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Aprovades per decret de l'Alcaldia de data 30 de setembre de 2009:
Expedient núm. 3-113/2009
Partida
48915
22719
22109
22109
22706
22706
22610
22109
47033
15200
22706
46731

0608
0608
0801
0101
0801
0101
0605
0101
9901
0801
0301
0301

41310
41310
12110
12310
12110
13208
12110
12310
12110
12110
44030
44510

Tipus

Descripció

MC7
MC8
MC7
MC8
MC7
MC8
MC7
MC8
MC7
MC8
MC7
MC8

Control sanitari d'animals
Altres contractes de serveis
Altre material de consum no inventariable
Altre material de consum no inventariable
Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics
Altres despeses compra serveis
Material de consum no inventariable
Convenis
Contingències
Altres contractes de serveis
A Agència Local Ecologia Urbana

Altes

Baixes
6.180,00

6.180,00
24.092,28
24.092,28
30.921,13
30.921,13
7.000,00
7.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
123.193,41

123.193,41

Instruccions
Decret. En ús de les facultats delegades a
aquesta Alcaldia per l'article 13.1 de la Carta Municipal de Barcelona, disposo:
Aprovar la Instrucció per al funcionament del Registre General de l'Ajuntament de Barcelona.
Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal.
Publicar-la a la Gaseta Municipal.
Barcelona, 9 de setembre de 2009. L'alcalde,
Jordi Hereu i Boher.
(Ref. 4309)

INSTRUCCIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL REGIS75(*(1(5$/'(/¶$-817$0(17'(%$5&(/21$
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del proFHGLPHQW DGPLQLVWUDWLX FRP~ UHJXOD D O¶DUWicle
 OD QHFHVVjULD H[LVWqQFLD G¶XQ UHJLVWUH JHQHUDO
G¶HQWUDGDLVRUWLGHVG¶HVFULWVVROāOLFLWXGVLFRPXQicacions en els òrgans administratius. El servei del
5HJLVWUH*HQHUDOGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDIRX
regulat mitjançant la Instrucció 2172 (3/99) per al
IXQFLRQDPHQW GHO 5HJLVWUH *HQHUDO G¶(QWUDGD GH

documents, ja que el mòdul relatiu a la sortida de
GRFXPHQWVGHO¶DSOLcació informàtica que servia de
suport al Registre General no va ser desenvolupat.
'XUDQW HOV GDUUHUV DQ\V O¶DSOLFDFLy GHO 5HJLVWUH
General ha anat quedant desfasada i, en plantejarVH OD QHFHVVLWDW G¶DGDSWDU O¶HVPHQWDW 5HJLVWUH L OD
seva aplicació a les QRYHVQHFHVVLWDWVV¶KDSDOHVDW
WDPEp OD QHFHVVLWDW LQDMRUQDEOH G¶LPSOHPHQWDU HO
registre de sortida.
'¶DOWUDEDQGDODQHFHVVjULDDGDSWDFLyGHOUHJLVWUH
telemàtic, que passa a anomenar-se registre electrònic, se suggereix a les noves disposicions de la
LOHL  GH  GH MXQ\ G¶DFFpV HOHFWUzQLF GHOV
ciutadans als Serveis Públics (LAE, en endavant), i
GHO¶2UGHQDQoDUHJXODGRUDGHO¶DGPLQLVWUDFLyHOHFWUònica (ORAE, en endavant), quina modificació va ser
aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal el proppassat dia 30 de gener.
Mitjançant la present instrucció es modifica la reJXODFLy GHO 5HJLVWUH *HQHUDO D IL G¶DGDSWDU-la a
O¶LQGLFDWHQDTXHVWDH[SRVLFLyGHPRWLXVLHVFUHDHO
Registre electrònic.
Per tal de regular el funcionament del Registre
*HQHUDOGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDFRPDVHUYHL
les funcions del qual tenen com a finalitat preservar
els drets dels ciutadans i del propi Ajuntament, en
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ús de les atribucions conferides a aquesta Alcaldia
pels articles 13.1.a) i 26.2.d) de la Carta municipal
de Barcelona, dicto la següent Instrucció.

