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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 20844
Decret 128/2002, de 18 d’octubre, pel qual es regula el sistema de
prestacions d’acció social a favor del personal docent no universitari
de les Illes Balears

El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, de traspàs de funcions i
serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears
en matèria d’ensenyament no universitari, fa efectiva la transferència necessària
per dur a terme les competències previstes a l’article 15.1 de l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer. En
conseqüència, dia 1 de gener de 1998 varen ser transferits a la comunitat autònoma
els funcionaris docents no universitaris que treballen als centres públics docents
de les Illes Balears.

Tot i això, l’article 11.2 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses
mesures tributàries i administratives, estableix que el personal docent mantindrà
el règim jurídic i econòmic i les condicions de treball establertes a l’Administració
d’origen, fins que l’òrgan competent de la comunitat autònoma elabori i aprovi una
normativa específica per adequar a les peculiaritats d’aquest personal, d’acord
amb el que disposa l’article 2.4 de la Llei 2/1989, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Les prestacions que integren el que es denomina acció social a favor dels
funcionaris i del personal laboral al servei de l’Administració general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears estan cobertes pel Decret 135/1995, de
12 de desembre, el qual regula l’esmentada acció social.

El Decret 61/1998, de 5 de juny, de concessió de bestretes de nòmina al
personal transferit en l’àmbit de l’Educació, va establir excepcionalment el
sistema de concessió de bestretes al personal transferit que, a pesar de complir tots
els tràmits per estar d’alta en nòmina, a causa de la seva data de tancament, no s’hi
podia incloure.

Aquesta regulació ha esdevingut insuficient i actualment es fa necessària
una nova regulació específica, que sigui aplicable a tot el col·lectiu de funcionaris
docents dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura, i que elimini les
diferències de regulació existents respecte de la resta de funcionaris de la
comunitat autònoma. Per aquest motiu, només cal regular aquelles ajudes que els
funcionaris docents no tenen cobertes o les tenen cobertes de manera poc
satisfactòria a través de les ajudes que proporcionen la Seguretat Social i la
Mutualitat de Funcionaris de l’Administració Civil de l’Estat.

Per aquest mateix motiu no es regulen les ajudes per jubilació voluntària
anticipada, perquè els funcionaris docents no universitaris tenen reconegut, per
aquest concepte, el dret a percebre una gratificació extraordinària com a
conseqüència del que estableix la disposició transitòria novena de la Llei orgànica
1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu. Aquest dret té
una vigència temporal, que finalitza dia 3 d’octubre de 2006, segons disposa
l’article 51 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives
i de l’ordre social.

És per tot això que la disposició addicional primera de la Llei 20/2001, de
21 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública,
autoritza el Govern de les Illes Balears perquè compleixi el que disposa l’article
11.2 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i
administratives, i perquè, amb la finalitat de dur a terme progressivament la plena
integració del personal docent no universitari al servei de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en la funció pública d’aquesta comunitat,
determini, mitjançant els corresponents decrets, la normativa específica necessària
que sigui aplicable a les peculiaritats d’aquest personal, pel que fa als aspectes
retributius, de fons social i règim de jubilacions, d’acord amb determinats criteris.
Concretament,  el segon criteri determina que es crearà el fons social del personal
docent a proposta de la conselleria competent en matèria de personal docent, que
també serà l’encarregada de la seva gestió.

És en aquest sentit que la Conselleria d’Educació i Cultura, d’una banda, i
les organitzacions sindicals STEI-i, FE-CCOO i FETE-UGT, per l’altra, integrants
de la Mesa Sectorial d’Educació, dia 5 de juliol de 2001 signaren el principi
d’acord per a la plena integració dels cossos docents en la funció pública de les Illes
Balears i la millora del sistema educatiu. Posteriorment aquest pacte entre la
Conselleria i les organitzacions sindicals fou ratificat amb la signatura de l’Acord
per a la millora de l’ensenyament públic no universitari i de les condicions de
treball del personal docent, de 30 d’abril de 2002, aprovat pel Consell de Govern
de les Illes Balears dia 17 de maig de 2002 i publicat al BOIB dia 8 de juny de 2002.
Aquest acord inclou, a l’apartat 5, el compromís del Govern de les Illes Balears
a establir, per decret, un fons i un sistema de concessió d’ajudes econòmiques, en
concepte de prestacions socials, per al personal docent no universitari.

Atès, doncs, el que s’ha exposat; atès que a la reunió de la Mesa Sectorial
d’Educació de dia 25 d’abril de 2002 es va aprovar per unanimitat l’Avantprojecte
del decret; a proposta del conseller d’Educació i Cultura; d’acord amb el Consell
Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 18

d’octubre de 2002,

DECRET

TÍTOL I.
NORMES GENERALS

Article 1.
Àmbit d’aplicació

1. El present decret estableix el sistema de concessió d’ajudes econòmiques
per prestacions socials al personal docent no universitari dependent de la Conselleria
d’Educació i Cultura.

2. El sistema de concessió d’ajudes per prestacions socials al qual es refereix
el paràgraf anterior té per objecte la cobertura de les contingències i situacions
especificades a l’article 4, sempre que no estiguin cobertes per qualsevol altre
sistema finançat amb fons públics.

