lleis 39/2015 i 

40/2015 que representen una novetat i que incideixen d’una forma més destacada 
en l’actuació administrativa municipal. En la seva elaboració s’ha tingut molt 
present el context actual de la societat i de l’administració municipal, atenent el 
mandat contingut a l’article 3.1 del Codi Civil, conforme al qual les normes 
s’interpretaran segons el sentit propi de les seves paraules, en relació amb el 
context, els antecedents històrics i legislatius, i la realitat social del temps en què 
han de ser aplicades, atenent fonamentalment el seu esperit i finalitat. En aquest 
sentit, hem de ser conscients que la tramitació administrativa no ha de provocar 
lesions en els drets dels ciutadans ni representar una càrrega addicional que 
obstaculitzi greument l’exercici dels seus drets. D’altra banda, també s’han tingut 
en compte tant els principis rectors dels procediments administratius –
singularment, els de l’antiformalisme i el de la interpretació més favorable del dret 
al tràmit- com la legislació sobre l’administració electrònica, que ha modulat les 
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obligacions de les administracions locals en aquesta matèria. En conseqüència, la 
fixació de criteris d’aplicació de les dues lleis esmentades obeeix a la voluntat de 
procurar-ne una aplicació prudent, real i possibilista, que faci compatibles els drets 
de les persones i l’eficàcia de l’actuació administrativa atenent els recursos i 
mitjans disponibles en el moment en què es dicta. 

 
Les accions de desplegament de les Lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015, d'1 
d'octubre, del Règim jurídic del sector públic, venen a sumar-se a l’estratègia de 
Transformació Digital de l’Ajuntament de Barcelona iniciada amb anterioritat. Per a 
la seva coordinació s’ha creat el Comitè d’Implantació del Procediment 
Administratiu Comú (IPAC). Aquest comitè coordina els diferents grups i taules de 
treball on es defineixen els canvis i funcionalitats a desplegar en totes les seves 
vessants, organitzativa, jurídica i tecnològica. En una fase posterior, dins el 2017, 
s’iniciaran els canvis esmentats. És molt important la màxima col·laboració de tota 
l’organització en aquests períodes inicials, a fi d’assolir els reptes que se’ns 
plantegen. 

 
Amb la finalitat d’orientar l’actuació dels diferents òrgans gestors en el 

compliment de les normes legals ja entrades en vigor –tot recordant la vigència de 
la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya-, i sense perjudici de la seva ulterior 
concreció en futures Instruccions i Circulars, vista la proposta continguda a 
l’expedient, es dicta la present Instrucció per la qual es fixen els criteris generals a 
seguir en l’aplicació de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que ha estat aprovada per la 
Comissió de Govern en la seva sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2016. 

 
II. PART DIRECTIVA 

 
A. Objecte i àmbit d’aplicació 

 
1. Objecte 
 
Aquesta Instrucció té per objecte fixar els criteris generals a seguir pels 

diferents òrgans gestors, integrats en els ens referits a l’apartat següent (àmbit 
d’aplicació subjectiu), en l’aplicació de les Lleis 39 i 40/2015, d’1 d’octubre, per 
part de l’Ajuntament de Barcelona i el seu sector institucional. 

 
2. Àmbit d’aplicació subjectiu 
 
Els criteris establerts a la Instrucció resulten d’aplicació a: 
 
a) L’Ajuntament de Barcelona. 
b) Els organismes autònoms municipals. 
c) Els consorcis –amb exclusió dels legals- i qualsevol altre organisme o entitat 

de dret públic vinculat o dependent de l’Ajuntament de Barcelona. 
d) Les entitats públiques empresarials, en aquells àmbits de la seva 

organització i funcionament regits pel dret administratiu. 
e) Les fundacions adscrites a l’Ajuntament de Barcelona. 
f) Les societats mercantils de capital íntegrament municipal, per al supòsit de 

l’eventual exercici de potestats administratives. 
g) La resta d’entitats de dret privat vinculades o dependents de l’Ajuntament 

de Barcelona, per al supòsit de l’eventual exercici de potestats 
administratives. 
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3. Àmbit d’aplicació objectiu 
 
3.1. Les pautes d’actuació aquí expressades seran observades en tota classe de 

procediments administratius tramitats pels òrgans gestors -incloent-hi els 
sancionadors i els d’exigència de responsabilitat patrimonial que, en mèrits de la 
reforma efectuada, deixen de constituir procediments especials per passar a ser 
considerats com a especialitats del procediment comú-, amb les modulacions que 
s’indiquen a continuació. 

