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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓ A LA SUSPENSIÓ/INTERRUPCIÓ DELS
TERMES I TERMINIS DELS PROCEDIMENTS, DECRETADA AMB MOTIU DE LA
DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA DERIVADA DEL COVID-19.
Arran de l’entrada en vigor, el passat 1 d’abril de 2020, del 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, es considera necessari modificar el contingut de la
nota informativa elaborada per a la tramitació dels procediments durant la vigència de
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 crisis sanitària ocasionada pel COVID19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17
de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), en vigor, respectivament, des del 14 i
el 17 de març de 2020.
Per això, aquesta nova nota es redacta com una refosa de la citada nota i, en aplicació
de la normativa abans esmentada, s’informa als/les operadors/es jurídics/ques en
relació a la suspensió i/o interrupció dels termes i terminis dels procediments
judicials, administratius i la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat.
I.

DISPOSICIONS EXAMINADES:

A) Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quarta del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març:
“Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales.
1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las
leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos
se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en
su caso, las prórrogas del mismo.
2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los
procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios
de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las
actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida
cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.
Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la
práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.
3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se
refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:
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a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona
previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las
autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos
fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social.
c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno
psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil.
d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el
artículo 158 del Código Civil.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá
acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para
evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en
el proceso.”
Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos.
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su
caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente
necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado
en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en
vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos
del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés
general o para el funcionamiento básico de los servicios.»
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos
administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.»
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a
que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos
tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para
la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.»
Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y
caducidad
Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su
caso, de las prórrogas que se adoptaren.”
B) Disposició Addicional Vuitena del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març:
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Disposición adicional octava. Ampliación del plazo para recurrir.
1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación,
mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en
cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de
gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha
de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del
tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa
objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de
alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto
administrativo objeto de recurso o impugnación.
2. En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril
de 2020, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones
económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo empezará a contarse desde el
30 de abril de 2020 y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado
el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del
acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo
de 2020, como en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto
administrativo o resolución objeto de recurso o reclamación. Idéntica medida será
aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el ámbito tributario,
se regulan en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
II. VIGÈNCIA I PRECISIONS TERMINOLÒGIQUES:
Vigència.- L’estat d’alarma es va declarar pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març
per un període de 15 dies naturals, comptats des del 14 fins de març de 2020, havent
estat prorrogat fins les 00:00 hores del 12 d’abril pel Reial Decret 476/2020, de 27 de
març (BOE núm. 86, de 28 de març de 2020). A la data de signatura de la present nota
s’ha comunicat, pendent d’aprovació, la pròrroga de l’estat d’alarma fins al proper 26
d’abril.
Diferència entre terme i termini:
 Terme: es refereix al moment concret en què s’ha de realitzar una actuació
administrativa o judicial (una compareixença per a la qual ha estat requerit el/a
interessat/da, una vista judicial, etc.).
 Termini: es refereix a un període de temps durant el qual es pot realitzar
vàlidament una actuació administrativa o processal sense necessitat d’esperar al
seu venciment (un mes per a la interposició d’un recurs de reposició o dos mesos
para la interposició d’un recurs contenciós –administratiu). A diferència de l’anterior
“terme” té una data d’inici i una final.
Diferència entre prescripció i caducitat:
 Prescripció: sense entrar en la prescripció adquisitiva (adquisició de béns i drets),
l’extintiva implica la pèrdua del dret i/o del seu exercici pel transcurs del temps.
 Caducitat: pot implicar el següent:
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 Efecte general de la caducitat: Pèrdua del dret a un tràmit o a un procediment pel
transcurs del temps fixat per al seu exercici (presentació d’ofertes en una
licitació, interposició d’un recurs administratiu, etc.)
 Caducitat del procediment administratiu iniciat a instància de part: es produeix
quan la paralització sigui causada per l’interessat/da i sempre que l’administració
li hagi advertit que, transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi
realitzat la concreta activitat indispensable, es produirà la caducitat del
procediment.
 Caducitat del procediment iniciat d’ofici: únicament es produeix la caducitat dels
procediments sancionadors i, en general, aquells d’intervenció administrativa
susceptibles de produir efectes desfavorables o de gravamen, ja que a la resta
no es produeix la caducitat, sinó l’estimació o desestimació per silenci
administratiu.
III. LA SUSPENSIÓ DELS TERMES I ELS TERMINIS I/O LA INTERRUPCIÓ DELS
TERMINIS PROCESSALS I DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS.
A) PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS:
La suspensió afecta a tots els ordres jurisdiccionals i implica, tret de les excepcions
contingudes a la Disposició addicional segona, abans transcrita, la paralització total
dels procediments judicials, inclosa la interposició de recursos, durant la vigència de
l’estat d’alarma declarat pel Real Decret de referència i les seves eventuals
pròrrogues.
B) PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS:
En general, es troben automàticament suspesos per llei els termes i interromputs els
terminis de tots els procediments administratius per a tot el sector públic definit a la Llei
39/2015, d’1 d’octubre.
Excepcions i limitacions :
a) En relació a qualsevol tipus de procediment, l’òrgan municipal competent podrà
acordar mesures d’ordenació i instrucció en els casos següents:
 Les que resultin estrictament necessàries per evitar perjudicis greus als drets e

