
  

 

 

Nota en relació amb el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual 

s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per 

mitjans electrònics, i la plena entrada en vigor de la Llei 39/2015. 

 

 

S’ha publicat al BOE (31.03.21) el Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova 

el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

 

L’objecte d’aquest Reial decret és el desenvolupament de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP) 

i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, pel que fa a tot allò 

relacionat amb l’actuació i el funcionament electrònic del sector públic.  

 

Aquesta norma entrarà en vigor el 2 d’abril de 2021, coincidint amb la plena entrada en 

vigor de la Llei 39/2015. 

 

En relació amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 -tal com preveu la disposició final 4ª de 

la LPACAP-, el 2 d’abril entren en funcionament les previsions relatives a: Registre 

electrònic d’apoderaments, Registre electrònic, Registre d’empleats públics habilitats, Punt 

d’accés general electrònic de l’Administració i Arxiu únic electrònic. 

 

Cal destacar que, amb l’aprovació del Decret 76/2020, de 4 d’agost, d’Administració digital, 

s’han regulat i desplegat totes les plataformes i serveis digitals establerts a la LPACAP.  

En concret, ja es trobem plenament operatius el registre electrònic general, l’arxiu electrònic 

únic i el punt d’accés general electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per completar aquest desplegament, com ja us hem avançat, el 2 d’abril entraran en 

funcionament la resta de plataformes i serveis digitals previstos a la LPACAP: el Registre de 

funcionaris habilitats i el Registre d’apoderaments electrònics (Representa) de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

 

 El Registre de funcionaris habilitats (RFH) és la relació dels empleats públics que 

estan habilitats per efectuar còpies autèntiques i assistir en l'ús dels mitjans 

electrònics a les persones interessades no obligades a utilitzar-los. 

 El Representa és el registre electrònic d’apoderaments, una eina que permet 

inscriure de forma telemàtica o presencial les relacions de representació entre 

qualsevol persona física o jurídica. L'eina és accessible des de la Seu electrònica de 

la Generalitat de Catalunya i permet la consulta i la gestió de manera autònoma.  

 

Amb l’entrada en vigor d’aquestes dues normes es completa l’estructura de la normativa 

bàsica per a la tramitació dels procediments administratius digitals (vegeu la infografia del 

mapa normatiu). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5032
https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica
https://administraciodigital.gencat.cat/web/.content/ambit/administracio-digital/Normativa/Infografia_mapa-normatiu.pdf
https://administraciodigital.gencat.cat/web/.content/ambit/administracio-digital/Normativa/Infografia_mapa-normatiu.pdf