 
3.2. Els procediments administratius regulats en lleis especials per raó de la 

matèria que no exigeixin algun dels tràmits que preveu la Llei 39/2015 o regulin 
tràmits addicionals o diferents es regeixen, respecte a aquests, pel que disposen 
les lleis especials esmentades. 

 
3.3. Les actuacions i els procediments següents es regeixen per la seva 

normativa específica i supletòriament pel que disposa la Llei 39/2015: 
 
a) Les actuacions i els procediments d’aplicació dels tributs en matèria 

tributària i duanera, així com la seva revisió en via administrativa. 
b) Les actuacions i els procediments de gestió, inspecció, liquidació, 

recaptació, impugnació i revisió en matèria de Seguretat Social i 
desocupació. 

c) Les actuacions i els procediments sancionadors en matèria tributària i 
duanera, en l’ordre social, en matèria de trànsit i seguretat viària i en 
matèria d’estrangeria. 

d) Les actuacions i els procediments en matèria d’estrangeria i asil. 
e) Els procediments regulats en el Text Refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, i en les seves normes de desenvolupament. 

 
4. Règim transitori dels procediments 
 
De conformitat amb allò establert a la disposició transitòria tercera de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre: 
 
a) Als procediments ja iniciats abans de l’entrada en vigor de la Llei, aquesta 

no els és aplicable, i es regeixen per la normativa anterior. 
b) Els procediments de revisió d’ofici iniciats després de la seva entrada en 

vigor s’han de substanciar per les normes que en ella s’hi estableixen. 
c) Els actes i les resolucions dictats amb posterioritat a l’entrada en vigor de la 

Llei 39/2015 es regeixen, pel que fa al règim de recursos, per les seves 
disposicions. 

d) Els actes i les resolucions pendents d’execució a la repetida entrada en 
vigor es regeixen per a la seva execució per la normativa vigent quan es 
van dictar. 

e) A manca de previsions expresses establertes en les disposicions legals i 
reglamentàries corresponents, les qüestions de dret transitori que se 
suscitin en matèria de procediment administratiu s’han de resoldre d’acord 
amb els principis establerts als apartats anteriors. 

 
Els òrgans gestors tindran cura de la correcta aplicació d’aquestes regles en la 

realització dels tràmits corresponents a procediments iniciats amb anterioritat a la 
vigència de la Llei 39/2015, especialment pel que fa a la presentació d’escrits en el 
Registre, la pràctica de les notificacions, la confecció material d’expedients, el 
règim del silenci i la liquidació de terminis. 
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B. Criteris directius 
 
5. Còmput de terminis 
 
5.1. En la liquidació dels terminis assenyalats per dies hàbils s’exclouran els 

dissabtes, a l’igual que els diumenges i els dies declarats festius. 
 
5.2. Quan el còmput hagi de realitzar-se per dies naturals –per així declarar-ho 

una Llei o pel Dret de la Unió Europea- es farà constar aquesta circumstància a la 
corresponent notificació. 

 
5.3. No s’assenyalaran terminis per hores, llevat d’habilitació expressa per 

norma legal o reglamentària. El termini així atorgat es comptarà –llevat que la Llei 
o el Dret de la Unió Europea disposin altrament- per hores hàbils, d’hora en hora i 
de minut en minut –des de l’hora i minut en què s’hagi produït la notificació o 
publicació de l’acte de què es tracti, i no podrà tenir una durada superior a vint-i-
quatre hores, supòsit en el qual haurà d’expressar-se en dies. 

 
6. Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat 
 
El venciment del termini màxim sense que s’hagi notificat cap resolució expressa 

legitima els interessats per 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.  

 
El silenci té efecte desestimatori en: a) els procediments relatius a l’exercici del 

dret de petició, al qual es refereix l’article 29 de la Constitució; b) aquells 
l’estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant 
o a tercers facultats relatives al domini públic o al servei públic; c) impliquin 
l’exercici d’activitats que puguin danyar el medi ambient; d) en els procediments 
de responsabilitat patrimonial de les administracions públiques; e) en els 
d’impugnació d’actes i disposicions i, f) en els de revisió d’ofici. No obstant això, 
quan el recurs d’alçada s’hagi interposat contra la desestimació per silenci 
administratiu d’una sol·licitud pel transcurs del termini, aquest s’entén estimat si, 
arribat el termini de resolució, l’òrgan competent no dicta ni notifica cap resolució 
expressa, sempre i quan no es refereixi a les matèries enumerades a les lletres a), 
b), c) i d) d’aquest mateix apartat. 

