
Comunicació sobre la interrupció de terminis decretada pel Govern. 

 

Comunicació sobre els terminis administratius de la AEI als beneficiaris i sol·licitants de les seues 
ajudes en relació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial decret 463/2020 de 14 de 
març  

En les últimes setmanes hem assistit a l'increment dels casos de COVID-19 a Espanya. En paral·lel 
ha augmentat la inquietud de beneficiaris i sol·licitants d'ajudes sobre els terminis administratius 
de les convocatòries de l'Agència Estatal d'investigació. 

El Reial decret 463/2020, de 14 de març declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 amb la finalitat de concentrar els recursos del Sector 
Públic en aquelles activitats essencials per al funcionament de l'Estat, al mateix temps que es 
preserva la integritat i salut dels empleats públics. 

Aquest Reial decret suspén els termes i interromp els terminis dels procediments administratius 
en curs, regulats de manera directa o indirecta per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, i el fa fins que cesse la seua vigència.   

En concret: 

  *   L'apartat primer de la Disposició addicional tercera disposa el següent: "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". 

   *   D'altra banda, la Disposició addicional quarta estableix la suspensió de terminis de 
prescripció i caducitat, disposant que "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". 

Els terminis administratius de l'Agència Estatal d'Investigació Durant el temps en què estiga en 
vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, se suspenen els termes i s'interrompen els 
terminis administratius dels actes i procediments derivats de les convocatòries d'ajudes 
gestionades per l'Agència Estatal d'Investigació. Una llista il·lustrativa, però no exhaustiva, dels 
terminis afectats inclou: 

• Les finestretes de justificació cientificotècnica de les ajudes. 
• Les finestretes de justificació econòmica de les ajudes. 
• Els terminis d'esmena, al·legació i recurs derivats de qualsevol  procés del cicle de vida 

de les ajudes. 
• Els terminis per a la sol·licitud de modificació de la resolució de concessió. 
• Els terminis de prescripció i caducitat de les ajudes. 

Els terminis per a l'emplenament d'aquests tràmits o el seu còmput, en el cas de la prescripció i 
caducitat, s'interrompran durant la vigència del Reial decret, tornant a córrer aquests terminis 
una vegada finalitzada aquesta. 

Aquesta suspensió de termes i interrupció de terminis es refereix tant a la tramitació dels 
procediments que ja estan en marxa com als que es pogueren iniciar en el futur durant el temps 
en què estiga en vigor el Reial decret. 



La suspensió dels termes i interrupció de terminis no impedeix que els beneficiaris o sol·licitants 
complisquen i realitzen l'actuació que els competeix. Així, les finestretes continuaran obertes i 
es podran continuar realitzant esmenes, al·legacions i recursos davant l'Agència Estatal 
d'Investigació fins i tot durant el període en què estiga en vigor el Reial decret. 

De manera general, el període d'execució de les ajudes en curs (data d'inici i data de fi) no es 
veurà afectat per aquesta situació. 

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, de conformitat amb el que es disposa en la disposició 
addicional tercera del Reial decret 463/2020, l'Agència Estatal d'Investigació podrà acordar en 
qualsevol fase del procediment les mesures d'ordenació i instrucció necessàries per a evitar 
perjudicis greus en els drets i interessos de l'interessat sempre que aquest manifeste la seua 
conformitat, o quan l'interessat manifeste la seua conformitat amb què no se suspenga el 
termini. 