De la norma amb caràcter general establerta al paràgraf anterior queden
exceptuades les ajudes a les persones amb discapacitats regulades al títol IV del
Decret.

3. En qualsevol cas, les prestacions socials que es regulen en aquest Decret
no han de suposar enriquiment injust per als beneficiaris ni poden superar els
costos reals de la contingència o situació a cobrir en cada cas.

Article 2.
Beneficiaris

1. És beneficiari del sistema d’acció social que es regula en aquest Decret
el personal docent no universitari que treballa al servei de la comunitat autònoma
de les Illes Balears que es troba en situació de servei actiu o situacions assimilades
en el moment de produir-se el fet causant de l’ajuda social i que pertany a algun
dels col·lectius següents:

a) Funcionaris de carrera.
b) Funcionaris en pràctiques. En aquest cas l’ajuda és proporcional al temps

de serveis efectius prestats i, a aquests efectes, es comptabilitza el temps exercit
com a funcionari interí durant el darrer curs escolar.

c) Funcionaris interins i personal laboral no fix que han prestat serveis a la
comunitat autònoma de les Illes Balears un mínim de cinc mesos i mig. D’aquest
requisit temporal, se n’exclouen les ajudes regulades al títol III del Decret, les
ajudes per fills menors de devuit anys.

2. No obstant això, el personal interí i laboral que compleix el requisit
mencionat al paràgraf anterior només pot accedir a les prestacions contingudes al
títol III (ajudes per fills menors de devuit anys), al títol IV (ajudes per a l’atenció
a persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials), al títol V (ajudes
per a estudis), al títol VI (ajudes per orfandat), al títol VII (ajudes de viduïtat) i a
les modalitats 1 i 2 de bestretes ordinàries de nòmina definides a l’article 30. A
causa de la seva relació temporal amb l’Administració, el personal interí i laboral
no pot percebre la modalitat  3 de les bestretes ordinàries contingudes a l’article
30 , ni les bestretes extraordinàries definides a l’article 31.

3. En el cas que dues persones tenguin la condició de beneficiaris d’acord
amb el que disposa el número 1 d’aquest article, només una d’elles pot formular
la corresponent sol·licitud d’ajuda per al mateix fet causant.

Article 3.
Exclusions

No tenen accés al sistema de prestacions socials que regula aquest Decret
el personal docent no universitari que es troba en alguna de les següents situacions:

a) Els que es troben en situació administrativa de serveis en altres
Administracions públiques.

b) Els que ocupen llocs de treball no docent en l’Administració general de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, que són llocs no adscrits a la gestió
administrativa i econòmica de la Direcció General de Personal Docent.

c) Els que ocupen llocs de treball no docents en organismes públics o
empreses públiques dependents de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Els que es troben al servei del Parlament de les Illes Balears i els que tenen
la condició de diputat o senador de les Corts Generals, de diputat del Parlament
de les Illes Balears en règim de dedicació exclusiva, així com també els membres
de les corporacions locals en règim de dedicació exclusiva.

e) Els consellers i alts càrrecs del Govern de les Illes Balears i dels Consells
Insulars.

Article 4.
Ajudes d’acció social

Les ajudes que es poden concedir regulades per aquest Decret són:

a) Ajudes per fills menors de 18 anys.
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b) Ajudes per a l’atenció a persones amb discapacitats físiques, psíquiques
o sensorials a càrrec de funcionaris docents no universitaris.

c) Ajudes per a estudis oficials dels funcionaris docents no universitaris i
dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc.

d) Ajudes per orfandat.
e) Ajudes de viduïtat per als cònjuges del personal docent no universitari.

Aquestes ajudes es fan extensives també a les persones unides al personal docent
per relació afectiva anàloga a la conjugal, assimilada a aquesta, d’acord amb
l’ordenament jurídic, i als membres supervivents de parella estable legalment
inscrita d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.

f) Bestretes de les retribucions.

Article 5.
Sol·licituds

1. Les sol·licituds, acompanyades de la documentació justificativa requeri-
da en cada cas, s’han de presentar, adreçades al director general de Personal
Docent, mitjançant el model d’instància oficial que es determini, a les dependències
de la conselleria d’Educació i Cultura o per qualsevol dels procediments prevists
a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. La Direcció General de Personal Docent, una vegada rebuda la sol·licitud,
ha de comprovar la documentació presentada i ha de requerir, si cal, la persona
interessada perquè en un termini improrrogable de deu dies hàbils esmeni les
deficiències o mancances detectades.

Article 6.
Terminis

1. El dret a la percepció de les ajudes per acció social regulades pel títol III
d’aquest Decret , les ajudes per fills menors de devuit anys, es reconeixerà a partir
de la presentació de la sol·licitud, tindrà efectes econòmics a partir del mes següent
a aquesta i finalitzarà en el moment que el beneficiari deixi de prestar serveis a la
comunitat autònoma de les Illes Balears o en el mes que el fill causant de l’ajuda
complesqui els devuit anys.

Els beneficiaris d’aquesta ajuda resten obligats a comunicar a l’Administració
qualsevol incidència que impliqui una  modificació en els supòsits que donin dret
a l’ajuda o percepció.