interessos de les persones interessades en el procediment, sempre que
manifesti n la seva conformitat.
 Quan la persona interessada manifesti la seva conformitat amb la no suspensió

del termini.
L’ordenació i la instrucció són fases prèvies a la resolució de qualsevol
procediment; per això, es considera que en aquests supòsits la resolució que posa
fi a la via administrativa es pot dictar un cop finalitzada aquestes fases d’ordenació
i instrucció, sempre que prèviament s’hagi obtingut la conformitat de la persones o
les persones interessades.
També es pot interpretar que el primer supòsit permet acordar els actes
d’ordenació i instrucció estrictament necessaris per tal d’evitar perjudicis greus a
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la persona o persones interessades en el procediment, sempre que consti la seva
conformitat, i el segon supòsit permet no només l’ordenació i instrucció, sinó
també la resolució del procediment, sempre que la persona o persones
interessades manifestin la seva conformitat amb la no suspensió, sense cap altre
requisit.
Quan el procediment s’inicia a instància de part, a la comunicació al sol·licitant del
termini per resoldre i notificar la resolució, previst a l’art. 21.4 paràgraf segon de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, s’haurà de fer constar la suspensió dels terminis per
instruir i resoldre el procediment, de conformitat amb la Disposició addicional
tercera apartat 3 del Reial Decret 463/2020, indicant a l’interessat, que si ho
considera adient, pot donar la seva conformitat a la continuació i resolució del
procediment.
En conclusió, és possible continuar i resoldre els procediments sempre que
s’acrediti documentalment a l’expedient la conformitat expressa de totes les
persones interessades. Aquesta conformitat comporta una veritable renuncia a la
suspensió/interrupció dels termes i terminis dels procediments prevista amb
caràcter general a la Disposició Addicional 3a. del Reial Decret 463/2020.
b) L’òrgan municipal competent podrà declarar de forma motivada la incoació,
tramitació i resolució dels procediments que vinguin referits a qualsevol dels
supòsits següents:
 Situacions estretament vinculades a fets justificatius de l’estat d’alarma.
 Els indispensables per a la protecció de l’interès general.
 Els indispensables per al funcionament bàsic dels serveis.
La fonamentació de la suspensió en aquests supòsits té lloc per raó de l’objecte del
procediment. El primer d’ells no planteja gaires dubtes, ja que es tracta de justificar
que el procediment respon específicament a alguna necessitat o situació derivada
de la pandèmia ocasionada pel COVID-19. El segon supòsit fa referència als
procediments que siguin indispensables, incorporant un concepte jurídic
indeterminat com és “la protecció de l’interès general”, però donant un criteri
d’interpretació restrictiu quan diu que es tracta d’aquells supòsits “indispensables”.
Amb el mateix caràcter indispensable cal justificar la tramitació del procediment en
el cas de la finalitat de donar resposta al funcionament bàsic dels serveis municipals
recollit al tercer supòsit.
En conclusió, per tramitar un procediment, s’ha d’analitzar si es troba en qualsevol
dels supòsits anteriors, i l’acte administratiu que decideix sobre l’inici, la continuació
i, en tot cas, els actes administratius qualificats i les resolucions o acords que
finalitzin el procediment, hauran de recollir la motivació de la concurrència de les
situacions descrites. Aquesta motivació també es podrà dur a terme per l’òrgan
competent per tota una categoria de procediments.
c) Procediments que figuren expressament exclosos del règim de suspensió per
disposició legal:
 Els relatius als procediments administratius d’afiliació, liquidació i cotització
de la seguretat social. (Disposició addicional 3 apartat 5 del RD 463/2020).
 Els procediments tributaris subjectes a norma especial. (Disposició
addicional 3 apartat 6 del RD 463/2020)
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 Els procediments de presentació de declaracions i autoliquidacions
tributàries.(Disposició addicional 3 apartat 6 del RD 463/2020)
 Els procediments de modificació de crèdits del pressupost municipal previst
a l’art. 20.2 del RD Llei 11/2020, per a l’aplicació del destí del superàvit
pressupostaria de l’exercici 2019.
 Els procediments de contractació d’emergència, de conformitat amb l’art. 16
del Reial Decret 7/2000, en relació amb la Disposició final segona del Reial
Decret Llei 9/2020.
 Els procediments en matèria de contractació de conformitat amb el que
preveu l’art. 34 del Reial Decret Llei 8/2020, modificat pel Reia Decret
11/2020.
 Els procediments de modificació de les subvencions previstos a l’art. 54 del
