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Idea principal: En termes generals hi ha una continuïtat del sistema de revisió d’actes de la Llei 30/1992;  
s’incorporen poques novetats que, excepte en el cas de les possibles irregularitats en la tramitació dels 
expedients administratius electrònics, no han d’afectar al sistema actualment vigent.   

 

- Nul·litat i la anul·labilitat es regulen al capítol III del Títol III “ De los actos administrativos “ (articles 
47 a 52)  i es manté idèntic règim que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. El tema més incert que es plantejarà 
serà el de l’aplicació de les causes d'invalidesa que puguin derivar-se de les irregularitats en els 
documents electrònics administratius.   

 

- La revisió d’ofici manté també idèntiques vies i termes que la Llei anterior 30/1992 (amb les 
modificacions que va incorporar la Llei 4/1999, de 13 de gener) mantenint la revisió d’ofici–acció de 
nul·litat, la declaració de lesivitat i la revocació. Es regula al  capítol I del Títol V, en concret als articles 
106 a 111. 

 

- Amb algunes petites novetats, com ara la regulació de la pluralitat de recursos administratius, el 
mateix podem dir del règim dels recursos administratius. Les determinacions les trobem al capítol II 
del Títol V, articles 112 a 126 i els recursos són els existents: alçada, potestatiu de reposició i 
extraordinari de revisió. 

 

- No  es contemplen en canvi les reclamacions prèvies a la via civil i laboral.  





 
 
 

 
  

La Llei 39/2015 contempla  a l’article 47 les mateixes causes enumerades a l’actual article 62.1 de la Llei 
30/1992: 

 

1. actes: 

a) Actes que lesionin els drets i llibertats susceptibles d’emparament constitucional. 

b) Actes dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria o del territori. 

c) Actes que tinguin un contingut impossible. 

d)Actes que siguin constitutius d’infracció penal o que es dictin com a conseqüència d’aquesta. 

e) Actes dictats prescindint total i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que 
continguin les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. 

f)Actes expressos o presumptes contraris a l’ordenament jurídic pels quals s’adquireixen facultats o drets 
quan no es tinguin els requisits essencials per a la seva adquisició. 

g) Qualsevol altre acte que s’estableixi expressament en una disposició amb rang de Llei. 

 

2. Disposicions administratives de caràcter general: 

a) Les que vulnerin la constitució, les lleis i altres disposicions administratives de rang superior. 

b) Les que regulin matèries reservades a la Llei. 

c) Les que estableixin la retroactivitat de disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets 
individuals. 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 
  

 

Novetats: 

 

- L’article 37.2 de la Llei 39/2015 en referir-se a la ”inderogabilitat singular” incorpora una 
nova causa de nul·litat en determinar que “ Són nul·les les resolucions administratives que 
vulnerin l’establert en una disposició reglamentària …”. 

 

 

- Caldrà estar atent a la repercussió del format electrònic en els expedients administratius, 
aquesta nova forma de procediment, amb tota seguretat, portarà nous defectes en la 
tramitació que  podran constituir causes de nul·litat, anul·labilitat o meres irregularitats 
no invalidants. 

 

     La introducció obligatòria d’aquests elements formals de naturalesa electrònica representa 
un element aliè als tradicionals que, fins ara, permeten avaluar la validesa dels actes 
administratius i comportarà pels interessats la necessitat de realitzar i aportar informes 
pericials segons quin tipus d’arguments es discuteixin i per part de l'administració la 
necessitat de comptar amb personal tècnicament qualificat o assessorament extern, bé 
sigui d’altres administracions bé sigui contractat.  

      

  

 

 

 



 
 
 

 
  

 

 

 

 

Tres articles de la Llei imposen aquesta innovació procedimental del format electrònic de 
l’expedient administratiu: 
 
1r. L’Article 26. 2 de la llei 39/2015, estableix que per a ser considerats vàlids els documents 
electrònics administratius hauran de : 
a) Contenir informació de qualsevol naturalesa  arxivada en un suport electrònic segons un format 
determinat susceptible d’identificació i tractament diferenciat. 
b) Disposar de les dades d’identificació que permetin la seva individualització, sense perjudici de la seva 
possible incorporació a un expedient electrònic. 
c) Incorporar una referència temporal del moment en que s’hagin emès. 
d)Incorporar les meta dades mínimes exigides. 
e) Incorporar les signatures electròniques que corresponguin d’acord amb el previst en la normativa 
aplicable. 

