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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
3033 Reial decret 136/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 

772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits 
i comunicacions davant l’Administració General de l’Estat, l’expedició de còpies 
de documents i devolució d’originals i el règim de les oficines de registre.

En el Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de 
sol·licituds, escrits i comunicacions davant l’Administració General de l’Estat, l’expedició 
de còpies de documents i devolució d’originals i el règim de les oficines de registre, indicava 
ja que l’«aportació més transcendental i positiva de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, és la 
consagració d’una sèrie de drets del ciutadà en les seves relacions amb les administracions 
públiques, que es reflecteixen en el mateix text legal».

Amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, 
que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les administracions públiques fent 
servir mitjans electrònics per a l’exercici dels seus drets s’han desplegat així mateix els 
principis de l’Administració electrònica que inicialment regulava la Llei 30/1992.

En la transposició a l’ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el 
mercat interior, a través de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici, s’estableix el principi general de limitació dels règims 
d’autorització per accedir a una activitat de serveis, i n’hi ha prou amb una comunicació o 
una declaració responsable del prestador, tret que no siguin discriminatoris, estiguin 
justificats per una raó imperiosa d’interès general i siguin proporcionats.

S’ha tingut en compte l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers 
Econòmics de 7 de maig de 2009, sobre l’adequació de la normativa reglamentària a la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servei i el seu exercici, 
i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a 
la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En la present reforma dels articles del Reial decret 772/1999, de 7 de maig, es fa una 
nova redacció dels articles el contingut dels quals està afectat pels canvis legals indicats, 
corresponents a l’àmbit d’aplicació, els llocs de presentació, els models i sistemes 
normalitzats de sol·licitud així com l’aportació de còpies compulsades al procediment.

Finalment, s’aprofita per adequar les referències orgàniques que recull el Reial decret 
772/1999, de 7 de maig, a la nova estructura ministerial aprovada pel Reial decret 542/2009, 
de 7 d’abril, pel que es reestructuren els departaments ministerials.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de la Presidència, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 12 de febrer 
de 2010,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la 
presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l’Administració General de 
l’Estat, l’expedició de còpies de documents i devolució d’originals i el règim de les 
oficines de registre.

El Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, 
escrits i comunicacions davant l’Administració General de l’Estat, l’expedició de còpies de 
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documents i devolució d’originals i el règim de les oficines de registre, queda modificat de 
la manera següent:

U. El paràgraf a) de l’article 1 queda redactat de la manera següent:

«a) La presentació pels ciutadans de sol·licituds, escrits i comunicacions, així 
com dels documents que les acompanyin, adreçades a les administracions 
públiques.

Les declaracions responsables i comunicacions prèvies, regulades a l’article 71 
bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, s’entenen incloses en l’àmbit 
d’aplicació del present Reial decret.»

Dos. S’afegeix una lletra c) a l’apartat 2 de l’article 2, amb la redacció següent:

«c) A través de la finestreta única regulada a l’article 18 de la Llei 17/2009, de 
23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en 
relació només amb els serveis inclosos en l’àmbit d’aplicació de la norma 
esmentada.»

Tres. Els apartats 1 i 2 de l’article 5 queden redactats de la manera següent:

«1. Quan s’estimi convenient per facilitar als ciutadans l’aportació de les dades 
i informacions requerits o per simplificar la tramitació del corresponent procediment, 
l’òrgan competent per a la seva instrucció o resolució pot establir models normalitzats 
de sol·licitud. En tot cas, s’han d’establir aquests models quan es doni la circumstància 
assenyalada a l’article 70.4 o en relació amb les comunicacions prèvies i declaracions 
responsables a què es refereix l’article 71 bis, els dos articles de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.

2. Els models a què es refereix l’apartat anterior es poden integrar en sistemes 
normalitzats de sol·licitud que permetin la transmissió per mitjans electrònics de les 
dades i les informacions requerides sempre que es garanteixi el compliment dels 
requisits que preveuen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i el Reial decret 
1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 
22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, així com la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
i les mesures de seguretat informàtica que preveu el Reial decret 1720/2007, de 21 
de desembre. Els sistemes normalitzats de sol·licitud s’han d’establir per mitjà d’una 
ordre del titular del Ministeri corresponent, amb l’informe favorable previ del Ministeri 
de la Presidència.»

Quatre. S’afegeix un nou apartat a l’article 8, amb la redacció següent:

«4. En l’accés a les activitats de serveis, en el cas de documents emesos per 
una autoritat competent, segons la definició que en fa l’article 3, apartat 12, de la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, no s’exigeix la presentació de documents originals o còpies compulsades 
ni traduccions jurades, excepte en els casos previstos per la normativa comunitària, 
o justificats per motius d’ordre públic i de seguretat pública. No obstant això, l’autoritat 
competent pot sol·licitar d’una altra autoritat competent la confirmació de l’autenticitat 
del document aportat.»

Disposició addicional única. Referències orgàniques.

Les referències al ministre o Ministeri d’Administracions Públiques i a la Secretaria 
d’Estat per a l’Administració Pública, incloses a l’article 11, disposició addicional primera i 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 49  Dijous 25 de febrer de 2010  Secc. I. Pàg. 3

disposició final única del Reial decret 772/1999, de 7 de maig, s’entenen fetes al ministre 
o Ministeri de la Presidència i a la Secretaria d’Estat per a la Funció Pública, 
respectivament.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que siguin contràries 
al que disposa aquest Reial decret.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 12 de febrer de 2010.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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