CAPÍTOL I. EL REGISTRE GENERAL: ESTRUCTURA
ORGÀNICA I FUNCIONS
Article 1. Registre General
/¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDGLVSRVDG¶XQ5HJLVWUH
General únic, presencial i HOHFWUzQLF G¶HQWUDGD L
sortida de documents. El Registre General està
integrat pel Registre General central i pels Registres
auxiliars, els quals poden tenir caràcter territorial,
sectorial i electrònic.
Les entrades i sortides de documents podran tenir lloc mitjançant qualsevol dels suports admesos
per la normativa vigent que siguin compatibles amb
O¶DSOLFDFLyLQIRUPjWLFDGHTXqGLVSRVLO¶$MXQWDPHQWL
que, a més a més, compleixin els requisits tècnicolegals per garantir la identitat, autenticitat i integritat del document així com també la conservació de
la documentació.
(OV DVVHQWDPHQWV GHO UHJLVWUH HOHFWUzQLF V¶LQWHJUHQ GLQV HO 5HJLVWUH JHQHUDO ~QLF GH O¶$MXQWDPHQW
de Barcelona. El règim jurídic i de funcionament
aplicable a aquell serà el previst en aquesta InsWUXFFLyLDO¶2UGHQDQoDUHJXODGRUDGHO¶$GPLQLVWUDFLy
electrònica en què es preveu la seva existència.
$UWLFOH¬PELWG¶DSOLFDFLy
Podran integrar-se en el Registre General, els organismes i les entitats de dret públic vinculades o
GHSHQGHQWV GH O¶DGPLQLVWUDFLy PXQLFLSDO TXH utilit]LQ O¶DSOLFDFLy GH 5HJLVWUH *HQHUDO GH O¶$MXQWDPHQW
de Barcelona. Aquests registres també tindran la
consideració de registres auxiliars.
Es podran admetre sol·licituds, escrits i comunicaFLRQV FRPSHWqQFLD G¶DOWUHV DGPLQLVWUDFLRQV S~EOLTXHV
amb les quals se signi, prèviament, el conveni corresponent basat en els principis de reciprocitat i de compatibilitat de les aplicacions informàtiques respectives.
Aquests convenis podran preveure tant la possibilitat
GHSUDFWLFDUDVVHQWDPHQWVHQO¶DSOLFDFLyGHUHgistre de
O¶DGPLQLVWUDFLy UHFHSWRUD HOV TXDOV GHVSUpV VHUDQ
WUDQVSRUWDWV D O¶DSOLFDFLy GHO 5HJLVWUH *HQHUDO GH
O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD SDVVDQW D VHU DVVHQWaPHQWV G¶DTXHVW 5HJLVWUH *HQHUDO FRP la possibilitat
de GRQDU DFFpV D O¶DSOLFDFLy GHO 5HJLVWUH General de
O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD D IL TXH SXJXL SUDFWLFDU
GLUHFWDPHQWDVVHQWDPHQWVHQDTXHVWDDSOLFDFLy/¶DFFpVDO¶DSOLFDFLyGHO5HJLVWUH*HQHUDOGHO¶$MXQWDPHQW
de Barcelona estarà limitada, en tot cas i de forma
H[FOXVLYDDODSUjFWLFDGHO¶DVVHQWDPHQWG¶HQWUDGDGH
les sol·licituds, escrits i comunicacions que, adreçats a
O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD KDJLQ HVWDW UHEXWV SHU
O¶DOWUDDGPLQLVWUDFLyVLJQDWjULDGHOFRQYHQL
La llista de convenis de col·laboració a què fa reIHUqQFLD O¶DSDUWDW DQWHULRU HV farà pública a la seu
HOHFWUzQLFDGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD

NÚM. 26

10-10-2009

Article 3. 5HJLVWUHV TXH V¶LQWHJUHQ GLQV HO 5HJLVtre
General
La creació i supressió de Registres auxiliars haurà
GHVHUDSURYDGDG¶DFRUGDPEHOSURFHGLPHQWOHJDlPHQWHVWDEOHUWSHUO¶zUJDQFRmpetent del Sector de
6HUYHLV *HQHUDOV GRQDQW FRPSWH D OD 'LUHFFLy G¶$Gministració General que actua de referent, i publicada en el mitjà oficial escaient. El procediment per a
OD FUHDFLy L VXSUHVVLy G¶DTXHVWV UHJLVWUHV V¶LQFORXUj
en el protocol elaborat a aquests efectes.
/¶zUJDQ FRPSHWHQW GHO VHFWRU GH VHUYHLV JHQHUDOV
VHUj HO TXH VH¶Q GHULYL GH O¶HVWUXFWXUD RUJjQLFD GH
O¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDLDTXHVWDGRSWDUjOHVUHVoOXFLRQVSHUGHOHJDFLyGHO¶$OFDOGLDODTXDOHVFRQIHULUj
expressament mitjançant decret de delegació.
Tots els registres que integren el Registre General faran servir la mateixa aplicació de registre tan
G¶HQWUDGDFRPGHVRUWLGD
La llista de registres i de les seves oficines, si
V¶HVFDX es farà pública a la seu electrònica de
O¶$MXQWDPent de Barcelona L KDXUj G¶DQDU-se actualit]DQW D HIHFWHV G¶LQIRUPDFLy GH OD FLXWDGDQLD $TXHVWD
OOLVWDKDXUjG¶HVSHFLILFDUTXLQVG¶DTXHVWVUHJLVWUHVIXQFLRQHQDOVHXWRUQFRPD2ILFLQHVG¶DWHQFLyDODFLutadania.
Podran crear-se registres auxiliars "ad hoc", seguint els requisits de procediment, òrgan competent i publicitat a què fa referència el paràgraf priPHU L VHJRQ G¶DTXHVW SXQW SHU WDO G¶DWHQGUH FLUFXPVWjQFLHVH[FHSFLRQDOVTXHKDXUDQG¶DFUHGLWDU-se
degudament en el procediment de creació. Aquests
registres tindran la consideració de Registres auxiliars i, un cop desapareguda la circumstància excepcional que motiva la seva creació i implementació,
VHUDQVXSULPLWVG¶DFRUGWDPEpDPEHOVUHTXLVLWVGH
procediment, òrgan i publicitat que regeixen per a
la seva creació.
Article 4. La funció del Registre General
(O5HJLVWUH*HQHUDOpVO¶LQVWUXPHQWTXHHVWDEOHL[
aquesta Administració per controlar el flux de coPXQLFDFLy HQWUH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD L HOV
ciutadans o altres organitzacions i que dóna fe de si
V¶KD GRQDW R QR DTXHVWD FRPXQLFDFLy /D ILQDOLWDW
Registre General és preservar els drets dels ciutadans i els de la pròpia administració.

