P-2703300-J
Praza da Galeguidade, 4 – 27836. Muras (Lugo)
Tfno: 982 500001/12. Fax: 982 500063

Vista a Resolución do 20 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se
ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de alarma
declarado polo Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, que no seu apartado décimo di:
Décimo. Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, derrogarase a disposición adicional
terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, relativa á suspensión de prazos
administrativos. Desde esa mesma data, o cómputo dos prazos que fosen suspendidos
renovarase, ou se reiniciará, se así se previu nunha norma con rango de lei aprobada
durante a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas.
Vistos os procedementos administrativos existentes e paralizados polo estado de alarma.
En virtude das atribucións que me confire o artigo 21 da Lei 7/1985 de 2 de abril
reguladora das bases de réxime local, sendo competencia de Alcaldía,
RESOLVO:
PRIMEIRO.- REANUDAR dende o 1 de xuño de 2020 todos os procedementos
administrativos paralizados.
SEGUNDO.- Dar conta ao Pleno da corporación na seguinte sesión que se celebre en
cumprimento do establecido no artigo 42 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento do Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais.
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Suspensión de prazos administrativos.
1. Suspéndense termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos procedementos
das entidades do sector público. O cómputo dos prazos renovarase no momento en que
perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.
2. A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicarase a todo o sector público
definido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
3. Non obstante o anterior, o órgano competente poderá acordar, mediante resolución
motivada, as medidas de ordenación e instrución estritamente necesarias para evitar
prexuízos graves nos dereitos e intereses do interesado no procedemento e sempre que
este manifeste a súa conformidade, ou cando o interesado manifeste a súa conformidade
con que non se suspenda o prazo.
4. A presente disposición non afectará os procedementos e resolucións aos que fai
referencia o apartado primeiro, cando estes veñan referidos a situacións estreitamente
vinculadas aos feitos xustificativos do estado de alarma.
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Visto o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma
para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que na súa
Disposición adicional terceira estableceu a suspensión dos prazos administrativos.
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DECRETO

En Muras, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. Alcalde D.
Manuel Requeijo Arnejo, do que eu, Dª. Silvia Lamelas Soto, como Secretaria, dou fe.
(Asinado aos efectos do artigo 3 do RD 128/2018)