Així mateix l’Administració es reserva la facultat de sol·licitar, en qualsevol
moment, als beneficiaris de l’ajuda que acreditin que es mantenen els supòsits de
fet que originen el dret en qüestió.

2. El dret a la percepció de les ajudes per acció social regulades pel títol IV
d’aquest Decret , les ajudes per a l’atenció a persones amb discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials, es reconeixerà a partir de la presentació de la sol·licitud,
tindrà efectes econòmics a partir del mes següent a aquesta i finalitzarà en el
moment que el beneficiari deixi de prestar serveis a la comunitat autònoma de les
Illes Balears, en el moment que la persona amb discapacitats deixi d’estar al càrrec
del funcionari docent no universitari o en el moment que la persona amb
discapacitats deixi de complir els requisits establerts a l’article 17 d) d’aquest
Decret.

Els beneficiaris d’aquesta ajuda resten obligats a comunicar a l’Administració
qualsevol incidència que impliqui una  modificació en els supòsits que donin dret
a l’ajuda o percepció.

Així mateix l’Administració es reserva la facultat de sol·licitar, en qualsevol
moment, als beneficiaris de l’ajuda que acreditin que es mantenen els supòsits de
fet que originen el dret en qüestió.

3. Les ajudes per acció social regulades pel títol V, les ajudes per a estudis,
s’han de meritar a l’exercici pressupostari immediat posterior al de l’inici de cada
curs escolar.

El termini de presentació de sol·licituds d’aquesta modalitat d’ajuda finalitza
dia 30 d’abril del corresponent exercici.

4. Les ajudes per acció social regulades pels títols VI (les ajudes per
orfandat),  VII (les ajudes de viduïtat) i VIII (les bestretes de les retribucions) s’han
de sol·licitar durant l’exercici pressupostari en el qual s’han produït els
esdeveniments que donen dret a les corresponents ajudes.

En el cas que els esdeveniments causants de les ajudes s’hagin produït en
el mes de desembre, el termini s’amplia fins dia 28 de febrer de l’exercici
pressupostari següent, tot i que la quantitat que correspon és l’establerta per a
l’exercici en què es produïren els fets.

Article 7.
Documentació

1. Els requisits exigits en cada cas s’han d’acreditar, per part de les persones
interessades, mitjançant presentació del document original o de fotocòpia
compulsada.

2. Per a les compulses de la documentació que les persones interessades han
de presentar a conseqüència del que disposa aquest Decret són competents les
persones que exerceixen el càrrec de secretari dels centres públics docents
dependents de la conselleria d’Educació i Cultura. Quan es faci ús d’aquesta
competència, a les compulses, hi ha de constar el vistiplau del director del centre.

3. Les esmenes de deficiències, errors o mancances de la documentació
presentada pels sol·licitants s’han d’efectuar a petició de l’Administració, de
conformitat amb les disposicions de la legislació vigent. Una vegada transcorregut
el termini d’esmena sense resultat positiu, s’ha de procedir a dictar la corresponent
resolució per la qual es considera que desisteix de la seva petició.

4. Sense perjudici de les responsabilitats que se’n puguin derivar, la
deformació dels fets o qualsevol falsedat consignada a la sol·licitud o a la
documentació aportada, és causa justificada de denegació.

5. El conseller d’Educació i Cultura, previ informe de la Comissió d’Acció
Social d’Educació esmentada al títol II d’aquest Decret, pot revisar en qualsevol
moment els actes administratius de concessió de les ajudes quan s’hagi produït
error, ocultació o falsejament de dades que haguessin suposat, en cas de conèixer-
se, la denegació o la reducció de l’ajuda sol·licitada. En aquest cas, el beneficiari
està obligat al reintegrament de les quantitats indegudament cobrades més els
interessos legals de demora si fos per causa imputable al mateix beneficiari, sense
perjudici de les normes legals de prescripció que siguin d’aplicació.

TÍTOL II.
CONCESSIÓ DE LES AJUDES D’ACCIÓ SOCIAL AL PERSONAL
DOCENT NO UNIVERSITARI. LA COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL

D’EDUCACIÓ

Article 8.
Creació i constitució de la Comissió d’Acció Social d’Educació

1. Un cop entri en vigor aquest Decret, s’ha de constituir la denominada
Comissió d’Acció Social d’Educació de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. La Comissió d’Acció Social d’Educació a què es refereix el paràgraf
anterior estarà composta per tres representants de la Conselleria d’Educació i
Cultura, dos dels quals actuaran de president i de secretari, i que seran designats
pel conseller d’aquest àmbit, i per cinc representants de les organitzacions
sindicals presents a la Mesa Sectorial d’Educació, d’acord amb la representativitat
que tenguin a la Junta de Personal de Educació. Cada organització sindical present
a la Mesa Sectorial d’Educació ha de disposar d’almenys un representant a la
Comissió d’Acció Social d’Educació.

