
NOVA REGULACIÓ DE LES DESPESES DE LOCOMOCIÓ, DIETES DE 
MANUTENCIÓ I ALLOTJAMENT I LA SEVA IMPLICACIÓ FISCAL 
 
 
DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei. 
DOGC de 10/07/2007. 
 
 
 
Característiques principals: 
 
 

1. Locomoció. 
La quantia d’indemnització per raó del servei mitjançant l’ús de vehicles 
particulars s’estableix en 0,30€ per km recorregut. 

 
2.   Dietes de manutenció. 

2.1.- Dietes en territori espanyol-  A diferència de l’anterior regulació, 
Resolución de 2 de diciembre de 2005 de la Secretaria de Estado de Hacienda  y 
Presupuestos, on s’establien imports diferents per a cada grup, de l’1 al 4,  el 
present Decret estableix un únic import  per  dietes de manutenció (diferenciant 
manutenció de dinar i manutenció de sopar). Aquest import  unitari és de 38€ 
dieta sencera,  i per tant,  19€ per ½ dieta. 

 
2.2.- Dietes en territori estranger- Aquest apartat presenta dos canvis: 
- Igual  que en el punt anterior , s’estableix un únic import sense distinció de 
grups . L’import de  la dieta únicament variarà en funció del lloc de destí. 

 
- Desapareix la diferenciació del imports  de les dietes  que prenia com a 
referència ,  els diferents països de destí ( la normativa anterior contemplava 98 
països). 
La quantia  de les dietes vindrà determinat en funció de que el viatge  tingui com 
a destí:  Àfrica; Amèrica del Nord; Amèrica Central i Amèrica del Sud; Àsia; 
Europa; Oceania.  

 
3. Allotjament.  

3.1.- Allotjament en territori nacional- Desapareix la distinció per grups i la 
quantia queda fitxada  en un màxim de 120€, justificats documentalment. 
 
3.2.- Allotjament en territori estranger-  La quantia del allotjament variarà en 
funció de que aquest es produeixi en un dels següents destins: Àfrica; Amèrica 
del Nord; Amèrica Central i Amèrica del Sud; Àsia; Europa; Oceania. 
 

      4. Assistència a tribunals.  
S’actualitzen les dietes per al President i secretari, i pels vocals. 
 

      5. Entrada en vigor 
 

El Decret preveu la seva entrada en vigor en el termini d’un mes  a partir de la   
seva publicació al DOGC. Per tant la seva aplicació serà a partir de l’11 d’agost . 



 
 

 
Annex 1- DIETES EN TERRITORI ESPANYOL 
 
Manutenció de dinar 19€
Manutenció de sopar 19€
Manutenció de dinar i sopar 38€
Allotjament, màxim de  120€
 
 
Annex 2- DIETES EN TERRITORI ESTRANGER 
 
Àfrica 
 
Manutenció de dinar 22€
Manutenció de sopar 22€
Manutenció de dinar i sopar 44€
Allotjament, màxim de  175€
 
Amèrica del Nord 
 
Manutenció de dinar 50€
Manutenció de sopar 50€
Manutenció de dinar i sopar 100€
Allotjament, màxim de  399€
 
 
Amèrica Central i Amèrica del Sud 
 
Manutenció de dinar 37€
Manutenció de sopar 37€
Manutenció de dinar i sopar 74€
Allotjament, màxim de  294€
 
 
Àsia 
 
Manutenció de dinar 31€
Manutenció de sopar 31€
Manutenció de dinar i sopar 62€
Allotjament, màxim de  250€
 
 
 
 
 
 
 



 
Europa 
 
Manutenció de dinar 38€
Manutenció de sopar 38€
Manutenció de dinar i sopar 76€
Allotjament, màxim de  303€
 
 
Oceania 
 
Manutenció de dinar 50€
Manutenció de sopar 50€
Manutenció de dinar i sopar 100€
Allotjament, màxim de  397€
 
 
Annex 3- Indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l’ús de vehicle particular. 
 
 
Tipus de vehicle Import  per km
Automòbils 0,30€
Motocicletes 0,15€
 
 
Annex 4- Quantia d’assistència a tribunals 
 
   Import 
President i secretari 50,48€
Vocals 47,11€
 
 
IMPLICACIONS FISCALS 
 
* Despeses de locomoció-El RD 439/2007 que aprova el Reglament de l’IRPF a l’art. 
9.A.3 estableix como quantitat exempta .” la cantidad que resulte de computar   0,19€  
por kilometro recorrido...”. 
En aquest sentit, cal afirmar que la diferencia entre 0,30€ per km establerts per la 
Generalitat i 0,19€, import exempt que fitxa el Reglament, és objecte de tributació. 
Caldrà fer retenció a 0,11€ per km a qui opti per l’import fitxat per la Generalitat. 
 
 
* Dietes de manutenció a l’estranger- El RD 439/2007 al seu art. 9.A.3.a) 1º estableix 
com a dieta exempta les despeses de manutenció  “ ... 91,35€/diarios si corresponden a 
desplazamientos a territorio extranjero”. 
 
Per tant, en el cas de desplaçaments a Amèrica del Nord i Oceania on la Generalitat 
estableix unes dietes de manutenció de 100€/dia, el diferencial entre aquesta quantitat i 
la que s’estableix com a exempta al Reglament de l’IRPF és objecte de tributació. 
Concretament  en aquest casos han de tributar 8,65€/dia. 



 
Cal dir en aquest sentit que l’article 9.A.6 reforça la tesis exposada quan  estableix : “ 
Las asignaciones para gastos de  locomoción, manutención...que excedan de los límites 
previstos en este artículo estaran sujetas a gravamen”. 
 
 
Hem procurat que tots els imports esmentats siguin els que es preveuen al 
Decret138/2008. Per més seguretat és convenient que a l’hora de treballar amb imports 
us adreceu  a la norma. 
 
Per a qualsevol suggeriment, comentari o apreciació no dubteu en posar-vos en contacte 
amb mi. 


