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COBRAMENT DE DIETES AL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR 

 
 

En la reunió del Comitè Intercentres del dia 25 de gener d’enguany, CCOO 
vam demanar el pagament de dietes pels companys/es que s’han de 
desplaçar fora del municipi del seu centre de treball, ja que l’Administració 
ens va comunicar que la formació no és possible fer-la en els seus centres 
de treball.  
 
Ens van respondre que les dietes estan dins de la compensació horària de la 
formació (cosa que no sabem ben bé què vol dir perquè el personal està dins 
de la seva jornada laboral) i, per justificar el no pagament de les dietes, ens 
informen que existeix una modificació introduïda a la llei d’acompanyament 
dels pressupostos de 2016 que estableix la incompatibilitat de cobrar una 
dieta i la jornada al mateix temps (cosa que tampoc entenem que vol dir, ja 
que les dietes només es poden generar dins de la jornada laboral).  
 
CCOO no hem trobat cap motiu coherent pel què el personal no hagi de 
percebre aquestes dietes, així que us instem a fer el següent, en els termes 
que recull el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del 
servei: Qualsevol treballador desplaçat del seu centre de treball, per 
qüestions del servei que realitza, té dret a percebre la dieta de 
manutenció. Aquestes dietes s’han de demanar pels mitjans que els vostres 
centres de treball posen a la vostre disposició com ATRI o d’altres. 
 
Per qualsevol consulta o aclariment us podeu posar en contacte amb els 
delegats de CCOO al Departament d’Interior:  

 Carlos Blanco Martinez  cblancom@gencat.cat 
 Tomas Montoya Colom  moncolto@gmail.com 
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DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei. 
 
 
Article 3. Definició de les comissions de servei amb dret a indemnització 
 
3.1 Són comissions de servei amb dret a indemnització: 
a) Les comeses especials de caràcter circumstancial que s'ordenen al personal comprès dins l'àmbit 
d'aplicació d'aquest Decret, i que s'han d'exercir fora de la localitat del lloc de treball habitual. 
b) L'assistència a cursos de capacitació, especialització, ampliació d'estudis i de perfeccionament que es 
realitzin fora de la localitat del lloc de treball habitual, sempre que estiguin vinculats a les funcions pròpies 
d'aquest. 
 
 
Article 8. Conceptes 
 
8.1 Dieta és la quantitat que s'acredita diàriament per satisfer les despeses de manutenció i allotjament que 
originen les comissions de servei fora de la localitat amb dret a indemnització. 
 
 
Article 11. Criteris per a l'acreditació i el càlcul de les dietes 
 
11.1 Les comissions de servei indemnitzables han de tenir una durada mínima de 5 hores. Es té dret a 
percebre dietes de manutenció i allotjament en els casos següents: 
a) Les comissions 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) Les 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) Les 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. 
 
11.5 No s'acrediten les indemnitzacions que preveu aquest Decret en els casos següents: 
a) Quan s'hagi renunciat expressament a la indemnització. S'entendrà que el comissionat renuncia a la 
percepció de les indemnitzacions si en el termini màxim de sis mesos des de la data de realització de la 
comissió de servei no presenta la corresponent liquidació de les despeses davant l'òrgan competent. 
 
 
Annex 1. Quanties de les dietes en territori espanyol 
 
Dietes Allotjament, import justificat documentalment amb un màxim de: 120 euros. 

 Manutenció de dinar: 19 euros. 
 Manutenció de sopar: 19 euros. 
 Manutenció de dinar i sopar: 38 euros. 
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