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Nota amb relació a la suspensió dels terminis que estableix el 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 

 

En data 14 de març de 2020 ha estat publicat el 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 (publicat el 18 de març). 

La disposició addicional tercera del citat Reial decret 463/2020 -modificada pel Reial decret 

465/2020–modifica el seu apartat 4 i afegeix els apartats 5 i 6- estableix la suspensió dels 

procediments administratius de les entitats del sector públic i la interrupció dels seus terminis. 

Tanmateix, determina que el còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi 

vigència el Reial decret o les seves pròrrogues. 

Aquesta disposició addicional tercera, així com la resta del Reial decret 463/2020 citat són 

d’aplicació a tot el territori nacional i per tant, de plena aplicació a la Generalitat de Catalunya 

d’acord amb l’article 2. 

D’acord amb l’anterior, els procediments administratius de qualsevol naturalesa tramitats per la 

Generalitat de Catalunya -activitats de foment, activitats de contractació i qualsevol altra- resten 

suspesos i interromputs els seus terminis sigui quin sigui el seu estat de tramitació degut al 

supòsit de causa major que ha esdevingut el COVID-19 i les  mesures preses per combatre’l. 

En conseqüència, i en concret, en l’àmbit de les activitats de foment –ajuts i subvencions- que 

s’estan tramitant en aquest moment per part de la Generalitat de Catalunya, els terminis que s’hi 

comprenen, ja sigui els de la presentació de sol·licituds, com els de concessió o els de justificació 

per part del beneficiari, així com qualsevol altre propi del de la tramitació d’ajuts i subvencions 

resten suspesos. 

Així les coses, entenem que no procedeix la declaració per part de l’òrgan concedent de la 

tramitació d’ampliacions de termini ni de pròrrogues o d’altres actuacions respecte als tràmits 

dels procediments en matèria d’ajuts i subvencions atès que la suspensió ja implica el 

perllongament dels terminis que s’hi contenen. 

Pel que fa als expedients de subvencions que no han pogut complir la finalitat com a 

conseqüència del COVID-19 o de les mesures preses per combatre’l, sens perjudici d’afirmar 

que també resten suspesos, caldrà analitzar cada cas per determinar quina és la situació 

concreta que ha resultat d’aquests casos de força major, si procedeix la possibilitat d’ajornar-ne 

el compliment de la finalitat de la subvenció o en quins casos caldrà procedir a establir altres 

solucions. 

David Canada i Zapater 

Interventor General 

Barcelona, 18 de març de 2020 
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1Disposición 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 tributaria 
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