 
Es consideraran vàlids els documents electrònics que complint aquests requisits siguin traslladats a un 
tercer mitjançant mitjans electrònics. 
 
2n. L’article 36.1 que en referir-se a la forma dels actes administratius estableix que es produiran 
per escrit mitjançant mitjans electrònics a menys que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més 
adequada d’expressió i constància. 
 
3r. L’article 70.2 que al regular el contingut dels expedients administratius estableix que tindran 
format electrònic. 



 
 
 

 
  

 

 

 
El principals aspectes del procediment electrònic que poden afectar a la validesa dels actes 
administratius són: 
 
a)La deficient tramitació electrònica del procediment. 
 
Una defectuosa tramitació electrònica del procediment pot donar lloc a un supòsit d’omissió total  i absoluta 
 del procediment legalment establert; especialment els supòsits en els quals la tramitació electrònica no 
 permeti  la participació dels interessats en el procediment o l'accés al contingut de l’expedient poden derivar  
en impugnacions de nul·litat absoluta. 
 
Cal tenir sempre present que les dues bases sobre les que s’assenta el procediment electrònic són la 
tramitació electrònica dels expedients per l'administració i que aquesta tramitació sigui plenament  
 interoperable pels ciutadans; en conseqüència és fonamental que es garanteixi l’accés dels ciutadans als  
expedients i la possibilitat de que puguin realitzar  amb  normalitat els tràmits que els corresponguin. 
 
b)El còmput dels terminis en els documents presentats electrònicament. (articles 29 a 33 de la Llei). 
 
 Les noves determinacions que configuren una administració oberta 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 
 dies l’any, el  registre electrònic, la confusió en el format de presentació quan es tracti de subjectes obligats a 
 relacionar-se electrònicament amb l’administració, la dualitat de formats electrònics i paper segons els  
 règim de drets i obligacions de relació electrònica amb l’administració de l’article 14, la possibilitat de  
 l’article 32.4 d’ampliació dels terminis per incidències tècniques dels sistema o de l’aplicació de 
 l’administració i la no previsió quan el mateix succeeixi en els mitjans tecnològics dels ciutadans,... Són 

situacions que poden afectar la tramitació i el compliment dels terminis de resolució.  
 
 
 
 



 
 
 

 
  

 

 

c) El funcionament dels òrgans col·legiats. (articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
jurídic del sector públic. Atenció a la Disposició addicional 21 sobre la no aplicació als òrgans col·legiats de 
govern de l’Estat, de les CCAA i de les entitats locals). 
 
 Aquests articles preveuen el funcionament electrònic dels òrgans col·legiats de les administracions 
(tribunals de selecció de personal o meses de contractació, òrgans de participació ciutadana, etc...) tant de 
forma presencial com a distància, la qual cosa –constitució, adopció d’acords, actes digitals,...- pot ser font 
de conflictes atesa la importància que l'observança de les  “normes que continguin les regles essencials per 
a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats” té per a la validesa dels acords adoptats.    
 
d) El reconeixement de la signatura electrònica. (articles 9 a 12 de la Llei) 
 
Les previsions dels articles 9 a 12 de la Llei 39/2015 quan a sistemes d’identificació dels interessats, 
sistemes de signatura admesos i ús dels mitjans d’identificació i signatura en el procediment administratiu 
electrònic  també s’hauran d’observar especialment. 
 
e) La notificació electrònica. ( articles 40 a 46) 
 
L’existència de dos tipus de relacions amb l'administració pública: 
-Electrònica: obligatòria per a les persones jurídiques i les altres de l’article 14.2 i voluntària per a les 
persones físiques que hagin elegit aquesta opció, i  
-Paper: persones físiques que no hagin elegit el mitjà electrònic.  
fa que adquireix especial rellevància el tema de les notificacions, absolutament essencial en tot tipus de 
procediment administratiu.    
 
 
 



 
 
 

 
  

f) La validesa dels documents electrònics. (article 26. 2  de la Llei) 

     Els cinc requisits que determina l’article són els mateixos que l’article 41 del Reial decret 1671/2009, ja 
establia per a l’Administració General de l’Estat. 

 

1. Han de contenir informació de qualsevol naturalesa arxivada en un suport electrònic segons un format 
determinat susceptible d’identificació i tractament diferenciat. (avui normalment PDF.A, PDF o XML). 