Article 9.
Funcions de la Comissió d’Acció Social d’Educació

Les funcions de la Comissió d’Acció Social d’Educació són:

a) Distribuir les quanties globals destinades al Fons d’Acció Social d’Educació
per a cada exercici econòmic, entre els diferents tipus d’ajudes previstes a l’article
4 d’aquest Decret.

b) Estudiar, a la vista dels continguts d’aquest Decret, totes les sol·licituds
de les ajudes d’acció social contemplades a l’article 4 i formulades pels possibles
beneficiaris.

c) Emetre l’informe corresponent a les sol·licituds formulades per concedir-
les o denegar-les. En el cas de denegació, l’informe ha de ser motivat.

d) Elevar al conseller d’Educació i Cultura l’informe esmentat al paràgraf
anterior.

Article 10.
Concessió o denegació de les ajudes d’Acció Social

1. A la vista de l’informe emès per la Comissió d’Acció Social d’Educació,
el conseller d’Educació i Cultura ha d’emetre la corresponent Resolució per la
qual es concedeix o es denega l’ajuda sol·licitada. En cas de denegació, aquesta
ha de ser motivada.

2. El reconeixement o la denegació de les ajudes d’Acció Social s’ha de fer
de manera individualitzada per a cada sol·licitud i sempre que s’hagin acreditat
documentalment els requisits que, en cada cas, s’estableixen per a cada modalitat
d’ajuda.

3. Les resolucions denegatòries del conseller d’Educació i Cultura, en el cas
que l’informe de la Comissió d’Acció Social d’Educació hagi estat favorable,
s’han de posar en coneixement de l’esmentada Comissió en la reunió immediata
posterior.

4. Les resolucions s’han d’emetre en el termini màxim de sis mesos
comptadors a partir de la data d’entrada de la sol·licitud a la Direcció General de
Personal Docent, termini dins el qual les resolucions han de ser notificades a les
persones interessades. Contra aquestes resolucions, que posen fi a la via adminis-
trativa, es poden interposar: recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la seva
notificació, d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
de la data de notificació, d’acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

5. Les comunicacions i notificacions als sol·licitants s’han d’efectuar
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segons el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Article 11.
Abonament material de les ajudes per prestació social

1. Un cop atorgada l’ajuda per prestació social mitjançant la corresponent
resolució del conseller d’Educació i Cultura, l’import de l’ajuda s’ha d’abonar
juntament amb la nòmina del personal docent no universitari al servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Si els beneficiaris de l’ajuda no perceben nòmina, l’abonament s’ha de
fer mitjançant transferència bancària.

3. Les bestretes de retribucions contingudes al títol VIII d’aquest Decret es
concediran amb càrrec a operacions no pressupostàries.

TÍTOL III.
AJUDES PER FILLS MENORS DE DEVUIT ANYS

Article 12.
Objecte i definició de les ajudes per fills menors de devuit anys

L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de
concedir, a través de la conselleria d’Educació i Cultura, als treballadors i
funcionaris a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret i que tenguin fills menors
de devuit anys, una ajuda econòmica compensatòria de les despeses realitzades
amb caràcter general en la guarda, custòdia i educació d’aquests fills. Aquesta
ajuda es percebrà mensualment fins que els fills compleixin devuit anys, inclòs el
mes íntegre del seu compliment.

Article 13.
Quantia de les ajudes per fills menors de devuit anys

1. L’ajuda per fills menors de devuit anys s’abonarà mensualment en la
nòmina i la quantia, per a l’exercici econòmic del 2002, és de trenta-tres euros i
quinze cèntims (33.15 euros) per cada fill menor de devuit anys.

2. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar anualment en el mateix percentatge
que s’incrementin les retribucions bàsiques dels funcionaris públics a la Llei
general de pressuposts.

Article 14.
Requisits i documentació per rebre ajudes per fills menors de devuit

anys

1. El personal docent ha d’acreditar documentalment mitjançant fotocòpia
compulsada dels fulls corresponents del llibre de família que té dret a percebre
l’ajuda regulada en aquest títol.

2. Quan els fills siguin majors d’edat laboral, el peticionari de l’ajuda ha
d’acreditar documentalment, per poder-la percebre, que aquests fills no tenen
ingressos propis mitjançant presentació de certificat de la Seguretat Social referit
als períodes de cotització dels fills afectats.

Un cop reconeguda l’ajuda, quan el fill arribi a la majoria d’edat laboral,
l’Administració requerirà d’ofici l’aportació del certificat de la Seguretat Social
abans esmentat.

3. L’ajuda establerta en aquest títol es pot atorgar també en cas de menors
a càrrec de personal docent no universitari en virtut d’acolliment legal.

TÍTOL IV.
AJUDES PER A L’ATENCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITATS

Article 15.
Objecte i definició de les ajudes per a l’atenció de persones amb

discapacitats

1. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha de
concedir ajudes econòmiques, a través de la conselleria d’Educació i Cultura, als
treballadors i funcionaris a què es refereix l’article 2 d’aquest Decret que tenguin
al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de tenir reconegudes
discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.

2. Aquestes ajudes no són pertinents quan la situació està coberta pel sistema
vigent de Seguretat Social o bé per la percepció d’altres ajudes, sempre que les
ajudes de la comunitat autònoma de les Illes Balears siguin inferiors. Cas que
siguin superiors es té dret a percebre la diferència.

