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NORMATIVA SOBRE INDEMNITZACIONS PER LA PARTICIPACIÓ EN CONCURSOS 
DE PROFESSORAT 

 

ARTICULAT 

 
 
1. Àmbit d'aplicació 
 
– Personal docent i investigador extern a la URV 
 
 
2. Tipus de despeses liquidables i perceptors 
 
– Despeses per viatges: Es liquidaran despeses per viatges als membres dels 

tribunals i comissions de concursos de professorat convocats per la URV que no 
pertanyin a la mateixa. 

– Dietes: Es liquidaran dietes als membres dels tribunals i comissions de concursos de 
professorat convocats per la URV que no pertanyin a la mateixa. 

 
 
3. Quantia de les indemnitzacions 
 

3.1 Despeses per viatge: Els viatges realitzats en un mitjà de transport no propi 
seran tramitats pel departament al qual s'adscrigui la plaça convocada, a través del 
proveïdors homologats per la URV. Si el viatge es duu a terme en vehicle propi, 
s'indemnitzarà a raó de 0,19 €/km. 
 

3.2 Dietes: Les dietes es liquidaran segons els imports establerts a la normativa de 
caràcter general. La liquidació de dietes correspon únicament en aquells casos en què la 
comissió de servei tingui una durada mínima de cinc hores. A partir d'aquest límit, es 
tindrà dret a percebre dietes de manutenció i allotjament en els casos següents: 
 
 a) Les comissions que s'inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de les 16 
hores, s'indemnitzaran amb l'import corresponent a mitja dieta de manutenció. 
 
 b) Les comissions que s'inicien igual o després de les 14 hores i finalitzen després 
de les 23 hores, s'indemnitzaran amb l'import corresponent a mitja dieta de manutenció. 
 
 c) Les comissions que s'inicien abans de les 14 hores i finalitzen després de les 23 
hores, s'indemnitzaran amb l'import corresponent a una dieta de manutenció. 
 
Per les comissions de més d'un dia natural: 
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 d) Les pernoctacions dels membres que no pertanyen a la URV seran tramitades, 
si aquestes són necessàries, pel departament al qual s'adscrigui la plaça convocada, a 
través del proveïdors homologats per la URV. 
  
 e) El primer dia o dia de sortida s'indemnitza per l'import d'una dieta de 
manutenció si s'ha sortit abans de les 14 hores. 
 
 d) L'últim dia o dia de tornada s'indemnitza per l'import de mitja dieta de 
manutenció si es torna abans de les 16 hores, o per l'import d'una dieta de manutenció si 
es torna després de les 23  hores. 
 
 e) Els dies intermedis s'indemnitzen amb l'import d'una dieta de manutenció 
diària. 
 


