
Principals novetats de la llei 

39/2015 

Sub-direcció General de Recursos Humans, 

Organització i Relacions Laborals  



Presentació 

El proper 2 d’octubre de 2018 entra en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques  

 

Les principals novetats respecte la  tramitació telemàtica es poden agrupar en 2 

aspectes: 

 

1. Drets dels interessats 

2. Obligacions de tramitació telemàtica: subjectes obligats 

 

 

 

Introducció: 
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http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=724869&language=ca_ES&textWords=llei%252039%2F2015&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=724869&language=ca_ES&textWords=llei%252039%2F2015&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=724869&language=ca_ES&textWords=llei%252039%2F2015&mode=single


Principals novetats de tramitació telemàtica derivades de 

la Llei 39/2015 

 

Novetats respecte la tramitació telemàtica 

 

- A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt 

d’accés general electrònic de l’Administració. (art. 13) 

- A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les 

administracions públiques. (art. 13) 

- A obtenir i utilitzar els mitjans d’identificació i signatura electrònica que 

preveu aquesta Llei. (art. 13) 
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Drets dels interessats 

https://web.gencat.cat/ca/tramits
http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/


Principals novetats de tramitació telemàtica derivades de 

la Llei 39/2015 

 

Novetats respecte la tramitació telemàtica 

- Les persones físiques poden escollir en tot moment si es 

comuniquen amb les administracions públiques per exercir els 

seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, 

llevat que estiguin obligades a relacionar-se a través de mitjans 

electrònics amb les administracions públiques. (art. 14) 
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Drets dels interessats 

Novetats respecte simplificació documental: 

- En termes generals, els interessats no estan obligats a 

aportar documents que hagi elaborat qualsevol 

Administració. Les administracions no han d’exigir als 

interessats la presentació de documents originals (art. 28) 



1. Principals novetats de tramitació telemàtica derivades 

de la Llei 39/2015 

 

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 (qualsevol empresa, associació, societat...). 

 

b) Les entitats sense personalitat jurídica (incloses comunitats de béns).. 

 

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 esmentada 

(enginyers agrícoles, agrònoms, forestals o veterinaris pels tràmits que realitzin 

per la seva activitat professional).   
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Obligacions de tramitació telemàtica: subjectes obligats 



1. Principals novetats de tramitació telemàtica derivades 

de la Llei 39/2015 

 

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se 

electrònicament amb l'Administració (els representants legals dels anteriors).  

 

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 com 

determini reglamentàriament cada Administració.  

 

f) Altres persones que per reglament siguin obligats. 

 

Tots aquests col·lectius estan obligats a fer tràmits exclusivament per canal 

electrònic i per tant no podran dirigir-se a les oficines de registre per presentar 

sol·licituds o documentació annexa a qualsevol procediment.  

A partir del 2 d’octubre de 2018 totes les tramitacions que realitzin hauran de 

ser electròniques.  
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Obligacions de tramitació telemàtica: subjectes obligats 



Recursos d’informació disponibles 

Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya:  

https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica 

 

Registre electrònic (petició genèrica per tràmits que no disposin de formulari de 

tramitació telemàtica específic):  

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-

generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c  

 

Tramitació telemàtica a la Generalitat de Catalunya: 

https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/ 

 

Informació sobre notificacions electròniques: 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-

electroniques/ 

 

 

 

 

 

7 

https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=72461610-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/serveis-de-la-seu/tramits-electronics/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/acces-a-les-notificacions-electroniques/


agricultura.gencat.cat 


