AJUNTAMENT DE BERGA

CIRCULAR DE SECRETARIA
Núm. Exp. Llib.: SEC _Expedients Secretaria 2020/3
Num. Exp. Gen.: 2020/520

Núm. 02/2020
ASSUMPTE: Reial Decret 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica el 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 derivada del COVID-19 (BOE núm. 67)
Atès l’art.158 del ROM de Berga (publicat en el BOPB de data 21 de maig de 2012),
que preveu que per a l’aplicació del previst en aquest Reglament, podran dictar-se
Circulars del secretari General, amb el vist plau de l’Alcalde o Alcaldessa
Antecedents de fet:
Atès que el 18 de març de 2020 s’ha publicat el Real Decret anteriorment esmentat, de
modificació del decret de declaració de l’estat d’alarma.
Atès la Circular de secretaria 1/2020 en què s’informava de l’entrada en vigor del
decret 463/2020, de declaració de l’estat d’alarma, en relació a la suspensió dels
terminis.
Per tot això s’informa:
PRIMER. Com a complement de la circular de secretaria 1/2020, s’ha de tenir en
compte la modificació del Reial decret 463/2020, de manera que es modifica l’apartat 4
d’aquest i s’afegeixen dos nous apartats 5 i 6 a la disposició tercera del mateix, amb la
redacció següent:
«4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor
del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos
justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección
del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.»
«5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace
referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos
administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la
Seguridad Social.»
«6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que
se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios,
sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la
presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.»
SEGON. NOTIFICAR la present Circular a tots/es regidors/res de l’equip de govern,
els serveis municipals, la Gerència del Patronat de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé
de Berga i a l’arxiver comarcal del Berguedà. I publicar-la al portal de transparència de
l’Ajuntament de Berga
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