DECRET
Criteris en relació amb la represa del còmput dels terminis dels procediments
administratius suspesos com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma i
ampliació de terminis
Relació de fets:
El 14 de març de 2020, mitjançant Reial Decret (RD) 463/2020 -modificat per RD
465/2020,de 17 de març- es declara l’estat d’alarma que es prorroga per cinquena
vegada per Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, fins a 7 de juny de 2020.
Les disposicions addicionals 2a, 3a i 4a del RD 463/2020, disposen, amb efectes de 14
de març, la suspensió automàtica dels terminis de tots els procediments jurisdiccionals
i administratius, inclosos els de contractació i, de prescripció i caducitat d’accions i drets,
respectivament, per mentre duri l’estat d’alarma.
La Disposició Addicional (DA) 3a del RD 463/2020, pel que fa als procediments
administratius, permet aquelles excepcions que els òrgans competents puguin acordar
motivadament en els procediments en els que els interessats manifestin la seva
conformitat, en els procediments en els que la suspensió pugui produir un perjudici greu
en els drets o interessos dels interessats sempre que aquests manifestin la seva
conformitat o en els procediments estretament vinculats a l’estat d’alarma (apartat 3 de
la DA 3a del RD 463/2020).
A aquestes excepcions se sumen les disposades per RD 465/2020, que amplia la DA
3a, modificant l’apartat 3 i afegint un apartat 4, que permeten acordar motivadament la
continuació dels procediments quan resultin indispensables per a la protecció de l’interès
general o per al funcionament bàsic dels serveis.
Altres normes dictades durant l’estat d’alarma preveuen l’ampliació de terminis per a la
interposició de recursos administratius i també jurisdiccionals, el còmput dels qual es
reiniciarà un cop s’aixequi la suspensió (DA 8a i 9a RDL 8/2020 i Disposició Final (DF)
10a RDL 11/2020 i arts. 1 i 2 RDL 16/2020), o la possibilitat d’ampliacions de terminis
d’execució, justificació i comprovació en matèria de subvencions i ajuts públics (art. 54
RDL 11/2020).
Les DF 10a i 12a dels RDL 8/2020 i 11/2020, respectivament, preveuen la pròrroga de
la vigència de totes les mesures en ells disposades durant un mes següent a la
finalització de l’estat d’alarma, excepte les que tenen ja previst un termini de durada
determinat.
D’acord amb allò que preveu la DA 3a (procediments administratius) del RD 463/2020,
el còmput dels terminis dels procediments suspesos es reprendrà un cop finalitzi l’estat

d’alarma, és a dir, es reprendrà a partir del moment en què el termini va quedar suspès,
no es començarà a computar des de zero (apartat 1).
La regla general del RD 463/2020 queda afectada per la DA 8a del RDL 11/2020, que
entra en vigor el 2.4.2020, ja que preveu que el còmput dels terminis per a interposar
recursos administratius, i instar qualsevol altre procediment d’impugnació, reclamació,
conciliació, mediació i arbitratge dels que puguin derivar-se efectes desfavorables o de
gravamen per als interessats, es reiniciarà des del dia hàbil següent a la data de
finalització de la declaració de l’estat d’alarma (apartat 1).
La DA 8a del RDL 17/2020, de 5 de maig, que aixeca ex lege, amb efectes de 7 de maig,
la suspensió dels terminis dels procediments de contractació tramitats electrònicament,
comporta la possibilitat d’interposar recursos ordinaris i recursos especials en matèria
de contractació en els citats procediments.
Mitjançant RD 537/2020, de 22 de maig, s’aprova la 5a pròrroga de l’estat d’alarma i
també es deroguen les DA 2a, 3a, i 4a del RD 463/2020 i s’aixeca la suspensió dels
terminis administratius suspesos amb efectes d1 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).
Fonaments de dret:
- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, que, entre
d’altres, disposa 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. Finalitzada l’alarma, els terminis procedimentals es reprenen (DA 2a, 3a i
4a).
- Reial Decret 465/2020, de 17 de març (BOE 18.3.2020), pel qual es modifica el RD
463/2020 i amplia les excepcions a la regla general de suspensió dels terminis dels
procediments previstes en la DA 3a, apartat 4.
- Reial Decret 537/2020, de 22 de maig (BOE 23.5.2020), pel qual es prorroga l’estat
d’alarma per cinquena vegada i s’aixeca la suspensió dels terminis administratius i
processals amb efectes d’1 i 4 de juny de 2020, respectivament.
- Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març (BOE 18.3.2020) que, entre d’altres, incorpora
mesures sobre ampliació de terminis per a la interposició de recursos administratius i
reclamacions (DA 8a i 9a).
- Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març (BOE 1.4.2020), que, entre d’altres, incorpora
mesures sobre la possibilitat d’ampliació de terminis d’execució, justificació i
comprovació en matèria de subvencions i ajuts públics (art. 54), ampliació de terminis
de contractes (art. 34) i ampliació de terminis per a la interposició de recursos
administratius i reclamacions en determinades circumstàncies i per a determinats
procediments i altres mesures sobre còmput i suspensió de terminis (DF 10a).
- Reial Decret Llei 17/2020, de 5 de maig (BOE 6.5.2020) que, entre d’altres, aixeca la
suspensió general dels terminis, disposada per la DA 3a RD 463/2020, per als

procediments de contractació suspesos, sempre que es tramitin electrònicament (DA
8a).
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, que, entre d’altres, preveu l’ampliació excepcional del termini màxim per a
resoldre i notificar els procediments (arts. 23, 29, 32, 40 i 45).
Fent ús de les atribucions que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació amb el número 3 de l’article 90 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya
RESOLC
Primer. Disposar que, per a la represa del còmput dels terminis dels procediments
administratius de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms i ens depenents
que hagin quedat afectats per la suspensió establerta 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 comprèn del 14 de març al 31 de maig de 2020, es seguiran els següents
criteris:
- 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. Els terminis de vigència de contractes formalitzats i els terminis d’execució,
justificació i comprovació d’ajuts públics i subvencions atorgades podran ser ampliats,
mitjançant acord motivat de l’òrgan competent, en els termes previstos en l’article 34 del
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, i en l’article 54 del Reial Decret Llei 11/2020,
de 31 de març, respectivament, per mentre duri l’estat d’alarma i durant el mes següent
a la seva finalització, d’acord amb el previst a les disposicions finals 10a i 12a de les
dites normes, respectivament.
Tercer. En 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 Lleida i a la seu electrònica de la Diputació de Lleida,
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
Quart. La present resolució entrarà en vigor l’1 de juny de 2020.
Cinquè. Donar publicitat a la present resolució a través de la seu electrònica de la
Diputació de Lleida i del Butlletí Oficial de la Província de Lleida, als efectes de general
coneixement.
Sisè. Donar compte al Ple de la Diputació de Lleida de la present resolució, als efectes
del seu coneixement.
Lleida,
El president,
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