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STEPV-Intersindical Valenciana considera francament insuficient l'increment en els imports de 
dietes i quilometratge

Modificat el Decret 24/97, sobre indemnitzacions 

El DOCV de 24 de juny de 2008, publica el Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel 
qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i 
gratificacions per servicis extraordinaris.

La modificació és francament decebedora. No hi ha una revisió general de conceptes, per a 
incloure, per exemple, els diferents tipus de guàrdies. La modificació principal és en l'article 4, 
Dietes, i l'annex, on es recullen els imports de les indemnitzacions. Aquests darrers, que ja 
acumulen diferències respecte de 1997 superiors al 41% en general (IPC entre febrer de 1997 
i maig de 2008, segons l'INE) i molt majors en el cas dels combustibles, són completament 
ridículs.

Imports anteriors en PTA Imports 
anteriors en 
euros 

Imports 
actuals 

Diferència Percentatge 
d'augment 

Pernoctació Madrid i Barcelona 9.500 57 € 

Pernoctació resta de municipis 8.500 51 € 

65,97 +8,97 13,6% 

+14,97 22,69% 

Dietes municipis més de 100.000 h 
6.000 

36 € 

Dietes municipis menys de 100.000 h 
5.000 

30 € 

37,40 +1,40 3,74% 

+7,40 19,78% 

Altres despeses 1.200 7,2 € 8,33 +1,33 15,96% 

Quilometratge (cotxe) 25 0,15 0,19 +0,04 21,05% 

Quilometratge (moto) 8 0,048 0,078 +0,03 38,46% 

Això sí, "afortunadament", els alts càrrecs continuaran meritant les dietes i les 
penoctacions pel preu efectivament abonat, sense el límit que s'aplica a la resta de 
personal.
Teniu el decret complet punxant en el següent enllaç:
DECRET 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, 
d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis 
extraordinaris.
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