Instruccions d'1 de Setembre de 1997, de la Direcció General de Centres Docents, sobre
criteris d'excepcionalitat en la percepció d'indemnitzacions, a les quals es refereix el DECRET
24/1997, D'11 DE FEBRER.
El Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó de servici i
gratificacions per servicis extraordinaris, deroga i substituix el Decret 200/1985, de 23 de desembre.
Entre altres, establix
a) En l'article 4.4 que "Els desplaçaments per raons de treball dins del terme municipal, o a
distàncies inferiors a trenta quilòmetres d'este, no meritaran cap indemnització en concepte de
restauració i d'altres despeses. Excepcionalment i amb l'autorització prèvia expressa de comissió de
servici, podrà meritar-se indemnització en els dits desplaçaments".
b) En l'article 11 que 'L'autorització de les comissions de servici amb dret a indemnització, així com la
verificació de la seua realització, correspon als subsecretaris, secretaris generals i directors generals,
en funció de la dependència del comissionat".
Per tal com:
1 é El que anteriorment s'ha assenyalat modifica el règim de percepció d'indemnitzacions establit pel
Decret 200/1985, de 23 de desembre, norma d'aplicació fins al 28 de febrer de 1997.
2é Amb la promulgació del nou marc legal, s'introdueixen factors que poden modificar la prestació de
servicis dependents de la Direcció General de Centres Docents.
Esta Direcció General, en atribució de les competències establides en l'article 11 del mencionat
Decret 24/1997, dicta les següents
INSTRUCCIONS
1ª Estes instruccions seran d'aplicació:
a) a tot el personal comissionat per la Direcció General de Centres Docents per a la prestació de
servicis propis de la seua competència;
b) a partir de l'1 de setembre de 1997;
c) fins que no es promulguen les disposicions de desplegament del Decret 24/1997, a les quals fa
referència la seua Disposició Final Primera.
2a L'excepcionalitat a què es referix l'apartat 4, de l'article 4, del Decret 24/1997, d'11 de febrer, pel
que fa a la quantia de les indemnitzacions per despeses de 'RESTAURACIÓ" i en el cas de personal
que realitze desplaçaments per raons de treball a distàncies inferiors a trenta quilòmetres, haurà de
ser autoritzada per la directora general de Centres Docents, previ expedient específic obert amb
aquesta finalitat.
3a Tindran dret a percebre el 50% de la quantitat diària que correspon per "ALTRES DESPESES",
en aplicació de l'excepcionalitat a què es referix l'apartat 4, de l'article 4, del Decret 24/1997, d'11 de
febrer, el personal que realitze desplaçaments per raons de treball, amb el seu propi vehicle, a
distàncies inferiors a trenta quilòmetres, sempre que complisca algun dels següents criteris:
3.1. Quan el desplaçament responga a una activitat específica, realitzada fora de l'horari
corresponent a la seua jornada laboral ordinària.
3.2. Quan, realitzant un únic itinerari des de la seua unitat de destí, l'activitat del comissionat es

desenvolupe durant el matí i la vesprada d'una mateixa jornada, en la mateixa localitat o en localitats
diferents.
3.3. Quan es tracte de professorat especialista itinerant adscrita centres d'Educació Infantil i Primária
les activitats del qual hagen de ser realitzades amb caràcter periòdic o continuat, i I'itinerari des de la
seua unitat de destí supere els 20 km.
3.4. Quan es tracte de professionals adscrits als serveis psicopedagògics escolars les activitats dels
quals hagen de ser realitzades amb caràcter periòdic o continuat, i I'itinerari des de la seua unitat de
destí supere els 10 km.
3.5. Quan l'activitat a realitzar pel comissionat finalitze amb posterioritat a les 15 hores, per un motiu
degudament justificat, o per qualsevol causa sobrevinguda. En els dos casos, haurá de justificar-se
el motiu o la causa davant de l'òrgan competent.
4ª Les distàncies a considerar en els desplaçaments realizats vindran determinats pels quilòmetres
assenyalats en el Mapa Oficial de Carreteres.
5a Per a tenir dreta las percepcions asseyalades, el comissionat, amb caràcter previ a la realització
de les actuacions encomanades, deuran disposar de la corresponent autorització, extendida per
l'organisme o autoritat competent. Esta autorització especificarà l'itinerari a realitzar, les distàncies
existents i els horaris previstos.
7a Del contingut d'estas Instruccions es donarà trasllat a las Unitats i Serveis depenents d'esta
Direcció General i a las Direccions Territorials de Cultura i Educació, a efects del seu cumpliment.
Valencia, 1 de septiembre de 1997
LA DIRECTORA GENERAL DE CENTROS DOCENTES

