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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D’HISENDA I PRESSUPOSTS
Núm. 7557
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
L’aprovació d’aquest Decret respon a la necessitat de modificar la regulació
vigent dels supòsits i les condicions relatives al dret de rescabalament de les
despeses que hagi de realitzar el personal al servei de l’Administració autonòmica
de les Illes Balears per exercir els càrrecs i les funcions que tenguin atribuïts,
continguda en l’actualitat en el Decret 105/1987, de 22 d’octubre, i en les seves
modificacions i actualitzacions posteriors.
En efecte, el llarg temps transcorregut des de la promulgació del Decret
105/1987, de 22 d’octubre, i els problemes observats en aplicar-lo fan necessari
estructurar un nou sistema que atengui les necessitats del moment actual i que
s’adeqüi als principis d’eficàcia, economia i agilitat de gestió.
Així mateix, per tal d’unificar-ne, a aquests efectes, el tractament amb la
resta del personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears,
s’ha inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret el personal docent, respecte al
qual les indemnitzacions per raó del servei estaven regulades amb caràcter
transitori pel Decret 119/2000, de 4 d’agost.
Entre les modificacions principals recollides en aquest Decret s’han de
destacar, principalment, les següents: en primer lloc, s’adopta una sistemàtica
més aclaridora pel que fa als distints supòsits que originen el dret a les
indemnitzacions que s’hi preveuen; en segon lloc, s’estableix que les despeses
de viatge i, amb excepció de la residència eventual, les despeses d’allotjament
originades per raó del servei han de ser a càrrec de l’Administració autonòmica
de les Illes Balears, alhora que se’n preveu, així mateix, la concertació prèvia amb
empreses del sector; per aquest motiu, les dietes derivades de les comissions per
raó del servei es refereixen només a la manutenció; en tercer lloc, s’unifica tot el
personal funcionari en un sol grup a efectes de la quantia de les indemnitzacions
per manutenció, ja que no hi ha raons objectives que justifiquin un tractament
diferenciat; i, finalment, s’estableix un sistema simplificat per gestionar-les amb
la intenció d’eliminar tràmits i formalitats innecessaris, sense perjudici de la
rigorosa aplicació del control de legalitat derivat de la despesa corresponent.
Per tot això, a proposta dels consellers d’Hisenda i Pressuposts, d’Interior
i d’Educació i Cultura, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió
de 12 d’abril de 2002,
DECRET
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1
Objecte
Aquest Decret té per objecte regular les indemnitzacions per raó del servei
en l’àmbit de l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
Article 2
Àmbit personal
1. Sense perjudici del que estableixen els articles 23, 24, 25, 27 i 30
d’aquest Decret, el règim d’indemnitzacions que s’hi preveu és aplicable a tot el
personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, incloenthi el personal docent, sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la relació
d’ocupació o de la prestació de serveis i el seu caràcter permanent o temporal.
2. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret els membres del
Govern de les Illes Balears i els alts càrrecs de l’Administració autonòmica als
quals es refereix l’article 2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats
dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb excepció del personal eventual a què es refereix la lletra c) de
l’apartat 2 de l’esmentat article.
Article 3
Supòsits d’indemnitzacions
1. En les condicions i amb els límits establerts en aquest Decret, donen lloc
a indemnització o compensació els supòsits següents:
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a) La comissió per raó del servei.
b) La residència eventual.
c) L’assistència en els termes definits en el títol III d’aquest Decret.
2. No donen lloc a indemnització aquelles comissions, assistències o
serveis que estiguin expressament retribuïts per qualsevol altre concepte, les que
es realitzin a petició pròpia o amb renúncia expressa a la indemnització
corresponent, com també aquelles que constitueixin comeses pròpies del lloc de
treball i siguin realitzades durant l’horari habitual de treball, si bé, en aquest
darrer supòsit, es poden indemnitzar, si escau, les despeses de viatge, sempre que
siguin degudament autoritzades i justificades d’acord amb el que preveu aquest
Decret, i, en particular, les derivades dels recorreguts realitzats pel personal
docent entre centres educatius situats a localitats distintes i pels educadors de
