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Bases d’execució pressupostària de l’ICAC per al 2022 
 
.../... 
 
Article 21. Indemnitzacions per raó de servei del personal. 
 
1. Les indemnitzacions per raó de servei de l’ICAC es sufragaran d’acord amb el que estableix 

el Decret 138/2008, de 8 de Juliol, d'indemnitzacions per raó del servei. Les despeses 
s’abonaran amb càrrec al concepte 230 de l'estat de despeses del pressupost. 

 
2. L’administrador o l’administradora autoritzarà i conformarà les despeses per raó de servei 

del personal de l’ICAC, llevat de les del director o de la directora. El director o la directora 
conformarà les despeses per raó de servei de l’administrador o l’administradora. En tots els 
casos s’haurà d’especificar el motiu que genera la despesa. 

 
3. Les despeses per raó de servei que siguin degudes a l’execució d’un projecte de recerca, 

d’activitats o bé d’un encàrrec en què prèviament s’ha aprovat un pressupost per part de 
l‘administrador o l’administradora, d’acord amb l’article 18 d’aquests bases, seran 
autoritzades pel responsable del projecte o encàrrec i conformades posteriorment per 
l’administrador o l’administradora. 

 
4. També s’aplicarà el Decret 138/2008 als membres del Consell Científic Assessor de l’ICAC, 

dels tribunals i comissions per a l’abonament de les dietes d’assistència, si es procedent, 
les de manutenció, les d’allotjament i les despeses de trasllats. Les despeses s’abonaran 
amb càrrec al concepte 230 si és personal de l’ICAC i 231 si és personal convidat, ambdues 
de l'estat de despeses del pressupost. 

 
5. Si les despeses per raó de servei d’un projecte o encàrrec són subvencionades per altres 

entitats que determinen uns imports que són diferents als establerts en el Decret 138/2008, 
s’abonaran els imports que elles fixin. 

 
6. Si l’abonament de les despeses supera els límits quantitatius fixat a nivell d’IRPF i de 

Seguretat Social, la diferència serà abonada a llurs institucions. El detall d’aquesta despesa 
es recollirà a la nòmina del personal afectat. 

 


