
 

RESOLUCIÓ 2167/ 2019 
CALENDARI DE DIES INHÀBILS DE LA SEU ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA PER A L’ANY 2020 
 

ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET 
 

PRIMER.- L’article 31.3  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques estableix que la seu electrònica del registre de cada 
Administració Pública o organisme ha de determinar els dies que es consideren inhàbils, atenent 
l’àmbit territorial en què exerceix les seves competències. 
SEGON.- L’Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes 
laborals per a l'any 2020 (publicada al DOGC núm. 7897 de 14.6.2019) ordena les festes laborals 
per a Catalunya durant l’any 2020 i l’article 3 estableix que el calendari laboral anual té efectes 
com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya. 
TERCER.- L’acord núm. 149/2016 del Consell de Govern per qual s’aprova l’adaptació del 
calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat i dels procediments 
administratius tramitats per la UPC a partir de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques declara inhàbil el mes d’agost a efectes 
dels còmputs dels terminis dels procediments administratius de la UPC, llevat els procediments 
de contractació del sector públic que es regiran per la seva pròpia convocatòria i la normativa 
específica. 
QUART.- La sessió plenària  del Consell Social del dia 23 de desembre de 2019 ha aprovat,  a 
proposta de l’acord del Consell de Govern número CG/2019/07/25, de 11 de desembre de 2019,  
el pressupost de la Universitat Politècnica de Catalunya per a l’any 2020. Aquest acord ha 
determinat que aquells períodes en els quals no es realitzen classes o processos d’avaluació i no 
es duen a terme processos de matrícula són de baixa ocupació,  ha fixat els dies que corresponen 
a aquest període per a l’any 2020 i ha  establert que aquests períodes es declaren inhàbils a 
efectes administratius. 
CINQUÈ.- Respecte a la declaració de dies inhàbils a efectes administratius i pel que afecta a la 
contractació del sector públic s’ha de tenir en compte que  la disposició addicional dotzena de 
la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, estableix que en aquesta Llei els terminis 
establerts per dies s’entendran referits a dies naturals, llevat que en la mateixa s’indiqui 
expressament que només s’han de computar els dies hàbils.  
SISÈ.- L’article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats estableix que 
li correspon al rector totes les competències que no siguin atribuïdes expressament a altres 
òrgans. 
Per tot això i d’acord amb les competències que m’atribueix la legislació vigent.  

 
  



 

RESOLC 
PRIMER.- Determinar el calendari de dies inhàbils de la seu electrònica de la Universitat 
Politècnica de Catalunya per a  l’any 2020 a efectes del còmput  del terminis de presentació de 
sol·licituds, escrits i comunicacions al Registre Electrònic de la Universitat Politècnica de 
Catalunya i que són: 

• Tots els dissabtes.  

• Tots els diumenges. 

• 1 de gener (Cap d’Any). 

• 6 de gener (Reis) 

• 10 d’abril (Divendres Sant). 

• 13 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida). 

• 1 de maig (Festa del Treball). 

• 24 de juny (Sant Joan). 

• 15 d’agost (l’Assumpció). 

• 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya). 

• 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya). 

• 8 de desembre (Immaculada concepció). 

• 25 de desembre (Nadal). 

• 26 de desembre (Sant Esteve). 

A més de les festes esmentades també tindran la consideració d’inhàbils les dues festes locals 

per a l’any 2020 a la ciutat de Barcelona: 

• 1 de juny, dilluns de Pasqua Granada 

• 24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè 

SEGON.-  També tenen la consideració d’inhàbils:  
a) Tots els dies del mes d’agost de l’any 2020. 
b) Els períodes de baixa ocupació d’espais aprovats per a l’any 2020 i que són: 

 
• Els dies 3 i 4  de gener de 2020. 
• Els dies 6, 7, 8 i 9 d’abril de 2020. 
• Els dies 28, 29, 30 i 31 de desembre de 2020. 

Aquest dies  del mes d’agost i dels períodes de baixa ocupació tindran la consideració d’inhàbils  
a efectes dels següents procediments: 

a) Còmput de terminis per a la resolució dels procediments de selecció i provisió convocats 
per la UPC. 



 

b) Còmput de terminis de reclamacions i recursos en via administrativa contra actes 
administratius de la UPC. 

c) Còmput dels terminis de tots els procediments administratius de la UPC subjectes a 
termini, inclosos els sancionadors, disciplinaris, i responsabilitat patrimonial, convocats 
i/o incoats per la UPC. 

S’exceptuen els procediments de contractació administrativa,  que es regiran  per la seva 
normativa específica i la pròpia convocatòria. 
 
TERCER.- Els dies declarats com a festes locals als municipis dels interessats o als municipis on 
s’ubiquin unitats estructurals o altres centres de la UPC i  no declarats com a inhàbils als punts 
primer i segon d’aquesta resolució es consideraran hàbils a efectes dels còmputs dels terminis 
dels procediments i tràmits al Registre Electrònic de la UPC. 
 
QUART.- Publicar aquest acord  a la seu electrònica de la Universitat Politècnica de Catalunya. 
 
Barcelona,  23 de desembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
Prof. Francesc Torres  
Rector 
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