INSTRUCCIONS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
SOBRE L’ORGANITZACIÓ DELS PROFESSORS A LA XARXA DE CENTRES PÚBLICS DE
LES ILLES BALEARS QUE COMPARTEIXEN DOS O MÉS CENTRES

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual es
regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l’Administració
autonòmica de les Illes Balears.
INSTRUCCIONS
Àmbit d’aplicació
1. Aquestes instruccions seran aplicables a tots els professors que ocupin una plaça
compartida a centres públics d’educació secundària i règim especial.
Es considera que un professor ocupa una plaça compartida quan presta serveis, amb
caràcter regular i periòdic, en dos o més centres diferents de la mateixa o distinta
localitat. Sense perjudici d’això, el lloc serà objecte d’adscripció, a efectes
administratius, a un únic centre, denominat centre d’adscripció.
2. Els llocs de treball compartits tenen caràcter singular i seran de provisió voluntària.
L'acceptació d'una plaça compartida implica que el professor es fa responsable de
posar els mitjans materials necessaris per als desplaçaments.
Horaris i organització dels centres
1. Al professorat que ocupa una plaça compartida, li seran d’aplicació les disposicions
legals i reglamentàries, que amb caràcter general, corresponen al professorat del cos
que imparteix les mateixes ensenyances, sense perjudici del que s’estableix a aquestes
instruccions.
2. Els horaris dels professors, així com del grups d’alumnes s’han d’organitzar de
manera que els desplaçaments dels professors entre centres no coincideixin el mateix
dia. Només en casos excepcionals i, prèvia autorització de la Direcció General de
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Personal Docent, es podrà fer coincidir el mateix dia l’horari d’un professor a dos
centres. Aquesta autorització cal demanar-la abans de dia 1 de setembre del curs
corresponent.
3. Els professors amb dos o més centres compartits han d’assistir a totes les reunions
necessàries per al desenvolupament de la seva tasca. Per això s’ha de garantir, sempre
que sigui possible, que aquests professors puguin assistir a totes les reunions de cicle,
de coordinació, d’equips educatius, de claustre, etc. Els centres han de tenir en compte
aquest criteri amb caràcter prioritari a l’hora d’elaborar els horaris anuals.
4. Els professors amb plaça compartida no han de tenir assignada tutoria d’alumnes
sempre que l’organització del centre ho permeti.
5. En el cas excepcional que un professor comparteixi dos centres el mateix dia, tindrà
dret a una reducció d’ hores complementàries en funció de la distància quilomètrica del
desplaçament:
- Fins a 25 km setmanals, 1h complementària.
- Més de 25 km setmanals, 2h complementàries.
6. Els desplaçaments per assistència a reunions de coordinació s’han de comptar dins
l’horari no lectiu d’obligada permanència al centre.
7. El calendari laboral del professorat que comparteix dos o més centres, serà el que
correspongui al seu centre d’adscripció amb les següents consideracions:
- El professorat gaudirà dels dies festius (festivitat local i festivitat del dia de
centre) corresponents al centre d’adscripció sempre que aquests festius
coincideixin amb dies lectius amb docència al centre d’adscripció.
- El professorat gaudirà també dels dies festius (festivitat local i festivitat del
dia de centre) corresponents a la resta de centres de la plaça compartida
sempre que els festius corresponents coincideixin amb dies lectius amb
docència en aquests altres centres.
Indemnitzacions per desplaçament (Quilometratge)
1. Tindran dret al cobrament d’indemnització els professors que ocupin una plaça
compartida i, de manera excepcional, desenvolupin el seu horari a centres de localitats
diferents el mateix dia.
2. La direcció del centre d’adscripció, a instàncies del professorat, certificarà l’horari i la
distància quilomètrica d’anada entre el centre d’adscripció i els restants.
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3. Quan tota la jornada laboral diària del docent tingui lloc en un mateix centre, no es
computarà desplaçament pel fet de ser la conseqüència directe de l’exercici propi de la
funció docent.
4. Si per causa de força major es modifica la ruta habitual, es comptabilitzaran els
quilòmetres recorreguts.
5. La llista actualitzada de distàncies quilomètriques i els formularis corresponents es
troben disponibles a la pàgina web de la Secretaria General de la conselleria.
https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=109111&coduo=519&lang=ca
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