
CIRCULAR 2/2018 DE LA SECRETARIA GENERAL 

Assumpte: delegació de competències i de firmes 

En el DOGV de data 14 de juny de 2018 s’ha publicat la Resolució de 12 de juny de 2018, 

de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler, per la qual s’aprova la delegació de 

competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general i el gerent concretada 

en l’article 70.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I i en correspondència amb el que 

estableix l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

Juntament amb aquesta resolució s’aproven delegacions de firma de diversos òrgans en altres 

en correspondència amb el que estableix l’article 12 de l’esmentada Llei 40/2015. 

Aquestes delegacions obliguen a una redacció dels documents que permeta identificar 

adequadament l´òrgan que dicta la resolució, les referencies normatives que legitimen la 

competència per a emetre o signar el document, els recursos pertinents que pot interposar la 

persona interessada i l’òrgan davant del qual s’han de presentar, així com els terminis de 

presentació. 

A l’efecte d’homogeneïtzar, facilitar i aclarir el format dels documents administratius que 

elaboren els diferents serveis i vicerectorats, des de la Secretaria General s’emet aquesta 

circular on es fixen la capçalera, el peu de l’escrit amb la formula de delegació i el peu de 

recurs que caldrà incorporar. 

Primer. Encapçalament  

En el cas de delegació de competències, l’òrgan que dicta la resolució és el vicerectorat que 

té la competència delegada. Per tant, si es tracta d’un document elaborat per delegació de 

competències, en l’encapçalament s’ha de fer constar el nom i l’àmbit del vicerectorat que 

dicta el document. 

En el cas de delegació de firma, l’òrgan que dicta la resolució sempre és la persona que ocupa 

el Rectorat, per la qual cosa, si es tracta d’un document en el qual s’utilitza la delegació de 

firma, en l’encapçalament s’ha de fer constar sempre el nom i el càrrec de la rectora. 

Segon. Peu de firma 

L’article 9 de la Llei 40/2015 estableix que les resolucions administratives que s’adopten per 

delegació (de competències) han d’indicar expressament aquesta circumstància i es 

consideren dictades per l’òrgan que delega. Per tant, si es tracta d’un document elaborat 

per delegació de competències, en el peu de firma s’ha de fer constar el nom del vicerectorat 

delegat amb menció de la resolució de delegació. 

L’article 12 de la Llei 40/2015 estableix que en les resolucions i els actes que se signen per 

delegació (de signatura) s’ha de fer constar aquesta circumstància i l’autoritat de procedència, 

per la qual cosa si es tracta d’un document en el qual s’utilitza la delegació de firma, en el 

peu de firma ha de constar l’autoritat de procedència (la rectora) amb la signatura del 

vicerectorat que té la delegació. 

Tercer. Peu de recurs 

El peu de recurs ha de ser únic per a tots els documents dictats amb delegació de 

competències o delegació de firma i, segons l’objecte de l’acte o resolució, ha d’ajustar-se 

als models d’oferiment de recurs disponibles ací.  

https://www.uji.es/comu/docs-oficials/modelspeurecursos/


Quadre sinòptic  

 DELEGACIÓ DE FIRMA DELEGACIÓ 

DE COMPETÈNCIES 

Encapçalament Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat 

Jaume I, 

Jesús Lancis Sáez, vicerector 

d’Investigació i Transferència, 

Peu de firma 

 

La rectora i per delegació de signatura 

(Resolució de 18/06/2018) el vicerector 

de Campus i Vida Saludable, Rafael 

Mayo Gual. 

 

El vicerector d’Investigació i 

Transferència, en virtut de les 

competències delegades per la 

rectora mitjançant la Resolució de 

12 de juny de 2018 (DOGV de 14 

de juny). 

Peu de recurs Exemple de peu de recurs en notificacions de resolucions generals: 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i de conformitat 

amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en els 

articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa, es pot interposar un dels següents recursos: 

a) Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va 

dictar l’acte contra el qual es recorre en el termini d’un mes comptador des de 

l’endemà de la recepció d’aquesta notificació. 

La interposició del recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca 

el contrari, no suspèn l’execució de l’acte impugnat, de conformitat amb el que 

es disposa en l’article 117 de la Llei 39/2015. 

Si transcorre un mes des de l’endemà de la interposició del recurs de reposició 

sense que aquest haja sigut resolt i notificat, es pot entendre que ha sigut 

desestimat i es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 

Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de sis mesos comptadors 

des de l’endemà de la desestimació presumpta. 

b) Recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu 

de Castelló, dins del termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la 

recepció de la notificació. 

En cas d’optar pel recurs potestatiu de reposició no es pot interposar el recurs 

contenciós administratiu fins que siga resolt expressament o se n’haja produït 

la desestimació per silenci administratiu. 

Tot açò sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es considere 

procedent. 

 


