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REANUDACIÓN DO PRAZO ADMINISTRATIVO DE DOUS ANOS ESTABLECIDO NA DISPOSICION
TRANSITORIA SEGUNDA DA LEI 6/2017, DO 12 DE DECEMBRO, DE PORTOS DE GALICIA,
PARA SOLICITAR A AMPLIACIÓN DO PRAZO DE CONCESIÓNS PORTUARIAS ANTERIORES ÁO
RDLei 8/2014, DO 4 DE XULLO.
Primeiro.- A Disposición transitoria segunda da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de
Galicia (en adiante D. Trª. 2ª L 6/2017), establece a posibilidade de Ampliación do prazo das
concesións portuarias outorgadas pola Comunidade Autónoma de Galicia con anterioridade á
entrada en vigor do Real decreto lei 8/2014, do 4 de xullo, de aprobación de medidas urxentes para
o crecemento, a competitividade e a eficiencia.
Para ese efecto esta norma transitoria no seu apartado 4 dispón que os concesionarios interesados
en exercer a opción de prórroga ou ampliación do prazo de concesión de acordo co establecido
nesta disposición poderán facelo no prazo de dous anos desde a entrada en vigor da presente
disposición transitoria.
Segundo. - A Disposición adicional terceira. Suspensión de prazos administrativos, do RD 463/2020
do 14 de marzo (en adiante D. A. 3ª do RD 463/2020), que declara do estado de alarma establece
que se suspende e se interrompen os prazos para a tramitación dos procedementos das
Administracións Públicas, desde a súa data de entrada en vigor o 14 de marzo de 2020. Suspensión
que sorte efectos ata o momento en que perda vixencia o dito Real Decreto ou, no seu caso, as
prórrogas do mesmo.
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.
Cabe pois concluír que a finalidade do punto 1 da D. A. 3ª do RD 463/2020 é establecer que os
prazos dos procedementos aos que se refire quedan suspendidos no momento da declaración do
estado de alarma, e que se reanudan o seu cómputo polo tempo restante cando desapareza
devandito estado de alarma, inicial ou prorrogado, sen que en ningún caso tales prazos volvan
empezar a computarse polo prazo íntegro inicial; isto é non se reinician, por canto estase en
presenza de cargas para os interesados, e estes tiveron a facultade de cubrir o trámite de que se
tratase antes da declaración do estado de alarma, e eses días que deixaron pasar non se recuperan
xa, sen prexuízo de que, cando acabara o devandito estado de alarma, reábreselles a posibilidade
de cubrir o trámite no tempo que lles resta antes da expiración do prazo.
Dentro dos termos prazos que se suspenden pola D. A. 3ª do RD 463/2020 son tamén aqueles que
se conceden aos interesados para a realización dos trámites que lles incumben, como por exemplo,
para a presentación e mellora de solicitudes, formulación de alegacións, achega de documentos, etc..
Terceiro.- No Boletín Oficial do Estado núm. 145 do Sábado 23 de maio de 2020, publicouse a
Resolución do 20 de maio, do Congreso dous Deputados, pola que se ordena a publicación do
Acordo de autorización dá prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020,
do 14 de marzo.
No apartado décimo do dito Acordo establecese respecto dos prazos administrativos que, con
efectos desde o 1 de xuño de 2020, derrogarase a D. A. 3ª do RD 463/2020, relativa á suspensión
de prazos administrativos. Desde esa mesma data, o cómputo dos prazos que fosen suspendidos
reanudarase, 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.
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Cuarto.- O apartado 4 da devandita D. Trª. 2ª L 6/2017, en canto que norma transitoria fixa un prazo
para presentar a solicitude de ampliación nela regulada, o que significa que nese prazo de dous
anos, dita solicitude pode presentarse en calquera dos días que conforman devandito prazo.
En relación a ese prazo e procedemento de solicitudes de ampliación de prazo de concesións, Portos
de Galicia, non resolveu aplicar ningunha das excepcións que a arriba D. A. 3ª do RD
463/2020habilitou para a continuación dos termos e prazos dos distintos procedementos
administrativos.
Quinto. - Por tanto, o dito prazo de 2 anos da D. Trª. 2ª L 6/2017relativa á ampliación de prazo de
concesións portuarias quedou suspendido na data do 14 de marzo de 2020 reanudándose o 01 de
xuño de 2020.
Este prazo computase de data a data, de xeito que o prazo inicial do 14/6/2018 ao 14/6/2020,
suspendeuse no intervalo que vai desde o 14/03/2020 ao 01/06/2020, data en que se reanudan os
prazos administrativos. Por tanto á data límite do 14/06/2020 fixado na dita D. Tª 2ª da Lei 6/2017
de Portos de Galicia, súmase o tempo de suspensión xa indicado.
Xa que logo, por ter sustento en Dereito o prazo de dous anos establecido no apartado 4 da
Disposición transitoria segunda da Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia rematará
o vindeiro 01 de setembro de 2020.
A PRESIDENTA
Susana Lenguas Gil
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ANEXO (cadro a título informativo)
Prazo inicial disp. Trª 2ª lei portos de Galicia

14/6/2018 + 2 años

14/6/2020

Suspensión de prazos por disp. Adic 3ª RD
alarma:
Reanudación do prazo polo tempo que restaba
do prazo inicial trala suspensión: 01/06/2020

14/03/2020 a 01/06/2020.

79 días

14/06/2020 + 79 días de plazo.

01/09/2020
fin de plazo.

