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2
Subministrament de dades en suport magnètic
3
En el cas que les dades subministrades requereixen un processament previ de l’Administració
addicionals a les tarifes anteriors

16,88
33,76

Taxa per activitats o professions habilitades o regulades per la Direcció General de Comerç
(Articles 430 a 433 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creats per l’article de
la Llei 38.16 de la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures tributàries i administratives.)

1.
2.
3.
4.

Euros
Sol·licitud de drets d’examen i sol·licitud de carta d’artesà o de mestre artesà
Expedició de carnet, certificat o un altre document d’aptitud per al desenvolupament d’una activitat determinada
Renovació de carnet, certificat o un altre document d’aptitud d’una activitat determinada
Inspecció de qualificació i document de qualificació artesanal

8,78
8,78
4,50
45,01

Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Taxa per la inscripció de les persones mediadores en el Registre de Mediadors adscrit al Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears
(Article 434 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 25 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Concepte
Per cada inscripció

Euros
21,13

Taxa per la inscripció dels centres de mediació en el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d’Entitats Públiques o Privades adscrit al
Servei de Mediació Familiar de les Illes Balears
(Article 435 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears, creat per l’article 25 de la
Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.)
Concepte
Per cada inscripció

Euros
52,83

—o—
Num. 28596
Resolució del conseller d’Economia i Hisenda de 30 de desembre de 2009 per la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per raó del
servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010
Fets
Únic. Als efectes d’aconseguir una major seguretat jurídica i facilitar-ne el seu coneixement, es considera convenient publicar les quanties actualitzades de
les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010.
Fonaments de dret
1. L’apartat 3 de la disposició final primera 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 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, faculta el conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts per actualitzar les quanties de les indemnitzacions que preveu el Decret esmentat, d’acord amb el que disposin les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
2. L’article 14.1 en relació amb l’article 11.1 a de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2010, fixa en el 0,3 % el percentatge d’increment de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Ordenar la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’actualització de les quanties de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears aplicables durant l’any 2010, en els termes establerts a l’annex que s’adjunta a aquesta
Resolució.
2. Disposar que aquesta Resolució desplegui efectes, una vegada publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de 2010.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Economia i Hisenda
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
El conseller d’Economia i Hisenda,
Carles Manera Erbina
Palma, 30 de desembre de 2009
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ANNEX
I. Dieta per comissions per raó del servei sense pernoctació fora del lloc
de residència habitual i sense desplaçament fora de l’illa de residència (article
9.1 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 14,98 euros.
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 (article 9.2
del Decret 54/2002, de 12 d’abril):
— Dieta per desplaçament dins el territori de l’Estat espanyol: 71,60
euros.
— Dieta per desplaçament fora del territori de l’Estat espanyol: 83,24
euros.
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
(article 10 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 86,57 euros.
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
(article 11 del Decret 54/2002, de 12 d’abril):
— ZONA A: 105,25 euros.
— ZONA B: 93,32 euros.
— ZONA C: 90,67 euros.
— ZONA D: 89,59 euros.
V. Indemnització per utilització de vehicle propi (article 13.3 del Decret
54/2002, de 12 d’abril):
— Per quilòmetre amb automòbil: 0,240141 euros.
— Per quilòmetre amb motocicleta: 0,127133 euros.
VI. Dieta per delegacions oficials (article 16 del Decret 54/2002, de 12
d’abril):
— Per dia sense pernoctar: 16,17 euros.
— Per dia que s’hagi de pernoctar: 24,26 euros.
VII. Residència eventual (article 19 del Decret 54/2002, de 12 d’abril):
En territori de l’Estat espanyol
Allotjament (euros):
Manutenció (euros):
Dieta completa
(euros):

