Darrera actualització: 26 de maig 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, entre d’altres, 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

― Procediments exceptuats 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-20203824.pdf):
* Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) derivats del
COVID-19:
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1535915/
* Expedients de regulació temporal de l'ocupació (ERTO) per causes
productives:
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1536012/
* Comunicació a l'autoritat laboral de la decisió empresarial per a la
suspensió de contractes i/o reducció de jornada per causes productives
generades o relacionades amb el COVID-19
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4207209

― Procediments exceptuats de la suspensió de terminis administratius de
conformitat amb el que disposa el 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):
* 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
- Sol·licitud de l’informe sectorial complementari a realitzar pel
FOGAIBA per a la gestió d’ajudes a la micro, petita i mitjana
empresa agrària i pesquera:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4207935
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* Convocatòria d’urgència de subvencions per donar suport a la
projecció de les ARTS VISUALS de les Illes Balears fins al 20 d’abril de 2020:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4156824
*Convocatòria d’urgència de subvencions per donar suport a les
activitats de projecció de les ARTS ESCÈNIQUES de les Illes Balears fins al 20
d’abril de 2020 i donar suport a les activitats desenvolupades durant l’any
2019:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4156794
*Convocatòria d’urgència de subvencions per donar suport a activitats
de projecció de la LITERATURA, el pensament, el còmic i la il·lustració de les
Illes Balears fins al 20 d’abril de 2020 i donar suport a les activitats
desenvolupades durant l’any 2019:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4156858
*Convocatòria d’urgència de subvencions per donar suport a activitats
de projecció de la MÚSICA i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes
Balears fins al 20 d’abril de 2020 i donar suport a les activitats
desenvolupades durant l’any 2019 :
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4156540
* Convocatòria d'urgència de subvencions per donar suport a
l'intercanvi entre les Illes Balears i a la projecció exterior de projectes
audiovisuals des de l'1 de desembre de 2019 fins al 20 d'abril de 2020:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/personas/tramites/tramite/4158721
*Implantació o ampliació dels programes de millora de l’aprenentatge
i del rendiment (PMAR) als centres d’educació secundària obligatòria
sostinguts amb fons públics, que no disposin d’autorització, dins del període
de l’estat d’alarma derivada de l’emergència sanitària provocada pel COVID19:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11157/633757/resolucio-del-conseller-deducacio-universitat-i-r
*Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter
d'interinitat, places vacants del CFT, escala d'arxius,museus, biblioteques i
documentació, de l'Administració especial de la CAIB,a l'illa d'Eivissa
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4185276
*Convocatòria borsa extraordinària per a cobrir, amb caràcter
d'interinitat, places vacants del CFS, escala d'arxius, museus, biblioteques i
documentació,de l'Administració especial de la CAIB, a l'illa de Menorca
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4185335
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*Establiment, renovació o modificació de concerts educatius per a la
prestació del servei públic de l'educació a les Illes Balears curs 2020-2021
[educació concertada]
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4055813
*Programes de formació dual i formació amb compromís de
contractació: Mitjançant la Resolució de 24 d'abril de 2020, del conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB), s'estableixen nous terminis d’execució dels programes de formació
dual i formació amb compromís de contractació després de la suspensió de les
accions formatives a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11168/633887/resolucio-de-24-d-abril-de-2020del-conseller-de-m:
- Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Sectors Estratègics 2020-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3861296/
- Convocatòria de subvencions per al Programa SOIB Ocupació i Formació per a
2019 (projectes mixts d'ocupació i formació)
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3875169/
- Convocatòria de subvencions SOIB Formació DUAL Vulnerables per al període
2020-2023 https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3875389/
- Convocatòria de subvencions per a 2018 Programa SOIB Formació amb
Compromís de Contractació
https://www.caib.es/seucaib/es/200/persones/tramites/tramite/3482087/
* Procediment per a l'accés a una destinació per als professors religió
catòlica curs 2020-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4216122
― D’acord amb la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 de
maig de 2020 per la qual s’aprova l’aixecament de la suspensió dels terminis
d’inscripció i les noves dates de realització de la prova lliure adreçada a les
persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller, i de les proves
lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el
títol de graduat en educació secundària obligatòria, a la comunitat autònoma de
les Illes Balears
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11181/634166/resolucio-del-conseller-deducacio-universitat-i-r:
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* Prova lliure de batxillerat per a persones majors de 20 anys
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4100010
― Diferents procediments de la Direcció General de Formació Professional i
Ensenyaments Artístics Superiors mitjançant la Resolució del conseller d’Educació,
Universitat i Recerca de 5 de maig de 2020:
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11170/633928/resolucio-del-conseller-deducacio-universitat-i-r :
*Convocatòries de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de
tècnic superior de formació professional del sistema educatiu
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4072695
*Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de
formació professional del sistema educatiu
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4068761
*Convocatòria de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior
de formació professional del sistema educatiu
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4068956
*Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de MÚSICA per al
curs 2020-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4212062
*Prova específica d'accés als estudis superiors de MÚSICA per al curs
2020-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4211920
*Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors de DISSENY per al
curs 2020-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4212380
*Prova específica d'accés als estudis superiors de DISSENY per al curs
2020-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4212185
*Procés d'admissió i matrícula als estudis superiors d'ART DRAMÀTIC
per al curs 2020-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4210146
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*Prova específica d'accés als estudis superiors d'ART DRAMÀTIC per al
curs 2020-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4210089
― D’acord amb la resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 5 de
maig de 2020, a proposta de la directora general de Política Lingüística:
(https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11179/634074/resolucio-de-la-directorageneral-de-politica-ling)
*Proves de llengua catalana de gener de 2020
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3977604
― D’acord amb la resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, a
proposta de la directora general de Personal Docent, per la qual es deixa sense
efecte la suspensió del termini per presentar les sol·licituds d’actualització de
requisits i mèrits i per presentar les sol·licitud de participació en la convocatòria
pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents,
s’estableixen les noves dates de presentació de sol·licituds i es deixa sense efecte
la possibilitat de formalitzar-les de forma presencial
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11183/634238/resolucio-del-conseller-deducacio-universitat-i-r
* Continuació procediment Convocatòria comissió de serveis per al
curs 2020-2021 a centres públics d'ensenyaments no universitaris
dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4218620
* Prova d'accés al cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments
esportius de règim especial
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4216858
* Prova d'accés al cicle superior/nivell III del grau superior dels
ensenyaments esportius de règim especial
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4217136
*Convocatòria proves lliures de certificació de nivell d'idiomes de les
EOI per a l'any 2020
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4057554
― D’acord amb la resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de dia 21 de maig per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió
i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021
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https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11192/634432/resolucio-del-director-generalde-planificacio-ord
― D’acord amb la resolució de la presidenta de l’Institut d’Indústries Culturals de
les Illes Balears (ICIB) de 18 de maig de 2020, a proposta de la directora gerent de
l’ICIB, d’aixecament de la suspensió dels terminis en els procediments per cobrir,
en règim de personal laboral interí, les places d’auxiliar administratiu i de
coordinador de l’àrea audiovisual i digital de l’ICIB, aprovats mitjançant les
resolucions de la presidenta de l’ICIB de 10 i 13 de gener de 2020
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11189/634395/resolucio-de-lapresidenta-de-l-institut-d-industr
― D’acord amb la resolució del Director Gerent de l'Hospital Universitari Són
Llàtzer de 19 de maig de 2020 per la qual es reprèn la interrupció del termini de
presentació de sol·licituds de la convocatòria per a la provisió, pel procediment de
lliure designació, del lloc de treball de cap de Servei de Traumatologia i Cirurgia
Ortopèdica
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11192/634443/resolucio-del-director-gerentde-l-hospital-univer

