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NOTA SeTDIBA 

 
Anotacions de registre de sortida en cas de pluralitat de destinataris 

 

 

  

  

El supòsit es planteja pel fet que l’aplicatiu de registre del SeTDIBA (firmadoc) conté l’opció 

(preferent) de fer una única anotació de registre de sortida (únic número d’assentament) en 

cas d’acte administratiu amb pluralitat de destinataris. Això implica que cadascun d’aquests 

destinataris tinguin la notificació del document registrada amb el mateix número de registre 

de sortida. 

 

A efectes d’ordenació de l’expedient administratiu per a cadascun dels destinataris, aquesta 

solució no individualitza la notificació per a cada interessat, sinó que la vincula, perquè els 

dona el  mateix número, a les altres notificacions practicades a la resta d’interessants en el 

procediment. De manera que el número de registre de sortida no queda individualitzat per a 

cada un dels interessats. 

 

 Aquesta solució no resulta incompatible amb el disposat legalment, especialment tenint en 

compte que l’article 16.1 de la Llei 39/2015 (LPAC), en regular el registre electrònic general de 

cada administració, quan fa referència al registre de sortida, disposa expressament que 

“También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros 

órganos o particulares”. 

 

La redacció d’aquest article suposa un canvi respecte les anotacions en el registre de la sortida 

de documents tal com es preveia a l’anterior article 38 de la Llei 30/1992. L’anterior regulació 

del registre disposava expressament l’obligatorietat d’anotar-hi la sortida dels escrits i 

comunicacions oficials dirigits a altres òrgans o particulars (“También se anotarán en el mismo 

(...)”).  

 

En definitiva, de l’article 16.1 de la LPAC s’observa la no prescripció de portar un registre de 

sortida de tots els documents administratius perquè, a efectes de tramitació administrativa, 

respecte les remissions a l’exterior,  l’important és la data de notificació (o publicació) de l’acte 

a l’interessat, no tant la data de sortida d’aquest document de l’administració / de 

l’ajuntament. Per tant, es desprèn un cert caràcter potestatiu del registre de sortida de 

documents.  
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A efectes doncs, de procediment administratiu, el número de registre de sortida i la data de 

registre de sortida del document de l’administració no és una dada transcendent que resulti 

incompatible amb el fet de que els documents d’un mateix expedient que tenen pluralitat de 

destinataris, siguin registrats de sortida amb el mateix número d’assentament. 

 

En qualsevol cas, per qüestions d’ordre i de seguretat jurídica, és convenient que l’ajuntament 

porti un sistema de control de sortida de documents, això és, un registre electrònic de sortida 

de documents. Aquest registre electrònic haurà complir els requisits previstos a l’article 16.3 

de la LPAC. 

 

D’acord amb l’exposat, es conclou que l’aplicatiu de SeTDIBA atén el marc normatiu vigent, 

perquè tot i no excloure l’opció que l’ajuntament pugui fer un assentament individualitzat per 

cada destinatari del document que es registra de sortida, incorpora la funcionalitat de fer un 

únic assentament de sortida per aquells actes dirigits a una pluralitat de destinataris. De 

manera que, també en registre de sortida de documents, SeTDIBA aporta la possibilitat d’una 

simplificació més en la tramitació del procediment, no incompatible amb els requeriments 

legals d’aplicació. 

 

 

 

Barcelona, 3 de juliol de 2019. 

 

 

 

 

 

 


