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Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnit-
zacions que perceben els membres del Consell Escolar de les
Illes Balears 

D’acord amb l’article 4 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre,
pel qual s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears, el Consell
Escolar de les Illes Balears (CEIB) és l’organisme superior de consulta i de par-
ticipació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no
universitari a les Illes Balears.

L’article 13.5 d’aquest Decret legislatiu estableix que els membres del
Consell Escolar de les Illes Balears tenen dret, si s’escau, a percebre indemnit-
zacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es
duguin a terme, d’acord amb les disposicions que reglamentàriament es deter-
minin. 

Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 23 de des-
embre de 2005 (BOIB núm. 197 ext., de 31 de desembre) es va ordenar publi-
car el Reglament d’organització i funcionament del CEIB. L’article 12 k) d’a-
quest Reglament estableix que «els consellers, en l’exercici de les seves fun-
cions, tenen dret a percebre, en el seu cas, indemnitzacions per ponències, des-
peses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duguin a terme
o en funció del càrrec i la representació, d’acord amb les disposicions que
reglamentàriament es determinin. En el cas de les ponències, s’atendrà al que al
respecte determini la Comissió Permanent.»

A més, les reunions del Consell Escolar de les Illes Balears es poden dur
a terme a qualsevol de les illes. D’altra banda, les persones que exerceixen els
càrrecs de president, vicepresident i secretari poden fer sessions de treball espe-
cífiques dins i fora de les Balears. També poden fer-ne els membres del Consell
Escolar de les Illes Balears expressament comissionats per assistir a aquestes
sessions. De fet, s’incrementa dia a dia la interrelació entre els consells escolars
autonòmics i el de l’Estat, una vegada que ja s’han constituït i estan en funcio-
nament els consells escolars a totes les comunitats autònomes i que aquests
organitzen activitats conjuntes.

L’actual sistema de percepció d’indemnitzacions està regulat pel Decret
44/2005, de 29 d’abril, pel qual es regulen les indemnitzacions per les despeses
de desplaçament, manutenció i assistència a les sessions del CEIB (BOIB núm.
71, de 10 de maig).

Ara bé, durant els darrers exercicis, la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears ha mostrat notables desequilibris en les finances. Així, en l’Ordre del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació de 10 d’agost
de 2011, es fa constar la necessitat de pal·liar «els greus problemes de tresore-
ria» i «garantir els recursos suficients per atendre les necessitats bàsiques dels
col·lectius més desafavorits». Segons consta en aquesta Ordre, «les exigències
d’equilibri pressupostari emanades des de l’ECOFIN, la Comissió Europea, el
Consell de Política Fiscal i Financera i el Ministeri d’Economia i Hisenda, amb
l’objectiu de garantir la sostenibilitat de les finances públiques, fan que s’hagin
de plantejar ajustaments pressupostaris que permetin a la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears el compliment dels objectius de dèficit».

Per aquest motiu, es fa necessari modificar les quantitats establertes pel
Decret 44/2005 esmentat.

Per tot això, a proposta conjunta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació i del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 27 de gener de 2012,

DECRET

Article 1
Supòsits d’indemnització

1. Les indemnitzacions que han de percebre els membres del Consell
Escolar de les Illes Balears en l’exercici de les seves funcions són les següents:

a) Indemnització per assistència a les reunions dels diferents òrgans de
funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, convocades reglamentà-
riament.

b) Indemnització per desplaçament a aquestes reunions (despeses de viat-

ge), que és la quantitat que es percep per la utilització de qualsevol mitjà de
transport que no sigui un vehicle particular com a conseqüència de l’assistència
a les reunions.

c) Indemnització per desplaçament amb vehicle particular dels membres
que es traslladin dins la mateixa illa de residència (quilometratge).

d) Indemnització per manutenció (dieta), que és la quantitat que es percep
diàriament, en concepte de manutenció, per satisfer les despeses que origina
l’estada fora del terme municipal de residència del membre del CEIB.

e) Indemnització per les despeses d’allotjament, que és la quantitat que es
percep per l’allotjament fora del terme municipal de residència com a conse-
qüència de l’assistència a la reunió.

f) Indemnització per l’elaboració d’una ponència.