36,76
27,73

ZONA A
132,50
62,22

64,51

194,72

En territori estranger
ZONA B
ZONA C
92,17
67,97
44,93
47,24
137,12

115,20

ZONA D
61,05
42,63
103,70

VIII. Indemnització per assistència com a membre de tribunals, comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents, o com a assessor especialista
(article 23 del Decret 54/2002, de 12 d’abril):
— Indemnització per sessió i dia (president i secretari): 59,91 euros.
— Indemnització per sessió i dia (vocals i assessors especialistes): 58,76
euros.
IX. Indemnització (per convocatòria) 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 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(article 24.1 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 216,60 euros.
X. Indemnització per assistència per a la correcció de les proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per la Direcció General
de Política Lingüística (article 24.2 del Decret 54/2002, de 12 d’abril, modificat
per l’article únic del Decret 8/2005, de 28 de gener):
— Proves orals: 10,85 euros per prova.
— Proves escrites:
— certificat A: 6,51 euros per prova.
— certificat B: 8,69 euros per prova.
— certificats C i E: 11,94 euros per prova.
— certificat D: 13,02 euros per prova.
XI. Indemnització per assistència (per sessió i dia) com a personal
col·laborador de tribunals, comissions tècniques de valoració i òrgans equivalents (article 25.1 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 58,76 euros.
XII. Indemnització per assistència com a personal col·laborador en les
proves per acreditar el coneixement de la llengua catalana convocades per la
Direcció General de Política Lingüística (article 25.2 del Decret 54/2002, de 12
d’abril, modificat per l’article únic del Decret 8/2005, de 28 de gener):
— Indemnització per coordinació de proves (per convocatòria): 118,65
euros.
— Indemnització per vigilància d’aules (per convocatòria):
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— certificat A: 52,77 euros.
— certificats B i E: 63,33 euros.
— certificat C i D: 84,46 euros.
XIII. Indemnització per assistència (per sessió i dia) a òrgans col·legiats
autonòmics (article 29 del Decret 54/2002, de 12 d’abril): 56,49 euros.
XIV. Indemnització per assistència (per sessió i dia) a la correcció de proves per acreditar el coneixement de català en els procediments de selecció de
personal laboral de durada determinada i de personal funcionari interí (article 24
bis del Decret 54/2002, de 12 d’abril, introduït pel Decret 106/2004, de 28 de
desembre): 56,49 euros.
XV. Indemnització per utilització habitual de vehicle particular (disposició addicional única del Decret 54/2002, de 12 d’abril, introduïda pel Decret
106/2004, de 28 de desembre):
— Per quilòmetre amb automòbil: 0,332218 euros.
— Per quilòmetre amb motocicleta: 0,166109 euros.

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 28358
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 4 de desembre
de 2009 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre
privat concertat La Milagrosa de Palma
Fets
1. La Ordre ministerial del 22 de novembre de 1996 (BOE núm.303, de
17 de desembre de 1996) autoritzà l’obertura i el funcionament del centre privat
d’educació infantil, primària i secundaria La Milagrosa de Palma. La titularitat
de l’esmentat centre era de la Compañia de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl, amb domicili al carrer Provença, núm. 24 de Barcelona i amb
núm. de Ident. fiscal R0800056D.
2. Amb data 5 d’octubre de 2009 (NRE 79017/2009, de 22 de octubre de
2009), la senyora M. Dolores Cruz Arbeloa Huarte, com a representant de la
entitat Compañia Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, amb NIF
R0800056D, sol·licità l’autorització perquè, en endavant, la titularitat del Centre
privat La Milagrosa, que en aquell moment era de la Compañia de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl, passés a ser de la Fundació Privada Escola
Vicenciana que està inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número 1017, que té el núm. de Ident. Fiscal G61114690 i presentà, a tal efecte, la documentació per tal d’acreditar la seva sol·licitud.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE núm. 159, de 4 de juliol
de 1985), reguladora del dret a l’educació.
2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE núm. 106, de 4 de maig
de 2006), d’educació.
3. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE núm. 86, de 9 d’abril de
1992), sobre autoritzacions de centres docents privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
4. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE núm. 14, de 16 de
gener de 1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de
l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament
no universitari.
Per tot això, i a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres,
dict la següent
Resolució
1. Autoritzar el canvi de titularitat del centre privat La Milagrosa, que fins
ara era de la Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl i que passa
a ser de la fundació privada Escola Vicenciana.
2. Inscriure aquesta modificació en el Registre establert a tal efecte, amb
efectes des de dia 1 de gener de 2009.
Palma, 4 de desembre de 2009
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