medi obert en les visites a menors.
TÍTOL I
Comissions per raó del servei
CAPÍTOL I.
Disposicions generals
Article 4
Configuració
1. Constitueixen comissions per raó del servei amb dret a indemnitzacions
les comeses especials que circumstancialment s’ordenin al personal comprès en
l’article 2 d’aquest Decret i que s’hagin de realitzar fora del terme municipal de
residència del comissionat.
La mateixa consideració té l’assistència, expressament autoritzada, a
cursos de capacitació, especialització, ampliació d’estudis o perfeccionament
del personal que es realitzin fora del terme municipal de residència del comissionat.
2. Als efectes d’aquest Decret s’entén per terme municipal de residència
aquell en què estigui localitzat el lloc de treball del comissionat.
Article 5
Autorització i justificació de les comissions per raó del servei
1. L’autorització de les comissions per raó del servei amb dret a
indemnització, com també la verificació de la seva realització, correspon als
directors generals i als secretaris generals tècnics, segons la dependència del
comissionat.
2. En l’autorització s’ha de fer constar la identitat del comissionat, el motiu
de la comissió per raó del servei, i si aquesta és o no és amb dret a indemnització,
amb expressió del dia i de l’hora prevista per a la sortida i la tornada del
desplaçament derivat d’aquesta, com també, en el cas en què el desplaçament
impliqui la necessitat de pernoctar fora del terme municipal de residència del
comissionat, la despesa màxima autoritzada en concepte d’allotjament, tot això
sense perjudici que, per causa imprevisible i justificada, aquestes circumstàncies
puguin ser modificades posteriorment pel mateix òrgan que hagi autoritzat la
comissió per raó del servei.
Article 6
Durada
1. Tota comissió per raó del servei amb dret a indemnització no ha de durar
més de quinze dies en territori nacional ni d’un mes a l’estranger.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, si abans de vèncer el termini
previst per exercir una comissió, aquest resulta insuficient per complir totalment
el servei, el responsable pot proposar-ne raonablement a l’òrgan competent per
a la concessió de la comissió la pròrroga pel temps estrictament indispensable.
CAPÍTOL II
Indemnitzacions per comissions per raó del servei
Secció 1a
Classes d’indemnitzacions
Article 7
Classes d’indemnitzacions
1. Les indemnitzacions a què poden donar lloc les comissions per raó del
servei es classifiquen en dietes, despeses de viatge i despeses d’allotjament.
2. Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:
a) Dieta: la quantitat que es merita diàriament, en concepte de manutenció,
per satisfer les despeses que origina l’estada fora del terme municipal de
residència del comissionat.
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b) Despeses de viatge: la quantitat que es merita per la utilització de
qualsevol mitjà de transport com a conseqüència de la comissió per raó del servei.
c) Despeses d’allotjament: la quantitat que es merita per l’allotjament fora
del terme municipal de residència com a conseqüència de la comissió per raó del
servei.
Secció 2a
De les dietes
Article 8
Regles generals
En les comissions per raó del servei es perceben les dietes a la meritació de
les quals es tengui dret d’acord amb les quanties que s’especifiquen en els
annexos I, II, III i IV d’aquest Decret, sense necessitat que el comissionat les
justifiqui documentalment.
Article 9
Comissions sense pernoctar fora del terme municipal de residència
1. En les comissions per raó del servei realitzades dintre de l’horari habitual
de treball en què es torni a pernoctar al terme municipal de residència no es perceb
dieta.
No obstant això, quan aquestes comissions es realitzin totalment o
parcialment fora de l’horari habitual de treball es perceb en concepte de dieta la
quantia indicada en l’annex I d’aquest Decret.
2. En les comissions per raó del servei realitzades totalment o parcialment
fora de l’horari habitual que impliquin desplaçament fora de l’illa de residència
i en les que el comissionat torni a pernoctar al terme municipal de residència es
perceb en concepte de dieta la quantia indicada en l’annex II d’aquest Decret.
Article 10
Comissions dintre del territori de l’Estat espanyol amb pernoctació
fora del terme municipal de residència
En les comissions per raó del servei dintre del territori de l’Estat espanyol
i en què s’hagi de pernoctar fora del terme municipal de residència del comissionat,
es té dret a la dieta establerta en l’annex III d’aquest Decret, amb les condicions
següents:
a) El dia de sortida del desplaçament, i en el cas en què l’hora fixada per
iniciar la comissió sigui abans de les quinze hores, es perceb el 100 per 100 de
