
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/5/2019, de 14 de gener, per la qual es modifica l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual
s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol procediment de concessió, justificació, revocació
i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions, premis, beques i ajuts del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats.

L'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria en qualsevol
procediment de concessió, justificació, revocació i presentació de recursos en les convocatòries de subvencions,
premis, beques i ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a entitats, estableix en la
disposició final primera el seu termini de vigència fins al 2 d'octubre de 2018, d'acord amb el que disposava la
disposició final setena de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en la redacció inicial.

El Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels
compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i
residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, a l'article sisè modifica la disposició final setena de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, per tal d'ampliar en dos anys el termini d'entrada en vigor de les previsions relatives al
registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés
general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic, atès que la vacatio legis prevista inicialment ha
estat insuficient en la pràctica per comptar amb les condicions necessàries per al compliment dels ambiciosos
objectius fixats. En aquest sentit, mitjançant aquesta modificació les previsions esmentades han de produir
efectes a partir del dia 2 d'octubre de 2020.

Per tant, es fa necessari modificar la vigència de l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, per tal d'adequar-la al que
estableix la disposició final setena de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, tenint en compte que, un cop entrin en
vigor les previsions relatives al registre electrònic general, s'entendrà plenament aplicable l'obligació de
tramitació electrònica per als col·lectius a què fa referència l'article 14.2 de la Llei i, en conseqüència, l'Ordre
perdrà la seva vigència.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

 

Ordeno:

 

Article únic

Es modifica la disposició final primera de l'Ordre TSF/63/2018, d'11 de juny, que queda redactada de la manera
següent:

 

 

Disposició final primera

Vigència temporal

Aquesta Ordre te vigència fins a l'entrada en vigor de les previsions relatives al registre electrònic
d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de
l'Administració i arxiu únic electrònic en els termes que estableix la disposició final setena de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre.
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Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 14 de gener de 2019

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(19.014.041)
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