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D. INTERIOR - MODEL SOL·LICITUD DIETES 
 
Atès que hi ha col·lectius que han demanat indemnitzacions per raó de servei (dietes, 
desplaçaments, etc.) per ATRI o altres mitjans i no les han percebut ni han obtingut 
resposta per escrit, a continuació us proposem un model de sol·licitud per tal que 
l’empleneu i el presenteu al registre del Departament: 
 
 

Servei de Personal del Departament d’Interior 
C. Diputació, 355  
08009 Barcelona 
 
Atès que les peticions de dietes fetes per l’Atri a la meva unitat i al meu nom no han obtingut resposta 
en cap sentit per part del Departament d’Interior, us reitero la meva reclamació de les dietes següents: 
 
El meu centre de treball és: ______________________________________________________ 
 
El dia __ de _______ 201_  on  em vaig desplaçar a ___________________________________ per 
realitzar les tasques de _______________(formació, guàrdia, retén, reforç etc.). En horari de: ____h 
fins les _____h (horari de sortida del vostre centre de treball, horari d’arribada al vostre centre de 
treball) 
 

····························································· 
 
Repetiu el format com fem aquí, per a totes i cada una de les dietes que reclameu. 
 
El dia __ de _______ 201_  on  em vaig desplaçar a ___________________________________ per 
realitzar les tasques de _______________(formació, guàrdia, retén, reforç etc.). En horari de: ____h 
fins les _____h (horari de sortida del vostre centre de treball, horari d’arribada al vostre centre de 
treball) 

····························································· 
 
La vostra signatura 
 
Nom i cognoms del/la treballador/a 
Ofici  
Departament 
Localitat, data 
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