	
  
	
  

CIRCULAR DE 30 DE SETEMBRE DE 2016 DE LA SECRETÀRIA GENERAL
Sobre aspectes a tenir en compte per a l'aplicació de la nova llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Davant l'entrada en vigor de l'esmentada Llei el pròxim dia 2 d'octubre que tindrà incidència
en la gestió ordinària dels Serveis, Centres, Departaments i Instituts de la nostra Universitat,
s'ha considerat necessari remetre les instruccions bàsiques que s'assenyalen a continuació que
han de tenir-se en compte immediatament, sense perjudici que posteriorment seran ampliades
per a incloure noves consideracions, una vegada realitzades les consultes pertinents als
Serveis Jurídics.
Sobre el còmput de terminis:
L'article 30.2 de la Llei assenyala que sempre que per Llei o en el Dret de la Unió Europea no
s'expresse un altre còmput, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que aquests són
hàbils excloent-se del còmput els dissabtes, els diumenges i els declarats festius.
Quan els terminis s'hagen assenyalat per dies naturals per declarar-ho així una Llei o pel Dret
de la Unió Europea, es farà constar aquesta circumstància en les corresponents notificacions.
Així doncs, la Llei introdueix com a novetat la inhabilitat del dissabte, la qual cosa s'haurà de
tenir en compte per al còmput de terminis.
Sobre la regulació del Registre
La Llei estableix, en la seua Disposició Final Sèptima, que la seua entrada en vigor es
produirà a l'any de la seua publicació en el BOE. Per tant l'entrada en vigor es produirà el
pròxim dia 2 d'octubre del present any, com ja s'ha assenyalat.
No obstant açò, la mateixa Disposició Final Sèptima, estableix una entrada en vigor demorada
al 2 d'octubre de 2018 respecto a una sèrie de previsions de gran interès que són les següents:
el registre electrònic, el registre electrònic d'apoderaments, el registre d'empleats públics
habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic.
Sobre aquestes matèries segueix vigent l'ara vella llei de Procediment, llei 30/1992, d'acord
amb l'assenyalat en la disposició derogatòria única. Aquesta disposició estableix en el seu
apartat a) la derogació de la llei 30/1992 però mantenint parcialment la seua vigència en les
matèries abans referides anteriorment en tant entren en vigor el 2 d'octubre de 2018.
En conclusió i fins a aqueixa data, 2 d'octubre de 2018, les previsions que fa l'art 38 de la Llei
30/1992 sobre els registres continuen en vigor.

	
  
	
  

Sobre els recursos administratius
El règim dels recursos administratius es manté essencialment igual en la nova Llei.
No obstant açò ha de canviar-se la referència als articles a aplicar en els peus de recursos
utilitzats.
Així doncs, en el cas de les resolucions que no esgoten la via administrativa s'ha de
consignar el peu de recurs següent:
- Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, cal interposar recurs
d'alçada, conforme a l'art 121 de la llei 39/2015, en el termini d'un mes comptat des
del dia següent a la seua notificació o publicació, davant el mateix òrgan que va dictar
l'acte que s'impugna o davant el competent per a resoldre-ho.
Quan l'acte esgota la via administrativa, el peu de recurs serà el següent:
- Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, cal interposar, conforme a
l'art 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes
comptat des de l'endemà a la seua notificació o publicació davant el mateix òrgan que
va dictar l'acte que s'impugna, o bé directament interposar el recurs contenciós
administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia següent a la seua
notificació o publicació davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa
de la Comunitat Valenciana.
Se suprimeix la reclamació prèvia a la via laboral:
Des de l'entrada en vigor de la Llei no serà necessari interposar reclamació prèvia a la via
laboral per a interposar recurs judicial en aquesta matèria.
A València, a 30 de setembre de 2016.

Fdo. María José Añón Roig
Secretària General
Universitat de València.