CAPÍTOL II: FUNCIONAMENT DEL REGISTRE GENERAL
Secció 1a: Horaris i personal
Article 5. Horaris. Distinció horaris: Registre electrònic i Registre presencial.
El Registre electrònic funcionarà tots els dies de
O¶DQ\GXUDQWOHVKRUHVGHOGLD tal com estableix
O¶DUWicle  GH O¶2UGHQDQoD UHJXODGRUD GH O¶DGPLnistració electrònica. Als efectes de còmputs de
terminis, la recepció de documents en un dia inhà-
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ELOV¶HQWHQGUjHIHFWXDGDHOSULPHUGLDKjELOVHJHQW
La data i hora per la qual es regeix aquest registre
pV O¶HVWDEOHUWD SHO 52$ Reial Institut i Observatori
GHO¶$UPDGD TXHpVO¶RILFLDOG¶(VSDQ\D
El registre presencial funcionarà tots els dies de
O¶DQ\ TXH VLJXLQ KjELOV D OD FLXWDW GH %DUFHORQD
Periòdicament es publicarà, també a la seu electròQLFD GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD OD UHODFLy GH
UHJLVWUHVLG¶RILFLQHVVLV¶HVFDXLHOVVHXVKRUDULVGH
funcionament , incloses aquelles que siguin, a més,
RILFLQHVG¶DWHQFLyDOFLXWDGj
Els registres auxiliars no territorials establiran
O¶KRUDUL HQ IXQFLy GHOV VHXV UHFXUVRV L QHFHVVLWDWV
tot donant compte al funcionari encarregat del Registre General a efectes de fer-los públics en els
termes indicats al paràgraf anterior.
Per raons de seguretat jurídica, els horaris hauran de tenir vocació de permanència. La seva modificació només serà possible per causa motivada i
haurà de publicitar-se en els mitjans de premsa i a
ODVHXHOHFWUzQLFDGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
Article 6. Personal del registre
/¶H[HUFLFLGHODIXQFLyGHUHJLVWUHUHVWDUHVHUYDW
en els termes de la legislació aplicable, al personal
DOVHUYHLGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDRDOHVHQWitats de dret públic vinculades o dependents. Tot
DL[zVHQVSHUMXGLFLGHODIDFXOWDWGHO¶$MXQWDPHQWGH
dotar-se de col·laboració per al funcionament de la
oficina del registre.
Secció 2a: Documentació a registrar i suports documentals.
Article 7. Documentació a registrar pels registres
7.1. Registre presencial.
El Registre central i els Registres auxiliars territorials registraran tots els escrits, sol·licituds i comuQLFDFLRQVTXHV¶DGUHFLQDO¶$GPLQLVWUDFLyPXQLFLSDOL
que sigui presentada o tramesa per una persona
física o jurídica.
La resta de registres auxiliars del Registre General només admetran els escrits, sol·licituds i comuQLFDFLRQV TXH HV GLULJHL[LQ D O¶RUJDQLVPH DO TXDO
estan adscrites. No obstant això, en el moment de
la seva creació o bé amb posterioritat, i en funció
dels recursos de què disposin els esmentats organismes, HVSRGUjHVWDEOLUXQUqJLPPpVDPSOLG¶DGmissió, podent-VH KRPRORJDU DO UqJLP G¶DGPLVVLy
previst en el paràgraf primer.
/D VHX HOHFWUzQLFD GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFelona
LQIRUPDUjGHOUqJLPG¶DGPLVVLyG¶HVFULWVVROāOLFLWXGV
i comunicacions de cada registre.
7.2. Registre electrònic.
El registre electrònic registrarà les sol·licituds,
escrits o comunicacions relatius a tràmits i/o procediments telemàtics existents o que es creïn en el
futur quan les normes que els creïn prevegin la
seva presentació a través del Registre esmentat.
0LWMDQoDQW GHFUHWGHO¶$OFDOGLD HVSRGUj HVWDEOLU HOV
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supòsits i condicions en què resultarà obligatori
comunicar-VH DPE O¶$GPLQLVWUDFLy PXQicipal a través de mitjans electrònics, sempre que concorrin
els requisits subjectius i objectius que, per a aquest
VXSzVLW SUHYHX O¶DUWLFOH  GH O¶2UGHQDQoD reguODGRUDGHO¶DGPLQLVWUDFLyHOHFWUzQLFD
7DPEp UHJLVWUDUj OHV VROāOLFLWXGV G¶LQLFLDFLy GH