RD Llei 11/2020, de 31 de març.
 Els terminis previstos al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social
del COVID-19 (BOE núm. 73, de 18 de març de 2020), en aplicació de la
seva disposició addicional novena.
d) Procediments que disposen de règim especial de suspensió, entre d’altres:
 Els relatius als procediments tributaris (Disposició addicional 3 apartat 6 del
RD 463/2020) en relació amb l’article 33 del Reial Decret 8/2020.
 Els relatius als recursos administratius o d’altres procediments de
impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge previstos
legalment, contra els actes dictats en els procediments susceptibles de
produir efectes desfavorables o de gravamen. En aquest supòsit la
Disposició addicional octava del Reial Decret Llei 11/2020, estableix una
autèntica interrupció del termini de presentació que comença a comptar
íntegrament des del dia hàbil següent a la data de finalització de l’estat
d’alarma.
 En relació amb els recursos en l’àmbit tributari, el termini per interposar els
recursos o les reclamacions econòmic administratives regulades per la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i els seus reglaments i els
previstos en la Llei Reguladora de las Hisendes Locals, aprovat por Real
Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que es regeixen pels terminis
especials de la Disposició addicional 8 apartat 2 del Reial Decret Llei
11/2020, de 31 de març.
 Els relatius a l’aprovació del comptes de les Corporacions Locals i ens del
sector públic que disposa d’un termini de suspensió especial de conformitat
amb l’art. 48 del Reial Decret Llei 11/2020.
IV. EFECTES DE LA SUSPENSIÓ I INTERRUPCIÓ DELS TERMES I TERMINIS
Com a norma general es preveu que a la finalització de l’estat d’alarma es produirà la
represa del còmput dels terminis suspesos i/o interromputs pel temps que restava en
el moment de la suspensió/interrupció, descomptant els dies transcorreguts des del 14
de març fins la finalització de l’estat d’alarma, segons s’estableix a les Disposicions
addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020, modificat pel Reial Decret
465/2020.
Excepcions:
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 En tots els procediments de resolucions de recursos en via administrativa o
qualsevol altre procediment d’impugnació, reclamació, conciliació, mediació i
arbitratge, previstos legalment, dels quals es puguin derivar efectes desfavorables
o de gravamen per a les persones interessades el còmput del termini de la seva
interposició s’iniciarà íntegrament, i en tot cas, des del dia hàbil següent a la data de
finalització de la declaració de l’estat d’alarma.
 A l’àmbit tributari i en relació amb els actes notificats amb anterioritat al 14 de
març de 2020 el termini d’impugnació dels quals no hagués finalitzat el 13 de març i
als actes encara no notificats durant el període del 14 de març fins el 30 d’abril de
2020: el termini per a la interposició de recursos de reposició o reclamacions
econòmic administratives que es regeixin per la Llei general tributària i els seus
reglaments de desenvolupament, així com pel text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es comptarà íntegrament des del 30 d’abril de 2020.
V. SUSPENSIÓ DE TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT:
La suspensió dels terminis de prescripció i caducitat que preveu la disposició
addicional quarta, abans transcrita, no implica el còmput d’un nou termini, sinó la
represa del termini suspès un cop aixecada la suspensió. És a dir, el còmput d’aquests
terminis, suspesos des de les 00.00 hores del 14 de març de 2020, es reprendrà a
partir del dia en què perdi vigència l’estat d’alarma, restant del còmput total els dies
transcorreguts entre ambdues dates.
En base a això, als actes d’advertiment de caducitat del procediment que es dictin
durant l’estat d’alarma, previstos als articles 25.1.b) i 95.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (és a
dir, els iniciats a instància de part amb paralització imputable als/a les interessats/des,
els procediments sancionadors o d’intervenció administrativa susceptibles de produir
efectes desfavorables o de gravamen), s’informarà a les persones interessades que el
termini de tres mesos es troba suspès per aplicació de la disposició addicional quarta
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, suspensió que es
mantindrà durant la vigència de l’estat d’alarma, finalitzada la qual s’iniciarà el còmput
del citat termini.
El que s’informa per a general coneixement, fent difusió d’aquest nota informativa a la
seu electrònica en compliment de l’article 10.1.b) de la Llei 19/2010, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
VI. INDICACIONS
SOBRE
PROCEDIMENTS:

