
   

71. Terminis procediments administratius. Gobierno de 

España. 

1. Tipus d’ajut:   

Al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es declarava l'estat d'alarma, que, entre 

d’altres, disposava la regla general de suspensió dels terminis de tots els 

procediments administratius i jurisdiccionals i de prescripció i caducitat 

d’accions i drets, amb algunes excepcions.  

Mitjançant el RD 537/2020, de 22 de maig, s’aprova la 5a pròrroga de l’estat 

d’alarma i, atesa la reactivació gradual de l’activitat com a conseqüència de la 

contenció de la pandèmia de COVID.-19, també es deroguen les DA 2a, 3a, i 4a 

del RD 463/2020 i s’aixeca la suspensió dels terminis suspesos, en els termes 

següents: 

1. Terminis processals amb efectes de 4 de juny de 2020 (art. 8). 

2. Terminis administratius amb efectes d’1 de juny de 2020, el còmput dels 

quals es reprendrà o, en el seu cas, es reiniciarà quan així s’hagi previst en 

norma amb rang de llei aprovada durant l’estat d’alarma (art. 9). 

3. Terminis de prescripció i caducitat d’accions i drets amb efectes de 4 de 

juny de 2020 (art. 10). 

Segons la Generalitat de Catalunya (Gabinet Jurídic) : 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per 

a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva 

Disposició Addicional Tercera, apartat 1r. literalment disposa: 

“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de 

losprocedimientos 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”. 

Gabinet Jurídic: En referència a la suspensió de terminis de caducitat i 

prescripció, els termes i terminis que restaven  suspesos, es reprendran, el 



   
seu còmput, pel termini que resti pendent quan s’aixequi la declaració 

d’estat d’alarma.  

Segons el decret número 4833/20, de 27 de maig de la Diputació de 

Barcelona -Sobre criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis 

dels procediments administratius suspesos com a conseqüència de la 

declaració d’estat d’alarma operada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i 

ampliació de terminis-: 

Primer:  Disposar que, per a la represa del còmput dels terminis de tots els 

procediments administratius de la Diputació de Barcelona que hagin 

quedat afectats per la suspensió operada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març, pel qual es declara l’estat d’alarma, l’aixecament de la qual ha estat 

disposada per Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, amb efectes d’1 de juny 

de 2020 i, per tant, pel termini que abasta de 14 de març a 31 de maig de 2020, 

es seguiran els criteris següents: 

 Si el termini s’ha fixat en dies hàbils o naturals, la represa del còmput 

es farà descomptant els dies de durada de l’estat d’alarma i afegint 

els dies hàbils o naturals que quedin per finalitzar el termini. 

 Si el termini s’ha fixat en mesos o anys, la represa del còmput es farà 

descomptant els dies de durada de l’estat d’alarma, comptant com 

a naturals els dies que faltin per a completar el mes o any. 

Segon:  En el cas que, aixecada la suspensió i reprès el còmput, els terminis 

dels procediments resultin insuficients per a la consecució de la seva finalitat, a 

instància dels interessats o d’ofici, es podran ampliar, per acord motivat de 

l’òrgan competent, i per un termini que no superi la meitat del termini 

inicial, en els termes del que disposa l’article 32 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions 

Públiques. 

L’ampliació de terminis haurà d’acordar-se abans de la finalització del 

termini inicial  i notificar-se als interessats o publicar-se, quan afecti a una 

pluralitat d’interessats, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu 

electrònica de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que disposen 



   
els articles 40 i 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 

administratiu comú de les Administracions Públiques. 

2. Beneficiaris:  

Empreses , autònoms i ciutadans. 

3. Quan i com es podrà demanar?: 

Aplicació d’ofici .No cal fer cap tràmit.  

4. Normativa aplicable:  

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 COVID-19. 

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de 

alarma declarado por el 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  COVID-19. 

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

5. Altres dades d’interès :  

NOTA DEL DIRECTOR DEL GABINET JURÍDIC SOBRE L’APLICACIÓ DE 

LES DISPOSICIONS ADDICIONALS TERCERA I QUARTA DEL REIAL 

DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUE ES DECLARA L’ESTAT 

D’ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA 

OCASIONADA PEL COVID-19. 

Diputació de Barcelona: Ampliació dels terminis dels procediments 

administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma 

operada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març : Sobre criteris en relació 

amb la represa del còmput dels terminis dels procediments administratius 

suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma operada pel 

Reial Decret 463/2020, de 14 de març i ampliació de terminis:  Registre: 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5240
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf
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