*Darrera actualització: 6 d’abril de 2020

Suspensió dels terminis administratius
Us informem que, d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen termes i
s’interrompen els terminis previstos per a la tramitació dels procediments de les
entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en
què perdi vigència el Reial decret esmentat o, si s’escau, les seves pròrrogues.
Podeu consultar la norma en l’enllaç següent:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
D’acord amb la disposició addicional esmentada, queden exceptuats de la
suspensió de terminis els supòsits següents:
― Els procediments en què l’òrgan competent acordi, mitjançant resolució
motivada, les mesures d’ordenació i instrucció estrictament necessàries per evitar
perjudicis greus en els drets i interessos de les persones interessades en el
procediment i sempre que aquestes manifestin la seva conformitat, o quan les
persones interessades manifestin la seva conformitat amb el fet que el termini no
quedi suspès.
―Els procediments administratius la continuació dels quals acordin
motivadament les entitats del sector públic per referir-se a situacions vinculades
estretament als fets justificatius de l’estat d’alarma, o que siguin indispensables
per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.
― Els terminis tributaris, subjectes a normativa especial, i en particular, els
terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.
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Procediments exceptuats de la suspensió de terminis administratius
― Expedients de regulació de l’ocupació:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1828439&coduo=40&lang=ca
Procediment exceptuat de la suspensió dels terminis administratius de
conformitat amb la disposició addicional novena del Reial decret llei 8/2020, de 17
de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i
social del COVID-19
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf)
― Convocatòria extraordinària per a l’any 2020 d’ajuts a la micro, petita i
mitjana empresa amb activitat a les Illes Balears per cobrir els interessos i el
cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament de liquiditat per
mitigar el possible impacte de l'escenari de contenció reforçada del Reial
decret 463/2020, de 14 de març:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4124099
Procediment exceptuat de la suspensió de terminis administratius de conformitat
amb el que disposa l'article 9.2 del Decret llei 4/2020, de 20 de març, pel qual
s'estableixen mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts
educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments
administratius i pressuposts per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID19 (http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11135/633385/decret-llei-4-2020-de-20-demarc-pel-qual-s-establ)
― Renda social garantida per l’especial situació d’emergència COVID-19:
http://www.caib.es/sites/rendasocialgarantida/ca/informacia_a_la_ciutadania/
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4134417&coduo=3349&lang=ca

D’acord amb les mesures extraordinàries aprovades pel Decret Llei 6/2020, d’1
d’abril de 2020, durant l’Estat d’Alarma les persones residents a les Illes Balears en
situació de vulnerabilitat econòmica podran tramitar, una renda social garantida
de caràcter extraordinari, per l’import que correspongui d’acord amb el barem de
renda social garantida vigent, amb una vigència inicial de 2 mesos, des de dia 1
d’abril de 2020, prorrogables.
(http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11146/633508/decret-llei-6-2020-d-1-d-abrilpel-qual-s-establei)
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― Procediments de concessió de subvencions del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
D’acord amb la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera
de les Illes Balears (FOGAIBA) d’1 d’abril de 2020 (BOIB de 4 d’abril), per raons
d'interès general, es reprenen tots els procediments per sol·licitar i concedir
subvencions gestionats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears (FOGAIBA) que estiguessin en tramitació amb data 14 de març de 2020 o
que s'hagin iniciat o s'hagin d'iniciar posteriorment a la data esmentada.
(http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11147/633520/resolucio-de-la-presidenta-delfons-de-garantia-ag)

Us mantindrem informats de les mesures que es vagin adoptant al respecte
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