procediments administratius efectuades a través
del model o sistema electrònic de sol·licitud genèric
TXH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD IDFLOLWDUj TXDQ HV
tracti de tràmits o procediments per als quals no
V¶KDJL HVWDEOHUW XQ PRGHO R VLVWHPD HOHFWUzQLF GH
sol·licitud específic.
Els tràmits i procediments accessibles per via electrònica seran els que figurin com a tals en el "Catàleg"
que, a efectes informatius, es publicarà a la seu elecWUzQLFD GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD TXH SUHYHX
O¶2UGHQDQoDUHJXODGRUDGHO¶$dministració electrònica.
Article 8. Suport en què es poden lliurar els documents. Registre presencial i electrònic.
8.1. Registre presencial.
/HV VROāOLFLWXGV V¶KDQ GH SUHVHQWDU HQ VXSRUW Saper. La documentació annexa es pot presentar en
qualsevol altre suport que pugui ser llegit per la
XQLWDW DGPLQLVWUDWLYDGH GHVWt G¶DFRUG DPE HOQLYHOO
G¶LQFRUSRUDFLy GH OHV WHFQRORJLHV GH OD LQIRUPDFLy L
comunicació (TIC). Aquest suport ha de ser compaWLEOH DPE O¶DSOLFDFLy GHO 5HJLVWUH *HQHUDO L KD GH
complir els requisits tècnico-legals per garantir la
identitat, autenticitat i integritat del document així
com també la seva conservació.
(Q WRW FDV HO VXSRUW D TXq V¶LQFRUSRUL OD GRFuPHQWDFLy DQQH[D KDXUj GH TXHGDU D O¶RILFLQD GH
Registre per a ser tramès juntament amb la
sol·licitud a la unitat administrativa de destí a qui
correspon la seva valoració i verificació.
/¶,0, HVWDEOLUj OD OOLVWD GH VXSRUWV HVWjQGDUGV HQ
què es pot admetre la documentació annexa.
Aquesta llista figurarà a la seu electrònica de
O¶$MXQWDPHnt de Barcelona.
8.2. Registre electrònic.
La presentació de documentació annexa mitjançant
HOUHJLVWUHHOHFWUzQLFKDXUjG¶DMXVWDU-se als estàndards
de seguretat i requisits SUHYLVWRVDO¶2UGHQDQoDUHJuODGRUDGHO¶DGPLQLVWUDFLyHOHFWUzQLFDLODUHVWDGHQRrPDWLYD UHJXODGRUD O¶DGPLQLVWUDFLy HOHFWUzQLFD /D VHX
HOHFWUzQLFD GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD LQIRUPDUj
dels esmentats estàndards i requisits.
Secció 3a: Abast GHOUHJLVWUHG¶HQWUDGHVLVRUWLGHV
Subsecció 1a: Àmbit i requisits materials segons
tipologia de registres.
Article 9. Documentació a registrar. Registre central
i Registres auxiliars.
9.1. Entrada de documents.
6¶KDQ GH UHJLVWUDU HOV GRFXPHQWV GH VROāOLFLWXG
que arribin a les oficines del Registre, ja sigui pre-
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sencialment o bé a través de correu. També es
registraran els burofaxs, però no els faxs.
6¶REULUjLUHJLVWUDUjWRWDODGRFXPHQWDFLyTXHDrribi per correu, inclosa la que tingui com a destinatari una persona física quan se li adreci en virtut de
ODVHYDUHODFLyDPEO¶$MXQWDPHQWDLxí com també la
TXH V¶DGUHFL DOV zUJDQV L FjUUHFV GH O¶DGPLQLVWUDFLy
municipal central, territorial i institucional, incloses
OHV UHJLGRULHV OHV WLQqQFLHV G¶$OFDOGLD L O¶$OFDOGLD
6¶H[FHSWXD G¶DTXHVWD UHJOD JHQHUDO OD GRFXPHQWació adreçada als grups polítics o aquella en què al
VREUHHVIDFLFRQVWDUH[SUHVVDPHQWTXHV¶DGUHoD"a
O¶DWHQFLySHUVRQDO" G¶DTXHOODTXLHVGLULJHL[ la seva
confidencialitat, o el seu caràcter reservat. Tampoc
V¶REULUDQ OHV SOLTXHV UHODWLYHV D SURFHGLPHQWV GH
contractació.
9.2. Sortida de documents.
6¶KDGHUHJLVWUDUODVRUWLGDGHQRWLILFDFLRQVG¶DFWHV WUjPLW TXDOLILFDWV L WDPEp OD G¶DTXHOOHV TXH KR
siguin de resolucions que posen fi a un procediment
administratiu, les comunicacions interadministratives i, en general, la notificació de la resposta a
DOJXQD SHWLFLy R VROāOLFLWXG IRUPXODGD D O¶DGPLnistració municipal.