 
7. Interessats 
 
7.1. Els grups d’afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els 

patrimonis independents o autònoms tenen capacitat d’obrar quan la Llei així ho 
declari expressament. 

 
7.2. El reconeixement de la capacitat d’obrar comporta que aquests mateixos 

col·lectius puguin ser sancionats, en el seu cas, per les infraccions de les que 
resultin responsables a títol de dol o culpa. 

 
8. Persones obligades a relacionar-se electrònicament amb les AAPP 
 
8.1. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics 

amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment 
administratiu, almenys, els subjectes següents: 

 
a) Les persones jurídiques. 
b) Les entitats sense personalitat jurídica. 
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la 

col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb 
les administracions públiques en exercici de l’activitat professional 
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esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els 
notaris i registradors de la propietat i mercantils. 

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se 
electrònicament amb l’Administració. 

e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions 
que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal i 
determini reglamentàriament cada Administració. L’Ajuntament de 
Barcelona i els organismes autònoms dependents notificaran 
electrònicament als seus empleats aquells actes en matèria de recursos 
humans mitjançant el sistema corporatiu anomenat portanotificacions 
d’acord amb la instrucció que en regula les condicions i la seva implantació, 
i en aquests casos, el portanotificacions serà el canal electrònic de 
notificació amb caràcter obligatori. Tot això, sense perjudici de la utilització 
de mitjans complementaris no electrònics en els supòsits indicats a la 
disposició addicional tercera del Decret de l’Alcaldia de l’11 de desembre de 
2013 (BOPB del 07.01.14). 

 
8.2. Reglamentàriament, es podrà establir l’obligació de relacionar-se amb 

l’Administració municipal a través de mitjans electrònics, per a determinats 
procediments i per a certs col·lectius de persones físiques respecte a les quals 
quedi acreditat -per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació 
professional o altres motius- que tenen accés i disponibilitat dels mitjans 
electrònics necessaris. 

 
En aquest sentit, s’estableix que les persones aspirants a places d’ocupació 

pública de l’Ajuntament de Barcelona han de presentar les seves sol·licituds 
electrònicament a través del portal de tràmits establert en la seu electrònica de 
l'Ajuntament de Barcelona, en els termes que les bases de les respectives 
convocatòries determinin i amb acompliment dels requisits d’acreditació de 
l’autenticitat establerts a l’efecte. No obstant, s’admetrà la presentació de les 
instàncies per qualsevol de les vies previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
quan concorrin causes justificades que impliquin la inexistència de garantia d'accés 
i disponibilitat dels mitjans tecnològics precisos en els termes del decret d’alcaldia 
23 de desembre de 2009 (BOPB 30 de desembre de 2009). 

 
8.3. Les notificacions que s’adrecin a les persones referides en aquest apartat 

s’efectuaran per mitjans electrònics, en els termes consignats a l’apartat 16 
d’aquesta Instrucció. 

 
9. Registre General: presentació de documents 
 
9.1. En tant no entrin en vigor les disposicions de la Llei 39/2015 relatives al 

registre general electrònic, la presentació de documents es regeix per allò disposat 
a l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, a la Llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, i al Reial 
Decret 167/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
11/2007. 

 
9.2. Durant l’esmentat període es garanteix el dret de les persones a relacionar-

se amb l’administració municipal per mitjans electrònics –i, en el seu cas, el 
compliment de l’obligació d’aquestes de fer-ho sota aquesta modalitat- a través 
dels aplicatius informàtics existents associats a la tramitació dels corresponents 
procediments administratius o, en el seu defecte, mitjançant el tràmit d’“instància 
genèrica”, accessible a la seu electrònica municipal.  

 
9.3. Així mateix, dins del mateix període únicament es practicaran aquells 

requeriments d’esmena de sol·licituds presentades presencialment en suport 
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paper, quan així ho exigeixin la naturalesa i normativa específica reguladora del 
procediment de què es tracti.  

 
10. Documents aportats pels interessats 
 
10.1. 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. 

 
En absència d’oposició de l’interessat, els òrgans gestors han de sol·licitar els 

documents electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant 
una consulta a les plataformes d’intermediació de dades o altres sistemes 
electrònics habilitats a l’efecte. 

