FAQ COOPERACIÓ/COVID-19
LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ CONTINUA OPERATIVA
La Direcció General ja té l’equip reincorporat a la feina presencial. No obstant això, en
aplicació dels protocols de prevenció de riscs laborals per fer front a l’exposició al SARSCoV-2, es continua donant prioritat al funcionament exterior amb sistemes telemàtics (reunions per
videoconferència, telèfon i correu electrònic).
En cas que considereu imprescindible fer una reunió presencial, us demanam que ho
sol·liciteu prèviament per correu electrònic, per poder programar les mesures de protecció
adients.
Continuen oberts:
• Les vies telefòniques, cada dia, de 9.00 a 14.00 h: 971 17 72 00.
• El registre electrònic i el registre presencial de la plaça de la Drassana, cada dia, de
9.00 a 14.00 h.
QUINA ÉS LA SITUACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA AMB EL DARRER REIAL DECRET 537/2020?
Com sabeu, arran de l'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració
de l’estat d’alarma (BOE núm. 67, de 14/3/2020), el Govern de l'Estat va decretar la
suspensió de les actuacions i dels terminis processals en totes les jurisdiccions, és a dir,
via judicial (disposició addicional segona de l’RD), la suspensió dels terminis administratius
(disposició addicional tercera de l’RD) i la suspensió dels terminis de caducitat i prescripció
(disposició addicional quarta de l’RD).
En data 23 de maig de 2020, mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig (BOIB núm.
145), es prorrogà l’estat d’alarma.
Aquest darrer Reial decret estableix que, per aconseguir l’avançament del Pla de
Desescalada, amb la consegüent reactivació de l’activitat econòmica, de la mobilitat i de
les necessitats dels ciutadans d’accedir als serveis, tant públics com privats, es fa
necessari facilitar el desenvolupament normal dels procediments administratius i judicials.
Per això, l’article 9 disposa l’aixecament de la suspensió dels terminis administratius i estableix,
amb efecte des del dia 1 de juny de 2020, la derogació de la disposició addicional tercera
del Reial decret 463/2020.
D’aquesta manera, i en el cas concret dels procediments que tramita la Direcció General
de Cooperació, es reprèn el còmput dels terminis des del mateix dia 1 de juny de 2020. Això
significa que des d’aquest mateix dia es computaran els dies que faltaven per complir els
terminis corresponents quan varen quedar suspesos el 14 de març de 2020.
Posem com a exemple el cas d’un requeriment notificat el 10 de març de 2020 i mitjançant
el qual es donen deu dies hàbils per dur-lo a terme: l’11 de març s’inicià el termini, que va
quedar suspès el 14 de març, per la qual cosa únicament varen transcórrer tres dies
hàbils. Així, els set dies hàbils restants començarien a computar des del mateix dia 1 de
juny, i el termini finalitzaria el 9 de juny de 2020.
QUÈ PASSA AMB LES CONVOCATÒRIES DE 2020?
Convocatòria de postemergències

La convocatòria es publicà en el BOIB núm. 31, de 12 de març de 2020, i en la posterior
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 19 de març de 2020 se’n va
suspendre temporalment la presentació de projectes fins que finalitzàs l’estat d’alarma.
Davant l’aixecament de la suspensió dels terminis administratius, una nova resolució
permet presentar projectes de postemergència partir del dia 1 de juny de 2020:
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4109789
Convocatòria de cooperació al desenvolupament
La convocatòria es publicà en el BOIB núm. 36, de 17 de març de 2020: https://www.caib.es/

seucaib/ca/tramites/tramite/4112315
El termini de vint dies hàbils per a la presentació de projectes finalitza el 29 de juny de 2020
(inclòs).
AL WEB DE LA DIRECCIÓ GENERAL HI HA TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
Al web de la DG de Cooperació (www.dgcooper.caib.es) hi trobareu l'apartat de
“Convocatòries de subvencions”, on apareix tota la informació i la documentació que
necessitareu per emplenar el projecte: convocatòria de subvencions, sol·licitud, formularis,
pressuposts i declaracions.
Així mateix, al web també hi podeu trobar el Pla Director de Cooperació 2020-2023. En
qualsevol cas, si teniu problemes d’accés o necessitau altres documents, ens els podeu
demanar i us els trametrem per via electrònica.
«L’ESTAT D’ALARMA HA GENERAT MODIFICACIONS AL NOSTRE PROJECTE»
Tal com ja preveu el Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a
l’exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional, en
l’article 25, es poden autoritzar modificacions substancials, que són:
•
•
•

