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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS
Núm. 9151
Correcció d’errades del Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es
regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al
servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears (BOIB
núm. 48, de 20 d’abril de 2002)
Advertides les errades existents en la publicació de la versió catalana del
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del
servei del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears,
publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 48, de 20 d’abril de 2002, es
procedeix a corregir aquestes errades d’acord amb el que disposa l’article 105.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

El conseller d’Hisenda i Pressuposts
Joan Mesquida i Ferrando

ANNEX VI: Dieta per delegacions oficials (art. 16)
Per dia sense pernoctar: 14,00 euros (2.329 pessetes)
Per dia que s’ha de pernoctar: 21,00 euros (3.494 pessetes)

ON DIU:
ANNEX I: Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora
del lloc de residència habitual i sense sortir fora de l’illa de residència (art. 9.1)
Dieta: 13,00 euros (2.163 pessetes)
ANNEX II: Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament fora de l’illa de residència (art.
9.2)
Dieta per desplaçament dintre del territori de l’estat espanyol: 26,14 euros
(4.349 pessetes)
Dieta per desplaçament fora del territori de l’estat espanyol: 48,08 euros
(8.000 pessetes)
ANNEX III: Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament dintre del territori de l’estat
espanyol (art. 10)
Dieta: 52,29 euros (8.700 pessetes)
ANNEX IV: Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament fora del territori de l’estat
espanyol (art. 11)
ZONA A
91,35 euros
(15.199 ptes.)

ZONA A
ALEMANYA
ANGOLA

ZONA B
81,00 euros
(13.477 ptes.)

ZONA C
72,00 euros
(11.980 ptes.)

ZONA D
63,00 euros
(10,482 ptes.)

ZONA C
ARÀBIA SAUDITA
BÒSNIA I
HERCEGOVINA
BÈLGICA
AUSTRÀLIA
COSTA D’IVORI
BRASIL
ÀUSTRIA
COSTA RICA
COLÒMBIA
CAMERUN
CROÀCIA
DINAMARCA
CANADÀ
EL SALVADOR
ESTATS UNITS
COREA
EQUADOR
FRANÇA
EGIPTE
ESLOVÀQUIA
ITÀLIA
EMIRATS ÀRABS FILIPINES
JAPÓ
ETIÒPIA
GHANA
LUXEMBURG
FINLÀNDIA
GRÈCIA
NORUEGA
GABON
HONDURES
PAÏSOS BAIXOS GUATEMALA
IRAN

ZONA D
ANDORRA

ZONA A
REGNE UNIT

ZONA C

ZONA D

IRAQ
JAMAICA
KÈNIA
MALÀISIA
MÈXIC

URUGUAI

RÚSSIA
SUÈCIA
SUÏSSA

ZONA B
ARGÈLIA
ARGENTINA

ZONA B
GUINEA
EQUATORIAL
HONG KONG
HONGRIA
IEMEN
ÍNDIA

INDONÈSIA
MOÇAMBIC
IRLANDA
NOVA ZELANDA
ISRAEL
PERÚ
IUGOSLÀVIA
SENEGAL
JORDÀNIA
SÍRIA
KUWAIT
SUD-ÀFRICA
LÍBAN
TAILÀNDIA
LÍBIA
TAIWAN
MARROC
TANZÀNIA
NICARAGUA
VENEÇUELA
NIGÈRIA
XINA
POLÒNIA
ZIMBABWE
PORTUGAL
REPÚBLICA TXECA
ROMANIA
SINGAPUR
XILE
ZAIRE/CONGO
RESTA DEL MÓN
ANNEX V: Indemnització per utilització de vehicle propi (art. 13.3)
Per quilòmetre amb automòbil: 0,204344 euros (34 pessetes)
Per quilòmetre amb motocicleta: 0,108182 euros (18 pessetes)

Palma, 2 de maig de 2002

Dieta:

7235

09-05-2002

BOLÍVIA
BULGÀRIA
CUBA
HAITÍ
MALTA
MAURITÀNIA
PAKISTAN
PANAMÀ
PARAGUAI
REP. DOMINICANA
TUNÍSIA
TURQUIA

ANNEX VII: Residència eventual (art. 19)
En territori de l’Estat espanyol

(1)

En territori estranger
ZONA A
ZONA B ZONA C
ZONA D
Allotjament
31,91 eur
115,00 eur
80,00 eur
59,00 eur
53,00 eur
(5.309 pessetes)(19.134 ptes.)(13.311 ptes.) (9.817 ptes.) (8.818 ptes.)
Manutenció 24,08 eur
54,00 euros 39,00 euros 41,00 eur
37,00 eur
(4.007 ptes.) (8.895 ptes.) (6.489 ptes.) (6.822 ptes.) (6.156 ptes.)
Dieta completa 55,99 eur
169,00 eur 119,00 eur 100,00 eur
90,00 eur
(9.316 ptes.) (28.119 ptes.) (19.800 ptes.)(16.639 ptes.) (14.975 ptes.)
(1)
Als efectes de residència eventual en territori estranger s’aplicarà la
mateixa relació de zones establerta en l’annex IV.

