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Aixecament de la suspensió de tots els termes i terminis per a la
tramitació dels procediments administratius de la Diputació de Tarragona
i els seus organismes autònoms

Fets
El passat 11 de març de 2020, l’OMS va declarar la malaltia del coronavirus
COVID-19 com a pandèmia mundial. A partir d’aquell moment i atesa la
situació, l’Administració de l’Estat i la de la Generalitat de Catalunya van dictat
tot un seguit de normes, resolucions i instruccions amb mesures dirigides a la
prevenció i contenció de la pandèmia, fins a l’aprovació del Reial Decret 463
/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la
situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
L’excepcional mesura de la declaració de l’estat d’alarma es justifica, segons l’
exposició de motius de l’RD 463/2020, de 14 de març, en la necessitat de
protegir la salut i la seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la
malaltia i reforçar el sistema de salut pública, per la qual cosa es limita la lliure
circulació de les persones i així limitar al màxim el contacte social amb la
finalitat d’evitar els contagis. L’article 6 d’aquesta norma estableix que cada
administració conservi les competències que li atorga la legislació vigent en la
gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi
necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent a l’efecte
de l’estat d’alarma.
En data 15 de març, la presidenta de la Diputació de Tarragona va dictar el
decret núm. 2020 – 0000881 de Mesures excepcionals aplicables a tot el
personal al servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms així com als seus càrrecs electes i personal eventual de confiança,
en el qual es resol, entre d’altres, determinar els serveis bàsics i estratègics de
la Diputació, suspendre amb caràcter general el treball presencial de tot el
personal de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms a
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partir del dia 16 de març de 2020 i suspendre tots els termes i terminis per a la
tramitació dels procediments administratius de la Diputació de Tarragona i els
seus organismes autònoms d'acord amb l'establert a la disposició addicional
tercera de l’RD 463/2020, a reiniciar tan bon punt aquesta disposició o les
seves pròrrogues expresses perdin vigència, i sens perjudici que per a
procediments concrets en tràmit es puguin adoptar mesures particulars per
evitar perjudicis en els drets i els interessos dels interessats, sempre i quan
aquests manifestin expressament la seva conformitat a les mesures. Per decret
de la Presidència núm. 2020 – 0001037, de 27 de març de 2020, es va resoldre
mantenir la vigència de les mesures adoptades el 15 de març de 2020.
En sessió de 20 de maig de 2020, el Ple del Congrés dels Diputats va
autoritzar la quarta pròrroga de l’estat d’alarma declarat per l’RD 463/2020, de
14 de març. En virtut d’aquesta autorització, per RD 537/2020, de 22 de maig,
es prorroga l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del dia 7 de juny i s’adopten
un conjunt de mesures per a l’avenç del Pla de desescalada i la reactivació de l’
activitat econòmica, de la mobilitat i de les necessitats dels ciutadans d’accedir
als serveis, tant públics com privats, facilitant el normal desenvolupament dels
procediments administratius judicials. En concret, l’article 9 de l’RD estableix
que amb efectes des de l’1 de juny de 2020 es reprenguin o reiniciïn, els
terminis administratius que es van suspendre a 14 de març, i l’article 10 aixeca
amb efectes 4 de juny de 2020 la suspensió dels terminis de prescripció i
caducitat de drets i accions que estiguin suspesos. Amb caràcter
complementari, la disposició derogatòria única de l’RD 537/2020, de 22 de
maig, deroga expressament amb efectes 1 de juny i 4 de juny de 2020,
respectivament, les disposicions addicionals tercera (suspensió de terminis
administratius) i quarta (suspensió de terminis de prescripció i caducitat) de l’
RD 463/2020, de 14 de març.
Amb la voluntat d’un progressiu retorn a la nova normalitat pel que fa a l’
activitat administrativa ordinària de la Diputació de Tarragona i els seus
organismes autònoms, es considera adequat aixecar la suspensió de termes i
terminis per a la tramitació dels procediments administratius, així com també la
mesura de la suspensió de l’atenció directa al públic, que es preveia en el punt
7è del decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona núm. 2020 –
0000881, de 15 de març.

Fonaments de dret
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- Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’
ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
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- 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, pel qual es declara l’estat d’
alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
- Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona núm. 2020 - 0000881
de 15 de març de 2020, de Mesures excepcionals aplicables a tot el personal al
servei de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms així com
als seus càrrecs electes i personal eventual de confiança
- Decret de la Presidència de la Diputació de Tarragona núm. 2020 – 0001037,
de 27 de març, de manteniment de totes les mesures previstes en el diferents
decrets de la Presidència de la Diputació en relació al COVID-19 i de pròrroga
de les mateixes

Per tot això, RESOLC:
1.- Aixecar amb efectes 1 de juny de 2020 la suspensió de tots els termes i
terminis per a la tramitació dels procediments administratius de la Diputació de
Tarragona i els seus organismes autònoms, establerta en el punt 8è del decret
de la Presidència núm. 2020 – 0000881, de 15 de març de 2020. A partir d’
aquesta data, els termes i terminis suspesos des del dia 14 de març es
reprenen en el seu còmput pel temps restant en el moment de la suspensió,
excepte en aquells casos que expressament s’hagi determinat per una norma
amb rang de llei el seu reinici.
2.- Aixecar amb efectes 4 de juny de 2020 la suspensió dels terminis de
prescripció i caducitat de drets i accions.
3.- Deixar sense efecte el punt 7è del decret de la Presidència núm. 2020 –
0000881, de 15 de març de 2020, i establir amb efectes 1 de juny de 2020 l’
atenció directa i presencial al públic a l’oficina de Registre General del Palau de
la Diputació (Passeig de Sant Antoni, 100, de Tarragona), prèvia concertació
de cita a través del telèfon o del correu electrònic. En funció de les necessitats
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del servei, es podran obrir les oficines de Registre General de l’edifici Síntesi
(carrer d’Higini Anglès, 5, de Tarragona) i del Palau Climent (carrer Montcada,
32, de Tortosa) per a l’atenció presencial amb cita prèvia.
4.- Notificar aquesta resolució als caps d’àrea i directors dels organismes
autònoms.
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5.- Publicar aquesta resolució al tauler d’anuncis electrònic de la Diputació i
ordenar la seva difusió a través del web corporatiu i de la IntraDT.

La presidenta
Noemí Llauradó i Sans
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