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Resolució de la Direcció General d’Educació Inclusiva en resposta a les 

al·legacions presentades al Departament d’Educació, en data 4 de febrer de 2023, 

per la Sra. Lorena Gálvez Chacón, en relació amb la Resolució EDU/3988/2022, de 

19 de desembre, per la qual s'aprova el Programa de detecció i intervenció 

primerenques de dificultats en l'aprenentatge, la comunicació i el llenguatge per 

al curs 2022-2023, en el marc del Programa de cooperació territorial d'educació 

inclusiva 

 

 

Antecedents 

 

En data 4 de febrer de 2023, la Sra. Lorena Gálvez Chacón, secretaria general del 

SINDICAT ASINPRE, va presentar un escrit d’al·legacions, adreçat al Departament 

d’Educació, en relació amb la Resolució EDU/3988/2022, de 19 de desembre, per la 

qual s'aprova el Programa de detecció i intervenció primerenques de dificultats en 

l'aprenentatge, la comunicació i el llenguatge per al curs 2022-2023, en el marc del 

Programa de cooperació territorial d'educació inclusiva.  

 

A propòsit d’aquest Programa i el seu desenvolupament, feia les al·legacions següents: 

 

“PRIMERA. Es van nomenar en aquest programa 190 mestres d'educació especial i 

d'audició i llenguatge i 11 professors o professores especialistes en orientació. Els i les 

professionals seleccionats s'han d'adscriure administrativament als serveis territorials 

corresponents. 

 

SEGONA. A cadascun d'ells se'ls ha assignat un centre de destinació, però durant la 

setmana han de ser a centres d'altres municipis, i es produeix un desplaçament diari 

des del seu domicili. En alguns casos els desplaçaments d'anada i tornada són superiors 

als 100 quilòmetres, amb la consegüent despesa no només de combustible, sinó també 

el desgast diari del vehicle i el risc de patir accident in itinere.” 

 

I davant aquests fets, sol·licitava que el Departament acordés el fet següent: 

 

“Ordenar el pagament del complement d’itinerància o les indemnitzacions previstes a la 

normativa des de la destinació per al qual va ser nomenat, per al professorat del 

Programa de detecció i intervenció primerenques de dificultats en l'aprenentatge, la 

comunicació i el llenguatge. La compensació econòmica es calcularà des del centre de 

destinació, es comptaran tots els desplaçaments des del primer fins a l'últim que es 

realitzi a la jornada, abonant el total de quilòmetres d'anada i tornada a 0,30 € el 

quilòmetre.” 

 

Fonaments de dret 

 

L’article 1 del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei, fixa, 

en els apartats 1 i 2 successivament, que són objecte d’indemnització, d’acord amb les 

condicions i els límits que estableix aquest Decret, “les comissions de servei fora de la 
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localitat del lloc de treball habitual amb dret a indemnització que preveu el capítol II 

d'aquest Decret”, i “les comissions de servei dins la localitat del lloc de treball habitual 

amb dret a indemnització que preveu el capítol III”. 

 

D’altra banda, en data 22 de febrer de 2023, la Direcció d’Educació Inclusiva ha aprovat 

el document de Criteris específics per al pagament de les dietes de desplaçament del 

Programa de Cooperació Territorial (PCT).  

 

Aquests criteris, que s’han comunicat a les direccions dels serveis territorials i al 

Consorci d’Educació de Barcelona, detallen els casos en què el Departament d'Educació 

es fa càrrec de la tramitació de les dietes, per raó del servei, dels mestres d'educació 

especial i d'audició i llenguatge i dels professors o professores especialistes en 

orientació, aquests darrers en tant que coordinadors i coordinadores del PCT.  

 

A continuació es reprodueixen els criteris per tenir dret a les indemnitzacions per raó de 

servei: 

 

“Són objecte d'indemnització, d'acord amb les condicions i els límits que estableix el 

DECRET 138/2008, els supòsits següents: 

 

a) Les comissions de servei fora de la localitat del lloc de treball habitual amb dret a 

indemnització que preveu el capítol II d’aquest Decret. 

 

b) Les comissions de servei dins la localitat del lloc de treball habitual amb dret a 

indemnització que preveu el capítol III d’aquest Decret. 

 

1. Comissions de servei fora de la localitat del lloc de treball habitual amb dret a 

indemnització: 

 

1.1. En el cas dels mestres d'educació especial (MEE) i d'audició i llenguatge (MALL) 

s’indicarà com a localitat del lloc de treball habitual, i d’inici i fi de les comissions de 

servei, la localitat del centre educatiu al qual estiguin assignats, en cap cas, la localitat 

del domicili particular. 

 

1.2. En el cas dels professors o professores especialistes en orientació educativa, 

coordinadors i coordinadores del Programa, s’indicarà com a localitat del lloc de treball 

habitual, i d’inici i fi de les comissions de servei, la localitat on es troba la seu dels serveis 

territorials corresponents. 

 

1.3. Preferentment, s’han d’utilitzar mitjans de transport públic col·lectiu, però 

s’acceptarà igualment el quilometratge realitzat amb el vehicle particular quan no hi hagi 

mitjans regulars i col·lectius de transport o aquests siguin inadequats. 

 

1.4. La raó del desplaçament del mestre MEE/MALL al centre educatiu ha de ser la 

intervenció amb l’alumnat. 

 

1.5. La raó del desplaçament del professor/a especialista en orientació educativa, 

coordinador/a del PCT, ha de ser l’acompanyament del mestre MEE/MALL als centres 

educatius a on facin intervencions. 
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2. Comissions de servei dins la localitat del lloc de treball habitual amb dret a 

indemnització: 

 

2.1. S’han de complir els mateixos criteris esmentats en els punts 1, 2, 4 i 5 de l’apartat 

a “Comissions de servei fora de la localitat del lloc de treball habitual amb dret a 

indemnització”. 

 

2.2. En el cas de les comissions de servei dins de la localitat de treball habitual els 

desplaçaments s’han de realitzar en mitjans de transport públic col·lectiu autoritzats per 

al cobrament individual i de més de nou places. 

 

2.3. Excepcionalment, en el cas del servei territorial del Vallès Occidental, existeix una 

resolució per la qual es permeten els desplaçaments dins la mateixa localitat amb 

vehicle particular i on es determinen la quantitat màxima de quilòmetres entre diferents 

centres i serveis educatius (adjuntem resolució específica).” 

 

D’acord amb tot l’exposat, 

 

Resolc: 

 

Acordar el pagament de les despeses de viatge als i les mestres d'educació especial i 

d'audició i llenguatge i al professorat especialista en orientació, aquest darrer en tant 

que coordinador del Programa de detecció i intervenció primerenques de dificultats en 

l'aprenentatge, la comunicació i el llenguatge per al curs 2022-2023, en el marc del 

Programa de cooperació territorial d'educació inclusiva, en cas que es compleixin les 

condicions que estipula el document de Criteris específics per al pagament de les dietes 

de desplaçament del Programa de Cooperació Territorial (PCT), aprovat per la Direcció 

General d’Educació Inclusiva. 
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