
DEFINICIÓ

La resolució és un document amb què un òrgan de l’administració expres-
sa la decisió que ha pres sobre un assumpte i que generalment comporta l’a-
cabament del procediment administratiu.

CARACTERÍSTIQUES

La redacció de les resolucions pot seguir dos models:

El primer presenta una estructura amb apartats ben diferenciats que s’in-
trodueixen amb epígrafs identificadors (RELACIÓ DE FETS, FONAMENTS DE

DRET,RESOLUCIÓ), en majúscules i negreta, i usa oracions independents per
expressar els continguts. És el model cada vegada més usat, especialment en
les sentències judicials, i preserva millor els principis de simplicitat i com-
prensibilitat del llenguatge administratiu.

Un altre model, usat només per a resolucions curtes, s’estructura com una
única frase que comença amb oracions subordinades, unes introduïdes per
vist/a (part expositiva) i altres, després de punt i a part, introduïdes per
atès/a (part argumentativa); a continuació, i en un paràgraf diferent, l’ora-
ció principal (part dispositiva) introduïda per RESOLC, en majúscules i
negreta.

El tractament personal que cal usar-hi és, per a l’emissor, la primera per-
sona del singular (jo), si es tracta d’un òrgan unipersonal, o la tercera per-
sona del singular (ell/ella), si dicta la resolució un òrgan col·legiat; per al
receptor, tot i que la resolució és un acte del procediment administratiu en
el qual no s’expressa el destinatari, cal emprar, si s’escau, la segona perso-
na del plural (vós).

El temps verbal que s’usa en les resolucions és el present d’indicatiu.

El format d’aquest document és ISO A4 (210 mm x 297 mm).

ESTRUCTURA

0. Capçalera

La identificació de la institució que dicta la resolució s’ha de fer d’acord
amb les normes d’identitat corporativa de l’organisme, i respectar, doncs,
elements de disseny com la situació del logotip, les mides dels marges, el
tipus de paper, etc.
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1. Identificació de l’expedient
Cal expressar-hi les dades que permeten a l’emissor identificar el document
i classificar-lo amb la resta de documentació generada pel procediment.

Aquest apartat és opcional.

2. Relació de fets
També anomenada part expositiva; s’hi ha de fer constar els diferents fets i
accions seguits des de l’inici de l’expedient.

Per facilitar la visualització i la comprensió del contingut convé expressar-
lo en paràgrafs diferenciats i de manera sintètica; l’epígraf introductori és:
RELACIÓ DE FETS.

En el model més senzill aquest apartat comença per Vist/a...

3. Fonaments de dret
En aquest apartat, també anomenat part argumentativa, es fa referència de
manera succinta a les disposicions legals en què es basa la resolució; l’epí-
graf introductori és: FONAMENTS DE DRET.

En el model més curt el text s’introdueix per Atès/a...

Si no es tracta de resolucions motivades, aquest apartat es pot ometre.

4. Resolució
També anomenada part dispositiva, és una exposició de la decisió presa,
encapçalada per una fórmula lingüística com ara: RESOLC, Aquesta Comissió
ACORDA o HE RESOLT; també es pot introduir o concloure amb frases i con-
nectors com ara: Fent ús de les atribucions que m’han estat atorgades, Per això, En
conseqüència, etc.

5. Recursos
Cal expressar els recursos que siguen procedents contra la resolució, l’òr-
gan administratiu o judicial davant del qual s’han de presentar i el termini
per interposar-los, sense perjudici que les persones interessades en puguen
exercir qualsevol altre que consideren oportú.

6. Signatura
S’hi ha de fer constar, en primer lloc, i amb article, el càrrec que dicta la
resolució; després, la signatura, i, per acabar, el nom i els cognoms. Després
del càrrec i del nom no es posa cap signe de puntuació.

Si la resolució s’emet per delegació, cal fer-ho constar (p. d., a més d’ex-
pressar la disposició o acte en què es fonamenta la capacitat de resoldre.

La resolució

125

DOCUMENTS

ADMINISTRATIUS

Manual de documents i llenguatge administratius  



7. Datació

La datació consta de la localitat (sense preposició) i la data: el dia (en
xifres), el mes (en lletres minúscules) i l’any (en xifres i sense punt).

