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Per desplegar el que estableix la disposició final segona de la Normativa sobre indemnitzacions per 
comissions de servei i gratificacions per assistències a la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell 
de Govern el 9 de febrer de 2004), l’article 35.1 de les bases d’execució del pressupost de la 
Universitat Jaume I per a l’exercici 2014 (aprovades pel Consell Social el 13 de desembre de 2013) 
estableix el següent: 

«En matèria d’indemnitzacions per raó de servei i gratificacions per assistències serà 
d’aplicació la normativa interna en aquesta matèria aprovada pel Consell de Govern 
de la Universitat Jaume I. 

Anualment, per mitjà de circular del Servei de Control Intern, s’ha de revisar  l’import 
de les indemnitzacions i gratificacions establertes en aquesta normativa, prenent com 
a base de revisió l’IPC anual acumulat a 30 de novembre de l’exercici anterior.» 

Segons la informació publicada per l’Institut Nacional d’Estadística, la variació anual de l’índex de 
preus al consum entre novembre de l’any 2012 i novembre de l’any 2013 ha sigut del 0,2 %. 

Amb aquesta informació, l’import de les indemnitzacions per comissions de servei i de les 
gratificacions per assistències que inclou l’annex I de l’esmentada normativa aplicable a l’UJI queda 
revisat, amb efectes de l’1 de gener de 2014. Les noves quantitats a aplicar són les següents: 

A) ALLOTJAMENT, RESTAURACIÓ I ALTRES DESPESES 

 A.1 ALLOTJAMENT: 

 Madrid i Barcelona  ............................................................................ 101,94.- euros 

 Resta de municipis d’Espanya  ............................................................. 78,55.- euros 

 A.2 RESTAURACIÓ: 

 Grup primer  ......................................................................................... 66,63.- euros 

 Grup segon  .......................................................................................... 46,71.- euros 

 A.3 ALTRES DESPESES  ............................................................................ 9,19.- euros 

B) INDEMNITZACIÓ PER QUILOMETRATGE 

 B.1 TURISMES  ........................................................................................... 0,23.- euros 

 B.2 MOTOCICLETES  ................................................................................. 0,09.- euros 

C) ASSISTÈNCIES 

 C.1 A TRIBUNALS, CONCURSOS, TESIS I DEA: 

 Presidència i Secretaria  ........................................................................ 63,57.- euros 

 Vocals  .................................................................................................. 59,73.- euros 

 Personal col·laborador  ......................................................................... 45,95.- euros 

 C.2 A CURSOS O JORNADES DE FORMACIÓ DE PERSONAL DE LA UNIVERSITAT 
JAUME I 

 Cursos de nivell superior (grups A i B; per hora)  ................................ 91,89.- euros 

 Cursos nivell mitjà i bàsic (grups C,D i E; per hora)  ........................... 61,26.- euros 

 Cursos destinats a tots els grups (per hora)  ......................................... 76,45.- euros 

 Personal col·laborador (per dia)  .......................................................... 45,95.- euros 

Carlos Muelas Tirado, cap del Servei de Control Intern 

Castelló de la Plana, 7 de gener de 2014. 


