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NOTA INFORMATIVA SOBRE SUSPENSIÓ DE TERMES I INTERRUPCIÓ DE 
TERMINIS 
 
   
En aplicació de 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, se suspenen els 
termes i s'interrompen els terminis dels procediments administratius en curs, fins 
que cessi l'estat d'alarma. 
 
L'anterior comporta la paralització de tots els procediments en curs des del dissabte 14 de 
març de 2020 i fins que cessi l'estat d'alarma (els 15 dies de vigència i les successives 
pròrrogues que s'estableixin a la mateixa). Aquests procediments paralitzats es 
reprendran en el moment que s'alci la suspensió. 
 
En conseqüència, resten suspesos el termes i s'interrompen els terminis dels 
procediments administratius en curs i especialment els següents: 
 

• Terminis màxims de resolució inicial; terminis d’exposició al públic; termini màxim 
de presentació d’al·legacions; termini màxim de resolució definitiva (Direcció de 
Serveis de Planejament i Direcció d’Actuació Urbanística). 

• Qualsevol tràmit que comporti l’inici o la finalització de terminis, i especialment 
l’admissió de comunicats d’obres i activitats, emissió d’informes previs de pla 
d’usos, i informes de PEUAT (Direcció de Serveis de Llicències). 

• Procediments de protecció de la legalitat urbanística i procediments sancionadors 
(Direcció de Serveis d’Inspecció). 

• Emissió d’informes preceptius previs (Servei de Prevenció¸ Extinció d’Incendis i 
Salvament) tant en els procediments d’obres com d’activitats. 

• Emissió d’informes preceptius previs (Direcció de Serveis de Patrimoni i 
Arquitectura). 

• Emissió d’informes preceptius previs i certificats d’aprofitament urbanístic 
(Departament d’Informació i Documentació). 

• Els terminis per recórrer en via administrativa, els terminis de resolució de recursos, 
els terminis per recórrer en via contenciosa, i els terminis processals en general 
(per a totes les direccions i departaments). 

 
El còmput de terminis es reprendrà en el moment en què el RD o, si s'escau les seves 
pròrrogues, perdin la seva vigència.  
 
 
Aquestes indicacions també resulten d'aplicació a les Entitats Col·laboradores de 
l’Administració en matèria d'obres i d'activitats, tant en l’àmbit de relació amb els 
ciutadans, com també en el de relació amb l’Ajuntament. 
 


