
L’Estat d’Alarma que ha declarat el govern per a 
combatre el coronavirus, estableix la suspensió 
dels terminis administratius i de caducitat 
i prescripció, mentre dure aquest Estat. La 
paralització que es produeix en els serveis de 
l’Administració de l’Estat, des d’oficines d’atenció 
al ciutadà, fins a unitats de gestió i de la pròpia 
administració de Justícia, comporta aquestes 
conseqüències.

El Decret d’Estat d’Alarma conté tres importants 
disposicions per les quals se suspenen termes 
i s’interrompen terminis en els procediments. 
També se suspenen els terminis de prescripció i 
caducitat de qualsevol acció.

Vegem alguns casos pràctics:

	� Si abans del Reial decret, un treballador/a tenia 
un termini de 20 dies hàbils per a presentar una 
impugnació per acomiadament, quan deixe de 
tindre vigència l’Estat d’Alarma, independentment 
del temps transcorregut, continuarà vigent el 
termini que la llei li assistia, és a dir els 20 dies.
	� Els terminis per a demanar ajudes en general, 
i de tota mena de prestacions de la Seguretat 
Social (jubilació, incapacitats, etc), es paren.
	� Aquesta paralització succeeix en tots els 
terminis que regeixen les relacions laborals. Per 
exemple, si un treballador, o treballadora, havia 
consumit cinc dies fins a l’entrada en vigor de 
l’Estat d’Alarma, quan l’Estat d’Alarma acabe, li 
continuaran quedant vint-i-cinc dies, si el seu 
termini legal és de trenta dies.
	� El mateixos ocorre per als terminis sobre 
impostos, reclamacions, o altres gestions.
	� També queden suspesos els terminis processals 
de tots els ordres (civil, administratiu, penal i 
social.), amb l’excepció dels serveis de guàrdia i 
la protecció de determinats drets fonamentals.

Les úniques excepcions a aquesta suspensió dels 
terminis es produiran quan l’òrgan competent 
acorde, mitjançant resolució motivada i en benefici 
de l’interessat en el procediment, les mesures 
d’ordenació i instrucció estrictament necessàries 
per a evitar perjudicis greus en els drets i sempre 
que aquest manifeste la seua conformitat, o quan 
l’interessat manifeste la seua conformitat amb què 

no se suspenga el termini. Tampoc se suspenen els 
terminis en tot allò relatiu a la pròpia disposició de 
l’Estat d’Alarma.

Així ho regula 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.

València, març de 2020

Juan Miguel Muñoz

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.

Suspensió de terminis processals. Disposició 
addicional segona.

Se suspenen termes i se suspenen i interrompen els 
terminis previstos en les lleis processals per a tots 
els ordres jurisdiccionals. El còmput dels terminis 
es reprendrà en el moment en què perda vigència el 
present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues 
d’aquest.

En l’ordre jurisdiccional penal la suspensió i 
interrupció no s’aplicarà als procediments d’habeas 
corpus, a les actuacions encomanades als serveis de 
guàrdia, a les actuacions amb detingut, a les ordres 
de protecció, a les actuacions urgents en matèria de 
vigilància penitenciària i a qualsevol mesura cautelar 
en matèria de violència sobre la dona o menors.

Així mateix, en fase d’instrucció, el jutge o tribunal 
competent podrà acordar la pràctica d’aquelles 
actuacions que, pel seu caràcter urgent, siguen 
inajornables.

En relació amb la resta d’ordres jurisdiccionals la 
interrupció a la qual es refereix l’apartat primer no 
serà aplicable als següents suposts:

ES DETENEN ELS TERMINIS DE L’ADMINISTRACIÓ 
DURANT L’ESTAT D’ALARMA



El procediment per a la protecció dels drets 
fonamentals de la persona previst en els articles 
114 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa 
administrativa, ni a la tramitació de les autoritzacions 
o ratificacions judicials previstes en l’article 8.6 de la 
citada llei:

a) Els procediments de conflicte col·lectiu i per a la 
tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques 
regulats en la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, 
reguladora de la jurisdicció social.

b) L’autorització judicial per a l’internament no 
voluntari per raó de trastorn psíquic prevista 
en l’article 763 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 
d’Enjudiciament Civil.

c) L’adopció de mesures o disposicions de protecció del 
menor previstes en l’article 158 del Codi Civil.

d) No obstant això el que es disposa en els apartats 
anteriors, el jutge o tribunal podrà acordar 
la pràctica de qualssevol actuacions judicials 
que siguen necessàries per a evitar perjudicis 
irreparables en els drets i interessos legítims de les 
parts en el procés.

Suspensió de terminis administratius. Disposició 
addicional tercera.

Se suspenen termes i s’interrompen els terminis  
per a la tramitació dels procediments de les entitats 
del sector públic. El còmput dels terminis es 
reprendrà en el moment en què perda vigència el 
present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues 
d’aquest.

La suspensió de termes i la interrupció de terminis 
s’aplicaren a tot el sector públic definit en la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.

No obstant l’anterior, l’òrgan competent podrà 
acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures 
d’ordenació i instrucció estrictament necessàries 
per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos 
de l’interessat/da en el procediment i sempre que 
aquest/a manifeste la seua conformitat, o quan 
l’interessat/da manifeste la seua conformitat amb 
què no se suspenga el termini.

La present disposició no afectarà els procediments 
i resolucions als quals fa referència l’apartat 
primer, quan aquests vinguen referits a situacions 

estretament vinculades als fets justificatius de l’estat 
d’alarma.

Suspensió de terminis de prescripció i caducitat. 
Disposició addicional quarta.

Els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol 
accions i drets quedaran suspesos durant el termini 
de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les 
pròrrogues que s’adoptaren.


