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RECLAMACIÓ DIETES AL DEP. INTERIOR 
 
Atès que a data d’avui la petició de l’abonament de les dietes generades en concepte de 
manutenció de mitja jornada per formació obligatòria i altres serveis depenent del 
col·lectiu ha sigut infructuós, us expliquem el procediment que s’atén a llei per fer la 
reclamació pertinent. 
 
En el seu moment, us vam donar directrius per a demanar les dietes, bé per l’ATRI o 
registre. Notes informatives de CCOO 035/2017 i 055/2017. L’entrada pel registre és 
perquè es dona el cas que passat un temps retornen les dietes de l’ATRI i si en un termini 
d’uns 10 dies no es tornen a reenviar són esborrades dels circuït informàtic.  
 
El proper pas a fer és una reclamació de quantitats on reclamem a l’Administració una 
quantitat dinerària pel concepte de les dietes generades en el servei. Aquesta quantitat és 
l’import equivalent a la suma de totes les dietes generades dins del termes que estableix 
el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei. 
 
Procediment i model de reclamació de dietes: 
- Les quantitats generades pels conceptes ja esmentats des que s’inicia la reclamació 

no poden ser superiors a l’any. 
- S’inicia el procediment des que es registra l’escrit on fem la reclamació de quantitats 

pertinent. 
- L’Administració disposa d’un termini de tres mesos per pronunciar-se o no.  
- Si l’Administració ens respon abans del termini dels tres mesos i la resposta és 

positiva, això vol dir que l’administració reconeix el deute i ha de fer l’abonament 
corresponent.  

- Si l’Administració ens respon abans del termini dels tres mesos i la resposta és 
negativa, això vol dir que l’administració no reconeix el deute.  

- Tenim un termini màxim de dos mesos per presentar denúncia, davant el jutjat 
pertinent, des de la data de la contestació negativa de l’Administració o transcorregut 
el termini màxim de tres mesos que té l’Administració per contestar (silenci 
administratiu). Aquest procediment té despeses judicials. Els/Les interessats/des han 
de demanar assessorament jurídic de CCOO al telèfon 93.481.27.65 (aquest 
assessorament és gratuït pels afiliats/des a CCOO). 
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