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En cumprimento da normativa vixente comunícase que a Excma. Sra. Alcaldesa 
do Concello de Lugo, dona Lara Méndez López, ditou o día 13/10/2016 o 
DECRETO NÚMERO 16007668, o cal é do seguinte teor: 

“Asunto: Efectos administrativos da declaración legal dos sábados como días 
inhábiles. 

Con relación ao asunto de referencia,  existe  informe  da Vicesecretaria Xeral e da 
Xefa de Sección de Estatística de data 7-10-2016 que a continuación e literalmente 
se transcrebe: 

“A recente entrada en vigor da Lei 39/2015, do 1 de outubro e, máis concretamente, 
a declaración dos sábados como dias inhábiles contida no seu artigo 30.2 obriga  a 
adoptar certas medidas organizativas de carácter xeral. 

Deste xeito, o Rexistro Xeral, a teor do disposto no artigo 151.2 do Real decreto 
2568/86, do Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades Locais, 
viña permanecendo  aberto todos os días hábiles, incluidos os sábados a fin de 
garantir a recepción da documentación achegada pola cidadanía, para o cal o 
decreto 12011311 establecía un sistema de quendas rotatorias entre o persoal 
adscrito ao Negociado que, deste xeito viñan realizando as gardas semanais de 
sábado, con carácter de traballos extraordinarios realizados fóra da xornada laboral. 

A declaración dos sábados como día inhábil establecido na nova Lei de 
procedemento administrativo 39/2015, supón que deixa de existir o obxecto da 
realización destas gardas de carácter extraordinario, polo cal procede dispoñer o 
cese desta actividade. 

Por outra banda, no aspecto relativo ao cómputo de prazos, cómpre estar ao 
disposto do artigo 30.2 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, así como na Resolución do 
28 de setembro  da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se 
establece o calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de prazos no ámbito 
da Administración Xeral do Estado, e en aras a sentar unha maior seguridade 
xurídica na tramitación dos procedementos administrativos do Concello, cómpre 
establecer un criterio uniforme sobre a aplicación desta nova normativa nos 
procedementos en trámite. 

Á maior abondamento, tendo en conta que, segundo o disposto no artigo 3 da lei 
40/2015, do 1 de outubro, a administración debe respetar na súa actuación, entre 
outros principios xerais o de servizo efectivo á cidadanía, enténdese que, sendo  
unha medida máis favorable para os administrados,  a declaración dos sábados 
como día inhábil deberá ser tida en conta e aplicada  para o cómputo dos prazos en 
todos os procedementos administrativos, foran iniciados antes ou despois do 2 de 
outubro, entrada en vigor da nova normativa en materia procedimental”. 

De conformidade co cal, esta Alcaldía, en uso das atribucións conferidas no artigo 
124.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 

DISPÓN: 
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Primeiro.- As Oficinas de Rexistro Xeral deixarán de abrir os sábados con efectos 
do  próximo dia 21 de outubro. 

Segundo.- A declaración dos sábados como día inhábil debe ser tida en conta  no 
cómputo dos prazos para  todos os procedementos administrativos, foran iniciados 
antes ou despois do 2 de outubro, data da entrada en vigor da nova normativa en 
materia procedimental. 

Terceiro.- Comuníquese o presente acto a todos os servizos e dependencias 
administrativas e procédase á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no 
Taboleiro de edictos municipal.” 

O cal comunícaselle para o seu coñecemento e efectos que procedan. 

A VICESECRETARIA XERAL 

María García Ferro 
(asinado dixitalmente) 
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