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Comunicat envers la interpretació dels 

terminis substantius i la seva presentació en 

dia inhàbil 

Envers la interpretació de la sentència 287/2020, de 20 de novembre, dictada 

per la Secció Quarta del Civil de l'Audiència Provincial de Saragossa, en el sentit 

d’allò establert en el seu Fonament de Dret Tercer que: "Ara no hi ha problema 

material perquè el còmput del termini substantiu es faci de forma autònoma 

respecte a el processal, i això perquè no hi ha ara dificultat material en la 

presentació d'escrits en qualsevol hora i dia, i que aquesta presentació tingui els 

efectes que hagin de tenir en l'ordre substantiu. Sense perjudici que la 

presentació en un moment inhàbil, des d'una consideració purament processal, 

es tingui per efectuada el primer dia i hora hàbil següent. En definitiva, si la part 

ho pot presentar telemàticament encara que sigui en temps processalment 

inhàbil deu així presentar-ho si vol respectar el termini substantiu ". 

El nostre Col·legi considera que, en el sentit contrari a l'adoptat per l'Audiència 

Saragossa, el Tribunal Suprem, en la seva  Sentència núm 538/2011, d'11 de juliol 

de 2011, ha assenyalat de forma reiterada que l'acció judicial que posa en 

moviment el dret es materialitza a través de la presentació d'una demanda, que 

és un acte processal subjecte a normativa processal, que dóna lloc amb la seva 

admissió a la iniciació del procés, i consegüent litispendència (article 410 de la 

LEC) en el qual ha de ventilar necessàriament el dret davant de qui ho nega. 

En el mateix sentit, la Sentència núm  386/2021, de 18 de març de 2021, 

determina que “qualsevol que sigui la naturalesa que haguem atribuir al termini 

d'interposició de recurs contenciós administratiu, substantiva o processal, durant 

el mes d'agost no correrà el termini per interposar el recurs contenciós 

administratiu (deixant fora de perill el procediment per a la protecció dels drets 

fonamentals).” 
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En tot cas, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers (ICAVOR) defensa que cal 

garantir el dret a la tutela judicial efectiva i els drets dels advocats i les 

advocades en relació amb el descans, la conciliació familiar i la desconnexió 

digital en la seva pràctica professional, sense que els avenços telemàtics puguin 

anar en detriment d’aquests. 

 

Granollers, 07 d’abril de 2021 

 

 


