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LA REGULACIÓ JURÍDICA DE LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA 
 

 
1.- RÈGIM JURÍDIC DE LES NOTIFICACIONS : LA LLEI 30/1992 
 
 
La Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment 
administratiu comú regula les notificacions als articles 58 i 59.  
 
Les notificacions de les resolucions i actes administratius s’han d’efectuar a les persones 
interessades en un procediment d’acord amb les següents condicions: 
 

- Les notificacions s'han de tramitar en el termini  de  10 dies a partir de la data en 
què l'acte s'hagi dictat. 

- Reproducció íntegre de l'acord, indicant si és definitiu o no en via 
administrativa,  règim de recursos, autoritat davant la qual es poden interposar i 
termini per interposar-los. 
 

Les  notificacions  que  continguin el text íntegre de l'acte  i  ometin algun  dels altres 
requisits previstos a l'apartat anterior, tindran efecte a partir  de la  data en què 
l'interessat dugui a terme actuacions que  impliquin el coneixement del contingut i abast 
de l'acte, o  interposi qualsevol recurs.  Per tant, aquestes omissions només podran 
recaure en: 
 

- Data en que s'hagi dictat 
- Indicació de si és definitiu o no en via administrativa. 
- Expressió de recursos procedents, òrgan davant  del  qual s'ha d'interposar i 

termini. 
 

L'art. 58.4  preveu que s’entén  complerta  l'obligació  de notificar dins el termini 
màxim de durada del procediment, si  la notificació conté al menys el text íntegre de la 
resolució,  i consta  l'intent de notificació degudament acreditat.  
 
L'art. 59 regula la pràctica de la notificació. Aquesta s'ha d'efectuar per qualsevol mitjà 
que permeti tenir constància de la recepció per l'interessat o el seu representant, de la 
data, i de la identitat i contingut de l'acte notificat. 
 
Lloc de la notificació: en el que l'interessat hagi  senyalat en la sol·licitud. Si això no és 
possible: 
 

- En el lloc adequat 
- Per qualsevol mitjà que en permeti la constància. 

 
Rebuig de la notificació: S'ha de fer constar  a  l'expedient, i el tràmit es considera 
efectuat. 
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Interessats  desconeguts o dels que s’ignori  el  lloc  de notificació  o impossibilitat de 
la pràctica de  la  notificació: Tauler d'anuncis i B.O.P. 
 
La publicació substitueix la notificació en els  següents casos: 
 

- Que  l'acte tingui per  destinatari  una  pluralitat indeterminada de persones. 
- Que es consideri que la notificació efectuada  a  un sol interessat és insuficient 

per garantir la notificació a tots. En  aquest cas,  la publicació és addicional a la 
notificació a  a l'interessat. 

- Actes  integrants  d'un procediment  selectiu  o  de concurrència  competitiva. a 
la convocatòria s'ha de fer  constar els llocs on s'efectuaran les publicacions 
successives. 
 

La publicació (art. 60) s'ha d'efectuar quan ho  estableixin les normes reguladores de 
cada procediment, o quan ho aconsellin  raons  d'interès públic, i haurà de contenir  els 
 mateixos elements previstos per a les notificacions a l'art. 58.2 
 
 
 
2.- NOTIFICACIONS I PUBLICITAT ELECTRÒNICA 
 
Les notificacions i la publicitat electrònica estan regulades als articles 12, 27 i 28 de la 
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; i 
articles 43, 56 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques catalanes. 
 
a.- Comunicacions electròniques. 
 
D’acord amb aquesta normativa, els ciutadans poden escollir en cada  moment la 
manera de comunicar-se amb l’administració, ja sigui per mitjans electrònics o no 
(excepte que una norma amb rang de llei estableixi un mitjà no electrònic). No obstant, 
aquesta opció no vincula al ciutadà, que en qualsevol moment pot optar per un altre 
mitjà.  
 
Per tal que la notificació es practiqui utilitzant algun mitjà electrònic es requereix que 
l’interessat ho hagi senyalat com a mitjà preferent o n’hagi consentit la utilització. Tant 
l’assenyalament com el consentiment  es poden emetre u obtenir per mitjans electrònics. 
 
Hi ha autors que defensen que aquest consentiment pot ser tàcit, ja que la  Llei 11/2007 
no preveu que hagi de ser exprés. Això sí, amb algunes limitacions: 
 

- Procediments iniciats d’ofici notificats electrònicament (el ciutadà pot haver fet 
ús de mitjans electrònics a través de la carpeta ciutadana en d’altres 
procediments): si no existeix consentiment exprés tant sols s’entendria efectuada 
la notificació si el ciutadà hi accedeix. Però en altre cas, o que la rebutgi, no 
s’entendrà efectuada. 