     Més que un requisit de validesa dels propis documents és l'essència mateixa de l’existència del document 
electrònic. Si no existeix informació no serà cap document, com a molt serà un document en blanc; 
evidentment aquesta informació haurà d’estar arxivada en algun tipus de suport informàtic-electrònic, en 
cas contrari es tractarà d’un document en paper; i per suposat que haurà de ser susceptible d’identificació 
i tractament diferenciat, es a dir haurà de ser propi i individual.   

     Si aquests requisits no es donen evidentment ens trobarem davant d’un acte inexistent (document en 
blanc) i en conseqüència nul de ple dret.  

 

2. Han de disposar de les dades d’identificació que permetin la seva individualització, sense perjudici de la 
seva possible incorporació a un expedient electrònic. 

     Afegeix el nou requisit al punt anterior de que el document ha de ser individualitzat, això és que ha de ser 
identificable. La manera de fer aquesta identificació no es descriu, si sembla clar però, per la redacció 
final, que no serà suficient el número d’identificació i el nom de l’expedient electrònic al que s’incorpori i 
que, dins d’aquest, haurà de identificar-se singularment (nom del tràmit, data i òrgan administratiu del 
que prové, ...). 

     Sembla difícil d’entendre que l’omissió d’aquest requisit puguin fer considerar que l’acte s’ha dictat 
prescindint total i absolutament del procediment legalment establert; altra cosa és, a l’igual que passa 
amb els supòsits 3 i 4 següents, que la irregularitat pugui arribar a constituir un supòsit d'anul·labilitat si 
l’acte no té els requisits formals indispensables per a aconseguir el seu fi o té unes carències formals tant 
importants que donin lloc a la indefensió dels interessats. 

       

      

 



 
 
 

 
  

 

 

3.Han d’incorporar una referència temporal del moment en que s’hagin emès. 
   S’està referint a l’anomenat “segell del temps  (TSA)” que és la hora oficial certificada de la signatura. 
 
4. Han d’Incorporar les metadades mínimes exigides. 
    Les metadades són dades sobre els documents que permeten identificar-los d’una manera suficient com 
per a garantir la seva disponibilitat, accés, conservació i interoperabilitat.  
La norma no ens diu quines són sinó que han de ser les “mínimes exigides”, ara per ara com sigui que no hi 
ha desplegament reglamentari s’hauran de considerar les previstes a l’article 42 del Reial decret 1671/2009, 
de 6 de novembre pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic 
dels ciutadans als serveis públics. Així mateix s’haurà de tenir present l’establert al Reial decret  4/2010, de 
8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l'àmbit de l’administració 
electrònica (ENI) i la Norma tècnica d’interoperabilitat de documents electrònics, aprovada per Resolució 
de 9 de juliol de 2011 de la Secretaria d’Estat per a la funció pública (annex I); segons aquesta normativa 
són:  
. L’òrgan  (administració, unitat o oficina autora del document). 
.La data de captura (data d’alta en el sistema de gestió documental) 
.l’origen (si el document es creat per l’administració o per un ciutadà) 
.El seu estat ( si és original o còpia) 
.El format lògic del fitxer que el conté  
.El tipus de document 
.El tipus de signatura, i 
.La versió de la norma tècnica d’interoperabilitat que va permetre la seva validació. 



 
 
 

 
  

 

 

5. Han d’incorporar les signatures electròniques que corresponguin d’acord amb el previst en la 
normativa aplicable. 
D’acord amb l’article 43.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic la signatura 
electrònica serà la del titular de l’òrgan o empleat públic. Aquesta signatura haurà d’ajustar-se, en 
qualsevol cas, al Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat en l'àmbit de l’administració electrònica (ENI) i la Norma tècnica d’interoperabilitat de 
documents electrònics, aprovada per Resolució de 9 de juliol de 2011 de la Secretaria d’Estat per a la funció 
pública. 
 
Si és PDF-A les signatures van incorporades al mateix document. 
 
En cas de que un document electrònic no estigues signat ens trobaríem també davant d’un supòsit 
d’inexistència i el document no produiria efectes jurídics; parlaríem d’un esborrany, d’un document de 
treball, ... però no podria contenir un acte administratiu.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  

 

 

 

L’article 41.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic preveu: 

“ En cas d’actuació administrativa automatitzada s’haurà d’establir prèviament l’òrgan o 
òrgans competents, segons els casos, per a la definició de les especificacions, 
programació, manteniment, supervisió i control de qualitat y, en el seu cas, auditoria del 
sistema d’informació y del seu codi font. Així mateix s’indicarà l’òrgan que ha de ser 
considerat responsable a efectes d’impugnació”. 