la quantia de la dieta, percentatge que es redueix al 50 % quan l’hora de sortida
sigui posterior a les quinze hores.
b) El dia de tornada del desplaçament derivat de la comissió, la quantia de
la dieta és del 50 % si la tornada al terme municipal de residència es produeix
abans de les quinze hores, i del 100 % si l’esmentada tornada es produeix a partir
de les quinze hores.
Article 11
Comissions fora del territori de l’Estat espanyol amb pernoctació fora
del terme municipal de residència
1. En les comissions fora del territori de l’Estat espanyol i en què s’hagi de
pernoctar fora del terme municipal de residència del comissionat, es té dret a la
dieta establerta en l’annex IV d’aquest Decret, amb les condicions següents:
a) El dia de sortida del desplaçament, i en el cas en què l’hora fixada per
iniciar la comissió sigui abans de les quinze hores, es perceb el 100 % de la
quantia de la dieta, percentatge que es redueix al 50 % quan l’hora de sortida sigui
posterior a les quinze hores.
b) El dia de tornada del desplaçament derivat de la comissió, la quantia de
la dieta és del 50 % si la tornada al terme municipal de residència es produeix
abans de les quinze hores, i del 100 per 100 si l’esmentada tornada es produeix
a partir de les quinze hores.
2. L’import de les dietes fixades en l’annex IV per a les comissions
realitzades fora del territori de l’Estat espanyol s’ha de meritar des del dia en què
es travessi la frontera o se surti del darrer port o aeroport nacional, durant tot el
recorregut o estada a l’estranger, i es deixa de percebre el dia de l’arribada a la
frontera o al primer port o aeroport nacional.
No obstant això, en els casos en què s’hagin de realitzar recorreguts pel
territori de l’Estat espanyol que impliquin la meritació de dietes, s’han d’abonar
les quanties detallades en l’annex III d’aquest Decret.
Secció 3a
De les despeses de viatge
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Article 12
Regla general
Tota comissió per raó del servei dóna dret a viatjar per compte de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en un mitjà de transport adequat que
vendrà determinat en l’autorització de la comissió, i es procurarà que el
desplaçament s’efectuï preferentment per línies regulars i en classe turista o
anàloga, llevat que l’òrgan que ordeni la comissió autoritzi una classe superior
per motius de representació o durada del viatge, o en cas d’urgència, quan no hi
hagi bitllets disponibles d’aquella classe.
Article 13
Import de la indemnització
1. La quantia de la indemnització ha de coincidir amb l’import del bitllet
o passatge corresponent, d’acord amb la justificació documental presentada a
aquest efecte pel comissionat, tot això sense perjudici que les despeses de viatge
puguin ser totalment o parcialment concertades per la comunitat autònoma de les
Illes Balears amb empreses de serveis.
2. En els casos en què s’utilitzin exclusivament mitjans propis de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, no es té dret a indemnització per aquest
concepte.
3. El comissionat pot utilitzar vehicles particulars o altres mitjans de
transport en els casos en què sigui autoritzat expressament per fer-ho. La
indemnització per la utilització de vehicle particular és l’establerta per quilòmetre
recorregut en l’annex V d’aquest Decret, segons que es tracti de vehicles
automòbils o de motocicletes.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, no es perceb cap indemnització
per la part del recorregut que excedeixi el nombre de quilòmetres corresponents
a l’itinerari més adequat per a la realització del servei.
4. En el supòsit d’utilització de taxis o vehicles de lloguer, l’import a
percebre per despeses de viatge és el realment gastat i justificat, d’acord amb la
documentació presentada pel comissionat.
Article 14
Altres despeses de transport
1. Són indemnitzables com a despeses de viatge les derivades del
desplaçament amb taxi o un altre mitjà de transport des del domicili de residència
habitual del comissionat fins a les estacions de ferrocarril, ports i aeroports, i des
d’aquestes fins al lloc en què s’ha d’exercir la comissió per raó del servei, com
també els realitzats a la inversa amb motiu de la fi de la comissió.
2. També són indemnitzables per aquest mateix concepte les despeses que
s’originin per l’ús d’aparcaments públics a aeroports, ports o estacions de
transport, fins a un màxim de 72 hores, com també els derivats de peatges que
s’hagin de satisfer obligatòriament durant l’itinerari.
3. Per percebre la indemnització per les despeses a què es refereix aquest
article cal lliurar la factura, el tiquet o el bitllet corresponent.
Secció 4a
De les despeses d’allotjament
Article 15
