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Establir l’obligació a les relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb
l'Ajuntament de col·lectius de persones físiques que per raons de la seva capacitat
econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés
i disponibilitat dels mitjans electrònics, d'acord amb l'article 14.3 de la Llei 39/2015.

FONAMENTS DE DRET
L’article 14 Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les Administracions
Públiques de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que:
1- Les persones físiques podran escollir en tot moment si es comuniquen amb
l’administració pública per l’exercici dels seus drets i obligacions per mitjans
electrònics o no, a excepció de que estiguin obligades a relacionar-se per mitjans
electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la persona per
comunicar-se amb les administracions públiques podrà ser modificat per ella en
qualsevol moment.
2- En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les
administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment
administratiu, almenys els subjectes següents:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin un activitat professional per a la qual es requereixi la
col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les
administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada.
En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i
registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se
electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions
que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleat públic, tal com
determini reglamentàriament cada Administració.
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3- Reglamentàriament, les Administracions podran establir l’obligació de relacionar-se
amb elles amb mitjans electrònics per determinats procediments i per cert
col·lectius de persones físiques que per raons de la seva capacitat econòmica,
tècnica, dedicació professional i altres motius que quedin acreditats que tenen
accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessària.
Atès que l’article 18.3 de l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica de
l’Ajuntament de Sant Quirze el Vallès estableix que en el marc de la legislació vigent,
mitjançant un decret d’alcaldia que s’incorporarà a la seu electrònica de l’Administració
municipal, es podran determinar els supòsits i les condicions en que serà obligatori
comunicar-se amb l’Administració municipal a través de mitjans electrònics, quan els
interessats siguin persones jurídiques o col·lectius de persones físiques que per raons de
capacitat econòmica o tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats, tinguin
garantits l’accés als mitjans tecnològics adequats i la disponibilitat d’aquests mitjans.
DISPOSICIÓ
L’alcaldessa resol:
Primer.- Establir l’obligació de l’ús de mitjans electrònics per als autònoms per relacionarse amb l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, atès la seva capacitat tècnica i dedicació
personal que s’equipara a les persones jurídiques a les quals resten obligades per l’article
14.2 de la llei 39/2015.
Segon.- Disposar que aquesta obligació es farà efectiva a partir del dia 1 de març de
2018, amb tots els efectes legals que la llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques estableix.
Tercer.- Incorporar aquest decret a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès.

Ho disposo,

Dono fe,

L'alcaldessa

La secretaria,

Elisabeth Oliveras i Jorba

Helena Muñoz Amorós
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