ANNEX VIII: Indemnització per assistència com a membre de tribunals,
comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents o com a assessor
especialista (art. 23)
Indemnització per sessió i dia (president i secretari): 49,00 euros (8.153
pessetes)
Indemnització per sessió i dia (vocals i assessors especialistes): 48,00 euros
(7.987 pessetes)
ANNEX IX: Indemnització per assistència per la correcció de les proves
per acreditar el coneixement de la llengua catalana en les convocatòries d’accés
a l’Administració autonòmica de les Illes Balears (art. 24.1)
Indemnització per convocatòria: 180,00 euros (29.949 pessetes)
ANNEX X: Indemnització per assistència per la correcció de les proves per
acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per la Junta Avaluadora
de Català (art. 24.2)
Indemnització per la correcció de proves orals (per convocatòria): 93,46
euros (15.550 pessetes)
Indemnització per la correcció de proves escrites (per convocatòria): 2,20
euros/prova (366 pessetes/prova)
- certificat A: 4,24 euros/prova (705 pessetes/prova)
- certificats B, C i E: 5,14 euros/prova (855 pessetes/prova)
- certificat D: 5,14 euros/prova (855 pessetes/prova
ANNEX XI: Indemnització per assistència com a personal col·laborador de
tribunals, comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents (art. 25.1)
Indemnització per sessió i dia: 43,00 euros (7.155 pessetes)
ANNEX XII: Indemnització per assistència com a personal col·laborador
en les proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per
la Junta Avaluadora de Català (art. 25.2)
Indemnització per coordinació de proves (per convocatòria): 102,99 euros
(17.136 pessetes)
Indemnització per vigilància d’aules (per convocatòria):
- certificat A: 45,81 euros (7.622 pessetes)

7236

BOIB

Núm. 5 6

Per dia sense pernoctar: 14,03 euros
Per dia que s’ha de pernoctar: 21,05 euros

- certificats B i E: 54,97 euros (9.146 pessetes)
- certificat C i D: 73,29 euros (12.194 pessetes)
ANNEX XIII: Indemnització per assistència a òrgans col·legiats autonòmics
(art. 29)
Indemnització per sessió i dia: 48,00 euros (7.987 pessetes)
HA DE DIR:
ANNEX I: Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora
del lloc de residència habitual i sense sortir fora de l’illa de residència (art. 9.1)
Dieta: 13,00 euros
ANNEX II: Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament fora de l’illa de residència (art.
9.2)
Dieta per desplaçament dins el territori de l’Estat espanyol: 62,15 euros
Dieta per desplaçament fora del territori de l’Estat espanyol: 72,25 euros
ANNEX III: Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament dins el territori de l’Estat
espanyol (art. 10)
Dieta: 75,15 euros
ANNEX IV: Dieta per comissions per raó del servei amb pernoctació fora
del lloc de residència habitual i amb desplaçament fora del territori de l’Estat
espanyol (art. 11)

Dieta:

