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CIRC 169-2022

Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te damos traslado de la información que nos ha hecho
llegar el Consell Insular de Menorca respecto a la próxima implantación del Registro
Electrónico de Apoderamientos (REA) al CIM.
Se Adjunta circular informativa y tríptico respecto al funcionamiento y el marco
normativo que lo regula.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular et donem trasllat de la informació que ens ha fet
arribar el Consell Insular de Menorca en relació a la pròxima implantació del Registre
Electrònic d'Apoderaments (REA) al CIM.
S' adjunta circular informativa i tríptic respecte al funcionament i el marc normatiu
que el regula.
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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Circular 1/2022
Implantació del Registre Electrònic d’Apoderaments (Apodera) al CIM
El Consell Insular de Menorca, amb l’objectiu de facilitar les relacions amb
l’Administració i millorar-les, iniciarà la implantació del Registre Electrònic
d’Apoderaments (REA), per al qual començarà a utilitzar la plataforma estatal Apodera.
El Registre Electrònic d’Apoderaments és un registre electrònic en el qual consten les
representacions que les persones interessades atorguen a tercers per actuar en el seu
nom davant les administracions públiques.
La implantació d’Apodera es farà de forma esglaonada, amb caràcter voluntari, de
forma que conviurà amb les formes i models de representació emprats actualment en
el Consell i es començarà només oferint la forma electrònica per als procediments
d’Ordenació Turística i Ordenació del Territori. En aquest cas, els formularis
electrònics de sol·licitud inclouen un camp en el qual, si s’actua en representació d’una
altra persona, es pot indicar que es compta amb la inscripció a Apodera. Llavors no
serà necessari acreditar documentalment la representació atès que el Consell Insular
realitzarà una consulta a Apodera i en deixarà constància dins l’expedient. Per a la
resta de procediments, s’haurà d’indicar aquest fet en el moment de realitzar el registre
d’entrada.
Així mateix, cal indicar que a la plataforma Apodera únicament estaran disponibles
l’apoderament per a qualsevol actuació davant qualsevol administració pública (tipus
a) i per a qualsevol tràmit davant el Consell Insular de Menorca i organisme públic o
entitat dependents o vinculats al CIM (tipus b).
Amb la present circular adjuntam tríptic informatiu del funcionament d’Apodera.
Per a qualsevol dubte respecte a l’ús de la plataforma Apodera, posau-vos en contacte
amb el Departament del Consell que ha de tramitar l’expedient en el qual s’acredita la
representació.
Maó, 24 d’octubre de 2022.
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Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel. 971 35 60 50 - Fax 971 36 82 16 - www.cime.es

¿PORQUÉSE REGULAUNREGISTRO
ELECTRÓNICODEAPODERAMIENTOS?
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, establece en su artículo 6 que la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dispondrán de un
registro electrónico general de apoderamientos, en
el que deberán inscribirse, al menos, los apoderamientos de carácter general otorgados “apud acta”,
presencial o electrónicamente, por quien ostente la
condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en
su nombre ante las Administraciones.

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoDeApoderamientos.html

REGISTRO
ELECTRÓNICO DE
APODERAMIENTOS

El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público por medios
electrónicos señala en el artículo 33.2 que el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado (REA-AGE) será gestionado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con la colaboración del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital.

MARCONORMATIVO
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector
público por medios electrónicos.

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA
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Orden PCM/1384/2021 por la que se regula el
Registro Electrónico de Apoderamientos en el
ámbito de la Administración General del Estado

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

¿QUÉES ELREA-AGE?
Es un registro electrónico en el que constan las
representaciones que las personas interesadas
otorguen a terceros para actuar en su nombre
ante la Administración General del Estado (AGE)
y sus Organismos públicos o Entidades de
derecho público vinculados o dependientes, y
también ante las administraciones que estén
adheridas.

¿QUÉ TIPOS DE APODERAMIENTOS
SE PUEDENHACER?
Las personas apoderadas podrán actuar en
nombre de las personas poderdantes ante las
Administraciones Públicas (AAPP) cuando se les
otorgue un poder.
Hay tres tipos de poderes que pueden inscribirse
en el REA-AGE. Se diferencian según su ámbito
de aplicación:

¿QUÉ PODEMOS
HACERENELREA-AGE?
Inscribir un apoderamiento
Podrán inscribir un apoderamiento tanto
las personas poderdantes como las
personas apoderadas.
Poderdante
Persona que da poder
o faculta a otra para
que la represente

Apoderado o
Apoderada
Quien tiene poderes de
otra para representarla
y actuar en su nombre

Aceptar un apoderamiento
Por la persona apoderada si lo presentó el
poderdante.
Bastantear poderes
El asesor jurídico determinará si los poderes
son suficientes y bastantes.
Revocar un apoderamiento
Por la persona poderdante.

Cualquier actuación ante cualquier AAPP

Cualquier actuación ante una Administración y
todos sus Organismos públicos o Entidades
dependientes o vinculados
Cualquier actuación ante un organismo público
o entidad

Para trámites concretos ante un órgano,
organismo público o entidad vinculado o
dependiente de la AGE

Renunciar a un apoderamiento
Por la persona apoderada.