 
10.2. Tampoc no es requeriran als interessats dades o documents no exigits per 

la normativa reguladora aplicable o que hagin estat aportats anteriorment per 
l’interessat a qualsevol Administració. A aquests efectes, l’interessat ha d’indicar 
en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents 
esmentats, i els òrgans gestors 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 llevat que al procediment hi consti la seva 
oposició expressa o que la llei especial aplicable requereixi un consentiment 
exprés; en tots dos casos, se’ls ha d’informar prèviament dels seus drets en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Excepcionalment, si no es 
poden obtenir els documents esmentats, es podrà demanar novament a 
l’interessat que els aporti. 

 
10.3. No s’ha d’exigir als interessats la presentació de documents originals, 

llevat que, amb caràcter excepcional, la normativa reguladora aplicable estableixi 
el contrari. En aquest supòsit, si l’original està en format paper, l’interessat ha 
d’obtenir una còpia autèntica per a la seva presentació electrònica 

 
Excepcionalment, quan la rellevància del document en el procediment ho 

exigeixi o hi hagi dubtes derivats de la qualitat de la còpia, es pot sol·licitar de 
manera motivada la comparació de les còpies aportades per l’interessat, per a la 
qual cosa se’l pot requerir a l’objecte que exhibeixi el document o la informació 
original. 

 
11. Confecció material d’expedients 
 
11.1. Els expedients han de tenir format electrònic i s’han de formar mitjançant 

l’agregació ordenada i successiva de tots els documents, les proves, els dictàmens, 
els informes, els acords, les notificacions i altres diligències que els hagin 
d’integrar, així com un índex numerat de tots els documents que contingui. Així 
mateix, ha de constar a l’expedient una còpia electrònica certificada de la resolució 
adoptada. 

 
11.2. Mentre no entrin en vigor les previsions de la Llei 39/2015 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, 
els expedients administratius es formalitzaran d’acord amb els aplicatius 
informàtics implementats per l’Ajuntament, que han de reunir els requisits formals 
indispensables per assolir la seva finalitat, amb interdicció que l’actuació derivada 
del seu ús pugui ocasionar indefensió. 
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11.3. Quan els documents que hagin estat emesos i/o rebuts en suport paper 
hagin de ser digitalitzats, ho seran aplicant el Protocol de digitalització segura de 
l’Ajuntament de Barcelona. En aquest cas s’han d’incorporar a l’expedient 
electrònic de què portin causa o en què hagin de produir efecte. 

 
11.4. Quan en virtut d’una norma sigui necessari remetre l’expedient electrònic, 

s’ha de fer d’acord amb el que preveuen l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat i 
les normes tècniques d’interoperabilitat corresponents, i s’ha d’enviar complet, 
foliat, autentificat i acompanyat d’un índex, així mateix autentificat, dels 
documents que contingui. 

 
12. Mesures provisionals 
 
Amb caràcter previ o una vegada iniciat el procediment, es podran acordar les 

mesures provisionals relacionades a l’article 56.3 de la Llei 39/2015, en els 
supòsits i amb acompliment dels requisits fixats en el precepte esmentat. 

 
13. Actes d’instrucció 
 
13.1. L’òrgan que tramiti el procediment durà a terme els pertinents actes 

d’instrucció d’ofici i a través de mitjans electrònics sense perjudici del dret dels 
interessats a proposar les actuacions que requereixin la seva intervenció o 
constitueixin tràmits establerts legalment o reglamentàriament. 

 
13.2. Els fets rellevants per a la decisió d’un procediment 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. 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. 

 
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. 

 
13.3. Els informes s’han d’emetre a través de mitjans electrònics i d’acord amb 

els requisits que assenyala l’article 26 de la Llei 39/2015 en el termini de deu dies, 
llevat que una disposició o el compliment de la resta dels terminis del procediment 
permeti o exigeixi un altre termini superior o inferior. 

 
13.4. L’anunci d’un període d’informació pública, a més d’assenyalar el lloc 

d’exhibició de l’expedient, haurà de contenir la indicació d’estar a disposició de les 
persones que el sol·licitin a través de mitjans electrònics a la seu electrònica 
corresponent. 

 
14. Actuacions complementàries 
 
14.1. Podran ser acordades per l’òrgan competent per resoldre el procediment 

quan entengui, mitjançant decisió motivada, que són indispensables per poder 
dictar resolució. 

