
 

 

NOTA DAMUNT LA INCIDÈNCIA DE LES MESURES PREVENTIVES I DE CONTENCIÓ DERIVADES 
DE LA SITUACIÓ I EVOLUCIÓ  DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN ELS PROGRAMES DE 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ SOIB –VISIBLES, SOIB QUALIFICATS  I SOIB-DONA 

Per part del Govern de l’estat, mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, 
s’han  adoptat determinades mesures i recomanacions preventives i de contenció en relació 
amb la situació i evolució del coronavirus (COVID-19). 

Per part del Servei Públic d’Ocupació  de les Illes Balears (SOIB) s’estan gestionant programes 
de foment  de l’ocupació, mitjançant la contractació temporal de persones desocupades, que 
es poden veure afectats per les mesures adoptades de prevenció i contenció del COVID-19.  

Aquest programes son:  

- SOIB –VISIBLES 2019-2020. Convocatòria publicada al BOIB núm.  70 de 25 de maig 
de 2019 

- SOIB QUALIFICATS SECTOR PUBLIC/AJUNTAMENTS  2019-2020. Convocatòria 
publicada al BOIB núm.  159 de 20 de desembre de 2019 

- SOIB-DONA 2018-2020. Convocatòria publicada al BOIB núm. 38 de 27 de març de 
2018 

Pel que fa a l’àmbit de gestió del SOIB en relació amb aquests programes  s’hauran de tenir 
presents els següents criteris: 

- El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma, estableix 
a l’article 7 les limitacions de la llibertat de circulació de les persones, per la qual cosa 
durant la vigència de l’estat d’alarma les persones únicament podran circular per les 
vies d’ús públic per a la realització, entre d’altres activitats, del “desplaçament al lloc 
de treball per efectuar la prestació laboral, professional o empresarial” . No s’ha 
suspès, per tant, de manera general la realització d’activitats laborals i professionals, 
només en aquelles activitats afectades per les mesures de contenció establertes a 
l’article 10 en l’àmbit de l’activitat comercial, equipaments culturals, establiments i 
activitats recreatives, activitats d’hoteleria i restauració, y d’altres addicionals. 

- Sense perjudici de l’anterior, les entitats beneficiàries i promotores de projectes de 
foment de l’ocupació als programes abans referits, podran suspendre l’execució de les 
seves obres o serveis d’ interès social  en atenció a les particulars circumstàncies que 
es poguessin donar en el seu àmbit de competència en relació a les mesures de 
prevenció i contenció relacionades amb el coronavirus (COVID-19). L’entitat haurà de 
comunicar per escrit al SOIB l’adopció d’aquestes mesures. 

- Cas que es suspengués l’ execució  de l’obra o servei, segons l’indicat al punt anterior, 
això no provocaria la suspensió dels contractes temporals formalitzats amb les 
persones desocupades participants en aquests programes, per la qual cosa aquests 
contractes seguirien en vigor, així com la corresponent obligació de retribució. Els 
costos salarials ocasionats durant el període de suspensió de l’execució de l’obra o 



 

servei mantindran el seu caràcter subvencionable amb càrrec a les subvencions 
concedides. 

- En el supòsit que no es pogués finalitzar  l’execució de les obres o serveis degut als 
períodes de suspensió que s’haguessin pogut aplicar, això no es considerarà 
incompliment de les condicions de concessió i no afectarà a les subvencions 
concedides, en funció dels costos efectivament justificats. 

- En tot cas, el que es recull als punts anteriors no implicarà un increment de les 
subvencions concedides. 

- Respecte a les obres o serveis que no s’haguessin pogut finalitzar en el cas que es 
produís la suspensió de l’execució, per part del SOIB es permetrà , a elecció de 
l’entitat, la continuïtat o finalització dels mateixos, en els marc dels respectius 
procediments de concessió de futures subvencions.     