LA

SUSPENSIÓ

DELS

TERMINIS

DELS

1. A tots els actes de comunicació que preveu el segon paràgraf de l’apartat 4 de
l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de
les administracions públiques, s’informarà també a les persones interessades que el
termini màxim de resolució i notificació dels actes que finalitzin els procediments es
troben interromputs per aplicació de la disposició addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
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situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o el règim especial de
suspensió que correspongui per raó del procediment en el qual s’insereix la
sol·licitud.
2. L’òrgan municipal competent podrà declarar motivadament la continuació dels
procediments afectats de interrupció de termes o suspensió de terminis, llevat dels
que tenen per finalitat resoldre un recurs amb efectes desfavorables o de
gravamen, quan es trobin en qualsevol dels supòsits analitzats a l’apartat III B), i a
tal efecte:
a) Quan la continuació s’efectua amb la conformitat de l’interessat (excepció del
III.B).a)), a la part expositiva de la resolució o acord es farà constar la
referència al document o documents que figuren incorporats a l’expedient que
recullen la manifestació expressa de la persona o persones interessades de la
seva voluntat de continuar el procediment, malgrat la suspensió en totes les
seves fases.
b) Quan la continuació de la tramitació es motiva en qualsevol dels supòsits de
l’apartat III.B).b), la justificació del compliment dels supòsits previstos legalment
s’haurà de recollir:
i.

ii.

iii.

A la part expositiva de la resolució i a part dispositiva de l’acord, quan l’acte
administratiu tingui per finalitat establir una categoria o conjunt de
procediments en relació als quals s’aprecia la concurrència d’algú d’aquests
supòsits.
A la part expositiva de l’acord o la resolució es farà esmen a la resolució
expressa dictada anteriorment, referida a tota una categoria de
procediments, segons preveu el punt anterior.
A la part expositiva i a la dispositiva de l’acte que inici, decideixi la
continuació o resolgui el procediment que es troben afectats de suspensió.

c) Quan la continuació del procediment derivi d’una disposició legal, en qualsevol
dels supòsits de les lletres c) i d) de l’apartat III.B) anterior, es farà constar
aquesta circumstància a la part expositiva de l’acte administratiu.
3. A tots els Decrets, Resolucions i Acords dictats a partir de les 00.00 hores del dia
14 de març de 2020 i fins la finalització de la vigència de l’estat d’alarma , afectats
al règim general de suspensió, ja tinguin naturalesa d’acte de tràmit qualificat o
d’acte que posi fi al procediment o a la via administrativa, i en conseqüència siguin
susceptibles de recurs administratiu i/o judicial, s’haurà d’incloure, a l’apartat de les
notificacions, el text següent:
“NOTIFICAR aquest(1) …….. a(2)……………, fent constar que els terminis per a la
interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la
vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i
tercera 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. El
còmput dels terminis s’iniciarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de
la declaració de l’estat d’alarma”.