- Procediments iniciats a instància de l’interessat en relació als quals no s’ha 
pogut notificar per altres mitjans. Les conseqüències de l’intent de la notificació 
electrònica serien les mateixes que en el supòsit anterior. 
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- En els supòsits que no hi ha consentiment exprés o no s’hagi assenyalat com a 
mitjà preferent de notificació, el dipòsit a la bústia electrònica no interromp el 
termini de resolució i notificació, ni es podrà entendre rebutjada la notificació 
que estigui més de 10 dies a la bústia sense accedir-ne al contingut. 

 
No obstant, L’art 43.3 de la Llei 26/2010 i l’art. 35 del RD 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 (només d’aplicació en l’àmbit de 
l’Administració General de l’Estat i organisme públics vinculats o dependents 
d’aquella), preveuen que el consentiment ha de ser exprés.  
 
Per tal de possibilitar les comunicacions electròniques, la Llei 26/2010, ha previst com a 
un dels continguts mínims necessaris de les sol·licituds presentades  a l’administració, 
la determinació del mitjà preferent i de l’adreça, postal o electrònica, als efectes de les 
notificacions. 
 
La validesa de les comunicacions per mitjans electrònics requereix  que existeixi 
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates, del contingut íntegre, 
identificant fefaentment  remitent i destinatari. 
 
Els mitjans electrònics que puguin utilitzar els ciutadans  s’han de publicar en el Diari 
Oficial corresponent i a la pròpia seu electrònica. 
 
D’acord amb l’art. 27.6 de la Llei 11/2007, les AA. PP. poden establir 
reglamentàriament l’obligació de comunicar-se amb elles només per mitjans electrònics  
quan els interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per 
raó de la seva capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius 
acreditats tinguin garantit l’accés i disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris. En 
idèntic sentit es pronuncia l’art. 43.2 de la llei 26/2010. 
 
Eduardo Gamero Casado (Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pablo de 
Olavide de Sevilla)  analitza els supòsits en els quals aquesta obligació es podria 
imposar a les persones físiques (pressuposant que les jurídiques, a l’estar totes 
informatitzades, ja gaudeixen dels mitjans tecnològics). Afirma que s’ha d’analitzar 
cada cas mitjançant un judici de proporcionalitat: 
 

- Judici d’idoneïtat: Si la mesura és susceptible d’aconseguir l’objectiu proposat. 
- Judici de necessitat: no existeix altre mesura més moderada per aconseguir el 

mateix propòsit amb la mateixa eficàcia. 
- Judici de proporcionalitat en sentit estricte: si la mesura és ponderada i 

equilibrada, derivant-se més beneficis per l’interès general que perjudicis sobre 
altres bens o valors en conflicte. 

 
Pel que fa a comunicacions amb altres AA. PP., s’utilitzaran preferentment mitjans 
electrònics. 
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b.- La pràctica de les notificacions electròniques 
 
La pràctica de les notificacions per mitjans electrònics requereix que l’interessat ho hagi 
assenyalat com a mitjà preferent  o n’hagi consentit la seva utilització (excepte en el 
supòsit de l’art. 27.6 L 11/2007). 
 
El sistema ha de permetre acreditar la data i hora en la qual: 
 

- Es posa a disposició de l’interessat l’acte a notificar. 
- Es té accés al seu contingut. A partir d’aquest moment  la notificació s’entén 

efectuada a tots els efectes legals. 
 
Si passen 10 dies naturals des de que s’ha posat a disposició de l’interessat la 
notificació, sense que aquell accedeixi al seu contingut, s’entendrà que la notificació ha 
estat rebutjada, i per tant, es tindrà per efectuat el tràmit, excepte que, d’ofici o a 
instància de l’interessat, es comprovi la impossibilitat tècnica o material de l’accés. 
 
L’interessat podrà requerir a l’òrgan corresponent que les successives notificacions no 
es practiquin per mitjans electrònics (amb l’excepció del supòsit de l’art. 27.6 L 
11/2007). 
  
Tindrà els mateixos efectes que una notificació per compareixença l’accés electrònic per 
part dels interessats al contingut de les actuacions administratives, sempre que quedi 
constància d’aquest accés. 
 
L’art. 57 de la Llei 26/2010 estableix els requisits tècnics del mitjà electrònic a l’efecte 
de la notificació: 
 

- Habilitar mecanismes per a permetre que la persona interessada conegui d’una 
manera efectiva que ha rebut notificacions a la seva bústia. 

- Garantir la identificació de la persona interessada que rep la notificació. 
- Acreditar l’acusament de recepció de la notificació per part de la persona 

interessada, i també l’acceptació o el rebuig. 
- Disposar de mecanismes de xifratge de la via telemàtica mitjançant la qual es 

produeix la notificació, per a protegir la necessària confidencialitat de les dades. 
- Garantir l’acceptació o el rebuig de la notificació, mitjançant els mecanismes de 

signatura electrònica. 
 