2. El president, el vicepresident, el secretari i els altres membres del
Consell Escolar de les Illes Balears poden percebre les indemnitzacions previs-
tes sempre que actuïn en representació d’aquest organisme i hagin d’assistir,
d’acord amb el seu càrrec, a reunions específiques que es facin a qualsevol lloc.

Article 2
Indemnització per assistència a reunions

1. L’import de la indemnització que han de percebre els membres del
Consell Escolar de les Illes Balears per assistir a les reunions dels diferents
òrgans de funcionament d’aquest Consell que s’hagin convocat reglamentària-
ment és de 30 euros.

2. S’exceptuen d’aquesta indemnització els consellers que siguin personal
al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el supòsit de les reu-
nions que es facin dins l’horari de feina habitual.

Article 3
Indemnització per desplaçament

1. Els membres del Consell Escolar de les Illes Balears tenen dret a una
indemnització pel desplaçament a les reunions dels diferents òrgans de funcio-
nament d’aquest Consell que s’hagin convocat reglamentàriament només en el
supòsit que aquest desplaçament no hagi estat concertat directament pel Consell
Escolar o la Comunitat Autònoma. 

2. Aquesta indemnització s’ha de satisfer al conseller que ho sol·liciti un
cop justificada la despesa en els termes que s’indiquen a continuació:

a) S’ha de procurar que el desplaçament s’efectuï preferentment en línies
regulars i en classe turista o anàloga, llevat que el secretari general de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats 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.

b) La quantitat de la indemnització ha de coincidir amb l’import del bit-
llet o passatge corresponents, d’acord amb la justificació documental presenta-
da.

c) 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.

d) En el supòsit d’emprar taxis o vehicles de lloguer, l’import que s’ha de
percebre per despeses de viatge ha de ser el realment gastat i justificat, d’acord
amb la documentació presentada. La utilització de vehicles de lloguer ha de ser
excepcional i l’ha d’autoritzar prèviament el secretari general de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats. 

e) Són indemnitzables com a despeses de viatge les derivades del despla-
çament amb taxi o amb un altre mitjà de transport des del domicili de residèn-
cia habitual del comissionat fins a les estacions de ferrocarril, els ports i els
aeroports, i des d’aquí fins al lloc de la reunió, com també el desplaçament a la
inversa amb motiu de la fi de la comissió.

f) També són indemnitzables per aquest mateix concepte les despeses que
s’originin per l’ús d’aparcaments públics a aeroports, ports o estacions de trans-
port fins a un màxim de 72 hores, com també les derivades de peatges que s’ha-
gin de satisfer obligatòriament durant l’itinerari.

g) Per percebre la indemnització per les despeses a què es refereix aquest
article cal lliurar la factura, el tiquet o el bitllet corresponents i les targetes d’em-
barcament.

Article 4
Indemnització per quilometratge

Els membres del Consell Escolar de les Illes Balears tenen dret a una
indemnització per desplaçar-se amb vehicle propi, dins la mateixa illa de resi-
dència, a les reunions dels diferents òrgans de funcionament d’aquest Consell
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que s’hagin convocat reglamentàriament:

- Desplaçament en automòbil particular: 0,240141 euros per quilòmetre
- Desplaçament en motocicleta particular: 0,127133 euros per quilòmetre

No es percep cap indemnització per la part del recorregut que excedeixi el
nombre de quilòmetres corresponents a l’itinerari més adequat per dur a terme
el servei.

A més, d’acord amb el que s’estableix en la disposició addicional única,
només s’ha d’abonar aquesta indemnització als consellers que facin feina fora
del terme municipal on tengui lloc la reunió.

Article 5
Indemnització per manutenció

1. Els consellers, siguin treballadors de la Comunitat Autònoma o no, no
tenen dret a percebre cap dieta de manutenció per les reunions que es facin dins
l’horari habitual de feina de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (és a dir, entre les 8 h i les 15 h), amb pernoctació al municipi de
residència. 

No obstant això, quan aquestes reunions es facin totalment o parcialment
fora de l’horari habitual de feina de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears (és a dir, a partir de les 15 h), els consellers que hi assistei-
xin poden percebre, en concepte de dieta, un import màxim de 14,98 €, IVA
inclòs, prèvia justificació de les despeses mitjançant tiquet o factura.