Regla general i import de la indemnització
1. Les despeses d’allotjament que, si escau, es derivin de la comissió per
raó del servei són per compte de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La quantia de la indemnització ha de coincidir amb l’import que resulti
de la justificació documental presentada a aquest efecte pel comissionat, amb el
màxim previst a l’autorització de la comissió a què es refereix l’article 5 d’aquest
Decret, tot això sense perjudici que les despeses d’allotjament puguin ser
totalment o parcialment concertades per la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb empreses de serveis.
CAPÍTOL III
De les delegacions oficials
Article 16
Delegacions oficials
1. El personal que formi part de delegacions oficials presidides pels
membres del Govern o alts càrrecs de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears ha de ser compensat per la quantia exacta de les despeses
realitzades i justificades i ha de percebre, a més, la dieta que es detalla en l’annex
VI d’aquest Decret, segons exigeixin o no la necessitat de pernoctar fora del terme
municipal de residència, mentre duri la delegació.
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2. Als efectes prevists en l’apartat anterior, s’entén per delegació oficial
aquella que representi el Govern i l’Administració autonòmica de les Illes
Balears, circumstància que s’ha de fer constar de forma expressa en l’autorització
corresponent de la comissió.
TÍTOL II
Residència eventual
Article 17
Configuració
1. Tenen la consideració de residència eventual amb dret a indemnització
les comissions per raó del servei la durada de les quals es prevegi superior als
límits establerts a l’article 6.1 d’aquest Decret, com també aquelles en què sigui
necessària la concessió de pròrroga i la durada total excedeixi els límits
esmentats.
2. La mateixa consideració té l’assistència, expressament autoritzada, a
cursos de capacitació, especialització, ampliació d’estudis o perfeccionament
del personal, sempre que es realitzin fora del terme municipal de residència del
comissionat i excedeixin els límits temporals a què es refereix l’apartat anterior.
Article 18
Autorització i durada
1. L’autorització de la residència eventual, i també la verificació de la seva
realització, correspon als director generals i als secretaris generals tècnics,
segons la dependència del comissionat.
2. En l’autorització s’ha de fer constar la identitat del comissionat, el motiu
de la residència eventual i si aquesta té dret a indemnització o no, amb expressió
del dia previst per a l’inici i l’acabament d’aquesta, tot això sense perjudici que,
per causa imprevisible i justificada, aquestes circumstàncies puguin ser
modificades posteriorment pel mateix òrgan que hagi autoritzat la residència
eventual.
3. La durada inicial de la residència eventual és, com a màxim, d’un any.
Excepcionalment, l’òrgan competent pot prorrogar aquest termini pel temps
estrictament indispensable, sense que la durada total de la residència eventual
pugui excedir de dos anys complets.
Article 19
Quantia de la indemnització
1. La quantia de la indemnització per residència eventual és l’establerta en
l’annex VII d’aquest Decret, i s’ha de meritar per cada dia de residència eventual,
inclosos els dies de sortida i de tornada del desplaçament derivat d’aquesta, sense
necessitat que el comissionat la justifiqui documentalment.
2. No obstant això, en els supòsits en què les despeses d’allotjament i/o
manutenció derivades de la residència eventual siguin superiors a l’import a què
es refereix l’apartat anterior, aquestes poden ser rescabalades fins a un màxim del
doble dels imports establerts a l’annex VII, sempre que les esmentades despeses
d’allotjament i/o manutenció estiguin degudament justificades, d’acord amb la
documentació presentada a aquest efecte per la persona interessada.
Article 20
Compatibilitat amb altres indemnitzacions
1. El personal té dret a percebre la indemnització corresponent a les
despeses de viatge que s’originin fins al lloc en què s’hagin d’exercir les comeses
pròpies de la residència eventual, en les condicions fixades per a les comissions
per raó del servei en la secció tercera del capítol II del títol I d’aquest Decret.
2. En els supòsits en què, estant el comissionat en situació de residència
eventual amb dret a indemnització, se li encomani una altra comissió per raó del
servei que impliqui desplaçament i estada fora del terme municipal que constitueixi
l’esmentada residència eventual, es té dret a percebre, únicament, les
indemnitzacions previstes per a les comissions per raó del servei en el capítol II
del títol I d’aquest Decret, durant tot el temps que duri aquesta, si bé es pot