Les modificacions que afecten aspectes bàsics com són els objectius, els resultats,
la població destinatària, la ubicació territorial o el soci local.
La creació de noves partides pressupostàries i les variacions entre partides que,
sense alterar la quantia total de l’ajut i del valor del programa, superin el 10 %
respecte del pressupost aprovat.
Les que suposin una ampliació del termini d’execució superior a tres mesos.

Si les modificacions no són substancials, “únicament estan condicionades al fet que les
entitats beneficiàries ho comuniquin a l’òrgan que concedeix les ajudes. En aquest cas, les
entitats poden compensar les variacions produïdes entre les distintes partides, i això no
implica la necessitat de modificar el contingut de la resolució de concessió de l’ajuda.”
Igualment, d’acord amb el Decret llei 8/2020, de 13 de maig, i l’article 5 del Decret llei
4/2020, de 20 de març, publicat en el BOIB núm. 40, de 21 de març de 2020
(https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11135), es poden acordar mesures excepcionals
per evitar que la situació creada per la COVID-19 provoqui perjudicis greus en els
interessos i els drets de la persona beneficiària, derivats de la impossibilitat de complir el
termini per a l’execució del projecte subvencionat, o d’executar-lo totalment, de manera
que aquestes situacions no es considerin incompliment, als efectes de reintegrament o
pèrdua del dret a la subvenció. Aquestes excepcions s’han d’acordar de manera individual
i motivada.
«LES PRÒRROGUES ESTABLERTES SERAN SUFICIENTS?»

El dia 1 de juny de 2020 els terminis administratius es tornen a posar en marxa. Recordau
que tot el temps que ha durat l'estat d'alarma, del dia 14 de març al dia 31 de maig, no es
comptabilitzarà. Això significa que a la data prevista de finalització del projecte s’ha de
sumar el període de temps (79 dies) que ha durat la suspensió dels terminis
administratius, sense que sigui necessari sol·licitar cap tipus de pròrroga.
El Decret 15/2018 preveu una primera pròrroga de tres mesos i, en casos excepcionals
(entre els quals es troba l’estat d’alarma), una segona pròrroga sense un termini
predeterminat (cada entitat pot sol·licitar una pròrroga adaptada, segons la situació
d’excepcionalitat en què es trobi el seu projecte).
«A L’HORA DE FER LA JUSTIFICACIÓ, PODEM PRESENTAR FACTURES EMESES DURANT EL
CONFINAMENT?»
Sí. En el cas que el vostre projecte hagi estat actiu durant aquest període, podeu presentar
les factures emeses durant el confinament previstes en el projecte.
«NO SABEM SI TENDREM TEMPS D’EXECUTAR ELS PROJECTES D’EpD DE 2019»
En els projectes d’EpD de 2019 condicionats al calendari escolar, pot passar que no es
puguin reprogramar algunes activitats, ja sigui per manca de disponibilitat del centre
educatiu o bé de l’entitat. Sempre que sigui possible, s’ha d’intentar programar una nova
data, encara que sigui a partir del mes de setembre. En cas que sigui inviable, l’entitat ho
ha de notificar a la Direcció General i s’estudiarà cada cas individualment.
«QUÈ PASSA SI ALTRES PAÏSOS CONTINUEN EN CONFINAMENT QUAN AQUÍ RECUPEREM LA
NORMALITAT?»
Si els països on executau els vostres projectes de cooperació continuen en confinament,
estudiarem individualment de quina manera us afecta això, per poder garantir la
continuïtat de cada projecte.
EN CAS DE QUALSEVOL ALTRE DUBTE, ENS TROBAREU DISPONIBLES A:
TEL. 971 17 72 00, ext. 69088
A/E cantich@dgcooperacio.caib.es

