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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

11351

Decret 61/2016, de 7 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 99/2015, de 18 de desembre, pel qual es
fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2016 a l’efecte del còmput administratiu, a fi
d’adaptar-lo a l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques

Mitjançant el Decret 99/2015, de 18 de desembre, es va fixar el calendari de dies inhàbils per a l’any 2016 a l’efecte del còmput de terminis
administratius, d’acord amb el que disposava l’article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix en l’article 30.7 que
l’Administració de les comunitats autònomes, amb subjecció al calendari laboral oficial, ha de fixar, en el seu àmbit respectiu, el calendari de
dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis.
D’altra banda, com a novetat, d’acord amb l’article 30.2 de la Llei 39/2015, del còmput de dies hàbils se n’han d’excloure els dissabtes.
Atès que de conformitat amb la disposició final setena de la Llei 39/2015 aquesta Llei va entrar en vigor el dia 2 d’octubre de 2016, és
necessari modificar el Decret 99/2015, de 18 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2016 a l’efecte del còmput
administratiu, amb la finalitat de considerar els dissabtes com a dies inhàbils a l’hora de computar terminis.
Finalment, d’acord amb l’article 30.8 de la Llei 39/2015, la declaració d’un dia com a hàbil o inhàbil als efectes de còmput de terminis no
determina per si mateixa el funcionament dels centres de treball de les administracions públiques, l’organització del temps de treball o el
règim de jornada i horaris d’aquestes administracions.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/128/962183

Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 7 d’octubre de 2016,
DECRET
Article únic
S’afegeix la lletra c) a l’article únic del Decret 99/2015, de 18 de desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2016 a
l’efecte del còmput de terminis administratius, la qual tindrà la redacció següent:
c) A partir del dia 2 d’octubre de 2016 són inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears els dissabtes,
d’acord amb l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Disposició final
Publicació i vigència
Aquest Decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i té efectes des del dia 2 d’octubre
de 2016.

Palma, 7 d’octubre de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí
Per suplència (art. 1 del Decret 10/2015, de 2 de juliol, de la presidenta
de les Illes Balears)

La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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