percebre també la indemnització establerta en concepte d’allotjament a l’annex
VII, en el cas en què el comissionat justifiqui la necessitat de mantenir el
pagament d’aquesta despesa.
TÍTOL III
Assistències
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 21
Configuració i supòsits
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S’entén per assistència la indemnització reglamentària que pertoqui abonar per:
a) Participació en òrgans de selecció i provisió de llocs de treball del
personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, com també
en aquells altres òrgans que, si escau, s’hagin de constituir a efectes de valorar
la realització de proves o el compliment d’altres condicions, la superació de les
quals sigui necessària per a l’exercici d’una activitat professional.
b) Col·laboració amb caràcter no permanent ni habitual en activitats de
formació i perfeccionament que corresponguin a òrgans, instituts, escoles o
organismes de l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
c) Concurrència a reunions d’òrgans col·legiats de l’Administració
autonòmica de les Illes Balears, sense personalitat jurídica diferenciada.
d) Concurrència a reunions d’òrgans col·legiats d’entitats amb personalitat
jurídica pròpia dependents de l’Administració autonòmica de les Illes Balears o
participades majoritàriament per aquesta.
Article 22
Compatibilitat amb dietes i despeses de viatge i allotjament
La percepció de les indemnitzacions en concepte d’assistència establertes
en aquest títol és compatible amb la percepció de les dietes i amb el rescabalament
de les despeses de viatge i allotjament previstes per a les comissions per raó del
servei, en els casos en què en pertoqui la meritació d’acord amb la regulació
establerta en el títol I d’aquest Decret.
Així mateix, les persones que no prestin serveis a l’Administració
autonòmica de les Illes Balears, però que, en virtut de nomenament legal, tenguin
dret a les indemnitzacions per assistència establertes en aquest títol, poden
percebre també l’import corresponent a les dietes i al rescabalament de les
despeses de viatge i allotjament previstes per a les comissions per raó del servei
del personal subjecte a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, en els casos en què,
d’acord amb aquest Decret, en pertoqui la meritació.
CAPÍTOL II
Assistències per participació en òrgans de selecció de personal i altres
òrgans equivalents
Article 23
Tribunals i comissions tècniques de valoració
1. Els membres dels tribunals de selecció de personal, de les comissions
tècniques de valoració per a la provisió de llocs de treball de l’Administració
autonòmica de les Illes Balears, i, en general, dels òrgans a què es refereix l’article
21 a) d’aquest Decret, amb independència que compleixin o no la condició de
personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, tenen dret
a percebre la indemnització diària per assistència establerta en l’annex VIII.
El personal que presti serveis a l’Administració autonòmica de les Illes
Balears i els representants sindicals alliberats únicament tenen dret a percebre
l’esmentada indemnització quan les sessions es desenvolupin totalment o
parcialment fora de l’horari assignat al seu lloc de treball.
2. Les persones designades com a assessors o especialistes, amb
independència que compleixin o no la condició de personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears, tenen dret a percebre una
indemnització diària per assistència en les mateixes condicions establertes en
l’apartat anterior.
Article 24
Personal encarregat de la correcció de proves per a l’acreditació del
coneixement de la llengua catalana per a l’accés a l’Administració autonòmica
de les Illes Balears i de proves convocades per la Junta Avaluadora de Català
1. Les persones designades per a la correcció de les proves escrites i/o orals
específiques d’acreditació dels coneixements de llengua catalana exigibles en les
convocatòries per a l’accés a l’Administració autonòmica de les Illes Balears,
amb independència que compleixin o no la condició de personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears, tenen dret a percebre la
indemnització per convocatòria establerta en l’annex IX d’aquest Decret.
2. Les persones designades com a personal auxiliar per a la correcció de les
proves d’acreditació dels coneixements de llengua catalana convocades per la
Junta Avaluadora de Català a l’empara del que estableix l’article 17 del Decret
62/1989, de 8 de juny, amb independència que compleixin o no la condició de
personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, tenen dret
a percebre la indemnització per convocatòria establerta en l’annex X d’aquest
Decret.