 

Aquestes determinacions hauran de constar a la norma que reguli el procediment específic 
que prevegi aquest tipus d’actes automàtics. 

 
Requisits addicionals per als actes administratius automàtics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
  

El sistema de la revisió d’ofici a la Llei 39/2015 incorpora les següents Novetats: 

 

- Es reconeix a l’article 35, al relacionar quins actes administratius han de ser motivats, que 
també ho hauran de ser “els que resolguin procediments de revisió d’ofici de disposicions 
o actes administratius, recursos administratius i procediments d’arbitratge i els que 
declarin la seva inadmissió.” (evidentment quan es parla de revisió d’ofici també s’inclouen 
els altres supòsits de la declaració de lesivitat i de la revocació). 

 

 - L’article 106.5 de la Llei amplia el termini per a la resolució del procediment de revisió que 
passa a ser de 6 mesos enlloc dels 3 anteriors. Iguala així el termini de resolució amb el 
previst amb caràcter general per a la resta dels procediments administratius. 

 

- Una novetat important és la introducció de la següent previsió al regular la declaració de 
lesivitat a l’article 107.2: “Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de 
admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de 
lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los 
meros efectos informativos.”  

      Aquest nou paràgraf aclareix definitivament i posa de manifest que no es possible 
impugnar en via contenciosa les declaracions de lesivitat.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 
  

 

- Es clarifica que la suspensió de l’execució de l’acte quan aquesta pogués causar perjudicis 
d’impossible o difícil reparació es pot adoptar tant en el supòsit de revisió d’ofici “estictu 
sensu” com en de declaració de lesivitat d’actes anul·lables . (article 108) 

 

- En regular la figura de la Revocació (article 109) s’introdueix una novetat important al 
substituir “las administraciones públicas podran revocar en qualquier momento” per la 
nova redacció i límit “las administraciones públicas podran revocar mientras no haya 
transcurrido el plazo de prescripción”.  

      

- Un aspecte completament nou que la Llei introdueix a l’article 111 és el de la regulació de 
la competència per a la revisió d’ofici de les disposicions i d’actes nuls i anul·lables a 
l’Administració General de l’Estat. S’incorpora el contingut de la Disposició Addicional 16ª 
de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, de l’Administració General de l’Estat (LOFAGE). 

 

. Règim transitori (DT 3ª): 

...  

   b) Els procediments de revisió d’ofici iniciats desprès de l’entrada en vigor de la present 
Llei (2 d’octubre de 2016) se substanciaran per les normes que aquesta estableix. 

 

 

 



 
 
 

 
  

No hi ha massa novetats significatives en la regulació del règim jurídic dels recursos administratius, 
fora de les següents que afecten a les disposicions generals del seu règim: 

 

- S’amplia la relació d’actes de l’article 114 que posen fi a la via administrativa incloent les lletres : 

     e) La resolució administrativa dels procediments de responsabilitat patrimonial, qualsevol quin 
fos el tipus de relació, pública o provada, de la qual es derivi. 

     f) La resolució dels procediments complementaris en matèria sancionadora als que es refereix 
l’article 90.4. (procediment per fixar la quantia destinada a indemnitzar danys que no haguessin 
quedats determinats a l’expedient sancionador per conductes que haguessin causat danys o 
perjudicis a les administracions). 

 

    El mateix article 114, en el seu apartat segon, relaciona els actes i resolucions que posen fi a la 
via administrativa a l’àmbit estatal.  

 

- A l’article 116, es regulen com a novetat les causes de in admissió dels recursos. 

 

- Quan al tema de la suspensió de l’execució d’actes recorreguts es modifica el termini de 30 dies 
pel d’un mes per la suspensió “ope legis” de l’article 117.3, es el cas d’haver sol·licitat la 
suspensió i que l’administració no hagi dictat i notificat resolució expressa al respecte. 

      Sobre la mateixa suspensió també afegeix la Llei que la prolongació a la via contenciós 
administrativa s’haurà de sol·licitar prèviament per l’interessat.      