El RD 1671/2009 preveu tres sistemes diferents de notificació electrònica: 
 
i- Posada a disposició del document electrònic mitjançant una direcció electrònica 
habilitada. (art. 38). Haurà de complir els següents requisits: 
 

- Acreditar la data i l’hora en la qual es produeix la posada a disposició de 
l’interessat de l’acte que es notifica. 

- Possibilitar l’accés permanent dels interessats a la direcció electrònica 
corresponent, mitjançant una seu electrònica o de qualsevol altra forma. 

- Acreditar la data i hora d’accés al seu contingut. 
- Tenir mecanismes d’autenticació per garantir l’exclusivitat del seu ús i de 

l’entitat de l’usuari. 
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ii.- Notificació mitjançant recepció en adreça de correu electrònic (art. 39). L’adreça 
de correu l’escullen els ciutadans, i el sistema ha d’assegurar que es generi 
automàticament i amb independència de la voluntat del destinatari un acusament de 
rebuda que deixi constància de la seva recepció i que s’origini en el moment d’accés al 
contingut de la notificació. 
 
iii.- Notificació per compareixença electrònica. (art. 40). Consisteix en l’accés per 
part de l’interessat, degudament identificat, al contingut de l’actuació administrativa 
mitjançant la seu electrònica. S’han de complir les següents condicions: 
 

- Amb caràcter previ l’interessat ha de poder visualitzar un avís del caràcter de 
notificació de l’actuació administrativa que tindrà l’accés. 

- El sistema d’informació corresponent deixarà constància de l’accés, indicant 
data i hora. 

 
 
c.- La publicació dels actes administratius 
 
D’acord amb l’art. 12 Llei 11/2007, si els actes o comunicacions s’han de publicar en el 
tauler d’anuncis o per edictes, aquesta es pot substituir o complementar per la publicació 
en seu electrònica. 
 
L’art. 58.2 L 26/2010 ho preveu amb caràcter obligatori (a més de les publicacions als 
diaris i butlletins corresponents), quan es tracti de resolucions i procediments que 
promouen la concurrència pública o tenen una pluralitat d’interessats . Tot i així, hem de 
tenir en compte les previsions temporals de compliment d’aquesta obligació d’acord 
amb la D.T. 2a. 
 
 
3.- LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU 
 
L’art. 43 de la Llei 26/2010 preveu l’ús preferent dels mitjans electrònics en els 
procediments administratius de les administracions públiques catalanes. Aquest ús 
preferent ja es podria despendre dels drets dels ciutadans regulats a l’art. 6 de la L 
11/2007, i bàsicament, el de relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans 
electrònics 
 
Aquesta previsió aporta un criteri d’actuació, en relació al qual no s’entreveuen efectes 
jurídics a curt termini, però probablement si a mig termini. En aquest sentit, la D.F. 3a. 
de la llei preveu que en l’àmbit de l’administració local, els drets que reconeix pel que 
fa a l’ús de mitjans electrònics poden ésser exercits amb relació a la totalitat dels 
procediments i les actuacions de la seva competència, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries de cada entitat local, motiu pel qual, els òrgans de govern respectius han 
de programar l’adaptació gradual dels procediments i les actuacions que es requereixin. 
En sentit similar es pronuncia la D.F. 3a. de la Llei 11/2007 (que preveia que aquest dret 
s’havia d’assegurar a 31 de desembre de 2009). 
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O sigui, a mig termini, qualsevol ciutadà podrà exigir l’ús de mitjans electrònics per a 
qualsevol procediment, ja que l’excusa de les disponibilitats pressupostàries té data 
(encara que no certa) de caducitat. I l’ incompliment d’aquesta obligació/dret, tant sols 
comportarà efectes negatius a l’administració. 
 
La Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya, reforça aquesta obligació, emmarcada en el que al seu article 5 anomena 
com a model català d’administració electrònica. 
 
L’art. 13 d’aquesta llei estableix un  nou dret dels ciutadans i les empreses en les seves 
relacions amb el sector públic, de disposar d’un espai personalitzat a la seu electrònica 
corporativa per tal que, degudament identificat i autenticat pugui: 
 

- Accedir a l’estat de les relacions i els tràmits que duen a terme electrònicament 
amb l’administració corresponent (recordem que aquest accés pot equivaldre a 
notificació, d’acord amb l’art. 28.5 L 11/2007). 

- Accedir a la documentació annexada als tràmits i les gestions fets 
electrònicament. 

- Rebre el document acreditatiu de la resolució del procediment iniciat 
electrònicament. 

- Accedir a les notificacions i les comunicacions que els tramet l’Administració. 
- Accedir a llur perfil i modificar-lo, si s’escau. 
- Posar a disposició del sector públic la informació necessària per a resoldre llurs 

procediments administratius. 
 
 
 
 