3. El que es disposa al paràgraf anterior no és d’aplicació si s’acredita que
el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%. En aquest cas no hi ha
incompatibilitat per a fer el reconeixement de l’ajuda.

4. Mitjançant ordre del conseller d’Educació i Cultura s’han de regular la
tramitació i la documentació que s’ha d’aportar en el moment de la sol·licitud
d’aquesta modalitat d’ajuda.

5. La modalitat d’ajudes regulada en aquest títol tampoc no es pot reconèixer
en relació amb aquelles persones que tenen reconeguda, per complir-ne els
requisits exigits, la situació d’invalidesa permanent prevista als distints règims de

Seguretat Social i que perceben la prestació corresponent.

Article 16.
Quantia de les ajudes per a l’atenció de persones amb discapacitats

1. La quantia de l’ajuda per a l’atenció de persones amb discapacitats
físiques, psíquiques o sensorials és, per a l’exercici de l’any 2002, de cent
quaranta-nou euros i setze cèntims (149,16 euros) mensuals, quantitat que s’ha
d’abonar en la nòmina per cada persona amb discapacitat física, psíquica o
sensorial.

2. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar anualment en el mateix percentatge
que s’incrementin les retribucions bàsiques dels funcionaris públics a la Llei
general de pressuposts.

Article 17.
Requisits i documentació per rebre ajudes per a l’atenció de persones

amb discapacitats

Els beneficiaris d’aquesta modalitat d’ajuda han d’acreditar documentalment
que compleixen els següents requisits:

a) Tenir al seu càrrec una persona amb discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials. Aquest requisit s’ha d’acreditar mitjançant una declaració jurada de la
persona sol·licitant en la qual consti que conviu amb la persona amb discapacitats
causant de l’ajuda.

b) Les persones amb discapacitats causants de l’ajuda han de tenir reconeguda
aquesta condició per l’organisme competent estatal o autonòmic, requisit que el
sol·licitant ha d’acreditar mitjançant la certificació corresponent.

c) Les persones amb discapacitats han de ser parents del sol·licitant fins al
quart grau civil. Aquest requisit s’ha d’acreditar mitjançant la justificació
corresponent.

La modalitat d’ajuda establerta en aquest títol també s’ha d’atorgar en el cas
de funcionaris docents no universitaris que tenguin al seu càrrec persones amb
discapacitats en virtut d’acolliment legal. Aquest requisit s’ha d’acreditar amb la
presentació de fotocòpia compulsada de la resolució administrativa o judicial
pertinent.

d) Les persones amb discapacitats causants de l’ajuda no han de tenir
ingressos propis per rendes de treball ni per rendes de capital superiors al salari
mínim interprofessional.

Si aquests ingressos o rendes són inferiors al salari mínim interprofessional,
l’import de l’ajuda no pot excedir de la diferència resultant entre la suma de les
rendes percebudes per cada concepte i la quantia del salari mínim interprofessional,
i té com a límit màxim la quantia de la prestació regulada en aquest títol.

Els sol·licitants de l’ajuda han de justificar mitjançant la documentació
pertinent els ingressos i/o altres percepcions rebudes per les persones amb
discapacitats al seu càrrec.

TÍTOL V.
AJUDES PER A ESTUDIS

Article 18.
Objecte i definició de les ajudes per a estudis

1. Aquesta modalitat d’ajuda té per objecte sufragar, en part, les despeses
que el personal docent no universitari al servei de la comunitat autònoma de les
Illes Balears realitzi en matèria d’estudis oficials universitaris o d’estudis oficials
de règim especial, pel fet que els cursi ell mateix o els seus fills majors de devuit
anys i menors de vint-i-cinc.

2. L’ajuda que integra aquesta modalitat té com a finalitat atendre la
cobertura de dues contingències distintes:

a) La compensació de les despeses per matrícula en centres docents.
b) La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual

s’hagi formalitzat la matrícula.

3. S’entén per matrícula als efectes d’aquest article el següent: la matrícula
pròpiament dita, els drets d’inscripció i/o la reserva de plaça, i se n’exclou
expressament l’escolaritat.

Article 19.
Requisits i documentació per a les ajudes de la compensació de les despeses

per matrícula en centres docents

1. La compensació de les despeses realitzades en concepte de matrícula en
centres docents únicament es pot percebre amb la presentació prèvia i documental
dels requisits següents:

a) Haver formalitzat, el funcionari o treballador docent o un fill seu major
de devuit anys i menor de vint-i-cinc, la matrícula per al curs corresponent en un
centre docent radicat en el territori de l’Estat espanyol.

b) No percebre cap ajuda d’un altre ens o organisme per a aquesta finalitat,
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tret que la quantitat percebuda sigui inferior a l’establerta per aquest concepte a
l’article 22 d’aquest Decret. En aquest cas, l’ajuda percebuda es pot complementar
fins a l’esmentada quantitat límit reservada a la cobertura d’aquest tipus de
contingència.

c) No haver percebut ajuda per al mateix curs l’any anterior. La repetició de
curs o assignatura no dóna dret a cap nova ajuda. En aquest sentit, no es pot
sol·licitar ajuda de matrícula per les assignatures ja cursades, i no aprovades,
anteriorment.