gida a altres administracions públiques locals, autonòmiques o estatals mentre no se subscrigui el
conveni a què fa referència el segon paràgraf del
SXQW Q~P  G¶DTXHVWD LQVWUXFFLy 7DQPDWHL[
DTXHVWDSURKLELFLyQRVHUjHIHFWLYDTXDQO¶REOLJDFLy
GH UHEUH GRFXPHQWV G¶DOWUHV administracions públiques sigui imposada per una llei especial.
4XDQ SHU HUURU V¶DFFHSWHQ R UHEHQ HQ TXDOVHYRO
dels registres municipals que integren el Registre
general documents destinats a altres administracions públiques o entitats respecte de les quals reJHL[L OD SURKLELFLy R DEVqQFLD G¶REOLJDFLy D TXq ID
referència el paràgraf anterior i el segon incís del
SXQW Q~P  G¶DTXHVWD LQVWUXFFLy V¶KDXUDQ GH
UHJLVWUDU L HPSOHQDU OD FDVHOOD G¶REVHUYDFLRQV IHQWKL FRQVWDU O¶$GPLQLVWUDFLy R HQWLWDW GHVWLQDWjULD
procedint a trametre-la al seu destí amb la màxima
celeritat per correu certificat o bé electrònicament.
La tramesa serà efectuada per la unitat administrativa que figurava com a destinatària. En cap cas
VHUDQ PRGLILFDEOHV HO Q~PHUR G¶DVVHQWDPHQW L OD
data de presentació.

