
ALTRES DISPOSICIONS

SÍNDIC DE GREUGES

RESOLUCIÓ sobre les indemnitzacions per raó del servei del Síndic de Greuges.

L'article 79, apartat tercer, de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, estableix que el Síndic de Greuges gaudeix
d'autonomia reglamentària, organitzativa, funcional i pressupostària d'acord amb les lleis.

En el marc d'aquestes atribucions, l'article 69 del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de
Greuges estableix que el personal del Síndic de Greuges té dret a percebre les indemnitzacions corresponents
per raó del servei en els conceptes establerts per als funcionaris de l'Administració de la Generalitat.

Mitjançant Resolució de 13 d'abril de 2015 (DOGC núm. 6855, de 21.04.2015) es van concretar els supòsits
indemnitzables derivats de les comissions de servei dins i fora de la localitat del lloc de treball del Síndic de
Greuges i les seves quanties.

Des de l'aprovació d'aquesta Resolució, s'ha constatat que les necessitats de la institució han variat i el cost de
vida s'ha incrementat; d'acord amb la situació econòmica actual, aquesta Resolució ha esdevingut insuficient
per donar cobertura a les despeses que per desplaçament efectuï el personal per compte de la institució, per la
qual cosa, d'acord amb l'evolució dels preus, cal actualitzar-la.

Per aquest motiu, es considera necessari revisar i actualitzar, per a tots els servidors públics del Síndic de
Greuges, les situacions que poden donar lloc a la percepció d'indemnitzacions per raó del servei, així com la
quantia de dites indemnitzacions.

Escoltat el Consell de Personal en la reunió de 16 de gener de 2023 amb la Comissió de Règim Intern, i en ús
de les atribucions que em confereix la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, i el Reglament
d'organització i de règim intern de la institució,

RESOLC:

Primer. El personal del Síndic de Greuges, i també la persona titular de la institució, tenen dret a percebre
indemnitzacions per raó del servei per satisfer les despeses de manutenció, allotjament i desplaçament que
originen les comissions de servei fora del lloc de treball per al desenvolupament de les funcions encomanades o
per a l'assistència a congressos, jornades i/o cursos de formació, d'especialització o de perfeccionament.

Segon. Establir els supòsits indemnitzables següents:

1. Fora de la localitat del lloc de treball:

1.1 Dietes: quantitat que s'acredita diàriament per satisfer les despeses de manutenció i allotjament.
Modalitats:

a) Dieta de manutenció:

- Per dinar (per a comissions amb sortida abans de les 14 hores i tornada després de les 16 hores);

- Per sopar (per a comissions amb tornada més tard de les 23 hores).

b) Dieta d'allotjament: hotel i esmorzar, si està inclòs en el preu de l'habitació.

c) Indemnitzacions per despeses de viatge: Despeses del mitjà o mitjans de transport, tant els emprats per
anar i tornar com els que s'utilitzin dins del lloc de desplaçament. Si s'utilitza el cotxe particular, s'inclouen les
despeses de quilometratge, els peatges i l'aparcament.
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1.2 Dins la localitat del lloc de treball:

Despeses de desplaçament: Despeses del mitjà de transport utilitzat, amb preferència del transport públic
col·lectiu; i quilometratge i aparcament, si s'utilitza el vehicle particular.

Tercer. Establir les quanties de les indemnitzacions en els imports següents:

1. Dietes en territori espanyol:

a) Manutenció de dinar: import de 26,67 euros.

b) Manutenció de sopar: import de 26,67 euros.

c) Allotjament: import màxim de 145 euros.

d) Ús de vehicle particular: 0,36 euros per quilòmetre recorregut.

2. Dietes en territori estranger:

a) Manutenció de dinar: import de 48,08 euros.

b) Manutenció de sopar: import de 48,08 euros.

c) Allotjament: import màxim de 303 euros.

L'import en concepte d'allotjament dels punts anteriors inclou les despeses corresponents a l'esmorzar quan
aquest s'inclogui en el preu de l'habitació.

En l'ús de vehicle particular cal tenir en compte que la superació de l'import indicat està subjecte a tributació
d'IRPF.

3. L'import a percebre en concepte de despeses d'allotjament serà el realment gastat i justificat
documentalment. Excepcionalment i per causes justificades, es podrà superar l'import màxim corresponent si
s'acredita aquesta excepcionalitat segons el que s'indica en els apartats següents.

Quan l'objecte de la comissió de servei sigui l'assistència a un congrés, jornada o similar en què calgui
pernoctar en el mateix lloc on es dugui a terme, els òrgans competents poden autoritzar, amb caràcter
excepcional, el rescabalament per l'import exacte de les despeses d'allotjament realitzades, sempre que es
motivi i justifiqui la impossibilitat d'allotjar-se en un lloc determinat.

4. La persona titular de la Gerència pot autoritzar que, per a determinats períodes de l'any i localitats,
s'incrementi la quantia de les dietes d'allotjament i, si s'escau, de manutenció, fins a l'import que sigui
necessari per a l'adequat rescabalament de les despeses realment produïdes. En qualsevol cas, l'increment
autoritzat no pot ser superior al 20% de les quanties assenyalades per aquest concepte.

5. El síndic o la síndica de greuges, excepcionalment i a proposta de la persona titular de la Gerència, pot
autoritzar el rescabalament de les despeses realment produïdes en concepte de manutenció i allotjament, en
casos concrets i singularitzats degudament motivats i justificats amb causes imprevistes o en la insuficient
oferta hotelera.

Quart. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Portal
de la transparència del web del Síndic de Greuges de Catalunya.

Cinquè. Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i deixa sense efectes la Resolució de 13 d'abril de 2015, sobre les indemnitzacions per raó del servei.

Barcelona, 20 de febrer de 2023
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Esther Giménez-Salinas i Colomer

Síndica de Greuges

(23.053.086)
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