6022

BOIB

Núm. 4 8

Article 25
Personal col·laborador
1. Les persones que, amb independència que compleixin o no la condició
de personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, siguin
nomenades personal col·laborador de tribunals, comissions tècniques de valoració
i òrgans equivalents, per a treballs de vigilància, coordinació o altres de
semblants que es considerin necessaris per al desenvolupament de les proves
corresponents, tenen dret a percebre la indemnització diària establerta en l’annex
XI d’aquest Decret.
2. Les persones que, amb independència que compleixin o no la condició
de personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, siguin
nomenades personal col·laborador de la Junta Avaluadora de Català, per a
treballs de vigilància, coordinació o altres de semblants que es considerin
necessaris per al desenvolupament de les proves corresponents, tenen dret a
percebre la indemnització per convocatòria establerta en l’annex XII d’aquest
Decret.
3. No obstant això, en el cas de personal al servei de l’Administració
autonòmica de les Illes Balears, aquestes indemnitzacions únicament s’han de
meritar quan les esmentades funcions es desenvolupin totalment o parcialment
fora de l’horari assignat al seu lloc de treball.
Article 26
Meritació de les indemnitzacions
1. La meritació de les indemnitzacions regulades en aquest capítol s’ha de
produir en la data en què es duguin a terme les sessions corresponents i d’acord
amb les quanties vigents.
2. La quantia de les indemnitzacions previstes en els articles 23 i 25.1
d’aquest Decret s’incrementa en un 50% quan aquestes es meritin per la
concurrència a sessions que tenguin lloc en dissabtes o dies festius.
CAPÍTOL III
Assistència per col·laboració en activitats de formació i perfeccionament
Article 27
Àmbit subjectiu
1. Tenen dret a la percepció de les indemnitzacions per assistència en
concepte de col·laboració amb caràcter no permanent ni habitual en les activitats
de formació i perfeccionament que corresponguin a òrgans, instituts, escoles o
organismes de l’Administració autonòmica de les Illes Balears, les persones que
siguin designades per aquests per a la realització de tasques de col·laboració, amb
independència que compleixin o no la condició de personal al servei de
l’Administració autonòmica de les Illes Balears.
2. S’exclou del que preveu aquest capítol el personal docent que, per raó
del seu lloc de treball, exerceixi tasques d’ensenyament, formació o
perfeccionament en l’àrea funcional d’educació.
Article 28
Activitats de col·laboració
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CAPÍTOL IV
Assistències per concurrència a òrgans col·legiats de l’Administració
autonòmica
Article 30
Òrgans col·legiats de l’Administració autonòmica
1. Tenen dret a la percepció de la indemnització en concepte d’assistència
fixada en l’annex XIII o, si escau, en les disposicions específiques a què es
refereix l’apartat 2 de la disposició derogatòria única d’aquest Decret, les
persones que concorrin a les reunions dels òrgans col·legiats de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que determini el titular de la secció pressupostària
corresponent, ja sigui en qualitat de membres titulars expressament designats
com a tals, o de representants, substituts, suplents o delegats de qualsevol
d’aquells, estiguin prestant o no servei en aquesta comunitat autònoma, sempre
que, en el primer d’aquests dos casos, les sessions es desenvolupin totalment o
parcialment fora de l’horari assignat al seu lloc de treball.
2. Així mateix, les indemnitzacions per assistència a què es refereix
l’apartat anterior, poden ser percebudes per les persones que assisteixin a les
reunions dels òrgans col·legiats esmentats en qualitat d’assessors, pels seus
coneixements especials sobre determinades matèries en general o en assumptes
concrets, i així es faci constar per la Secretaria de l’òrgan col·legiat de què es
tracti.
CAPÍTOL V
Assistències per concurrència a òrgans col·legiats d’entitats i societats
dependents
Article 31
Òrgans col·legiats d’entitats i societats dependents
No tenen dret a la percepció d’indemnització en concepte d’assistència les
persones que concorrin a les reunions d’òrgans col·legiats d’entitats i empreses
regulades per la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades a la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense
perjudici de les dietes que, si escau, cada entitat o empresa acordi concedir.
Disposició transitòria primera
Les indemnitzacions per raó del servei derivades de comissions, residència
eventual, assistències i altres serveis susceptibles d’indemnització o compensació
conforme a les disposicions vigents en el temps de la seva autorització o
concessió, es regeixen per la normativa anterior a l’entrada en vigor d’aquest
Decret.
Disposició transitòria segona
El personal sanitari transferit continua amb el règim d’indemnitzacions per
raó de servei establert en la normativa del personal estatutari de l’Institut
Nacional de la Salut fins que el Govern estableixi la regulació aplicable a aquest
personal.
Disposició derogatòria única

Les activitats de formació i perfeccionament a què es refereix aquest
capítol són les que es desenvolupen en forma de cursos, seminaris, jornades,
congressos, ponències i qualssevol altres anàlogues previstes en les normes de
creació dels òrgans, instituts, escoles o organismes de l’Administració autonòmica
de les Illes Balears, com també en els programes d’actuació d’aquests, dintre de
les disponibilitats pressupostàries que per a aquestes atencions tenguin consignats
en els seus pressuposts de funcionament.
Article 29
Fixació de la quantia i límit
1. Les indemnitzacions a percebre per la col·laboració en les activitats de
formació i perfeccionament s’han d’ajustar als barems que a aquest efecte
s’aprovin i es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears pels òrgans
competents dels instituts, escoles o organismes, amb l’informe favorable previ
de la Direcció General de Pressuposts i de la Direcció General de la Funció
Pública i, si escau, de la Direcció de Personal Docent.
2. Les persones que compleixin la condició de personal al servei de les
administracions públiques poden desenvolupar activitats de col·laboració en els
esmentats òrgans, instituts, escoles i organismes, sense necessitat de reconeixement
exprés de compatibilitat, fins a un màxim de 75 hores l’any, d’acord amb el que
preveu l’article 19 b) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de les administracions públiques.

1. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior
relacionades amb les matèries regulades en aquest Decret que s’oposin a allò que
s’hi estableix i, en particular:
- el Decret 105/1987, de 22 d’octubre, pel qual es regulen les indemnitzacions
per raó del servei;
- el Decret 119/2000, de 4 d’agost, pel qual es modifiquen, amb caràcter
transitori, les indemnitzacions per raó del servei del personal docent al servei de
l’Administració de les Illes Balears;
- el Decret 133/2000, de 15 de setembre, d’indemnitzacions dels membres
dels tribunals i de les comissions tècniques de valoració de les convocatòries de
selecció i proveïment de llocs de treball de l’Administració autonòmica de les
Illes Balears;
- el Decret 43/2001, de 21 de març, pel qual s’actualitzen les indemnitzacions
per raó del servei per al 2001;
- els apartats primer, segon, tercer i sisè de l’article 33 del Decret 77/2001,
d’1 de juny, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de
les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, mantenen la vigència totes
les disposicions específiques en vigor que regulin indemnitzacions per assistència
a òrgans col·legiats de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
3. Així mateix, es declaren expressament en vigor les indemnitzacions per
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raó del servei regulades en l’article 3 del Decret 5/2001, de 19 de gener, pel qual
es crea un servei de guàrdia per a emergències en el Departament de Carreteres.

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ALEMANYA

ARGÈLIA

ANGOLA

ARGENTINA

BÈLGICA

AUSTRÀLIA

BRASIL
COLÒMBIA
DINAMARCA
ESTATS UNITS
FRANÇA
ITÀLIA
JAPÓ
LUXEMBURG

ÀUSTRIA
CAMERUN
CANADÀ
COREA
EGIPTE
EMIRATS ÀRABS
ETIÒPIA
FINLÀNDIA

ARÀBIA
SAUDITA
BÒSNIA I HERCEGOVINA
COSTA
D’IVORI
COSTA RICA
CROÀCIA
EL SALVADOR
EQUADOR
ESLOVÀQUIA
FILIPINES
GHANA
GRÈCIA

NORUEGA
PAÏSOS
BAIXOS

GABON

HONDURES

BULGÀRIA
CUBA
HAITÍ
MALTA
MAURITÀNIA
PAKISTAN
PANAMÀ
PARAGUAI
REPÚBLICA
DOMINICANA
TUNÍSIA

GUATEMALA

IRAN

TURQUIA

Disposició final primera
1. Es faculta el conseller d’Hisenda i Pressuposts per dictar les disposicions
necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret i, en particular, per establir els
models normalitzats que es considerin necessaris per complir-lo adequadament.
2. Es faculta el conseller d’Educació i Cultura per dictar les disposicions
necessàries per desplegar i aplicar aquest Decret al personal corresponent al seu
àmbit de gestió, d’acord amb les peculiaritats específiques del personal docent.
3. S’autoritza el conseller d’Hisenda i Pressuposts per actualitzar les
quanties de les indemnitzacions previstes en aquest Decret, d’acord amb allò que
disposin les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
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Disposició final segona
1. Sense perjudici del que estableix l’apartat següent, aquest Decret entrarà
en vigor, una vegada publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 15
de maig de 2002.
2. Les indemnitzacions previstes en els annexos X i XII d’aquest Decret,
relatives a les assistències a la Junta Avaluadora de Català, són aplicables a les
proves que s’han realitzat a partir de novembre de 2001, d’acord amb el que
estableix la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 10 de setembre de
2001, per la qual es convoquen les proves per a l’obtenció dels certificats oficials
de coneixements de català que expedeix la Junta Avaluadora de Català.

ZONA A
REGNE UNIT
RÚSSIA
SUÈCIA
SUÏSSA

Palma, 12 d’abril de 2002
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Hisenda i Pressuposts
Joan Mesquida i Ferrando
El conseller d’Interior
Josep Maria Costa i Serra
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons

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)

ZONA D

ANDORRA
BOLÍVIA

ZONA B
ZONA C
ZONA D
GUINEA
EQUATORIAL
IRAQ
URUGUAI
HONG KONG
JAMAICA
HONGRIA
KÈNIA
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

Dieta: 13,00 euros (2.163 pessetes)
ANNEX V
ANNEX II
Indemnització per utilització de vehicle propi (art. 13.3)
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

Per quilòmetre amb automòbil: 0,204344 euros (34 pessetes)
Per quilòmetre amb motocicleta: 0,108182 euros (18 pessetes)
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)

