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SUSPENSIÓN E REANUDACIÓN PRAZOS DISCIPLINA URBANÍSTICA
SUPOSTOS

NORMATIVA

SISTEMA DE CÓMPUTO
1.- O último día computado é o 13 de marzo.

PRAZOS,

O procedemento estivo suspendido 79 días naturais.

TERMOS E

Suspendidos: por D.A. 3ª do R.D.
463/2020, do 14 de marzo.

PROCEDEMENTOS
ADMINISTRATIVOS
SUSPENDIDOS.
(regra xeral)

Alzamento: Art. 9 R.D. 537/2020, do 22
de maio.

2.- Reanudación do prazo dende as 00 horas do 1 de xuño. Reanúdase o prazo restante seguindo o mesmo sistema de
cómputo (por horas, días hábiles, días naturais, meses ou anos)
3.- Observacións:
1.- Prazos en meses e anos.
a) A doutrina maioritaria e xurisprudencia consideran que o prazo pendente compútase en días naturais. STS
21/01/2016.
1.- Último día computable: 13 marzo.
O prazo estivo suspendido 82 días naturais.

CADUCIDADE E

Suspendidos: D.A. 4ª do
463/2020, do 14 de marzo.

R.D.

PRESCRICIÓN DE
ACCIÓNS E DEREITOS

Alzamento: Art. 10 R.D. 537/2020, do
22 de maio

2.- Reanudación do prazo dende as 00 horas do 4 de xuño.
Reanúdase o prazo de prescrición da infracción e o prazo da caducidade da acción para o inicio do expediente de
reposición da legalidade.
Reanúdase o prazo da prescrición da acción executiva para exixir a reposición da legalidade urbanística.

a)
b)

INTERPOSICIÓN DE

Suspendidos: por D.A.
463/2020, do 14 marzo.

3ª

R.D.

As obrigas nacidas con anterioridade ao 7 de outubro de 2015, prescribirán o 28 de decembro de 2020 (7/10/20 +
82 días naturais).
As obrigas nacidas a partir do 7 de outubro de 2015 prescribirán aos 5 anos, aos que deberá sumarse 82 días
naturais.

1.- REINICIO de prazo. Dende as 00 horas do 1 de xuño volvese contar o prazo por completo.

RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
(actos desfavorables ou de
gravame)

O prazo para interpor o recurso administrativo de reposición é dun mes. O primeiro día é o día 1 de xuño e o prazo remata
Reinicio: D.A. 8ª R.D.L. 11/2020, do 31 o día 30 de xuño.
de marzo Art. 9 RD 537/2020, do 22
de maio.
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