
Direcció General d'Administració Local

REALITZACIÓ DE SESSIONS D'ÒRGANS COL·LEGIATS EN LES ENTITATS LOCALS
DURANT LA SITUACIÓ D'ESTAT D'ALARMA

Amb motiu de l'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l'estat d'alarma amb motiu de la crisi sanitària derivada del virus  COVID-19 s'ha
suscitat  el  dubte  sobre  com  conciliar  la  situació  derivada  d'aquest  amb  el  dret  a  la
participació política regulat en l'article 23 de la Constitució de 1978.

Sense  perjudici  de  la  suspensió  de  tots  els  terminis  i  termes  establida  en  la
Disposició Addicional Tercera del citat Reial decret, la modificació del mateix regulada en
l'RD 465/2020 sí que permet a les entitats del sector públic “acordar motivadament la
continuació  d'aquells  procediments  administratius  que  vinguen  referits  a  situacions
estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguen indispensables
per  a  la  protecció  de  l'interés  general  o  per  al  funcionament  bàsic  dels  serveis.”

A aquest efecte, quan se celebren sessions dels òrgans de govern locals durant la
vigent situació d'alarma, es recomana l'ús dels mitjans telemàtics habilitats a aquest efecte
per  al  supòsit  d'entitats  que així  ho tinguen regulat  en els  seus  respectius  Reglaments
Orgànics tant per a la celebració de sessions, com per a les convocatòries i posada a la
disposició dels regidors de la documentació d'aquests òrgans.

En  les  Entitats  locals  que  manquen  d'aquesta  previsió  en  els  seus  reglaments
orgànics,  podrà  presentar-se  una  proposta  d'acord  o  moció  consensuada  entre  els
portaveus de les diferents formacions representades en el Ple per a celebrar les sessions i
exercir el vot telemàtic de forma no presencial respecte d'aquells membres corporatius que
no puguen assistir a les sessions. Tot això per a garantir el dret a la participació política de
l'article 23 de la Constitució i amb caràcter excepcional mentre estiga vigent la situació
d'emergència  sanitària  i  de  conformitat  amb el  que es  disposa en la  Llei  40/2015,  d'1
d'octubre  de  Règim  Jurídic  del  Sector  Públic  (articles  15  a  18).  Així  mateix,  aquestes
previsions  estaran  condicionades  a  l'existència  de  mitjans  tècnics  suficients,  hauran
d'assegurar la participació i l'emissió del vot i respectar el que es disposa en l'article 17.2 de
l'esmentada Llei 40/2015.

En anàlegs termes a la present nota s'ha manifestat també el Ministeri de Política
Territorial i Funció Pública en data 21 de març de 2020.


