AJUNTAMENT DE REUS

INSTRUCCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL 04/2020 SOBRE LA REPRESA AMB CARÀCTER
GENERAL DE TERMINIS ADMINISTRATIUS A PARTIR DE L’1 DE JUNY DE 2020
El RD 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma va establir en la seva DA
tercera la suspensió dels terminis administratius amb algunes excepcions.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
27/05/2020

A resultes d’aquesta situació administrativa es va publicar la instrucció de secretaria 31 de
març de 2020 per tal de facilitar la interpretació i aplicació de la suspensió de terminis
administratius i les seves excepcions.
El BOE del passat dia 23 de maig publica el RD 537/2020, de pròrroga de l’estat d’alarma.
Segons s’estableix al seu article 9, amb efectes 1 de juny amb caràcter general es
reprenen els terminis administratius que haguessin quedat suspesos el 14 març i es
reinicien en aquells casos que així s’hagués previst en una norma amb rang de llei.
Aquesta darrera circumstància es donarà respecte al termini per a la interposició de
recursos administratius en virtut del que va establir la DA 8 a del Decret-Llei 11/2020, de 31
de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i
econòmic per a fer front al COVID-19. Per tant amb independència del temps

transcorregut des de la notiﬁcació de l’acte administratiu objecte d’impugnació
abans de l’estat d’alarma, sempre que el termini d’interposició no hagués vençut
abans del 14 de març, i en tots el que haguessin estat notiﬁcats durant l’estat
d’alarma el còmput del termini es començara a computar de bell nou a partir del
dia 1 de juny.

Reus, a la data que consta a la signatura d’aquest document.

El secretari general
Jaume Renyer Alimbau
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