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Publicació d’informació a la Seu Electrònica de la Diputació de Barcelona i anunci al
BOPB sobre l’aturada del Registre electrònic general de la corporació, des del
divendres 16 d’abril de 2021 a les 19h fins el diumenge 18 d’abril de 2021 a les 19h, i
determinar una pròrroga de 48h dels terminis dels tràmits el venciment dels quals
finalitzava, com a màxim, el 21 d’abril de 2021 (exp. núm. 2021/7154)
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La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el decret número 3461/2021, de
13 d’abril, el text íntegre del qual és el següent:

Data 15-4-2021

“La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques (LPACAP), estableix en el seu article 16.1, paràgraf 1r, que
cada administració ha de disposar d’un Registre electrònic general, en el qual cal
assentar tot document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu,
organisme públic o entitat vinculats o dependents d’aquests, i en el qual també s’hi
podrà anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Altrament, l’article 31.2 de la LPACAP disposa en el seu paràgraf 1r que el registre
electrònic de cada Administració o organisme es regeix als efectes de còmput dels
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 integritat i ha de figurar de
manera accessible i visible. Quant a les regles de funcionament del registre
electrònic, el paràgraf 2n del mateix article 31.2 de la LPACAP estableix que aquest:
“a) Ha de permetre presentar documents cada dia de l'any durant les vint-iquatre hores.
b) 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. Els documents es
consideren presentats per l'ordre d'hora efectiva en què es van presentar el dia
inhàbil. Els documents presentats el dia inhàbil es reputen anteriors, segons el
mateix ordre, als presentats el primer dia hàbil posterior.
c) L'inici del còmput dels terminis que hagin de complir les administracions
públiques està determinat per la data i hora de presentació al registre electrònic
de cada Administració o organisme. En tot cas, la data i hora efectiva d'inici del
còmput de terminis s'ha de comunicar a qui va presentar el document.”
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Val a dir que complementen les prescripcions transcrites les que es determinen en
l’article 30 de la LPACAP, relatives al còmput de terminis.
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Quant al tractament de les incidències que impossibilitin el funcionament ordinari
del registre electrònic, l’article 32.4 de la LPACAP disposa:
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“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.”

Pàg. 2-4

Al seu torn, l‘apartat 2 de la instrucció de gestió tercera de les Instruccions de gestió
del Registre electrònic general de la Diputació de Barcelona, aprovades pel Decret
de la Presidència número 13246/2020, de 23 de desembre, estableix:
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“Únicament en el cas que existeixin motius justificats de manteniment tècnic o
operatiu, el servei podrà quedar interromput el temps estrictament
imprescindible. Tota interrupció haurà de ser anunciada a la Seu Electrònica
corporativa i a la pàgina d’accés al Registre amb l’antelació que en cada cas
sigui possible.”

Data 15-4-2021

Finalment, l’article 11.1.g) del Reglament d’actuació i funcionament del sector públic
per mitjans electrònics (RAE), aprovat pel Reial decret 203/2021, de 30 de març,
preveu que:
“1. Tota seu electrònica o seu electrònica associada disposarà del contingut
mínim següent a disposició de les persones interessades:
(...)
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g) Informació sobre qualsevol incidència tècnica que succeeixi i impossibiliti el
funcionament ordinari dels sistema o aplicació que correspongui, així com
l’ampliació del termini no vençut que, en el seu cas, hagi acordat l’òrgan
competent a causa d’aquesta circumstància”
Per raons de manteniment del sistema, el Registre Electrònic General de la Diputació
de Barcelona no estarà operatiu des del divendres 16 d’abril de 2021 a les 19:00h
fins el diumenge 18 d’abril de 2021 a les 19:00h, aproximadament, raó per la qual
és procedent publicar la informació correlativa a la Seu Electrònica de la corporació, tot
advertint les persones interessades de l’avantdita incidència en el servei.
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Altrament, i a l’empara de les previsions legals abans transcrites, es determina
l’ampliació de 48 hores respecte dels tràmits que tenen un venciment que es produeix
a partir de l’aturada del servei, prevista per al dia 16 d’abril a les 19 hores i, com a
màxim fins el 21 d’abril de 2021, ampliació que iniciarà el seu còmput a partir del
reinici del servei del Registre electrònic general, mesura que es considera
proporcionada a les circumstàncies concretes que hi concorren.
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Atesos els antecedents jurídics i fàctics exposats, i en ús de les facultats que
confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i l’apartat 2.4.f) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada pel Decret núm. 14600/19,
de 16 de desembre, publicada al BOPB de data 19 de desembre de 2019, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple, i el Decret núm. 8966/19, de 23 de juliol, s’adopta la
següent
RESOLUCIÓ
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Primer. Publicar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona i al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona la informació relativa a l’aturada planificada, per raons de
manteniment, del servei de Registre Electrònic General, el qual no estarà operatiu des
del divendres 16 d’abril de 2021 a les 19:00h fins el diumenge 18 d’abril de 2021 a les
19:00h, aproximadament.
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Segon. Determinar una ampliació de 48 hores respecte dels tràmits que tenen un
venciment que es produeix a partir de l’aturada del servei, prevista per al dia 16 d’abril
a les 19:00h i, com a màxim, fins el 21 d’abril de 2021, ampliació que iniciarà el seu
còmput a partir del reinici del servei del Registre electrònic general”.
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