Article 10. Registre electrònic
(V UHJLVWUDUj O¶HQWUDGD GH VROāOLFLWXGV HVFULWV R
FRPXQLFDFLRQV TXH V¶DMXVWLQ DOV PRGHOV HVSHFtILFV
per a tràmits i procediments que els prevegin o al
model o sistema genèric de sol·licitud, tal com indica el punt 7.2. G¶DTXHVWD ,QVWUXFFLy VHPSUH TXH
HQ WRW FDV UHXQHL[LQ HOV UHTXLVLWV G¶LGHQWLILFDFLy L
DFUHGLWDFLySUHYLVWRVSHUO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD
segons O¶2UGHQDQoD UHJXODGRUD GH O¶DGPLQLVWUDFLy
electrònica. En tot cas, la seu electrònica de
O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD LQIRUPDUj GHOV HVPHntats requisits a través del Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica.
També registrarà la sortida dels documents indicats al darrer paràgraf del punt 9.1. sempre que
DTXHVWV IRUPLQ SDUW G¶XQ SURFHGLPHQW LQLFLDW LR
tramitat electrònicament.

Article 13. Acceptació i rebuig de documents
El Registre central i els registres auxiliars
G¶DTXHVW$MXQWDPHQW KDQG¶DFFHSWDUHQHOVWHUPHV
TXHV¶H[SOLFLWHQDOVSXQWVnúm. LG¶DTXHVWDLQstrucció, els documents TXHV¶KLSUHVHQWLQRTXHV¶KL
UHELQ VHPSUH TXH V¶LGHQWLILTXL O¶HPLVVRU GHO GRFuPHQW L TXH V¶DGUHFLn a aquest Ajuntament o a
qualssevol entitats de dret públic amb personalitat
MXUtGLFD SUzSLD YLQFXODGHV R GHSHQGHQWV G¶DTXHVWD
Administració, amb independència que aquestes
XWLOLW]LQ R QR O¶DSOLFDFLy GHO 5HJLVWUH JHQHUDO /D
VROāOLFLWXGKDXUjG¶HVWDUUHGDFWDGD en alguna de les
GXHV OOHQJHV RILFLDOV D &DWDOXQ\D VHJRQV O¶(VWDWXW
G¶$XWRQRPLD YLJHQW OOHYDW G¶HVFULWV UHGDFWDWV HQ
alguna llengua no oficial si aquests van acompanyats de la corresponent traducció.

Article 11. Organismes i Entitats que no estan integrades en el Registre General
Les entitats de dret públic amb personalitat juríGLFD SUzSLD YLQFXODGHV R GHSHQGHQWV G¶DTXHVWD
$GPLQLVWUDFLy TXH QR XWLOLW]LQ O¶DSOLFDFLy GHO 5HJLsWUHGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQDQRSRGUDQDFFHptar documentació dirigida ni a aquest Ajuntament ni
D G¶DOWUHV HQWLWDWV GH OD PDWHL[D QDWXUDOHVD TXH Vt
estLJXLQ XWLOLW]DQW O¶DSOLFDFLy GHO 5HJLVWUH L TXH SHU
tant, sí que estan integrades dins del Registre GeQHUDO~QLFGHO¶$MXQWDPHQW

CAPÍTOL III: GESTIÓ DELS DOCUMENTS PRESENTATS I REBUTS

Article 12. Altres administracions
,JXDOPHQW G¶DFRUG DPE DOOz SUHYLVW D O¶DUWicle
38.4 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administraWLXFRP~V¶KDXUjGHUHEXWMDUODGRFXPHQWDFLyGLUi-

Subsecció 2a: Àmbit i requisits formals

Secció 1a: Gestió de les sol·licituds i documentació
adjunta
Article 14. Gestió dels documents presentats
14.1. ,PSUHVVLyGHOVHJHOOG¶HQWUDGD
Totes les oficines del Registre general disposaran
G¶LPSUHVVRUHV TXH SHUPHWLQ TXH HQ HO VHJHOO
G¶HQWUDGD KL FRQVWL HO Q~PHUR G¶DVVHQWDPHQW OD
data, dia, hora i minut de presentació, oficina del
5HJLVWUH WLSXV G¶DVVHQWDPHQt (entrada o sortida) i
un codi de barres que conté, de forma encriptada,
LQIRUPDFLyUHODWLYDDO¶DVVHQWDPHQW
(O VHJHOO V¶LPSULPLUj HQ HO primer full del document, on normalment figura el nom del sol·licitant i
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la resta de dades que constitueixen el contingut
QRUPDO G¶XQD VROāOLFLWXG G¶DFRUG DPE HO SUHYLVW D
O¶DUWLFOH  GH OD /OHL  GH UqJLP MXUtGLF GH OHV
administracions públiques i del procediment admiQLVWUDWLX FRP~ DL[t FRP WDPEp DOD FzSLD G¶DTXHVW
primer full, el qual es lliurarà a la persona que presenta el document.
(O VHJHOO V¶KD G¶LPSULPLU DO PDUJH VXSHULRU GUHW
del full, llevat que la configuració del document no
ho permeti, en quin cas es posarà en el lloc del
primer full on sigui possible.
A la resta de fulls que constitueixen la documenWDFLySUHVHQWDGDQRV¶KLKDG¶LPSULPLUFDSVHJHOO
14.2. Impressió del segell de sortida.
La sortida de documents es registrarà mitjançant
ODLPSUHVVLyG¶XQVHJHOOHQHOGRFXPHQWRQKLFRQstaran les dades indicades anteriorment pel que fa al
contingut del segell de sortida. Per tant, el segell
LGHQWLILFDUj HO GRFXPHQW O¶zUJDQ TXH O¶HPHW DL[t
com també el dia i hora de sortida.
Els criteris G¶LPSUHVVLyGHOVHJHOOVHUDQHOVH[SoVDWV HQ O¶DSDUWDW DQWHULRU UHODWLX D OD LPSUHVVLy GHO
VHJHOOG¶HQWUDGD
Article 15. Gestió dels documents rebuts
Les oficines del Registre general obriran tots els
sobres que es rebin per correu o qualsevol altre
mitjà ±missatgeria, etc.±, amb independència de
qui sigui el destinatari sempre que aquest sigui un
òrgan, unitat administrativa, o persona física vincuODGDDDTXHVWD$GPLQLVWUDFLy6¶H[FHSWXHQG¶DTXHVWD
regla, els supòsits indicats al paràgraf segon del
punt 9.1. G¶DTXHVWDLQVWUXFFLy
Quan els documents es rebin per correu certificat
DPE MXVWLILFDQW GH UHFHSFLy HO VHJHOO G¶HQWUDGD
V¶LPSULPLUj GH OD PDQera que estableix el punt
14.1. G¶DTXHVWD LQVWUXFFLy HQ HO SULPHU IXOO GH OD
sol·licitud i en el justificant de recepció.
Article 16. Documents adjunts a la sol·licitud, escrit
o comunicació.
Quan es presentin original i còpia dels documents
TXH V¶DGMXQWHQ D OHV VROāOLFLWXGV HVFULWV R FRPXQicacionsV¶DFDUDUDQOHVFzSLHVDPEHOVRULJLQDOVLHOV
originals es toUQDUDQDOFLXWDGj/¶DFDUDPHQWHVIDUj
mitjançant un segell normalitzat que deixi constànFLDGHOFRQFRUGDQoDHQWUHO¶RULJLQDOLODFzSLD4XDQ
O¶RULJLQDO KDJL GH ILJXUDU HQ HO SURFHGLPHQW HO TXH
es tornarà al ciutadà serà la còpia degudament
segellada.
Quan es presentin adjunts a la sol·licitud, escrit o
comunicació, un sol joc de documents, ja sigui oriJLQDORFzSLDV¶KLDGMXQWDUjDODVROāOLFLWXGSHUDVHU
tramès a la unitat administrativa de gestió sense
cap altre requisit.
(Q FDS FDV V¶DFDUDUDQ FzSLHV VHQVH O¶H[KLELFLy
dels seus originals.
En el supòsit en que no calgui o no es pugui acaUDU SHUTXq QR V¶H[KLEHL[LQ HOV RULJLQDOV L VL KR Gemana el ciutadà, les còpies adjuntes a la sol·licitud

GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA

2465

podran segellar-se amb el segell normalitzat de
O¶RILFLQDGHOregistre, però sense fer referència a cap
mena de concordança.
Podran adjuntar-se documents electrònics a una
sol·licitud o procediment ja iniciat. Els esmentats
GRFXPHQWV KDXUDQ G¶DMXVWDU-se als requisits i formats que consten a la llista que figura a la seu elecWUzQLFD GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD /D YDORUDFLy L
YHULILFDFLy G¶DTXHVWD GRFXPHQWDFLy FRUUHVSRQ D OD
unitat administrativa de destí. La validesa de documents emesos pels particulars en la seva relació
DPE O¶DGPLQLVWUDFLy TXDQ DTXHVWV KDJLQ HVWDW produïts per mitjans electrònics, i la possible aportació
GHFzSLHVGLJLWDOLW]DGHVGHGRFXPHQWVV¶DMXVWDUDQDOV
UHTXLVLWVSUHYLVWRVDO¶DUWLFOHLGHO¶2UGHQDQoD
UHJXODGRUDGHO¶DGPLQLVWUDFLyHOHFWUzQLFD
Podran adjuntar-se documents no electrònics a
procediments ja iniciats electrònicament, llevat que
una norma estableixi el contrari.
Secció 2a: Mecanització RSUjFWLFDG¶DVVHQWDPHQWV
Article 17. Mecanització en el Registre presencial
17.1. Mecanització en situacions de funcionament
normal del Registre.
Els assentaments hauran de redactar-se en llenJXDFDWDODQD/DPHFDQLW]DFLyGHO¶HQWUDGDG¶DTXHVWV
GRFXPHQWVV¶KDXUjGHGXUDWHUPHHOPDWHL[GLDHQ
què es reben.
Això no obstant, es podrà ajornar la mecanització
per causes justificades i extraordinàries que ho impedeixin relatives a la càrrega de treball, per manca
GHPLWMDQVRSHUGLVIXQFLRQVGHO¶DSOLFDFLyGHOUHJLsWUH(QDTXHVWFDVV¶KDXUjGHJDUDQWLUDOFLXWDGjTXH
queda constància de la data de presentació dels
documents mitjançant la impresVLy GHO VHJHOO G¶HQWUDGD R Ep VL DL[z QR IRV SRVVLEOH PLWMDQoDQW O¶HVtampació del segell normalitzat GH O¶RILFLQD RQ KL
consti la data de presentació.
17.2. Mecanització en situacions de funcionament
anormal del Registre.
Quan per circumstàncies H[WUDRUGLQjULHV G¶LPSRVsibilitat tècnica no sigui possible el funcionament
QRUPDOGHO¶DSOLFDFLyGHO5HJLVWUH*HQHUDOLHQFRQVeqüència, no es puguin mecanitzar les sol·licituds, escrits i comunicacions presentats o rebuts, mitjançant
la pràctica del corUHVSRQHQW DVVHQWDPHQW G¶HQWUDGD
es procedirà a segellar-los, original i còpia, amb el segell normalitzat creat per a atendre aquesta circumsWjQFLD/DFzSLDHVOOLXUDUjDO¶LQWHUHVVDWLO¶RULJLQDOTXeGDUjSHQGHQWGHPHFDQLW]DURSUDFWLFDUO¶DVVHQWDPHQW
Si la situació es normalitza en 24 hores, es pracWLFDUDQ HOV DVVHQWDPHQWV IHQW FRQVWDU HQ O¶DSDUWDW
G¶REVHUYDFLRQV OHV FLUFXPVWjQFLHV H[WUDRUGLQjULHV
de caràcter tècnic que han impedit el funcionament
normal i la data de presentació o recepció, imprimint-se QRPpVHOVHJHOOHQO¶H[HPSODUTXHKDTXeGDWDO¶RILFLQDGHO5HJLVWUH
En casos de gran excepcionalitat, si la situació esPHQWDGD QRHVQRUPDOLW]DHQ KRUHVV¶KDXUDQ GH
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fer arribar igualment els documents a les unitats administratives de destí amb el segell normalitzat abans
esmentat, prèvia fotocòpia dels fulls indispensables
SHUDODPHFDQLW]DFLyRSUjFWLFDGHO¶DVVHQWDPHQWWDQ
bon punt es normalitzi la situació. En aquest cas no
VHUjQHFHVVDULODLPSUHVVLyGHOVHJHOOG¶HQWUDGD
Article 18. Assentaments en el Registre electrònic
/¶DVVHQWDPHQWG¶HQWUDGDGHGRFXPHQWVHQHO5egistre electrònic serà el document de sol·licitud
HVSHFtILFG¶DOJXQGHOVSURFHGLPHQWVRWUjPLWVLQFOoVRVDO&DWjOHJGHODVHXHOHFWUzQLFDGHO¶$MXQWDPHQW
de Barcelona o bé el model de sol·licitud genèric.
Aquest document, en tant que assentament, perPHWUjTXHTXHGLFRQVWjQFLDHQO¶DSOLFDFLyGHO5HJLstre General dels mateixos extrems que si es tractés
G¶XQ DVVHQWDPHQW GHO UHJLVWUH SUHVHQFLDO Q~PHUR
G¶DVVHQWDPHQWQDWXUDOHVDG¶DTXHVW identificació de
O¶LQWHUHVVDW zUJDQ DGPLQLVWUDWLX UHPLWHQW VL V¶HVFDX SHUVRQD R zUJDQ DGPLQLVWUDWLX D TXL V¶HQYLD L
FRQWLQJXW GH O¶HVFULW R FRPXQLFDFLy /D GDWD G¶HQWUDGD LRVRUWLGDV¶DFUHGLWDPLWMDQoDQWXQVHUYHLGH
consignació electrònica de data i hora.
El Registre electrònic emetrà un rebut consistent
HQ XQD FzSLD DXWHQWLFDGD GH O¶HVFULW VROāOLFLWXG R
comunicació presentats, així com també dels documents presentats, incloent-KL OD GDWD L O¶KRUD GH
SUHVHQWDFLyLHOQ~PHURG¶HQWUDGDHQHO5HJLVWUH.
Quan per raons tècniques, es pugui preveure que el
UHJLVWUH QR SRGUj HVWDU RSHUDWLX V¶KDXUj G¶DQXQFLDU
als usuaris amb la màxima antelació i mentre duri
aquesta situació. Aquesta informació es facilitarà a la
VHXHOHFWUzQLFDGHO¶$MXQWDPHQWGH%DUFHORQa.
Article 19. EVPHQDG¶DVVHQWDPHQWV
/¶DSOLFDFLyWDQFDUjGLjULDPHQWHO5HJLVWUHJHQHUDO
a efectes de deixar constància de tots els assentaPHQWV SUDFWLFDWV PLWMDQoDQW O¶HPLVVLy GHO GDUUHU
albarà.
/¶HVPHQD G¶DVVHQWDPHQWV DPE HUUDGHV SRGUj
efectuar-la qui els hagi practicat i durant el mateix
dia en què els hagi practicat. Després del dia en