2. No es pot sol·licitar l’abonament d’aquesta ajuda si, prèviament, no s’ha
realitzat el pagament de la matrícula. Si aquest s’efectua en dos o més terminis,
no s’ha de cursar la sol·licitud d’ajuda fins que no s’hagi satisfet totalment
l’import. Si algun dels terminis se satisfà fora de l’exercici pressupostari en què
es va abonar el primer, la sol·licitud s’ha de realitzar dins l’exercici en què s’hagi
completat l’abonament de la matrícula.

Article 20.
Requisits i documentació per a les ajudes de la compensació de les

despeses per llibres

La compensació de les despeses realitzades en llibres per al curs en què el
funcionari o treballador docent o un fill seu major de devuit anys i menor de vint-
i-cinc hagi formalitzat la matrícula, s’ha d’abonar després que se n’hagin aportat
les factures corresponents que acreditin, en cada cas, l’adquisició i el preu pagat
pels llibres. En cap cas la compensació no pot superar l’import real abonat pel
sol·licitant.

Article 21.
Ajudes per raó d’estudis cursats per fills majors de devuit anys i menors

de vint-i-cinc

1. Quan les ajudes descrites i regulades en aquest títol se sol·licitin per raó
d’estudis cursats per fills del personal docent no universitari al servei de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, els fills han de ser majors de devuit anys
i menors de vint-i-cinc quan finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i el
sol·licitant ha d’acreditar que els fills no tenen ingressos propis.

2. El requisit de l’edat s’ha d’acreditar mitjançant fotocòpia compulsada
dels fulls corresponents del llibre de família del funcionari o treballador docent i
fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat dels fills.

3. El requisit de no tenir ingressos propis s’ha d’acreditar mitjançant
certificat de la Seguretat Social referit als períodes de cotització d’aquests fills.

Article 22.
Abonament i quanties de les ajudes regulades en aquest títol

1. Les ajudes regulades en aquest títol, que inclouen la cobertura de les dues
contingències descrites a l’article 18.2 d’aquest Decret, una vegada reconegudes,
s’han d’abonar d’un sol cop.

2. L’ajuda per despeses de matrícula pot arribar, per a l’exercici de l’any
2002, fins a un màxim de tres-cents noranta-set euros i setanta-cinc cèntims
(397,75 euros) per funcionari i per cada un dels seus fills majors de devuit anys i
menors de vint-i-cinc.

3. L’ajuda per despeses en llibres pot arribar, per a l’exercici de l’any 2002,
fins a un màxim de cent trenta-tres euros i vuitanta-set cèntims (133,87 euros) per
funcionari i per cada un dels seus fills majors de devuit anys i menors de vint-i-
cinc.

4. Les quantitats anteriors, indicades en els punts 2 i 3 d’aquest article, s’ha
d’incrementar anualment en el mateix percentatge que s’incrementin les retribucions
bàsiques dels funcionaris públics a la Llei general de pressuposts.

TÍTOL VI.
AJUDES PER ORFANDAT

Article 23.
Objecte i definició de les ajudes per orfandat

Aquesta modalitat d’ajuda té per finalitat contribuir a pal·liar la situació
econòmica desfavorable que es produeix amb motiu de la defunció del personal
docent no universitari que presta serveis a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i va destinada a cada un dels fills menors de vint-
i-un anys que tenguin dependència econòmica del finat, o fills majors d’aquesta
edat que tenguin discapacitat reconeguda i que no gaudeixin d’ingressos propis.

Article 24.
Quantia de les ajudes per orfandat

1. La quantia de l’ajuda per orfandat, que s’ha de percebre d’una sola
vegada, és de mil sis-cents cinquanta-set euros i trenta-quatre cèntims (1.657,34
euros) per a cada beneficiari durant l’exercici econòmic de l’any 2002.

2. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar anualment en el mateix percentatge
que s’incrementin les retribucions bàsiques dels funcionaris públics a la Llei

general de pressuposts.

Article 25.
Requisits i documentació per rebre les ajudes per orfandat

1. Per poder percebre aquesta ajuda, els beneficiaris  han de ser menors de
vint-i-un anys el dia de la defunció del funcionari o treballador docent, requisit que
han d’acreditar documentalment mitjançant fotocòpia compulsada del document
nacional d’identitat del beneficiari.

2. El lligam de filiació amb el personal docent, els beneficiaris l’han
d’acreditar documentalment mitjançant fotocòpia compulsada dels fulls
corresponents del llibre de família del funcionari o treballador docent.

3. Els peticionaris de l’ajuda també han d’acreditar, per poder-la percebre,
que no tenen ingressos propis mitjançant certificat de la Seguretat Social referit
als períodes de cotització dels afectats.

4. En el cas de fills majors de vint-i-un anys, però que tenen reconeguda la
seva condició de persones amb discapacitats, han d’acreditar-la mitjançant la
certificació dels òrgans competents del Ministeri de Treball i Afers Socials o de
l’administració autonòmica corresponent. En aquest cas, també han d’acreditar
que no tenen ingressos propis mitjançant certificat de la Seguretat Social referit
als períodes de cotització dels afectats.