TERMINOLOGIA I FRASEOLOGIA

• ...amb data... hem rebut una sol·licitud...
• ...fou examinat l’informe de...
• ...ha presentat la documentació exigida...
• ...després d’estudiar la proposta...
• ...a proposta de la comissió de...
• ...d’acord amb la proposta presentada per...
• ...la Llei 30.../l’article... atorga competències a... per emetre resolu-
cions...
• ...d’acord amb el que fixa el Decret... i la normativa de...
• ...en aplicació de..., sobre...
• Vist/a...
• Vist que...
• Atès/a...
• Atès que...
• ...fent ús de les atribucions que em confereix l’article...
• ...d’acord amb els criteris generals establerts per... i la normativa apro-
vada...
• Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu inter-
posar recurs... davant d... en el termini d..., sense perjudici que pugueu fer
ús de qualsevol altre recurs que considereu oportú.

REMARQUES

• El contingut i l’estructura de les resolucions administratives estan ampla-
ment establerts per la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú (especialment pels
articles 42, 43, 44, 55, 89, 93, 113, 117, 119, 124, 138), i per la Llei
4/1999 (BOE 14-1-99), que la modifica.

Ja en van fixar els requisits formals l’Ordre de 10 de gener de 1981 (BOE
14-1-81) i l’Ordre de 7 de juliol de 1986 (BOE 22-7-86). I tot i que aques-
tes dues disposicions han estat derogades pel Reial decret 1465/1999, de
17 de setembre (BOE 25-9-99), el contingut resulta suficientment relle-
vant i actual com per considerar-les de referència obligada.
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D’acord amb l’article 13.2 de la Llei 30/1992 no es poden delegar com-
petències sobre la resolució de recursos en els òrgans administratius que
hagen dictat els actes objecte de recurs. A més, en les resolucions admi-
nistratives que s’adopten per delegació cal indicar expressament aquesta
circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan delegant.

• La comunicació de les resolucions a les parts interessades es fa mitjançant
un document específic anomenat notificació (vegeu aquest document en la
pàgina 125).

• En alguns casos s’usa la proposta de resolució, document intern generat per
l’òrgan inferior al que ha de resoldre i que conté el text que es proposa
per a la resolució definitiva.
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Expedient núm. 9887 de la Universitat d’Alacant.

RELACIÓ DE FETS
1. El dia 2 d’abril de 2001 Antònia Vizcarro Llopis va presentar un escrit, amb el
número de registre 1223, en què recorria contra la denegació de l’ajuda assistencial
que havia sol·licitat per al curs 2000-2001.
2. La Comissió Econòmica ha revisat les dades aportades per la interessada dels
mèrits aportats i ha comprovat que hi va haver un error en la baremació.

FONAMENTS DE DRET
1. La legislació vigent atorga la competència en aquests afers a la Comissió
Econòmica, amb el vistiplau del rector.
2. La disposició 1998/99 del Rectorat d’aquesta Universitat estableix els requisits
mínims que cal reunir per aconseguir ajudes assistencials. 
Per tant,

RESOLC
Acceptar la reclamació de referència i ordene que siga pagada la quantitat concedi-
da a partir del dia 2 de maig de 2001.

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs d’alçada, davant del Rectorat, en el termini d’un mes comptador a partir del
dia següent al de la notificació.

CAPÇALERA

DE L’ORGANISME

RESOLUCIÓ

RECURSOS

SIGNATURA

IDENTIFICACIÓ
DE L’EXPEDIENT

RELACIÓ DE FETS

FONAMENTS

DE

DRET

DATACIÓ

EXEMPLE 1ESQUEMA

La vicerectora de Docència
(p.d. Resolució de 23-9-2000)

M. Josep Benavent i Vilar

Alacant, 6 d’abril de 2001
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CAPÇALERA

DE L’ORGANISME

IDENTIFICACIÓ
DE L’EXPEDIENT

FETS

RAONS

RESOLUCIÓ

RECURSOS

SIGNATURA

DATACIÓ

EXEMPLE 2 ESQUEMA

Vista la sol·licitud presentada per Josep Miró i Pladevall el dia 20 d’abril de 2001,
amb el número de registre 3423, en què demana la convalidació de les matèries
següents: 

Introducció al Laboratori Químic
Reactors Químics i Processos Industrials
Termodinàmica dels Processos Irreversibles

Atès que dels informes preceptius de la Comissió Assessora de Convalidacions
d’aquesta Universitat es dedueix que no és procedent la convalidació demanada, ja
que no hi ha una correspondència exacta de continguts i de crèdits,

Aquesta Comissió de Convalidacions

RESOL

No concedir la convalidació sol·licitada.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
València, en el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent al de la
notificació. 

La presidenta de la Comissió de Convalidacions

Isabel Bellver i Guardiola

València, 24 d’abril de 2001
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