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Article 16. Registres. 

1. Cada Administració ha de disposar d’un registre electrònic general, en el qual cal assentar tot 
document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat 
vinculats o dependents d’aquests. També s’hi pot anotar la sortida dels documents oficials 
dirigits a altres òrgans o particulars.  

Els organismes públics vinculats o dependents de cada Administració poden disposar del seu 
propi registre electrònic plenament interoperable i interconnectat amb el registre electrònic 
general de l’Administració de la qual depèn.  

El registre electrònic general de cada Administració ha de funcionar com un portal que faciliti 
l’accés als registres electrònics de cada organisme. Tant el registre electrònic general de cada 
Administració com els registres electrònics de cada organisme han de complir les garanties i 
mesures de seguretat que preveu la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal.  

Les disposicions de creació dels registres electrònics s’han de publicar al diari oficial 
corresponent, i el text íntegre ha d’estar disponible per a la seva consulta a la seu electrònica 
d’accés al registre. En tot cas, les disposicions de creació de registres electrònics han 
d’especificar l’òrgan o la unitat responsable de la seva gestió, així com la data i hora oficial i els 
dies declarats inhàbils.  

A la seu electrònica d’accés a cada registre hi ha de figurar la relació actualitzada de tràmits que 
s’hi poden iniciar.  

2. Els assentaments s’han d’anotar respectant l’ordre temporal de recepció o sortida dels 
documents, i han d’indicar la data del dia en què es produeixin. Una vegada conclòs el tràmit de 
registre, cal cursar els documents sense dilació als seus destinataris i a les unitats administratives 
corresponents des del registre en què s’hagin rebut.  

3. El registre electrònic de cada Administració o organisme ha de garantir la constància, en cada 
assentament que es practiqui, d’un número, epígraf expressiu de la seva naturalesa, data i hora 
de presentació, identificació de l’interessat, òrgan administratiu remitent, si escau, i persona o 
òrgan administratiu al qual s’envia, i, si s’escau, referència al contingut del document que es 
registra. Per a això, s’emet automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada del 
document de què es tracti, incloent la data i hora de presentació i el número d’entrada de 
registre, així com un rebut acreditatiu d’altres documents que, si s’escau, l’acompanyin, que 
garanteixi la seva integritat i no-repudiació.  

4. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es 
poden presentar:  

a) Al registre electrònic de l’Administració o organisme a què es dirigeixin, així com a la resta de 
registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l’article 2.1.  

b) A les oficines de correus, tal com s’estableixi reglamentàriament.  

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.  
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d) A les oficines d’assistència en matèria de registres.  

e) En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.  

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament 
interoperables, de manera que se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així 
com la transmissió telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin 
en qualsevol dels registres.  

5. Els documents presentats de manera presencial davant les administracions públiques han de 
ser digitalitzats, d’acord amb el que preveu l’article 27 i altres normatives aplicables, per l’oficina 
d’assistència en matèria de registres en què s’hagin presentat per a la seva incorporació a 
l’expedient administratiu electrònic, i els originals s’han de retornar a l’interessat, sense 
perjudici dels supòsits en què la norma determini la custòdia per part de l’Administració dels 
documents presentats o sigui obligatori presentar objectes o documents en un suport específic 
no susceptibles de digitalització.  

Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de presentar determinats 
documents per mitjans electrònics per a certs procediments i col·lectius de persones físiques 
que, per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius 
quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.  

6. Es pot fer efectiva mitjançant una transferència dirigida a l’oficina pública corresponent 
qualsevol quantitat que calgui satisfer en el moment de presentar documents a les 
administracions públiques, sense perjudici de la possibilitat d’abonar-la per altres mitjans.  

7. Les administracions públiques han de fer pública i mantenir actualitzada una relació de les 
oficines en què s’ha de prestar assistència per a la presentació electrònica de documents.  

8. No es tenen per presentats al registre els documents i la informació el règim especial dels 
quals estableixi una altra forma de presentació. 