TÍTOL VII.
AJUDES DE VIDUÏTAT PER ALS CÒNJUGES DEL PERSONAL

DOCENT NO UNIVERSITARI

Article 26.
Objecte i definició de les ajudes de viduïtat per als cònjuges, o persones

unides per relació afectiva anàloga a la conjugal, assimilada a aquesta, o
membres supervivents de parella estable legalment inscrita, del personal
docent no universitari

1. Aquesta modalitat d’ajuda té per objecte contribuir a pal·liar la situació
econòmica desfavorable que es produeix per la defunció del personal inclòs a
l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret i va destinada al cònjuge supervivent. Aquesta
modalitat d’ajuda es fa extensiva també a les persones unides al personal docent
per relació afectiva anàloga a la conjugal, assimilada a aquesta, d’acord amb
l’ordenament jurídic, i als membres supervivents de parella estable legalment
inscrita d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables.

2. Aquesta ajuda no és pertinent quan la situació està coberta per qualsevol
altre sistema finançat amb fons públics.

Article 27.
Quantia de les ajudes de viduïtat

1. La quantia de l’ajuda de viduïtat, que s’ha de percebre d’una sola vegada,
és de mil quatre-cents noranta-un euros i cinquanta-sis cèntims (1.491,56 euros)
per a cada beneficiari durant l’exercici econòmic de l’any 2002.

2. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar anualment en el mateix percentatge
que s’incrementin les retribucions bàsiques dels funcionaris públics a la Llei
general de pressuposts.

Article 28.
Requisits i documentació per rebre les ajudes de viduïtat

1. Pot ser beneficiari d’aquesta ajuda el cònjuge, o persona unida per relació
afectiva anàloga a la conjugal, assimilada a aquesta, d’acord amb l’ordenament
jurídic, o membre supervivent de parella estable legalment inscrita d’acord amb
la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, que tengui la consideració
de vidu del personal docent no universitari finat durant l’exercici pressupostari
corresponent.

2. Per poder percebre l’ajuda de viduïtat, la persona beneficiària ha de
presentar la documentació següent:

a) Certificat de defunció del personal docent no universitari finat.
b) Fotocòpia compulsada dels fulls pertinents del llibre de família o altra

justificació acreditativa de la relació conjugal, o de la relació afectiva anàloga a
la conjugal, assimilada a aquesta, d’acord amb l’ordenament jurídic, o de membre
supervivent de parella estable legalment inscrita d’acord amb la Llei 18/2001, de
19 de desembre, de parelles estables, en relació amb la persona finada.

TÍTOL VIII.
BESTRETES DE LES RETRIBUCIONS

Article 29.
Objecte i definició de les ajudes mitjançant bestretes de les retribucions

1. La Conselleria d’Educació i Cultura pot concedir al personal docent no
universitari que treballa al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en els termes regulats per aquest Decret, bestretes dels seus salaris o retribucions.

2. Les bestretes poden ser ordinàries o extraordinàries.
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Article 30.
Modalitats de les bestretes ordinàries

Es poden concedir les següents modalitats de bestretes ordinàries:

1. El personal inclòs a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret té dret a la
concessió de bestretes ordinàries, sense cap interès, fins al cent per cent de la seva
retribució líquida mensual, sempre que no es prevegi la finalització de la seva
relació amb l’Administració abans de finalitzar el mes en què se sol·licita. Aquesta
bestreta ha de ser compensada a la nòmina corresponent al mes següent a la
percepció.

2. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot
concedir al personal en situació de permís per maternitat, una bestreta de fins a
dues mensualitats líquides, les quals han de ser reintegrades a partir de la
reincorporació i per quartes parts, que seran mensualment retingudes.

Per accedir a aquesta bestreta el personal que ho sol·liciti s’ha de comprometre
a la reincorporació immediata una vegada finalitzat el període legal de permís i,
en el cas de no reincorporació, al reintegrament immediat de la bestreta.

3. L’Administració de la comunitat autònoma pot concedir, com a bestreta
ordinària, l’import de fins a dues mensualitats líquides. Aquestes bestretes han de
ser reintegrades per desenes parts iguals, que seran mensualment retingudes a la
nòmina i no produiran cap interès.

4. En virtut del que disposa l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest Decret, els
funcionaris interins i el personal laboral no poden ser beneficiaris de la modalitat
3 de les bestretes ordinàries definides en aquest article.

Article 31.
Les bestretes extraordinàries

1. El personal en actiu inclòs a l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret té dret
a bestretes de fins a sis mensualitats de retribucions líquides per atendre necessitats
de caràcter urgent. El termini màxim de reintegració d’aquestes bestretes és de
vint-i-quatre mensualitats, no produiran cap interès i poden ser reintegrades en
termini inferior a l’assenyalat com a màxim.

2. No obstant això, en virtut del que disposa l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest
Decret, no poden ser beneficiaris de bestretes extraordinàries els funcionaris
interins i el personal laboral docent.