¿CÓMOSE PUEDEAPODERAR?
Pueden darse varios escenarios:
Las personas físicas pueden elegir si
presentan la inscripción de forma presencial
o por internet.
Excepción: si representan apersonas
jurídicas lo harán por internet.
Las personas jurídicas siempre lo harán por
internet.
Para proceder a la inscripción
presencialmente habrá que dirigirse a las
Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.
Por internet se realizará a través de:
https://apodera.redsara.es/

P O D E R D A N T E P E R S O N A FÍSICA
APODERA
Persona
Física
Inscribe Poderdante
o Apoderad@

Persona
Jurídica
Inscribe
Poderdante

Inscribe
Apoderad@

Vigencia de un apoderamiento
El tiempo máximo de vigencia será de 5 años.
Prorrogar la vigencia
Por la persona poderdante.

Consultar apoderamientos
Por persona poderdante o por persona
apoderada.

N o se admiten solicitudes por el Registro Electrónico

P O D E R D A N T E P E R SLOID
NA
A JURÍDICA

Persona
Física
Inscribe Poderdante
o Apoderad@
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Inscribe Poderdante
o Apoderad@

¿PER A QUÈ ESREGULA UN REGISTRE
ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS?
La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, estableix en el seu artícule 6 que la
Administració General de l'Estat, les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals disposaran d'un
registre electrònic general d'apoderaments, en el
qual s'hi hauran d'inscriure, almenys, els
apoderaments de caràcter general atorgats
“apud acta”, presencial o electrònicament, per
qui ostenti la condició d'interessat en un
procediment administratiu a favor de
representant, per actuar en el seu nom davant les
Administracions.

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoDeApoderamientos.html

REGISTRE
ELECTRÒNIC
D'APODERAMENTS

El Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual
s'aprova el Reglament d'actuació i
funcionament del sector públic per mitjans
electrònics assenyala l'article 33.2 que el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat (REA-AGE) serà
gestionat pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública
amb la col·laboració del Ministeri d'Afers
Econòmics i Transformació Digital.

MARC NORMATIU
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu
Comú
de
les
Administracions Públiques.
Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel
qual s'aprova el Reglament d'actuació i
funcionament
del
sector
públic per
mitjans electrònics.
Ordre PCM/1384/2021 per la qual es regula
el Registre Electrònic d'Apoderaments en
l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA
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SECRETARÍA DE ESTADO
DE FUNCIÓN PÚBLICA

¿QUÈÉS ELREA-AGE?
És un registre electrònico en el qual consten
les
representacions que les persones
interessades atorguen a tercers per actuar
en el seu nom davant l'Administració General
de l'Estat (AGE) i els seus Organismes
públics
o Entitats de
dret públic
vinculats o dependents, i també davant
les
administracions
que
estiguin
adherides.

¿QUINS TIPUS D'APODERAMENTS
ES PODENFER?
Les persones apoderades podran actuar
en nom de les persones poderdants davant
les Administracions Públiques (AAPP) quan
se'ls atorgui un poder.
Hi ha tres tipus de poders que es
poden inscriure en el REA-AGE. Es
diferencien segons el seu àmbit d'aplicació:

¿QUÈ PODEM FER
AL REA-AGE?

¿COMES POTAPODERAR?

Inscriure un apoderament
Podran inscriure un apoderament
tant les persones poderdants com les
persones apoderades.
Apoderat o
Apoderada

Poderdant
Persona que dona poder
o faculta a una
altra perquè la
representi

Qui té poders d'una
altra persona per
representar-la i actuar
en nom seu.

Acceptar un apoderament
Per la persona apoderada si el va
presenar el poderdant.
Validar poders
L'assessor jurídic determinarà si els
poders són suficients.
Revocar un apoderament
Per la persona poderdant.

Qualsevol actuació davant quasevol AAPP

Qualsevol actuació davant una
Administració i tots els seus Organismes
públics o Entitats dependents o vinculats
Qualsevol actuació davant un organisme
públic o entitat.

Per a tràmits concrets davant un
òrgan, organisme públic o entitat
vinculada o dependent de la AGE.

Renunciar a un apoderament
Per la persona apoderada.

Poden donar-se diversos escenaris:
Les persones físiques poden triar si
presenten la inscripció de forma presencial
o per internet.
Excepció: si representen a persones
jurídiques ho faran per internet.
Les persones jurídiques sempre ho
faran per internet.
Per procedir a la inscripció
presencialment s'hauran d'adreçar a
les Oficines d'Assistència en Matèria de
Registres.
Per internet es realitzarà a través de:
https://apodera.redsara.es/
PODERDANT PERSONA FÍSICA

APODERA
Persona
Física
Inscriu Poderdant
o Apoderat/da

Persona
Jurídica
Inscriu
Poderdant

Inscriu
Apoderat/da

Vigència d'un apoderament
El temps màxim de vigència serà de 5 anys.
Prorrogar la vigència
Per la persona poderdant.

Consultar apoderaments
Per persona poderdant o per persona
apoderada.

N o s'admeten sol·licituds pel Registre Electrònic

PODERDANT PERSONA
IDA
ALJURÍDICA
Persona
Física
Inscriu Poderdant
o Apoderat/da
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