Artic
cle 21 d’in
ndemnitzacions per raó de se
ervei del personal
p
rrecollit en les Bases
s
d’ex
xecució pre
essupostà
ària de 210
07 aprovad
des pel Co
onsell de D
Direcció de
e l’ICAC e l
dia 1
19 de julio
ol de 2017

1. Le
es indemnitzacions per
p raó de servei de l’ICAC es sufragarann d’acord amb el que
e
esstableix el Decret 138
8/2008, de 8 de Juliol, d'indemn
nitzacions pper raó del servei. Les
amb càr rec al con
de
espeses s’abonaran
s
ncepte 230 de l'esttat de despeses de
el
prressupost.
2. L’’administra
ador autorittzarà i confformarà les
s despeses
s per raó dde servei del
d persona
al
de
e l’ICAC, lllevat de le
es del direcctor. El dire
ector confo
ormarà les despeses per raó de
e
se
ervei de l’a
administrad
dor. En totss els casos
s s’haurà d’especificaar el motiu que genera
a
la
a despesa.
3. Le
es despeses per raó
ó de serve
ei que sigu
uin degudes a l’execuució d’un projecte de
e
re
ecerca, d’activitats o bé
b d’un enccàrrec en què
q prèviam
ment s’ha aaprovat un pressuposst
pe
er part de l‘adminiistrador, d
d’acord am
mb l’article
e 18 d’aqquests bases, seran
au
utoritzadess pel responsable del projecte o encàrrec i conformaddes posterriorment pe
er
l’a
administrad
dor.
4. Ta
ambé s’aplicarà el Decret 138/2
ment de less dietes d’a
assistència
a,
2008 per a l’abonam
le
es dietes de
d manutenció i allo
otjament, i les despe
eses de traasllats als tribunals i
co
omissions i al Conse
ell Científicc Assessor de l’ICAC. Les desppeses s’abo
onaran amb
b
cà
àrrec al co
oncepte 23
30 si és p
personal de
d l’ICAC i 231 si éés persona
al convidatt,
am
mbdues de
e l'estat de despeses del pressupost.
eses per ra
aó de servvei d’un pro
ojecte o en
ncàrrec sónn subvencionades pe
er
5. S i les despe
alltres entita
ats que de
eterminen u
uns importts que són
n diferentss als estab
blerts en el
e
D ecret 138/2
2008, s’abo
onaran els imports qu
ue elles fixin.
6. Sii l’aboname
ent de les despeses
d
ssupera els límits quan
ntitatius fixxat a nivell d’IRPF i de
e
S eguretat Social,
S
la diferència sserà abona
ada a llurs institucionns. El detalll d’aquesta
a
espesa es recollirà a la nòmina del person
nal afectat.
de
Tarr agona, 27 de juliol de
e 2017
(01-in demnitzacionss 2017.docx jp
pe)
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