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RESOLUCIÓ del rector, relativa a l’aixecament de la suspensió de terminis
administratius

La disposició addicional tercera del 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 per la
COVID-19, va declarar suspesos els terminis administratius per a la tramitació de
procediments de les entitats del sector públic, i així es va recollir en la resolució del rector
de data 16 de març de 2020.
El Reial decret 537/2020, de 22 de maig publicat al BOE en data 23 de maig de 2020,
prorroga l’estat d’alarma fins al 7 de juny de 2020, i posa de manifest en la seva exposició
de motius que «el avance del Plan para la desescalada, con la consiguiente reactivación
de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de
acceder a los servicios, tanto públicos como privados, hace conveniente facilitar el normal
desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales». En aquest sentit, l’RD
deroga la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i aixeca,
amb efectes 1 de juny de 2020, la suspensió dels terminis administratius decretada (art. 9
de l’RD 537/2020), els quals reprenen el còmput des d’aquesta data o, si escau, es
reinicien. L’article 10 aixeca igualment la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat
de drets i accions amb efectes 4 de juny de 2020.

En conseqüència, fent ús de les atribucions que m’atorga la normativa vigent,

RESOLC:
Primer. Aixecar la suspensió del còmput dels terminis administratius, els quals es
reprenen, i en el cas dels recursos administratius, es reinicien, amb efectes a partir de l’1
de juny de 2020.
Segon. Facultar els òrgans competents per publicar, amb una nota informativa, els
terminis que resultin d’aquesta resolució en cada procediment.
Tercer. Facultar els òrgans competents per adaptar, si escau, les convocatòries en allò
que calgui a les exigències derivades de les limitacions de mobilitat.
Quart.- El còmput del terminis dels procediments de contractació es regeixen per la
legislació especifica de contractació administrativa i per la Instrucció de la direcció
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general de contractació pública sobre l’aixecament de suspensió de contractes, les
modificacions, la represa de terminis i les noves contractacions com a conseqüència de la
desescalada de les mesures derivades del covid-19.
Cinquè. Ordenar que es publiqui la present resolució a la seu electrònica de la Universitat
de Barcelona, al Portal de transparència i al web.
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