Llei 39/2015, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ
DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (LPAC)
Entrada en vigor 2 OCTUBRE 2016

Us detallem les principals qüestions d’interès relacionades amb la Llei
39/2015,

el

text

íntegre

el

trobareu

a

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565

1.- TERMINIS

-

Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud del
interessat: NovetatŁ En el termini de 15 dies des de l’expiració del
termini màxim per resoldre, l’Administració tindrà que expedir d’ofici
el corresponent certificat del silenci (art.24.4)
S’estableixen determinats supòsits on el silenci, tindrà caràcter
desestimatori.

-

Còmput dels terminis
NovetatŁ S’estableix el còmput dels terminis per “hores”. Així seran
hàbils totes les hores del dia de un dia hàbil y “se contaran de hora

en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tanga
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate y no
podran tenir una duración superior a veinticuatro horas” (art.30.1).
Terminis expressats en hores: Es comptaran de hora en hora i de
minut en minut des de hora i minut de la notificació o publicació.
Terminis expressats en dies: Es comptaran a partir del dia següent al
de la notificació o publicació, o des de el dia següent al que s’entengui
el procediment estimat o desestimat per silenci administratiu.

Terminis expressats en mesos o anys: Es computaran a partir del dia
següent al de la notificació o publicació, o des de el dia següent al que
s’entengui el procediment estimat o desestimat per silenci
administratiu. El termini conclourà el mateix dia en que es va produir
la notificació, publicació o silenci administratiu en el mes o any de
venciment.
Si el mes de venciment no te equivalent s’entendrà que expira l’últim
dia del mes. Si l’últim dia es inhàbil, es prorrogarà al primer dia hàbil.
Còmput de terminis a efectes de registres electrònics: Els registres
electrònics de cada Administració es regiran, a efectes dels terminis,
per la data i hora oficial de la seu electrònica d’accés. Permetrà la
presentació de documents les 24 hores del dia durant tots els dies
de l’any. La presentació en un dia inhàbil es computarà feta en la 1a
hora del primer dia hàbil següent.
-

Dissabte dia inhàbil
NovetatŁ A efectes del còmput dels terminis, el dissabte es
considerarà dia inhàbil. Així es posa fi a la diferencia de còmput
entre la via administrativa i judicial o contenciosa-administrativa.

-

Presentació de documentació en dia inhàbil
A efectes del còmput del termini per els interessats, si es presenta
un document en dia inhàbil, s’entendrà realitzat en la primera hora
del primer dia hàbil següent.

-

Eliminació del termini de 3 mesos per la impugnació dels actes
presumptes
NovetatŁ Es podrà impugnar l’acte presumpte en qualsevol moment a
partir de que hi hagi el silenci. Es manté el termini de 1 mes per la
interposició de recurs d’alçada.

-

Suspensió del termini màxim de resolució dels procediments
NovetatŁ Nous motius de suspensió del termini màxim de resolució
dels procediments: procediments no finalitzats en l’àmbit de la UE
que condicionin directament el contingut de la resolució del
procediment en curs; necessitat de un previ pronunciament per part
d’un òrgan jurisdiccional.

2.- ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

-

Obligació

de

relacionar-se

de

forma

electrònica

amb

l’administració (notificacions, presentació de documents i sol·licituds
per registre)
NovetatŁ Obligació de relació electrònica amb l’administració
(certificat usuari):
Persones jurídiques
Entitats sense personalitat jurídica: Societats civils,
associacions, comunitats de bens, comunitats de
propietaris....
Qui exerciti una activitat professional de col·legiació
obligatòria: metges, arquitectes, advocats, procuradors,
notaris, registradors...
Qui representi a un interessar que estigui obligat a
relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
Operadors
econòmics
que
es
relacionin
amb
l’Administració per l’aplicació de la legislació duanera.
Noves mesures per donar garanties del coneixement de
la posta a disposició de les notificacions com avisos al
mòbil, Mail, accés a través del Punt d’Accés General
Electrònic de l’Administració.
La presentació de declaracions i autoliquidacions es continuarà
fent com fins ara, per no estar afectada per la Llei 39/2015.

3.- PROCEDIMENTS

-

Tramitació simplificada
NovetatŁ S’incorpora una tramitació simplificada del procediment
administratiu comú (art.96), per raons d’interès públic o per falta de
complexitat del procediment. Es permet la resolució en 30 dies a
comptar des de el següent al que es notifiqui al interessat l’acord de
tramitació simplificada.

-

Simplificació de tràmits
Els interessats no estan obligats a presentar documents que hagin
aportat anteriorment que hagin estat elaborats per qualsevol
Administració.

-

Procediment sancionador
Es regula el “procediment de clemència”
Impossibilitat de iniciar nous procediments sancionadors per fets
tipificats fets per un infractor de manera continuada, fins que no
sigui ferma en via administrativa la primera resolució amb caràcter
executiu.

-

Regulació i ampliació de l’obligació de les persones a col·laborar amb
l’Administració.

