
 
  
 
 

INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA GER 01/2017 
 
 

Instrucció número GER 01/17 

Data 9 de gener de 2017 

Servei Gerència, Servei de Control i Comptabilitat i Servei de Pressupost i 
Tresoreria 

Àrea  Gestió Econòmica 
Objecte Determinació de les condicions econòmiques per al pagament de les 

despeses dels membres dels tribunals de tesis doctorals en funció del 
seu lloc d’origen 

Destinatari/s Degans, directors d’escola, directors de departament i administradors 
de centre 

 
 
1. Introducció 
 

El desenvolupament del tercer cicle dins la construcció de l’espai europeu d’ensenyament 
superior s’ha de tenir molt present, atès que el doctorat ha de tenir un paper fonamental com a 
intersecció entre l’EEES i l’EEI (espai europeu de recerca), els dos pilars fonamentals de la 
societat basada en el coneixement. Per tot això es va publicar el Reial decret 99/2011, pel qual 
es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, que persegueix l’objectiu de col·laborar en la 
formació dels qui han de liderar el transvasament del coneixement cap al benestar social i 
cooperar-hi. Entre les principals novetats, s’hi inclou la previsió que els tribunals encarregats 
d’avaluar les tesis doctorals han d’estar conformats majoritàriament per doctors externs a la 
universitat i a les institucions col·laboradores. Aquestes directrius es varen plasmar a l’Acord 
normatiu 10330/2015, de 23 de març, que estableix que el tribunal ha de ser format per tres 
membres titulars i tres membres suplents i format per una majoria de membres externs a la UIB 
i als centres adscrits i instituts mixtos en què participi la UIB, per la qual cosa es fa necessari 
determinar les condicions econòmiques per pagar les despeses d’aquests membres en funció del 
seu lloc d’origen. 

 
 
2. Procediment per al pagament de les despeses dels tribunals de tesis doctorals 
 
Els membres dels tribunals de tesis doctorals tenen dret a percebre les indemnitzacions per raó 
del servei corresponents, en funció dels dies de comissió de serveis autoritzada per a la 
realització d’aquesta funció. 
Amb aquesta ordre fixa els imports màxims de què es farà càrrec la partida general de la 
Universitat, en els casos de membres que provenen de l’Estat Espanyol, de la Unió Europea i de 
tercers països.  
 
Aquesta limitació, en tot cas, s’estableix sens perjudici que, si les despeses són superiors a les 
previstes en aquesta instrucció, se’n podrà fer càrrec, si escau, la partida corresponent del 
deganat o escola, del departament o d’altres. 
 
Les indemnitzacions que, amb càrrec a la partida de serveis generals, es pagarà als membres 
dels tribunals de tesis doctorals són les següents: 



 
 
 
 

2.1. Despeses de viatge 

a) És la quantitat que es merita per la utilització de qualsevol mitjà de transport com a 
conseqüència d’aquest viatge. Es procurarà que el desplaçament s’efectuï preferentment per 
línies regulars i en classe turista o anàloga. 

La quantitat de la indemnització ha de coincidir amb l’import del bitllet o passatge 
corresponent, d’acord amb la justificació documental presentada a aquest efecte pel 
comissionat. 

b) El comissionat pot utilitzar vehicles particulars o altres mitjans de transport en els casos 
en què sigui autoritzat expressament per fer-ho.  

La indemnització per la utilització de vehicle particular és l’establerta per quilòmetre 
recorregut a l’annex III de l’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, 
d’indemnitzacions per raó del servei del personal de la Universitat de les Illes Balears, 
segons que es tracti de vehicles automòbils o de motocicletes. 

En el supòsit d’utilització de taxis o vehicles de lloguer, l’import que s’hagi de percebre per 
despeses de viatge és el realment gastat i justificat, d’acord amb la documentació presentada 
pel comissionat. 

c) Són també indemnitzables com a despeses de viatge les derivades de: 

- El desplaçament des del domicili de residència habitual del comissionat fins a les 
estacions de ferrocarril, els ports i els aeroports, i des d’aquí fins al lloc en què s’hagi 
d’exercir la comissió per raó del servei, com també els desplaçaments realitzats a la 
inversa amb motiu de la fi de la comissió. 

- L’ús d’aparcaments públics en aeroports, ports o estacions de transport, fins a un màxim 
de setanta-dues hores. 

- Peatges que s’hagin de satisfer obligatòriament durant l’itinerari.  

Per percebre la indemnització per les despeses a què es refereix aquest apartat, cal lliurar la 
factura o el tiquet i el bitllet corresponent, així com les targetes d’embarcament (a falta de 
la targeta d’embarcament, es pot presentar certificat de l’empresa de transport o companyia 
aèria, marítima, etc. que acrediti que el comissionat ha fet ús del bitllet que presenta). En el 
cas de taxis per trajecte de domicili particular a l’estació, port, aeroport, hotel de destinació 
o lloc on s’ha d’exercir la comissió per raó del servei i a la inversa, el tiquet del taxi ha de 
detallar el dia i l’import. 

La quantia ha de coincidir amb l’import que resulti de la justificació documental presentada 
amb el màxim següent: 

 

Despeses de viatge 

Origen del membre del tribunal Import màxim autoritzat 

Estat espanyol 300 euros 

Unió Europea 500 euros 

Tercers països 1.000 euros 

 

2.2. Dietes 

Dieta és la quantitat que es merita diàriament, en concepte de manutenció i allotjament, per 
satisfer les despeses que origina l’estada fora del lloc de treball del comissionat. 

Els imports que s’hagin de percebre són els mateixos que estan prevists als annexos I i II de 
l’Acord normatiu 11216/2014, de 17 de desembre, d’indemnitzacions per raó del servei del 
personal de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb els criteris següents: 



 

a) Manutenció 

Les comissions de serveis a indemnitzar tindran una durada màxima de 3 dies, d’acord amb 
els criteris prevists als articles 6 i 7 de l’acord normatiu esmentat. 

 

b) Allotjament 

Es pagaran màxim dues nits d’allotjament, d’acord amb els criteris prevists a l’article 8 de 
l’acord normatiu esmentat. 

 
Per a qualsevol dubte o aclariment sobre aquest procediment, us podeu adreçar a Pilar Blanco 
(ext. 29 22) i Consuelo Hernández (ext. 33 36).  
 
Palma, 9 de gener de 2017 
 

La Gerent, 
 
 
 

Antònia Fullana 

 
 
 


