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Normativa d’Indemnitzacions per raó del servei 
(Decret  138/2008, de 8 de juliol, Indemnització per raó del servei.) 

 
 
1.- Objecte i Finalitat  
 
Aquesta normativa té per objecte facilitar l'accés i l'aplicació de les normes sobre 
indemnitzacions a abonar per la Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques 
(FIMIM), en la seva condició d’entitat gestora de fons destinats a la recerca en el context 
de  l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i com a conseqüència de 
les despeses derivades de desplaçaments, assistències i estades realitzats pels seus 
membres, fora del seu lloc habitual de treball. Amb aquesta finalitat, pretén 
l’equiparació de la FIMIM al règim aplicable al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, 
entitat titular de l’IMIM, és a dir, el Decret 138/2008, de 8 de juliol, o disposició que el 
substitueixi. 
 
S'exclouen de la present normativa les dietes i indemnitzacions que estiguin regulades 
per ens subvencionadors de projectes que tinguin normes específiques, tant a efectes 
d'imports, com de justificació de quantitats. 
 
Els impresos a utilitzar per a la justificació d'aquestes dietes i indemnitzacions estaran 
disponibles a la intranet de l’IMIM. 
 
2.- Àmbit d'aplicació 
 
Els criteris d'aquesta normativa són aplicables: 

 
a) A tot el personal de  la FIMIM sigui quina sigui la naturalesa jurídica de la 
relació d'ocupació o de la prestació de serveis i el seu caràcter permanent, interí, 
temporal o en pràctiques que el lligui a l’Institut. 
 
b)  A les persones vinculades a l’IMIM, per la participació en grups, projectes o 
contractes d'investigació, cursos, conferències o seminaris dins l'àmbit del propi 
IMIM, estades de recerca o qualsevol altra activitat que es financi amb càrrec a 
un centre de despeses operatiu en l'estructura comptable de la FIMIM.  

 
3.- Conceptes 
 
-.Dieta: és la quantitat que s'acredita diàriament per satisfer les despeses de manutenció 
i allotjament que originen les comissions de servei fora del lloc habitual de treball. 
 
-.Indemnització per residència eventual: és la quantitat que s'acredita diàriament per 
satisfer les despeses de manutenció i allotjament que originen la prestació de serveis 
fora del lloc habitual de treball amb la consideració de residència temporal fora de la 
localitat de residència. 
 
-.Indemnització per despeses de viatge: és la quantitat que s'abona per la utilització de 
qualsevol mitjà de transport per raó de la prestació de serveis fora del lloc habitual de 
treball. 
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4.- Dietes d'allotjament i manutenció 
 
La quantia de les dietes a percebre per raó de desplaçaments fora del lloc habitual de 
treball  és la que es fixen a l’annex 1, segons es tracti de desplaçaments realitzats dins el 
territori espanyol o a l'estranger, i comprenen les despeses de manutenció 
corresponents al dinar i sopar i els imports màxims per despeses d'allotjament i 
esmorzar  que es poden percebre diàriament. 
 
L'import a percebre en concepte de despeses d'allotjament serà el realment gastat i 
justificat documentalment, sempre que aquest correspongui a un establiment hoteler 
d'una categoria estàndard  fins a un màxim de 4 estrelles. En cas que la quantia 
excedeixi les que estableixen els l’annex 1, caldrà que s'acrediti el que disposa les 
autoritzacions excepcionals. L'import en concepte d'allotjament inclou les despeses 
corresponents a l'esmorzar quan aquest s'inclogui en el preu de l'habitació. 
 
5.- Autoritzacions excepcionals 
 
La Direcció de forma excepcional podrà autoritzar despeses superiors a les anteriorment 
descrites, sempre que estiguin degudament justificades i en els següents supòsits: 
 

a) en determinats períodes de l'any (temporada), quan la despesa es produeixi 
en determinades localitats o quan concorrin causes imprevistes i fins a un màxim 
del 20% de les quanties assenyalades per allotjament, desplaçament i/o 
manutenció.  

 
b) quan l'objecte de la  excepcionalitat sigui l'assistència a un congrés o jornada 

en que per temes logístics hi hagi l’obligatorietat de pernoctar en el lloc del 

congrés i la despesa d’aquest superi les quanties anteriorment descrites.  

 
6.- Criteris per a l'acreditació i el càlcul de les dietes.  
 
Els desplaçaments fora del lloc habitual de treball indemnitzables han de tenir una 
durada mínima de 5 hores. En aquest sentit, es té dret a percebre dietes de manutenció 
i allotjament en els casos següents: 
 

a) Els desplaçaments que s'inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de 
les 16 hores s'indemnitzaran amb l'import corresponent de la manutenció de 
dinar. 
 
b) Els desplaçaments que s'inicien igual o després de les 14 hores i finalitzen 
després de les 23 hores s'indemnitzaran amb l'import corresponent de la 
manutenció de sopar. 
 
c) Els desplaçaments que s'inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de 
les 23 hores s'indemnitzaran amb l'import corresponent de la manutenció de 
dinar i de sopar. 
 

Les indemnitzacions per desplaçaments  que comprenguin part de dos dies naturals, 
però de durada igual o inferior a un dia natural, seran indemnitzades per les despeses 
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d'allotjament corresponents a un sol dia i per les despeses de manutenció en les 
condicions que fixa l'apartat anterior. 
 