 
14.2. L’acord de realització d’actuacions complementàries es notificarà als 

interessats, amb atorgament d’un termini per formular al·legacions dins dels set 
dies següents a la seva finalització. Les actuacions complementàries s’han de 
practicar en un termini no superior a quinze dies. 

 
14.3. El termini per resoldre el procediment queda suspès fins que acabin les 

actuacions complementàries 
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15. Tramitació simplificada 
 
15.1. Es pot acordar, d’ofici o a sol·licitud dels interessats, la tramitació 

simplificada del procediment quan raons d’interès públic o la seva falta de 
complexitat així ho aconsellin. 

 
15.2. En els procediments de responsabilitat patrimonial, l’òrgan competent per 

a la seva tramitació podrà disposar que aquesta sigui simplificada quan consideri 
inequívoca la relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i la lesió, 
així com la valoració del dany i el càlcul de la quantia de la indemnització. 

 
15.3. En els procediments sancionadors es pot adoptar la seva tramitació 

simplificada quan l’òrgan competent per iniciar-lo consideri que, d’acord amb el 
que preveu la seva normativa reguladora, existeixen elements de judici suficients 
per qualificar la infracció com a lleu. 

 
15.4. En qualsevol moment del procediment anterior a la seva resolució, l’òrgan 

competent per a la seva tramitació pot acordar continuar-la d’acord amb la 
tramitació ordinària. En el supòsit d’oposició per part dels interessats, se seguirà 
així mateix la tramitació ordinària, amb l’excepció dels procediments sancionadors 
en què no serà admissible l’oposició de l’interessat a la utilització del procediment 
simplificat. 

 
15.5. Aquells procediments que requereixin la realització de qualsevol tràmit 

diferent als previstos a l’article 96.6 de la Llei 39/2015 hauran de tramitar-se de 
manera ordinària. 

 
16. Notificacions 
 
16.1. Les notificacions s’han de practicar preferentment per mitjans electrònics 

i, en tot cas, quan el seu destinatari sigui una de les persones obligades a 
relacionar-se electrònicament amb l’Administració, referides a l’anterior apartat 8. 

 
No obstant això, independentment del mitjà utilitzat (electrònic o en paper), 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. L’acreditació de la notificació efectuada 
s’incorpora a l’expedient. 

 
16.2. Les notificacions per mitjans no electrònics també es poden practicar en 

els supòsits següents: 
 
a) Quan la notificació s’efectuï amb ocasió de la compareixença de l’interessat 

o el seu representant a l’oficina que tramiti el procediment 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. 

 
16.3. En cap cas no s’efectuaran per mitjans electrònics les notificacions 

següents: 
 
a) Aquelles en què l’acte que s’ha de notificar vagi acompanyat d’elements que 

no siguin susceptibles de conversió a format electrònic. 
b) Les que continguin mitjans de pagament a favor dels obligats, com ara 

xecs. 
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16.4. En els procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, la notificació s’ha 
de practicar pel mitjà que aquest assenyali a l’efecte, que serà l’electrònic en els 
casos en què hi hagi obligació de relacionar-se d’aquesta forma amb 
l’Administració. Els interessats que no estiguin obligats a rebre notificacions 
electròniques poden decidir i comunicar en qualsevol moment que les notificacions 
successives es practiquin o es deixin de practicar per mitjans electrònics. 

 
16.5. En els procediments iniciats d’ofici, només als efectes de la seva iniciació, 

l’Ajuntament pot consultar les dades del Padró Municipal d’Habitants del municipi i 
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 corresponent, 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. 

 
16.6. Independentment del fet que la notificació es faci en paper o per mitjans 

electrònics, l’òrgan gestor ha 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 municipal o de 
l’organisme corresponent. La falta de pràctica d’aquest avís no impedeix que es 
consideri plenament vàlida la notificació. 

 
16.7. Totes les notificacions que es practiquin en paper, a més de trametre’s a 

l’adreça postal designada a l’efecte com a domicili, s’han de posar a disposició de 
l’interessat a la seu electrònica municipal o de l’organisme actuant perquè pugui 
accedir al seu contingut de manera voluntària, supòsit en el qual se li ha d’oferir la 
possibilitat que la resta de notificacions es puguin efectuar a través de mitjans 
electrònics. 

 
16.8. Quan la notificació es practiqui en el domicili de l’interessat, i quan aquest 

no hi sigui present 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 en 
el termini màxim de tres dies. 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 en la forma indicada en el següent punt 16.10. 

