ORDRE DEL CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I INTERIOR, PER LA
QUAL S’APROVA EL BAREM DE RETRIBUCIONS DE LES ACTIVITATS
FORMATIVES QUE ORGANITZA L’INSTITUT BALEAR D’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA
(BOCAIB núm. 146, de 26 de novembre de 1996)
El Decret 191/1996, de 25 d’octubre, regula les condicions generals de les
activitats formatives que impulsa la Conselleria de la Funció Pública i Interior,
mitjançant l’Institut Balear d’Administració Pública, i estableix un marc que
serveix per ordenar i donar transparència al sistema alhora que pretén
esdevenir un instrument al servei de l’organització que impliqui els
professionals de l’Administració.
L’esmentat decret necessita, en determinades matèries, el corresponent
desplegament que el complement i per tal la disposició final primera faculta el
conseller de la Funció Pública i Interior a dictar totes les disposicions que siguin
precises a aquella finalitat.
Entre aquelles matèries necessitades de desplegament es troba el barem de
retribucions de les activitats formatives que organitza l’Institut Balear
d’Administració Pública.
Per tot això i de conformitat amb el que preveu l’apartat 8 de l’article 26 de la
Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de Règim Jurídic de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears el Conseller que subscriu dicta la
següent:
ORDRE
1. 1. Les activitats docents per al desenvolupament dels programes formatius,
cursos, seminaris i d’altres activitats anàlogues que organitza l’Institut Balear
d’Administració Pública per al personal al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es retribuiran d’acord amb el model
següent:
A) Retribucions de les activitats docents (hores lectives) dels professors:
1. Pla general o Pla de formació contínua:
Indistintament del grup funcionarial o categoria laboral a la qual
pertanyin els destinataris 12.000 PTA/h
2. Català:
Tots els nivells 5.000 PTA/h
3. Llengües estrangeres (alemany, anglès, francès):
Tots els nivells 5.000 PTA/h
B) Retribucions per activitats de coordinació per àrees
1. Per actualització d’activitats ja realitzades 5.000 PTA/h
2. Per activitats de nova creació 35.000 PTA/h
3. Per activitats extraordinàries 25.000 PTA/h
C) Retribucions per intervenció a seminaris, jornades, conferències, etc.
Preu per sessió de 25.000 a 100.000 PTA/h
2. Per als professors al servei de l’Administració de la comunitat autònoma
l’import de l’hora lectiva serà del 50% del previst a l’apartat A del punt anterior,
si l’activitat docent es realitza excepcionalment dintre de la jornada laboral.
3. En el Pla anual de formació, el total d’hores lectives d’activitats docents dels
professors no podrà superar individualment el màxim de setanta (70) hores.

4. No obstant el que disposa l’apartat anterior, en els cursos d’ensenyament de
llengües els professors, ordinàriament, podran impartir un màxim de dos cursos
per Pla anual i, prèvia autorització del conseller de la Funció Pública i Interior,
extraordinàriament, un tercer curs. La durada dels cursos quant nombre d’hores
lectives es fixarà en el Pla anual de formació.
2. 1. La preparació de material didàctic, redacció d’apunts o textos, sempre que
siguin de nova elaboració, es retribuiran, en raó de l’especialització i qualitat
que presentin, d’acord amb la quantia que proposi el director de l’Institut Balear
d’Administració Pública i, en el seu cas, aprovi el conseller de la Funció Pública
i Interior.
2. La retribució establerta per a elaboració de material escrit o altre tipus de
material didàctic, suposa el dret de la Conselleria de la Funció Pública i Interior
a imprimir, reproduir i utilitzar l’esmentat material, en el marc del que preveu la
legislació vigent sobre Propietat Intel·lectual.
3. 1. Per a les activitats docents realitzades en col·laboració amb l’Institut
Nacional d’Administració Pública regirà, indistintament, el barem de retribucions
de l’esmentat Institut Nacional o el de l’Institut Balear d’Administració Pública.
2. Per a les activitats docents realitzades en col·laboració amb altres
organismes de la comunitat autònoma o de les diferents administracions
públiques, sempre que l’Institut Balear d’Administració Pública assumeixi la
gestió, regirà el barem de retribucions de l’Institut.
4. Els cursos fets en col·laboració amb empreses públiques o privades es
retribuiran d’acord amb el corresponent pressupost presentat per l’empresa,
acceptat pel director de l’Institut Balear d’Administració Pública i aprovat pel
conseller de la Funció Pública i Interior.
5. 1. Quan les activitats docents suposin el desplaçament del professor, aquest
tendrà dret a ésser compensat de les despeses que realitzi, en les quanties,
circumstàncies, condicions i límits continguts en el Decret 105/1987, de 22
d’octubre, pel qual es regulen les indemnitzacions per raó de servei del
personal funcionari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Excepcionalment, prèvia proposta del director de l’Institut Balear
d’Administració Pública i aprovació del conseller de la Funció Pública i Interior,
en cursos, seminaris, jornades o conferències de característiques especials, en
raó de la procedència professional, qualificació dels professor o altres, es
podran compensar totes les despeses realitzades.
6. En el supòsit que l’Institut Balear d’Administració Pública, per al millor
desenvolupament de les funcions que té encomanades, suprimís cursos ja
programats o modificàs els continguts, duració i programes anunciats per
adaptar-los millor als requeriments de la formació, els professor que n’eren
responsables de la impartició no tendran dret a cap tipus d’indemnitzacions.
DISPOSICIONS FINALS
Disposició final primera
Es faculta el director de l’Institut Balear d’Administració Pública per proposar a
l’aprovació del conseller de la Funció Pública i Interior, la determinació de la

quantia del preu per sessió, dintre del tram establert per a tal finalitat a l’apartat
C) de l’article 1 de la present ordre, atenent al nivell de complexitat, a la
procedència professional del personal docent, a l’evolució del preu de mercat i
a altres tipus de consideracions que es puguin derivar de la gestió de l’Institut.
Disposició final segona
Aquesta ordre entrarà en vigor el dia primer de gener de 1997.

