
MESURES D’URGÈNCIA COVID-19: 

Àmbit processal i administratiu 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 
Reial decret 537/2020, de 22 de maig: ALÇAMENT DE LA 

SUSPENSIÓ DELS TERMINIS PROCESSALS, 

ADMINISTRATIUS, DE PRESCRIPCIÓ I DE CADUCITAT 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 27 de maig de 2020 
 
 

Atenent les recomanacions dels nostres assessors, la present circular té com a única i 

exclusiva pretensió la de facilitar-vos una selecció de continguts d'informació general sobre 

novetats o qüestions de caràcter laboral, tributari o jurídic que us puguin ser d’utilitat en 

aquest període excepcional. 

 
 
 
 

Dissabte passat 23 de maig es va publicar en el BOE el Reial decret 537/2020,  de 22 

de maig, pel qual es prorroga l'Estat d'alarma (declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 

de març) fins a les 00.00 hores del dia 7 de juny de 2020. 

Així mateix, s'adopten diferents mesures en l'àmbit processal i administratiu, que es 

detallen a continuació. 
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Terminis processals 

El pròxim dia 4 de juny de 2020 s'alçarà la suspensió de terminis processals decretada per la 

disposició addicional segona del Reial decret 463/2020, la qual quedarà derogada. 

En virtut del Reial decret llei 16/2020 els termes i terminis suspesos per aplicació de la disposició 

addicional segona del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma, 

tornaran a computar-se des del seu inici i, per tant, el primer dia del còmput serà el següent dia 

hàbil a aquell que deixi de tenir efecte la suspensió en el procediment corresponent. 

Així mateix, els terminis en relació als recursos de sentències i altres resolucions que posin fi al 

procediment i que siguin notificades durant la suspensió de terminis o dins dels 20 dies hàbils 

següents a l'aixecament de la suspensió de terminis suspesos, quedaran ampliats per un termini igual 

al previst per al tràmit que correspongués. 

 
 

Terminis administratius 

El pròxim dia 1 de juny de 2020 es derogarà la disposició addicional tercera del Reial decret 

463/2020 i, en conseqüència, es reprendrà o reiniciarà el còmput dels terminis suspesos. 

La disposició addicional octava del Reial decret llei 11/2020 disposa que el còmput del termini per a 

interposar recursos en via administrativa o per a instar qualssevol altres procediments d'impugnació, 

reclamació, conciliació, mediació i arbitratge que els substitueixin d'acord amb   el que es preveu en 

les Lleis, en qualsevol procediment del qual puguin derivar-se efectes desfavorables per a l'interessat, 

es computarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l'estat d'alarma. 

 
 

Prescripció i caducitat 

El pròxim dia 4 de juny de 2020 s'alçarà la suspensió relativa a la suspensió de terminis de 

prescripció i caducitat de drets i accions decretada per la disposició addicional quarta del Reial decret 

463/2020, la qual quedarà derogada. 

Pot consultar el text complet de la disposició en el següent enllaç:  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf 

 
 

 

 

 

En endavant continuarem informant de qualsevol nova mesura i/o canvi normatiu que pugui 

produir-se com a conseqüència de la pandèmia provocada pel COVID-19. 
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