 
16.9. Les notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en el 

moment en què es produeixi l’accés al seu contingut a la seu electrònica municipal. 
Quan tingui caràcter obligatori, o hagi estat escollida expressament per 
l’interessat, s’entén rebutjada quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la 
seva posada a disposició sense que s’accedeixi al seu contingut. 

 
16.10.L’exigència, legal o per petició expressa de persona interessada, de 

practicar les notificacions de manera electrònica s’entén sense perjudici de la 
facultat de l’Ajuntament de recórrer al mecanisme de notificació previst en el punt 
16.2.b) de la present instrucció. 

 
16.11 En els casos en què la notificació resulti finalment infructuosa, es 

procedirà a la seva pràctica mitjançant la publicació del corresponent anunci en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat», sense perjudici de la seva publicació prèvia i facultativa 
en el tauler d’edictes municipals i/o en altres diaris oficials. 

 
17. Règim de recursos 
 
17.1. No s’introdueixen canvis en la regulació de l’objecte i classes de recursos 

administratius, que continuen essent els ordinaris (alçada i reposició) i 
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l’extraordinari de revisió. En l’àmbit dels Districtes, caldrà estar a allò establert a la 
disposició addicional cinquena de la Llei 1/2006, de 13 de març, per la qual es 
regula el règim especial del municipi de Barcelona, en relació al recurs d’alçada 
previst per a la impugnació dels actes emanats dels seus òrgans. 

 
17.2. Se substitueix el termini de 30 dies (hàbils), fins ara previst a l’article 

111.3 de la Llei 30/1992 per entendre suspesa l’execució de l’acte impugnat, pel 
d’un mes que es comptarà des que la sol·licitud de suspensió ha tingut entrada en 
el registre sense que l’òrgan competent hagi dictat i notificat resolució expressa a 
l’efecte. 

 
17.3. La resolució que declari la inadmissió d’un recurs necessàriament haurà de 

fonamentar-se en alguna de les causes contemplades a l’article 116 de la Llei 
39/2015. 

 
17.4. En cap cas no es declararà l’extemporaneïtat d’un recurs administratiu 

interposat contra un acte que no sigui exprés. 
 
17.5. A partir de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 resten suprimides les 

reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals que, en el seu cas, 
podran ser instades directament pels interessats davant els òrgans dels respectius 
ordres jurisdiccionals. 

 
18. Delegació de signatura 
 
18.1. Els titulars dels òrgans administratius poden delegar la signatura de les 

seves resolucions i actes administratius en matèries de la seva competència –tant 
per atribució com per delegació- en els titulars dels òrgans o unitats 
administratives que depenguin d’ells, dins dels límits assenyalats a l’article 9 de la 
Llei 40/2015. 

 
18.2. En les resolucions i els actes que se signin per delegació s’ha de fer 

constar aquesta circumstància i l’òrgan de procedència. 
 
19. Òrgans col·legiats 
 
19.1. L’acord de creació i les normes de funcionament dels òrgans col·legiats 

que dictin resolucions que tinguin efectes jurídics enfront de tercers s’han de 
publicar a la Gaseta Municipal. 

 
19.2. A l’empara de l’habilitació general continguda a la Llei 40/2015, els òrgans 

col·legiats de la Corporació Municipal –amb l’excepció del Plenari del Consell 
Municipal, les seves Comissions, la Comissió de Govern i els Consells de Districte- i 
del seu sector públic institucional es poden constituir, convocar, celebrar les seves 
sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a 
distància, llevat que el seu reglament intern reculli expressament i 
excepcionalment el contrari. 

 
19.3. Les sessions que celebri l’òrgan col·legiat es poden gravar. El fitxer 

resultant de la gravació, juntament amb la certificació expedida pel secretari de 
l’autenticitat i la integritat d’aquest, i tots els documents en suport electrònic que 
s’utilitzin com a documents de la sessió, poden acompanyar l’acta de les sessions, 
sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions.. 

 
19.4. L’establiment de regles específiques de funcionament electrònic per al 

Plenari del Consell Municipal, les seves Comissions, la Comissió de Govern i els 
Consells de Districte requerirà la seva habilitació prèvia en el Reglament Orgànic 
Municipal.. 
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20. Convenis administratius 
 
20.1. 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. 

 
20.2. 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. 

 
20.3. 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. 