Les indemnitzacions per desplaçament  de més d'un dia natural es regeixen per les 
regles següents: 
 

a) La indemnització corresponent per les despeses d'allotjament s’abonarà quan 
el període comporti pernoctar fora de la localitat. 
 
b) El primer dia o dia de sortida s'indemnitza per l'import de la manutenció de 
dinar si es surt abans de les 14 hores i/o per l'import de la manutenció de sopar 
si es surt a les 14h o després de les 14 hores i abans de les 23 hores. 
 
c) L'últim dia o dia de tornada s'indemnitza per l'import de la manutenció de 
dinar i sopar si es torna després de les 23 hores i només s'indemnitza per la 
manutenció de dinar si es torna després de les 16 hores i abans de les 23 hores. 
 
d) Els dies intermedis s'indemnitzen per les despeses d'allotjament, si s'escau, i 
la manutenció de dinar i sopar. 
 

Les indemnitzacions són les següents: 
 

a) Les que corresponguin a cada país on es trobi la persona desplaçada d'acord 
amb els criteris que estableixen els paràgrafs anteriors, tant quan l'objecte de la 
comissió de servei es realitzi en un sol país com quan sigui necessari fer un 
recorregut per diversos països. 
 
b) La d'allotjament serà la realment produïda i justificada sempre que s'acrediti 
que s'ha realitzat en un establiment hoteler d'una categoria estàndard en el país 
on es pernocti. 
 

En qualsevol dels casos, són indemnitzables les despeses de desplaçament en taxi, 
autobús i/o ferrocarril en les localitats de destinació i/o trànsit i des dels/als aeroports i 
estacions corresponents. 
 
Correspon la percepció de l'import establert per les dietes a l'estranger des del moment 
en què es traspassen els límits territorials, terrestres, marítims o aeris de l'Estat 
espanyol. 
 
No es reconeixen les indemnitzacions en els casos següents: 
 

a) Quan s'hagi renunciat expressament a la indemnització total o parcial. 
S'entendrà que renuncia a la percepció de les indemnitzacions si en el termini 
màxim de tres mesos des de la data de realització de la comissió de servei no 
presenta la corresponent liquidació de les despeses. 
 
b) Quan una persona o entitat pública o privada es faci càrrec de les despeses de 
manutenció. 
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7.- Indemnitzacions per despeses de viatge 
 
La indemnització es farà per l'import del bitllet o passatge utilitzat dins les tarifes 
corresponents a la classe turista. No obstant això, la Direcció pot autoritzar una classe 
superior, en els casos d'urgència degudament justificada, quan no hi hagi bitllet o 
passatge de la classe turista o per la durada del viatge. 
 
S'indemnitzarà el personal per les despeses de desplaçament en taxi fins a o des de les 
estacions de ferrocarrils, autobusos, ports i aeroports, sempre que  s'autoritzi la 
utilització. Així mateix, seran indemnitzables les despeses de transport en taxi, 
ferrocarril o autobús dins la ciutat a la qual s'hagi desplaçat la persona desplaçada, 
degudament justificades amb la necessitat de complir les funcions encomanades. 
 
8.- Utilització de vehicles particulars i altres mitjans especials de transport 
 
En cas necessari es podran utilitzar  vehicles particulars  indemnitzant-se les despeses 
d'acord amb les quanties expressades a l'annex 1 per cada quilòmetre recorregut. 
 
Es consideraran indemnitzacions per despeses de viatge i per l'import que es justifiqui 
documentalment els peatges d'autopistes i d'aparcament dels vehicles particulars, en els 
casos en què així s'autoritzi, ateses les característiques del recorregut o la ubicació del 
lloc de destinació. 
 
En supòsits excepcionals i degudament motivats, la Direcció pot autoritzar la utilització 
de taxis o vehicles de lloguer amb o sense conductor. En aquest cas l'import de la 
indemnització serà el realment gastat i justificat 
 
9.- Comissions de servei dins la localitat amb dret a indemnització 
 
Els desplaçaments dins la localitat on estigui situat el centre de treball habitual s’hauran 
d’efectuar, preferentment en mitjans de transport públic col·lectiu o taxi. 
 
El personal serà rescabalat per les despeses d’aquests desplaçaments justificades 
documentalment en tots els casos. 
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Annex 1 
Quanties de les dietes en territori espanyol 
 

Allotjament 
  Manutenció   

Dinar Sopar Dinar + Sopar 

120,00 € 19,00 € 19,00 € 38,00 € 

 
Quanties de les dietes en territori estranger 
 

Continent Allotjament 
  Manutenció   

Dinar Sopar Dinar + Sopar 

Àfrica 175,00 € 22,00 € 22,00 € 44,00 € 

Amèrica del 
Nord 399,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 

Amèrica Central 
i del Sud 294,00 € 37,00 € 37,00 € 74,00 € 

Àsia 250,00 € 31,00 € 31,00 € 62,00 € 

Europa 303,00 € 38,00 € 38,00 € 76,00 € 

Oceania 397,00 € 50,00 € 50,00 € 100,00 € 

 
 
Quanties d'indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l'ús de vehicles particulars o 
altres mitjans de transport 
 

Tipus de vehicle Import per quilòmetre recorregut 

Automòbils 0,30 euros 

Motocicletes 0,15 euros 

 


