

A la resta de registres electrònics dels ens locals i també del sector públic institucional, tal i com ens diu
l’esmentada llei al seu article 2.1



A les oficines d’assistència en matèria de registre

Així doncs, aquests registres permeten a l’usuari la presentació per via telemàtica dels assentaments registrals i dels
documents que es presentin a qualsevol registre. A fi que això funcioni correctament, els registres electrònics de totes i
cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que garanteixin la compatibilitat
informàtica i la interconnexió.
Quan un usuari presenta una sol·licitud, es produeix un registre d’entrada a l’administració que el rep; no obstant això,
pot ser que aquesta no sigui la mateixa que l’administració a la qual dirigeix aquesta sol·licitud. En aquest cas, es produirà
posteriorment un nou assentament al registre de l’administració de destí (o la competent per resoldre) un cop el
document li sigui traslladat electrònicament. Per aquest motiu, cal determinar quin dels dos assentaments d’entrada al
registre és el vinculant a efectes del còmput de terminis. El problema que se’ns planteja és decidir, en aquest cas, com es
computen els terminis.
L’article 31.2.c) de la Llei 39/2015 estableix, en aquests casos, que l’inici del còmput dels terminis vindrà determinat per
la data i hora de presentació al registre electrònic de cada Administració o organisme (és a dir, l’Administració competent
per a resoldre). Cal remarcar també que aquesta data i hora efectiva d’inici del còmput de terminis ha de comunicar-se
sempre a la persona que ha presentat el document.
Quant al termini de què disposa l’administració per a resoldre, tal i com ens diu l’article 21 de la Llei 39/2015, en els
procediments iniciats a sol·licitud de l’interessat, els terminis començaran a comptar a partir de la data en què la sol·licitud
hagi tingut entrada en el registre electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació.
Aquest mateix article ens diu, a l’apartat 4, que les Administracions públiques han de comunicar als interessats, en tot
cas, el termini màxim per resoldre els procediments, dins dels deu dies següents a la recepció de la sol·licitud en el registre
electrònic de l’Administració o organisme competent per a la seva tramitació, havent de constar en aquesta comunicació
la data en què la sol·licitud ha estat rebuda per l’òrgan competent.
Així doncs, quan est tracta de registres interadministratius, la data que haurem de tenir en compte a efectes del
còmput de terminis serà sempre la del registre d’entrada en l’administració de destí (i per tant, de l’administració que
haurà de resoldre).
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