 
20.4. Els convenis tenen una durada determinada, que no pot ser superior a 

quatre anys, llevat que normativament es prevegi un termini superior. En 
qualsevol moment abans de la finalització de la seva vigència, els signants del 
conveni en poden acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a 
quatre anys addicionals o la seva extinció. 

 
20.5. L’informe justificatiu de l’interès municipal i d’avaluació del cost associat –

previst a la norma cinquena de la normativa reguladora dels expedients 
d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres 
administracions públiques i institucions, aprovada per Decret de l’Alcaldia de 27-
04-2011 (GM núm. 14, del 10-05-2011)- inclourà necessàriament una memòria 
justificativa on s’analitzi la necessitat i oportunitat del conveni, el seu impacte 
econòmic i el caràcter no contractual de l’activitat en qüestió, així com el 
compliment de la regulació establerta en els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 
20.6. El conveni haurà incorporar els mecanismes adients per fer el seguiment, 

vigilància i control de la seva execució i dels compromisos adquirits pels signants, i 
resoldre també els problemes que es puguin originar amb motiu de la seva 
interpretació i compliment, establint, en tot cas, les garanties necessàries per 
evitar la seva resolució unilateral en perjudici dels interessos municipals. 

 
20.7. 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 restant 
normativa que resulti d’aplicació. 

 
20.8. Tots els convenis municipals seran registrats en el registre central de 

convenis gestionat des de la Secretaria General i publicats a la Gaseta Municipal. 
Els convenis subscrits amb l’Administració General de l’Estat o algun dels seus 
organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents seran eficaços 
una vegada inscrits en el Registre electrònic estatal d’òrgans i instruments de 
cooperació del sector públic estatal i publicats al «Butlletí Oficial de l’Estat». 

 
El que s’indica en el paràgraf anterior s’entén sense perjudici del compliment de 

les obligacions de publicitat activa en el portal de transparència. 
 
20.9. Aquells convenis que comportin compromisos econòmics superiors als 

600.000 euros, seran tramesos electrònicament al Tribunal de Comptes o a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, segons correspongui, en el termini màxim 
de tres mesos a comptar des de la seva subscripció. En els mateixos termes, 
també es comunicaran als esmentats òrgans fiscalitzadors les modificacions, 
pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels imports dels compromisos 
econòmics assumits i l’extinció dels convenis indicats. 
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20.10. Tots els convenis vigents a l’entrada en vigor de la Llei 40/2015 hauran 

d’adaptar-se a les seves disposicions abans del 2 d’octubre de 2019. No obstant 
això, aquesta adaptació és automàtica, pel que fa al termini de vigència, per a 
aquells convenis que no el tinguin determinat o, si el tenen, estableixin una 
pròrroga tàcita per un temps indefinit; els convenis en què es doni alguna 
d’aquestes circumstàncies s’extingiran, en tot cas, el 2 d’octubre de 2020. 

 
21. Encàrrecs de gestió 
 
21.1. Els encàrrecs de gestió regulats a l’article 11 de la Llei 40/2015 únicament 

podran efectuar-se per l’Ajuntament i les seves entitats de dret públic a favor 
d’altres òrgans o entitats de dret públic de la pròpia Corporació municipal o d’una 
altra Administració, 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. 

 
21.2. 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. 

 
21.3.Els encàrrecs de gestió a òrgans i entitats de dret públic de l’Ajuntament 

s’entendran formalitzats amb l’acord de la seva aprovació per l’òrgan municipal 
competent. Aquells altres que recaiguin en òrgans o entitats de dret públic d’una 
altra Administració es formalitzaran mitjançant conveni. En ambdós casos, 
l’instrument de formalització es publicarà, per a la seva eficàcia, en el Butlletí 
Oficial de la Província; també es publicarà a la seu electrònica i a la Gaseta 
Municipal. 

 
21.4. Les anteriors determinacions no són aplicables als encàrrecs per a la 

realització de determinades prestacions efectuats a entitats que tinguin atribuïda la 
condició de mitjà propi i servei tècnic de l’ens encomanant, que es regiran per allò 
disposat en els articles 4.1.n) i 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 
22. Consorcis 
 
22.1. De conformitat amb allò establert a l’article 119.3 de la Llei 40/2015, les 

normes establertes a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i a la Llei 27/2013, de 21 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, sobre els 
consorcis locals tenen caràcter supletori respecte al que disposa la Llei de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 

 
22.2. Excepcionalment, quan no sigui possible disposar de personal procedent 

de les administracions participants en el consorci tenint en compte la singularitat 
de les funcions que s’han d’exercir, la Comissió de Govern podrà autoritzar la 
contractació directa de personal per part dels consorcis adscrits a l’Ajuntament de 
Barcelona per a l’exercici de les funcions esmentades. 