ZONA A
91,35 euros

ZONA A
ALEMANYA
ANGOLA

ZONA B
81,00 euros

ZONA B
ARGÈLIA
ARGENTINA

ZONA C
78,70 euros

ZONA C
ARÀBIA SAUDITA
BÒSNIA I
HERCEGOVINA
BÈLGICA
AUSTRÀLIA
COSTA D’IVORI
BRASIL
ÀUSTRIA
COSTA RICA
COLÒMBIA
CAMERUN
CROÀCIA
DINAMARCA
CANADÀ
EL SALVADOR
ESTATS UNITS
COREA
EQUADOR
FRANÇA
EGIPTE
ESLOVÀQUIA
ITÀLIA
EMIRATS ÀRABS FILIPINES
JAPÓ
ETIÒPIA
GHANA
LUXEMBURG
FINLÀNDIA
GRÈCIA
NORUEGA
GABON
HONDURES
PAÏSOS BAIXOS GUATEMALA
IRAN
REGNE UNIT
GUINEA
EQUATORIAL IRAQ
RÚSSIA
HONG KONG
JAMAICA
SUÈCIA
HONGRIA
KÈNIA
SUÏSSA
IEMEN
MALÀISIA
ÍNDIA
MÈXIC
INDONÈSIA
MOÇAMBIC
IRLANDA
NOVA ZELANDA
ISRAEL
PERÚ
IUGOSLÀVIA
SENEGAL
JORDÀNIA
SÍRIA
KUWAIT
SUD-ÀFRICA
LÍBAN
TAILÀNDIA
LÍBIA
TAIWAN
MARROC
TANZÀNIA
NICARAGUA
VENEÇUELA
NIGÈRIA
XINA
POLÒNIA
ZIMBABWE
PORTUGAL
REPÚBLICA TXECA
ROMANIA
SINGAPUR
XILE
ZAIRE/CONGO
RESTA DEL MÓN
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ZONA D
77,75 euros

ZONA D
ANDORRA
BOLÍVIA
BULGÀRIA
CUBA
HAITÍ
MALTA
MAURITÀNIA
PAKISTAN
PANAMÀ
PARAGUAI
REP. DOMINICANA
TUNÍSIA
TURQUIA
URUGUAI

ANNEX V: Indemnització per utilització de vehicle propi (art. 13.3)
Per quilòmetre amb automòbil: 0,208431 euros
Per quilòmetre amb motocicleta: 0,110346 euros
ANNEX VI: Dieta per delegacions oficials (art. 16)

ANNEX VII: Residència eventual (art. 19)
(1)

En territori de l’Estat espanyol
Allotjament
31,91 euros
Manutenció 24,08 euros
Dieta completa 55,99 euros

En territori estranger
ZONA A
ZONA B ZONA C
115,00 euros 80,00 euros 59,00 euros
54,00 euros 39,00 euros 41,00 euros
169,00 euros 119,00 euros 100,00 euros

ZONA D
53,00 euros
37,00 euros
90,00 euros

(1)
Als efectes de residència eventual en territori estranger s’aplicarà la
mateixa relació de zones establerta en l’annex IV.

ANNEX VIII: Indemnització per assistència com a membre de tribunals,
comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents o com a assessor
especialista (art. 23)
Indemnització per sessió i dia (president i secretari): 52,00 euros
Indemnització per sessió i dia (vocals i assessors especialistes): 51,00 euros
ANNEX IX: Indemnització per assistència per a la correcció de les proves
per acreditar el coneixement de la llengua catalana en les convocatòries d’accés
a l’Administració autonòmica de les Illes Balears (art. 24.1)
Indemnització per convocatòria: 188,00 euros
ANNEX X: Indemnització per assistència per a la correcció de les proves
per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per la Junta
Avaluadora de Català (art. 24.2)
Indemnització per la correcció de proves orals (per convocatòria): 93,46
euros
Indemnització per la correcció de proves escrites (per convocatòria):
- certificat A: 2,20 euros/prova
- certificats B, C i E: 4,24 euros/prova
- certificat D: 5,14 euros/prova
ANNEX XI: Indemnització per assistència com a personal col·laborador de
tribunals, comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents (art. 25.1)
Indemnització per sessió i dia: 51,00 euros
ANNEX XII: Indemnització per assistència com a personal col·laborador
en les proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per
la Junta Avaluadora de Català (art. 25.2)
Indemnització per coordinació de proves (per convocatòria): 102,99 euros
Indemnització per vigilància d’aules (per convocatòria):
- certificat A: 45,81 euros
- certificats B i E: 54,97 euros
- certificat C i D: 73,29 euros
ANNEX XIII: Indemnització per assistència a òrgans col·legiats autonòmics
(art. 29)
Indemnització per sessió i dia: 49,04 euros
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 9122
Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la
Llengua Catalana.
La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’autonomia per a les
Illes Balears, i la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes
Balears, insten el Govern a fer progressar la recuperació de la llengua catalana,
com a llengua pròpia de les Illes Balears. Alhora que el Govern assumeix la
planificació, organització i supervisió del procés de normalització de la llengua
catalana, és necessari comptar amb un òrgan de consulta, planificació i
assessorament que integri tots els sectors socials de les Illes Balears amb
l’objectiu d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el
Govern. És per això que el Govern de les Illes Balears considera convenient crear
el Consell Social de la Llengua Catalana, perquè, com a òrgan de participació de
persones i entitats representatives de les Illes Balears, pugui participar de forma
activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern a fi de fer avançar
el procés de normalització lingüística.
En conseqüència, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 3 de maig de 2002,