1

( ) Fer constar si es tracta de Decret, Resolució o Acord
(2) Fer constar aquelles persones físiques o jurídiques que tenen la condició d’interessades en el procediment
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4. A tots els Decrets, Resolucions i Acords dictats a partir de les 00.00 hores del dia
14 de març de 2020 i fins la finalització de la vigència de l’estat d’alarma i dels quals
es puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen, ja tinguin naturalesa d’acte
de tràmit qualificat o d’acte que posi fi al procediment o a la via administrativa, i en
conseqüència siguin susceptibles de recurs administratiu i/o judicial, s’haurà
d’incloure, a l’apartat de les notificacions, el text següent:
“NOTIFICAR aquest(3) …….. a(4)……………, fent constar que els terminis per a la
interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la
vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i
tercera 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,
resultant afectat pel disposat a la disposició addicional vuitena del Real 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 dels terminis s’iniciarà
des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat
d’alarma”.
En relació amb aquest supòsit, cal tenir en compte que el termini per a interposar
recurs administratiu, o altre mitjà d’impugnació, relatiu a actes administratius
notificats amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i el termini del qual
finalitzi durant l’estat d’alarma, es computarà íntegrament des del dia hàbil següent
a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.
5. En matèria tributària: A tots els Decrets, Resolucions i Acords dictats a partir de les
00.00 hores del dia 14 de març de 2020 i fins la finalització de la vigència de l’estat
d’alarma, ja tinguin naturalesa d’acte de tràmit qualificat o d’acte que posi fi al
procediment o a la via administrativa, i en conseqüència siguin susceptibles de
recurs administratiu i/o judicial, que hagin estat notificats amb anterioritat al 14 de
març de 2020, però que el seu termini d’impugnació no hagués finalitzat el 13 de
març i aquells que es notifiquin durant el període del 14 de març fins el 30 d’abril de
2020, s’haurà d’incloure, a l’apartat de les notificacions, el text següent:
“NOTIFICAR aquest(5) …….. a(6)……………, fent constar que els terminis per a la
interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la
vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i
tercera 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,
resultant afectat per l’establert a la disposició addicional vuitena del Real 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 dels terminis s’iniciarà
el 30 d’abril de 2020”.
6. En relació a la resta de procediments afectats per terminis de suspensió especials,
s’haurà de fer referència a la previsió legal expressa que contingui aquest règim
especial i comunicar aquesta circumstància a les persones interessades.

3

( ) Fer constar si es tracta de Decret, Resolució o Acord
(4) Fer constar aquelles persones físiques o jurídiques que tenen la condició d’interessades en el procediment
5
( ) Fer constar si es tracta de Decret, Resolució o Acord
(6) Fer constar aquelles persones físiques o jurídiques que tenen la condició d’interessades en el procediment
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7. Finalment, es farà constar la referència a la suspensió i/o interrupció dels termes i
terminis derivades de l’aplicació de la Disposició addicional tercera del Reial Decret
463/2020, i la resta de disposicions legals de caràcter suspensiu, a tots aquelles
comunicacions o actes administratius, no inclosos en els apartats anteriors, si
s’aprecia per l’assessor/a jurídic/a la necessitat de la seva inclusió, especialment
amb la finalitat de preservar el drets dels ciutadans i les ciutadanes.
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Signat digitalment per:
El vicesecretari-secretari tècnic de la
Junta de Govern Local
FERNANDO ARAGONES SEIJO
07-04-2020 13:18

Signat digitalment per:
La secretària general del Ple
María Teresa Redondo del Pozo
07-04-2020 13:37

Signat digitalment per:
La directora de l'Assessoria Jurídica
María Isabel Alonso Higuera
07-04-2020 13:42
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