3. Tenen la consideració de necessitats urgents, a l’efecte de concessió de
les bestretes extraordinàries, les derivades de:

a) Matrimoni.
b) Divorci, separació o nul·litat del matrimoni del sol·licitant.
c) Defunció del cònjuge (o persona unida per relació afectiva anàloga a la

conjugal, assimilada a aquesta d’acord amb la Llei 18/2001, de parelles estables,
de 19 de desembre) o fills.

d) Naixement, adopció d’un fill o acolliment d’un menor.
e) Malaltia o intervenció quirúrgica greu del sol·licitant, cònjuge (o persona

unida per relació afectiva anàloga a la conjugal, assimilada a aquesta d’acord amb
la Llei 18/2001, de parelles estables, de 19 de desembre) o fills.

f) Amortització de despeses degudament acreditades per causa de l’adquisició
de primer habitatge habitual.

g) Realització d’obres necessàries i imprescindibles per a la conservació del
primer habitatge.

h) Trasllat de domicili a la localitat on es trobi ubicat el centre de treball del
sol·licitant.

i) Despeses per estudis oficials, per part del sol·licitant o dels seus fills, en
centres ubicats fora de la seva illa de residència.

j) Adquisició de vehicles quan aquests siguin necessaris per al trasllat al lloc
de treball, i especialment quan el lloc de feina sigui itinerant.

k) Altres circumstàncies de naturalesa semblant que mereixin aquesta
qualificació per part de la Comissió d’Acció Social d’Educació.

Les necessitats descrites als apartats f) i g) anteriors són incompatibles entre
si i atorguen dret a la concessió d’un únic préstec.

Respecte de la necessitat descrita a l’apartat e), la Comissió d’Acció Social
d’Educació ha de valorar la conveniència de considerar-la prioritària i donar-li
tramitació d’urgència.

Article 32.
Regulació de les bestretes

1. Les persones beneficiàries d’aquesta ajuda no poden gaudir simultàniament
de dues o més modalitats diferents de bestretes. En aquest sentit, no se li pot
concedir cap més bestreta mentre la persona sol·licitant no hagi liquidat els
compromisos de bestretes que hagi adquirit amb anterioritat.

2. Quan es tracti de bestretes sol·licitades per persones a les quals es fa
qualsevol tipus de retenció mensual a la nòmina, el càlcul per determinar les
mensualitats líquides de la bestreta que se’ls concedeixi s’ha de fer descomptant
l’import de la retenció abans esmentada.

3. La concessió d’excedències, excepte en aquells casos que siguin

assimilades a la situació de servei actiu, suposa l’obligació de reintegrar la totalitat
de la bestreta amb caràcter previ al gaudiment de l’excedència.

No obstant això, la concessió d’excedències voluntàries per passar a prestar
serveis a un altre cos docent no universitari, no obliga a fer el reintegrament de la
bestreta si la nova situació administrativa no suposa el cessament a la nòmina
confeccionada per la Conselleria d’Educació i Cultura.

Article 33.
Requisits i documentació per a les ajudes en concepte de bestretes de les

retribucions

1. Per a les bestretes ordinàries, el sol·licitant ha d’emplenar el model
d’instància oficial que es determini per a cada modalitat.

2. Per a les bestretes extraordinàries, el sol·licitant, a més del model
d’instància oficial degudament emplenat, ha de presentar tota la documentació
necessària perquè la Comissió d’Acció Social d’Educació pugui valorar de forma
adequada que la situació personal del funcionari s’ajusta a una de les necessitats
urgents especificades a l’article 31.3 d’aquest Decret.

Article 34.
Saldo disponible per a la concessió de bestretes

1. El saldo màxim de crèdits vius en concepte de concessió de les bestretes
regulades en aquest Decret es fixa en la quantia de dos milions quatre-cents quatre
mil quaranta-vuit euros i quaranta-dos cèntims (2.404.048,42 euros)

2. Aquest saldo s’ha d’incrementar anualment en el mateix percentatge que
s’incrementin les retribucions bàsiques dels funcionaris públics a la Llei general
de pressuposts.

3. Per determinar el saldo màxim de crèdits vius a què fa referència l’apartat
anterior, no es computen les quantitats satisfetes en concepte de les modalitats 1
i 2 de les bestretes ordinàries que es regulen a l’article 30 d’aquest Decret.

Disposició transitòria

Excepcionalment, per a l’any 2002, es fixa un termini extraordinari de
sol·licitud de les ajudes establertes als títols III i IV d’aquest Decret, les ajudes per
fills menors de devuit anys i les ajudes per a l’atenció de persones amb discapacitats,
respectivament. Aquest termini té una duració de dos mesos i començarà a
comptar a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest Decret en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. Les sol·licituds presentades dins aquest termini
retrotrauran els efectes econòmics a dia 1 de gener de 2002.

Disposició addicional

Les determinacions d’aquest Decret que afecten els funcionaris docents no
universitaris que treballen al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
constitueixen normativa específica a l’efecte del que preveu l’article 11.2 de la
Llei 9/1997, de 22 de desembre, de diverses mesures tributàries i administratives.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Decret 61/1998, de 5 de juny, de concessió de bestretes de
nòmina al personal transferit en l’àmbit de l’Educació.

Disposició final primera

Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè dicti les disposicions
necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest Decret.

Disposició final segona

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 d’octubre de 2002.

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Educació i Cultura
          Damià Pons i Pons
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