TXqV¶KDJLSUDFWLFDWO¶DVVHQWDPHQWO¶HVPHQDG¶DTXHVWV
només podrà efectuar-ODHOUHVSRQVDEOHGHO¶RILFLQD
GHOUHJLVWUHREpTXLQ¶DVVXPHL[LOHVVHYHVIXQFLRQV
o se li KDJLDVVLJQDWXQSHUILOG¶XVXDULGHO¶DSOLFDFLy
que li permeti fer-la. Un cop acceptada una docuPHQWDFLy O¶HVPHQD GH O¶DVVHQWDPHQW QRPpV SRGUj
esmenar-se a la unitat de destí.
(Q WRW FDV O¶DVVHQWDPHQW UHIOHFWLUj HO FRQWLQJXW
GHOHVHVPHQHVTXHV¶KDQHIHFWXDWLO¶XVXDULTXHOHV
ha efectuades.
(OQ~PHURG¶DVVHQWDPHQWLODGDWDGHSUHVHQWDFLy
QR HV SRGUDQ HVPHQDU HQ FDS FDV /¶DSOLFDFLy GHO
Registre general es dissenyarà preveient la imposVLELOLWDWG¶HVPHQDGHOVHVPHQWDWVH[WUHPV
Article 20. &RQVXOWDG¶Dssentaments.
(OVXVXDULVTXHHVWLJXLQGRQDWVG¶DOWDDO¶DSOLFDFLy
GHOUHJLVWUHKRKDXUDQG¶HVWDUDPEQRPFRJQRPVL
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Q~PHUR G¶LGHQWLILFDFLy (OV XVXDULV VHUDQ GRQDWV
G¶DOWD VHJXLQW HO SURFHGLPHQW TXH HVWDEOHL[ HO SUoWRFROHODERUDWDO¶HIHFWH
Existiran divHUVRV SHUILOV G¶XVXDUL GHO 5HJLVWUH
*HQHUDO &DGD XQ G¶DTXHVWV SHUILOV WLQGUj DVVLJQDW
XQ GLIHUHQW JUDX G¶DFFpV L G¶LQWHQVLWDW G¶~V GH
O¶DSOLFDFLyGHO¶HVPHQWDW5HJLVWUH
/DFRQVXOWDLO¶~VGHOFRQWLQJXWGHOVDVVHQWDPHQWV
del Registre General de O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD
haurà de respectar, en tot cas, els drets fonamenWDOVGHOHVSHUVRQHVG¶DFRUGDPEDOOzSUHYLVWDOHV
lleis i a la resta de normativa sobre protecció de
dades de caràcter personal.
Secció 3a: Gestió dels documents a la unitat administrativa de destí i llibre del Registre
Article 21. Acceptació i devolució de documents
Totes les unitats administratives destinatàries de
OD GRFXPHQWDFLy UHJLVWUDGD WLQGUDQ DFFpV D O¶DSOLFDFLy GHO UHJLVWUH D WUDYpV G¶XQD VDIDWD RQ SRGUDQ
consultar toW HO TXH VH¶OV HQYLD L WDPEp VHJRQV HO
cas, donar o no donar la seva conformitat. Aquesta
FRQIRUPLWDW HTXLYDOGUj D O¶DOEDUj GH UHFHSFLy GH OD
documentació.
En cas de no donar la conformitat a la documentació registrada, i que figura a la safata de la unitat
administrativa de destí, perquè ha estat enviada
HUUzQLDPHQW SRGUj XWLOLW]DU O¶RSFLy "Redirecció" o
Ep O¶RSFLy "Rebuig". Si qui ha rebut erròniament la
GRFXPHQWDFLy FRQHL[ O¶zUJDQ JHVWRU GHVWLQDWDUL
SRGUj SUqYLD FRPSURYDFLy GH O¶HUURU DGUHoDU OD
docXPHQWDFLy D DTXHOO PLWMDQoDQW O¶RSFLy "Redirecció", i si no el coneix, podrà retornar-OD D O¶RILFLQD
GHO 5HJLVWUH TXH HOV O¶KD HQYLDGD IHQW VHUYLU O¶RSFLy
"Rebuig" /¶$FFHSWDFLy OD 5HGLUHFFLy L HO 5HEXLJ HV
faran en el termini màxim de deu dies hàbils, pasVDWV HOV TXDOV HV SURGXLUj O¶DFFHSWDFLy DXWRPjWLFament, i en tot cas quan la documentació tramesa
arribi a la unitat administrativa de destí.
4XDQ GHSHQHQ G¶XQD RILFLQD GHO 5HJLVWUH DOJXQD R
algunes destinacions que, al seu torn, tenen altres
destins aquella podrà efectuar la remissió a aquests.
Article 22. Llibre del Registre
(O OOLEUH GHO 5HJLVWUH JHQHUDO GH O¶$MXQWDPHQW GH
Barcelona estarà constituït pels propis assentaments
SUDFWLFDWV HQ HO VXSRUW LQIRUPjWLF G¶DFRUG DPE
O¶DSOLFDFLy LQIRUPjWLFD GHO 5HJistre, la qual quedarà
WDQFDGD D OHV  KRUHV GHO GLD  JHQHU GH O¶DQ\
següent a aquell que es tanca. Aquest tancament
FRPSRUWDUj OD LPSRVVLELOLWDW G¶DFFpV DOV DVVHQWaments per a la seva manipulació, podent accedir als
mateixos només per a la seva consulta. Un cop tancat el sistema amb les garanties que preveu la pròpia aplicació informàtica per fer possible el compliment del previst en el paràgraf anterior, el secretari
general signarà electrònicament una diligència a fi
de tancar formalment el Registre i de donar fe dels
assentaments TXHLQWHJUHQO¶DQ\WDQFDW
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Disposició Addicional. Implantació del Registre de
Sortida.
(O5HJLVWUHGHVRUWLGDGHGRFXPHQWVV¶LPSODQWDUj
JUDGXDOPHQW $ O¶HQWUDGD HQ YLJRU DTXHVWD LQVWUXcció, començarà a funcionar mitjançant proves pilot.
$WHVD O¶REOLJDFLy OHJDO G¶LPSODQWDU HO 5HJLVWUH GH
VRUWLGD HO IXQFLRQDPHQW G¶DTXHVW HV JHQHUDOLW]DUj
un cop hagin transcorregut sis mesos des de
O¶HVPHQWDGDHQWUDGDHQYLJRU
Disposició derogatòria
Queden derogades la Instrucció 2172 (3/99) per
DO IXQFLRQDPHQW GHO 5HJLVWUH *HQHUDO G¶HQWUDGD GH
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documents, publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona de 20 de juny de 1999, i la seva Modificació,
publicada a la Gaseta Municipal de Barcelona de 20
de juny de 2005.
Disposició Final. Interpretació
La Instrucció per al funcionament del Registre GeQHUDO GH O¶$MXQWDPHQW GH %DUFHORQD V¶LQWHUpretarà
sempre en el sentit que permeti adaptar les seves
disposicions als nous avenços tecnològics. Aquest
FULWHUL G¶LQWHUSUHWDFLy VHUj O¶DSOLFDEOH VHPSUH TXH QR
sigui contrari als principis que inspiren la present
instrucció i al principi de seguretat jurídica.

