
 
 
 
COMUNICACIÓ DE SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRA TIU 
D’INSCRIPCIÓ/MODIFICACIÓ DE DADES DEL CENS D’ENTITA TS DE 
VOLUNTARIAT DE CATALUNYA; ARRAN L'ENTRADA EN VIGOR 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 SA NITÀRIA 
OCASIONADA PER LA COVID-19. 
 
Fets 
 
1. El dia 14 de març entra en vigor el Reial Decret 463/2010, 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. 
 
2. D'acord amb la Disposició Addicional 3ª. Suspensió dels terminis administratius del 
Reial Decret 463/2010, 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, s'estableix que es 
suspenen els terminis i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments 
de les entitats del sector públic. El còmput de terminis es reanudarà en el mateix 
moment en què perdin vigència el present reial decret, o en el seu cas, les pròrrogues 
del mateix. 
 
3. D’acord amb la nota del director del Gabinet Jurídic sobre l’aplicació de les 
disposicions addicionals tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel 
que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19 i, més concretament, pel que fa als procediments 
administratius iniciats de part. 
 
4. Atesa la situació la situació d'excepcionalitat per la crisi sanitària al nostre país. 
 
 
Comunico 
 
Per a aquelles sol·licituds presentades amb anterioritat a la declaració de l’Estat 
d’Alarma, i que actualment entén en tràmit; suspendre, mentre duri la situació de crisi 
sanitària i fins a l'aixecament de totes les mesures contingudes al Reial Decret 
463/2010, 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; la tramitació del procediment 
administratiu. Tanmateix el còmput dels terminis administratius es rehabilitarà en el 
moment en què perdin vigència el present reial decret o, en el seu cas, les seves 
pròrrogues. 
 
Per a aquelles sol·licituds presentades en els dies posteriors a la Declaració de l’Estat 
d’Alarma, i per extensió a llurs posteriors pròrrogues, el procediment administratiu està 
afectat per la suspensió de termes i terminis, així com, expressament la suspensió del 
tràmit d’esmena i millora de la sol·licitud.  
 
 
 
Barcelona, 6 de maig de 2020 
Servei de Promoció de l’Associacionisme i el Voluntariat 
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària 