2. Per les reunions que es facin totalment o parcialment fora de l’horari
habitual indicat en el punt anterior que impliquin desplaçar-se fora de l’illa de
residència, els consellers poden percebre, en concepte de dieta, la quantitat
màxima de 71,60 €, IVA inclòs, per al dia sencer, prèvia justificació de les des-
peses del dinar i/o sopar mitjançant tiquet o factura.

3. S’ha d’acreditar, en els termes indicats en l’article 9, la necessitat de fer
la reunió fora de l’horari habitual. En el cas del sopar, a més, s’ha d’acreditar la
necessitat de pernoctar fora del municipi de residència.

Article 6
Indemnització per allotjament

S’ha d’indemnitzar els consellers per la despesa d’allotjament, fins a un
màxim de 100 euros, IVA inclòs, si la convocatòria de reunió del Consell
Escolar implica que aquests, desplaçats des del seu lloc de residència per assis-
tir a aquesta reunió, hagin de pernoctar fora del municipi de residència. Per per-
cebre la indemnització, s’ha de presentar la factura corresponent i el justificant
del pagament.

No obstant això, les despeses d’allotjament han de ser, de manera prefe-
rent, totalment o parcialment concertades pel Consell Escolar o la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb empreses de serveis.

Article 7
Indemnització per ponència

La indemnització per elaborar una ponència encarregada per acord de la
Comissió Permanent s’estableix amb un màxim de 104 euros. Aquesta indem-
nització es percebrà una vegada presentada la ponència davant el Ple del Consell
Escolar.

Article 8
Incompatibilitat amb altres indemnitzacions

La percepció de les indemnitzacions que es preveuen en aquest Decret és
incompatible amb qualsevol altra indemnització que, pel mateix concepte, pugui
percebre el personal al servei de les administracions públiques que sigui mem-
bre del Consell Escolar de les Illes Balears.

Article 9
Justificació de les indemnitzacions

1. Per tenir dret a percebre les indemnitzacions previstes en els articles 2
a 6 és necessari un certificat expedit pel secretari del Consell Escolar, amb el
vistiplau del president, que acrediti l’assistència dels membres a les reunions
convocades. En aquest certificat, si és el cas, s’ha d’indicar el següent:

- La justificació de l’horari de la reunió, en el cas de reunions que tenguin

lloc fora de l’horari habitual de l’Administració indicat en l’article 5.1.
- La necessitat de pernoctar fora del municipi de residència. 

2. En els casos que figuren en els articles 3, 5 i 6, l’interessat ha d’aportar
els justificants de les despeses corresponents. 

3. En el cas que figura en l’article 4, l’interessat ha d’aportar una declara-
ció dels quilòmetres fets amb vehicle particular per facilitar el càlcul de la
indemnització.

4. Per tenir dret a la indemnització prevista en l’article 2, els consellers
que siguin personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han
d’aportar, juntament amb el certificat esmentat en l’apartat 1 d’aquest article, un
certificat en què consti el seu horari de feina habitual per tal d’acreditar que la
reunió ha tingut lloc fora del seu horari habitual.

5. Per tenir dret a la indemnització prevista en l’article 7 hi ha d’haver un
acord de la Comissió Permanent pel qual s’assigni la ponència a un membre del
Ple del Consell.

Article 10
Actualització de les indemnitzacions

Les quantitats establertes en aquest Decret es poden actualitzar anualment
de la mateixa manera que les indemnitzacions per raó del servei que perceben
els funcionaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional única

Als efectes d’aquest Decret s’entén per terme municipal de residència
aquell en què estigui localitzat el lloc de feina del comissionat.

Disposició derogatòria única

Es deroga el Decret 44/2005, de 29 d’abril, sobre percepció de les indem-
nitzacions per les despeses de desplaçament, manutenció i assistència a les ses-
sions del Consell Escolar de les Illes Balears.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 27 de gener de 2012

El president
José Ramón Bauzá Díaz

El vicepresident econòmic, de 
Promoció Empresarial i d’Ocupació

José Ignacio Aguiló Fuster

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans

— o —

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 2402

Correcció d’errades del Decret 70/2011, de 20 de juny, pel qual
es nomenen els secretaris generals de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

S’ha advertit una errada en el Decret 70/2011, de 20 de juny, pel qual es
nomenen els secretaris generals de les conselleries de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 21 de juny).

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, estableix
que les administracions poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a ins-
tància de persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics, existents
en els seus actes.

En l’àmbit autonòmic, l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma, disposa que la
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