INFORMACIÓ SOBRE ACORDS I RESOLUCIONS DURANT ESTAT D’ALARMA
La Disposició addicional 3a. del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVD-19,
acorda la suspensió de terminis administratius. Això implica:
- Se suspenen termes i s'interrompen els terminis en la tramitació de
procediments administratius fins que el reial decret perdi vigència (incloses
pròrrogues).
- Aquesta mesura de suspensió i interrupció de terminis s'aplica a tot el sector
públic definit en la LPAC, on en el seu article 2.1.c) comprèn a les Entitats que
integren l'Administració Local.
No obstant això, es faculta a l'òrgan competent perquè, mitjançant resolució motivada,
adopti les mesures necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos
de l'interessat en el procediment, sempre que:
- l'interessat manifesti la seva conformitat
- o bé, quan el propi interessat manifesti la seva conformitat amb què no se
suspengui el termini.

No se suspenen termes ni interrompen terminis d'aquells procediments i resolucions
que vinguin motivats per fets justificatius de l'estat d'alarma.

En resum, només es poden adoptar acords que siguin de tràmit i en el que no hagi
d’intervenir un interessat, ja que llavors queda suspès el termini perquè ell intervingui.
No es poden adoptar acords que finalitzin els procediments, ja sigui en forma de
decret, acord de junta o ple, llevat d’aquells en que s’adoptin les mesures necessàries
per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat en el procediment,
sempre que:
-

l'interessat manifesti la seva conformitat.
o bé, quan el propi interessat manifesti la seva conformitat amb què no se
suspengui el termini

Aquesta suspensió no afecta a les resolucions que no tenen efecte “ad extra”, com son
les d’aprovació de despeses.
En el cas de què s’hagi de dictar resolució, haurà d’incloure el següent peu de recurs:
“El que se li notifica a l'efecte del seu coneixement i se li indica que de
conformitat amb la Disposició addicional 3a. del Reial decret 463/2020, de 14 de
març, els terminis per a presentar els recursos corresponents queden suspesos.

Una vegada perdi vigència aquesta suspensió o les seves possibles pròrrogues,
se li indica que contra el present Decret que posa fi a la via administrativa, pot
interposar alternativament recurs potestatiu de reposició davant l'Alcalde en el
termini d'1 mes a comptar des de l'endemà en què perdi vigència aquesta
suspensió o les seves possibles pròrrogues o bé interposar directament recurs
contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona
que per torn correspongui en el termini de dos mesos, a comptar des de
l'endemà en què perdi vigència aquesta suspensió o les seves possibles
pròrrogues.
Si s'optés per interposar el recurs potestatiu de reposició no podrà interposar
recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o
s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que
pugui interposar vostè qualsevol altre recurs que pogués estimar més
convenient al seu dret.
Tot això se li notifica per la Secretària accidental en virtut de la funció de fe
pública de l'article 3.2 h) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, de règim
jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional”.

