NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ALÇAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PER LA DECLARACIÓ
D’ESTAT D’ALARMA AMB MOTIU DEL COVID-19
Les Disposicions Addicionals 2a, 3a i 4a del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat
pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, van establir la suspensió de terminis processals, la
suspensió de terminis administratius i la suspensió de terminis de prescripció i caducitat,
respectivament.
En matèria de contractació, la Disposició Addicional 8a del Reial Decret-Llei 17/2020, de 5 de maig,
pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte
econòmic i social de la COVID-2019, va establir l'aixecament, des de l'entrada en vigor de la norma,
de la suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de contractació promoguts per entitats
pertanyents al Sector Públic, sempre que la seva tramitació es realitzi per mitjans electrònics, així
com l'inici de nous procediments de contractació la tramitació dels quals es dugui a terme també
per mitjans electrònics, estenent-se aquesta mesura a més als recursos especials que procedeixin
en ambdós casos.
Amb caràcter general, els articles 8, 9 i 10 del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es
prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, estableix
l’alçament de la suspensió de terminis processals, administratius i de prescripció i caducitat de drets
i accions, en els següents termes:
•

Terminis processals: Amb efectes des del 4 de juny de 2020, s’alçarà la suspensió dels terminis
processals.
En aquest sentit, l’article 2.1 del Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures
processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia,
disposa que els terminis previstos en les lleis processals que haguessin quedat suspesos per
aplicació de la DA 2a del Real Decret 463/2020 tornaran a computar-se des del seu inici,
essent, per tant, el primer dia del còmput el següent dia hàbil a aquell en què deixi de tenir
efecte la suspensió del procediment.

•

Terminis administratius: Amb efectes des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis
administratius que haguessin estat suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’hagués
previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les
seves pròrrogues.

Per tant, amb caràcter general, els terminis administratius suspesos (suspensió que va iniciarse en data 14 de març) reprendran el seu còmput a data 1 de juny de 2020.
Excepcionalment, i en virtut del que estableix la DA 8a.1 Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de
març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per
fer front al COVID-19, el còmput del termini per interposar recursos en via administrativa o
per instar qualsevol procediment d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge
que els substitueixin d’acord amb allò previst a les lleis, en qualsevol procediment del qual
se’n puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a la persona interessada, es
computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat
d’alarma, amb independència del temps que hagi transcorregut des de la notificació de
l’actuació administrativa objecte de recurs o impugnació amb anterioritat a la declaració de
l’estat d’alarma. Tot això, sens perjudici de l’eficàcia i executivitat de l’acte administratiu
objecte de recurs o impugnació.
•

Terminis de prescripció i caducitat de drets i accions: Amb efectes des del 4 de juny de 2020,
s’alçarà la suspensió de prescripció i caducitat de drets i accions.

