
  

C. del Ter, 16, 1r 

Polígon de Son Fuster 

07009 Palma  
Tel. 971 17 78 65 

dgpdocen.caib.es 

  

 

Modificació de la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de 
març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
 
L’article 1 del Reial decret 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la 
reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (convalidat per Acord del 
Congrés dels Diputats de 21 de juliol), va modificar el text refós de la Llei de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic (TRLEBEP, aprovat per Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30d’octubre), donant una nova redacció a l’article 10, que regula la 
figura del funcionari interí.  
 
La disposició final segona del RDL esmentat disposa que en el termini d’un any 
des de la seva entrada en vigor es procedirà a adaptar la normativa del personal 
docent i que, transcorregut aquest termini sense adaptació específica, les 
previsions de l’article 10 del TRLEBEP seran plenament aplicables a aquell 
personal. El RDL 14/2021 va entrar en vigor el 7 de juliol de 2021, amb la qual cosa 
el termini d’adaptació finalitza el 7 de juliol de 2022. 
 
Posteriorment, l’article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures 
urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, modifica en els 
mateixos termes l’article 10 del TRLEBEP. I la disposició final segona declara que 
roman en vigor la disposició final segona del RDL 14/2021. 
 
Per això, a partir del 7 de juliol de 2022, l’article 10 del TRLEBEP serà normativa 
bàsica i específica estatal per al personal docent, de forma que la disposició 
addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, aprovada en el seu dia en 
absència de normativa bàsica estatal específica, quedarà desplaçada en tot allò 
que contradigui l’article 10. 
 
Analitzat ambdues regulacions en conflicte, a partir del 7 de juliol de 2022 
resultarà que: 
 
1. L’apartat 1 de la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, 
resulta innecessari, vist l’apartat 2 de l’article 10 del TRLEBEP. 
 
2. L’apartat 2 de la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007 estableix les 
circumstàncies que permeten nomenar funcionaris interins docents, però 
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aquestes no s’ajusten clarament a les previstes en l’article 10.1 del TRLEBEP, ni es 
preveuen determinades condicions i terminis previstos en l’article 10.  
 
3. L’apartat 3 de la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007 preveu les 
causes de cessament dels funcionaris interins docents, que s’oposen en bona part 
a les causes previstes en l’apartat 3 de l’article 10 del TRLEBEP o als terminis 
establerts en l’apartat 1 de l’article 10. Resulta evident la impossibilitat de cessar 
cada 31 d’agost els funcionaris docents interins que ocupen vacants. 
 
4. L’apartat 4 de la disposició addicional catorzena preveu una indemnització pel 
cessament dels funcionaris interins quan es donen determinades 
circumstàncies,la qual cosa contravé la previsió de l’article 10.3 del TRLEBEP, que 
determina que el cessament no dona dret a cap compensació. 
 
Per tot això, tenint en compte que l’article 10 del TRLEBEP suposa un canvi 
substancial en la gestió del funcionariat docent interí de la CAIB, i en ares a la 
seguretat jurídica, consideram necessària la modificació de la disposició 
addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de març. 
 
Es proposa la redacció següent:  
 
Disposició addicional tretzena. Selecció, nomenament i cessament de personal 
funcionari docent interí 
 
1. A partir del curs 2022-2023, la selecció, nomenament i cessament de personal 
funcionari docent interí, així com el règim indemnitzatori, s’ha de regir per la 
normativa que es dicti en aplicació de la disposició final segona del Reial decret llei 
14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública. 
 
2. En absència d’adaptació, a partir del curs 2022-2023, la selecció, nomenament i 
cessament de personal funcionari docent interí, així com el règim indemnitzatori, s’han 
de regir per l’article 10 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
Els nomenaments per a la substitució transitòria dels titulars no es poden estendre 
més enllà del temps estrictament necessari que, com a màxim, serà el 30 de juny de 
cada any. 
 
S’ha de tenir en compte que la modificació es refereix al curs 2022-2023, que 
comença l’1 de setembre de 2022, atès que entre el 7 de juliol de 2022, data límit 
per a l’adaptació de la normativa al personal docent, i el 31 d’agost de 2022 no es 
produiran nomenaments de funcionaris interins. 
 
 