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)

ANNEX VII
Residència eventual (art. 19)

Dieta: 52,29 euros (8.700 pessetes)
En territori de
l’Estat espanyol

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
(15.199 ptes)

ZONA B
81,00 euros
(13.477 ptes)

ZONA C
ZONA D
72,00 euros 63,00 euros
(11.980 ptes) (10.482 ptes)

(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
(4.007 ptes)
Dieta
completa
55,99 eur
(9.316 ptes)

54,00 eur
39,00 eur
(8.985 ptes) (6.489 ptes)

41,00 eur 37,00 eur
(6.822 ptes) (6.156 ptes)

169,00 eur 119,00 eur
100,00 eur 90,00 eur
(28.119 ptes) (19.800 ptes) (16.639 pts) (14.975 pts)
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(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)
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social.
La Llei 10/2000 desplega l’esmentat òrgan estatutari i li atorga la qualitat
d’òrgan de caràcter consultiu tot determinant-ne la composició, en l’article 4, en
tres grups. Mitjançant el Decret 70/2001, de 18 de maig (BOIB 26-05-2001), en
aplicació de l’article 5 de la dita llei, es va fer el nomenament dels membres del
Consell.
L’article 4 de la llei esmentada regula la composició d’aquest òrgan i
l’article següent determina que la forma de designació i el nomenament dels seus
membres s’ha de fer mitjançant un decret del Consell de Govern de les Illes
Balears després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.
El Decret 70/2001, de 18 de maig, va determinar el nomenament dels
primers membres titulars del Ple del Consell Econòmic i Social incloent, dins del
grup III, la representació dels consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera.
A instància del Consell Insular de Menorca , tot aplicant l’article 10 núm.
2, lletra b) i núm. 3 del Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social, s’insta
el nomenament d’un nou membre per fer front a la vacant que deixa el cessament
de l’Hble. Sra. M. Dolores Romeo Pérez en el seu càrrec.
Per això, a proposta dels consellers d’Economia, Comerç i Indústria i de
Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern per a la sessió
de 12 d’abril de 2002,

ANNEX X
DECRET
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

Article únic
Atès allò previst en el número 1 de l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre (BOIB 09-12-2000), i l’article 10 núm. 2, lletra b) i núm. 3 del Decret
128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament del Consell Econòmic i Social, a causa del cessament com a
membre titular de la Hble. Sra. M. Dolores Romeo Pérez, a instància del Consell
Insular de Menorca, es nomena com a membre titular del Consell Econòmic i
Social, inclòs en el grup III, corresponent a institucions, associacions i
organitzacions de rellevància la Sra. M. del Mar Mañas Molina.
Disposició final

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

Sigui comunicat aquest Decret a la Secretaria General del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, perquè es procedeixi de conformitat.
Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 12 d’abril de 2002

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)
- 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)

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Treball i Formació
Eberhard Grosske Fiol
El conseller d’Economia, Comerç i Indústria
Pere Sampol i Mas
— o —Núm. 7558
Decret 55/2002, de 12 d’abril, de cessament de l’Hble. Sra. M.
Dolores Romeo Pérez com a membre del grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000,
de 30 de novembre

Indemnització per sessió i dia: 48,00 euros (7.987 pessetes)
— o —-

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 7560
Decret 56/2002, de 12 d’abril, de nomenament de la Sra. M. del
Mar Mañas Molina com a membre del grup III del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, regulat en la Llei 10/2000,
de 30 de novembre (BOIB 09-12-2000)
L’article 42 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de participació,
d’estudi, de deliberació, d’assessorament i de proposta en matèria econòmica i

L’article 42 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat de participació,
d’estudi, de deliberació, d’assessorament i de proposta en matèria econòmica i
social.
La Llei 10/2000 desplega l’esmentat òrgan estatutari i li atorga la qualitat
d’òrgan de caràcter consultiu tot determinant-ne la composició, en l’article 4, en
tres grups. Mitjançant el Decret 70/2001, de 18 de maig (BOIB 26-05-2001), en
aplicació de l’article 5 de la dita llei, es va fer el nomenament dels membres del
Consell.
L’article 4 de la llei esmentada regula la composició d’aquest òrgan i
l’article següent determina que la forma de designació i el nomenament dels seus
membres s’ha de fer mitjançant un decret del Consell de Govern de les Illes
Balears després d’haver rebut les propostes i les designacions corresponents.
El Decret 70/2001, de 18 de maig, va determinar el nomenament dels
primers membres titulars del Ple del Consell Econòmic i Social incloent, dins del