 
 
 

 
  

- Una novetat important és la que es preveu a l’article 118 en el tràmit d’audiència als 
interessats quan afegeix que a part de que no es tindran en compte en la resolució dels 
recursos, els fets, documents o al·legacions del recurrent que, podent-los aportar, no ho 
hagués fet en el tràmit d'al·legacions; tampoc  podran sol·licitar la pràctica de proves 
quan no s’haguessin realitzat en el procediment en el qual es va dictar la resolució 
recorreguda per causa imputable a l’interessat. 

 

- Respecte a la resolució del recurs no hi ha novetats, es dona una redacció diferent a la 
possibilitat prevista al final del punt segon de l’article 119 però el fonament és el mateix, 
es pot acordar, sense resoldre sobre el fons, la convalidació d’actuacions per l’òrgan 
competent si es donen les condicions previstes a l’article 52. 

 

- Una novetat important és la del article 120 que regula el tema de la pluralitat de recursos 
administratius que portessin causa d’un un mateix acte administratiu i s’hagués 
interposat un recurs judicial contra una resolució administrativa o bé contra el 
corresponent acte presumpte desestimatori, en aquest cas l’òrgan administratiu podrà 
acordar la suspensió del termini per a resoldre fins que recaigui el pronunciament judicial.    

 



 
 
 

 
  

Novetats en el règim de la regulació dels recursos d’alçada, potestatiu de reposició i revisió : 

 

-La novetat més important és el reconeixement legal al paràgraf segon de l’article 122.1 pel 
recurs d’alçada i també al paràgraf segon de l’article 124 pel recurs potestatiu de 
reposició respecte als terminis d’interposició dels recursos contra actes presumptes, que: 

      “ Si l’acte no fos exprés el sol·licitant i altres possibles interessats podran interposar 
recurs  (d’alçada o de reposició segons el cas)  en qualsevol moment a partir del dia 
següent a aquell en que, d’acord amb la seva normativa específica, es produeixin els 
efectes del silenci administratiu” . 

 

     Desapareix el termini d’interposició en casos de silenci que es preveia a la Llei 30/1992, 
després de la modificació de la Llei 4/1999, dels tres mesos, a partir de l’entrada en 
vigència de la nova Llei el termini queda obert “ en qualsevol moment”.  

 

 

- La regulació del recurs extraordinari de revisió queda exactament igual. 



 
 
 

 
  

Altres qüestions: 

   

- Supressió de les reclamacions prèvies a l’exercici d’accions civils i laborals.  

    S’havien configurat com un requisit previ per a l’exercici d’accions de dret civil o laboral i a la 
pràctica, eren unes figures controvertides, de tal manera que diferents sentències del Tribunal 
Suprem les havien considerat un requisit purament formalista sense cap fonament. 

     En el preàmbul la Llei explica que se suprimeixen per la voluntat de suprimir tràmits que, lluny 
de constituir una avantatja pels administrats, suposen una càrrega que dificulta l’accés als seus 
drets i també per l'escassa utilitat pràctica que han demostrat.  

 

-Requeriment previ  entre administracions  de derogació  de la disposició, anul·lació o revocació de 
l’acte ( art. 44  i 46.4 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós 
administrativa). 

    .La regulació del requeriment previ es troba, de forma imprecisa a la Llei de la Jurisdicció 
Contenciós administrativa i fora tant de la Llei de Procediment administratiu com de la de Règim 
jurídic del sector públic. 

      .Hi ha aspectes conflictius no resolts: naturalesa del conflicte en que es pot utilitzar, terminis del 
silenci, efectes de la desestimació presumpta en el temps quan l’administració incompleix 
l’obligació de resoldre expressament,... 

 

. Règim transitori (DT 3ª):  

c) Els actes i resolucions dictats amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran , en 
quan al règim de recursos, per les seves disposicions. 

 ... 



 
 
 

 
  

 

 

1ª. La Llei 39/2015 no suposa ni un canvi de model i ni del règim jurídic de la 
nul·litat i anul·labilitat, ni de la revisió d’ofici, ni del sistema de recursos 
administratius. El sistema és idèntic al de l’anterior Llei 30/1992. 

 

2ª. La principal novetat que la Llei 30/2015 no esmenta però que es pot deduir, 
vindrà determinada per les diferents incidències tecnològiques i errors en la 
tramitació dels expedients i documents administratius electrònics que 
previsiblement obriran un nou camp de causes formals de recurs i 
judicialització. 

 

 

 

 

 

 