 
23. Fundacions 
 
23.1. L’Ajuntament de Barcelona ostentarà la condició d’Administració pública 

d’adscripció respecte aquelles fundacions en què així es determini en els respectius 
estatuts, en atenció als criteris establerts a l’article 129.2 de la Llei 40/2015. 

 
23.2. El protectorat de les fundacions del sector públic ha de ser exercit per 

l’òrgan de l’Administració d’adscripció que tingui atribuïda aquesta competència, 
que ha de vetllar pel compliment de les obligacions que estableix la normativa 
sobre fundacions, sense perjudici d’allò disposat a la Llei 21/2014, de 29 de 
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desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les 
associacions declarades d'utilitat pública 

 
23.3. Les fundacions del sector públic adscrites a l’Ajuntament de Barcelona 

únicament poden concedir subvencions quan així s’autoritzi per acord de la 
Comissió de Govern. L’aprovació de les bases reguladores, l’autorització prèvia de 
la concessió, les funcions derivades de l’exigència del reintegrament i de la 
imposició de sancions, així com les funcions de control i altres que comportin 
l’exercici de potestats administratives, han de ser exercides pels òrgans de 
l’Administració que financin en una proporció més gran la subvenció corresponent; 
en cas que no sigui possible identificar aquesta Administració, les funcions han de 
ser exercides pels òrgans de l’Administració municipal executiva. 

 
24. Supervisió contínua 
 
24.1. L’Ajuntament de Barcelona establirà un sistema de supervisió contínua de 

les seves entitats dependents, per tal de comprovar la subsistència dels motius 
que en van justificar la creació i la seva sostenibilitat financera, i que inclourà la 
formulació expressa de propostes de manteniment, transformació o extinció. 

 
25. Inventari d’Entitats 

 
25.1. Els acords de creació, transformació, fusió o extinció de qualsevol entitat 

integrant del sector públic institucional de l’Ajuntament, independentment de quina 
sigui la seva naturalesa jurídica, han de ser inscrits en l’Inventari d’entitats del 
sector públic estatal, autonòmic i local en el termini de trenta dies hàbils a comptar 
des que ocorri l’acte inscriptible. La notificació a l’Inventari es farà a través de la 
Intervenció de Fons. 

 
25.2. Tots els organismes i les entitats, vinculats o dependents de l’Ajuntament 

de Barcelona, independentment de quina sigui la seva naturalesa jurídica, 
existents en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 40/2015 han d’estar inscrits 
a l’esmentat Inventari per tot el termini que resta fins al dia 2 de gener de 2017. 

 
26. Adaptació normativa 
 
26.1. La Comissió de Govern exercirà la iniciativa normativa per a la modificació 

del capítol II del Títol V del Reglament Orgànic Municipal, amb la finalitat 
d’adequar el procediment normatiu per a l’aprovació i modificació de les 
ordenances municipals a la regulació establerta amb caràcter bàsic pel Títol VI de 
la Llei 39/2015, de manera que dita modificació pugui entrar en vigor amb 
anterioritat al 2 d’octubre de 2017. 

 
26.2. Amb el mateix horitzó temporal, la Comissió de Govern aprovarà els 

projectes normatius que resultin pertinents per a la modificació d’aquells aspectes 
procedimentals regulats a les disposicions municipals que hagin de ser adaptats a 
la Llei 39/2015. 

 
27. Planificació normativa 
 
27.1. Dins del darrer trimestre de cada any, l’Ajuntament farà públic el seu pla 

normatiu, amb les iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la 
seva aprovació l’any següent. Un cop aprovat, el pla es publicarà en el portal de 
transparència. 

 
28. Participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració d’ordenances i 

reglaments 
 
Llevat dels supòsits exceptuats pel propi precepte, en el procediment 

d’elaboració de les disposicions municipals es duran a terme els tràmits de 
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consulta prèvia, audiència i informació públiques previstos a l’article 133 de la Llei 
39/2015 en la forma establerta en el Reglament Orgànic Municipal. 

 
29. Entrada en vigor diferida 
 
Les previsions de la Llei 39/2015 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 produiran els seus efectes a 
partir del 2 d’octubre de 2018. 

 
 

  