― Procediments exceptuats de la suspensió de terminis administratius
d’acord amb les mesures socials urgents per pal·liar els efectes de la situació
creada per la COVID-19 aprovades pel Decret Llei 6/2020, d’1 d’abril de 2020
(http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11146/633508/decret-llei-6-2020-d-1-d-abrilpel-qual-s-establei):
* Renda social garantida per l’especial situació d’emergència COVID-19:
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/sites/rendasocialgarantida/ca/informacia_a_la_ciutadania/
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4134417&coduo=3349&lang=ca
* Ajudes autonòmiques per al lloguer d’habitatges durant l’any 2018:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4046318
La tramitació, la concessió i el pagament de les ajudes autonòmiques per al
lloguer de l'any 2018 corresponents a la convocatòria aprovada per la Resolució
del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de desembre de 2019 (publicada en el
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BOIB núm. 175, de 31 de desembre de 2019) s'han de sotmetre al règim especial
previst en aquesta Resolució:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11158/633794/resolucio-del-conseller-demobilitat-i-habitatge-p
* Ajudes de l'any 2019 per al lloguer d'habitatges, en el marc del Reial
decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge
2018-2021
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3880010
La tramitació, la concessió i el pagament de les ajudes per al lloguer de l'any 2019
corresponents a la convocatòria aprovada per la Resolució del conseller de
Mobilitat i Habitatge de 2 de setembre de 2019 (publicada en el BOIB núm. 121,
de 3 de setembre de 2019) s'han de sotmetre al règim especial previst en aquesta
Resolució:
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11160/633823/resolucio-del-conseller-demobilitat-i-habitatge-p

― 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)
*Ajudes per a la millora de la producció i la comercialització dels
productes de l'apicultura per a l'any 2020
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4204254
*Ajudes per a garantir la comercialització de les captures pesqueres
durant la crisi provocada per la COVID-19
https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/4213653
― D’acord amb la resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’acorda la represa dels
procediments d'inscripció en els Registres Agraris de les Illes Balears, per raons
d'interès general i es dicten instruccions de gestió i funcionament en el marc de
l'afectació del COVID-19
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https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11186/634249/resolucio-de-la-presidenta-delfons-de-garantia-ag
― D’acord amb la resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual es
convoca el procediment de proveïment per concurs de mèrits del lloc de treball de
cap de la Secció de Recolzament (FGB050103 L0254000H) adscrit al Servei d’Ajudes
Directes de la PAC del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA)
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11189/634380/resolucio-del-director-gerentdel-fogaiba-per-la-q
― D’acord amb la resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per
a la cooperació entre agents per desenvolupar cadenes curtes de comercialització
mitjançant accions de promoció per a l’any 2020
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11189/634364/resolucio-de-la-presidenta-delfons-de-garantia-ag
― D’acord amb la resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l’any 2020,
subvencions per a la cooperació entre agents per crear i desenvolupar cadenes
curtes de comercialització amb venda domiciliària
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11189/634387/resolucio-de-la-presidenta-delfons-de-garantia-ag
― D’acord amb la resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes per a
mantenir el sector làctic davant la crisi provocada per la COVID-19
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11189/634367/resolucio-de-la-presidenta-delfons-de-garantia-ag

― Procediments exceptuats de la suspensió de terminis administratius de
conformitat amb el que disposa el Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual
s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de
l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 (https://www.caib.es/eboibfront/ca/
2020/11174/634001/decret-llei-7-2020-de-8-de-maig-pel-qual-s-estable)
*Procés d'adscripció a Batxillerat 2020-2021. Autenticat
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4156358
*Procés d'adscripció a Batxillerat 2020-2021. Tràmit sense signatura
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4208154
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*Procés d'adscripció a EP, ESO i ed. especial 2020-2021. Tràmit
autenticat
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4117294
*Procés d'adscripció a EP, ESO i ed. especial 2020-2021. Tràmit Sense
signatura
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4207979
*Procés d'admissió 0-3 anys. Tràmit sense signatura
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4209506

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