
DETALL  DESPLAÇAMENT 

NOM:     DATA I HORA EIXIDA: 

LLOC DESPLAÇ.: DATA I HORA TORNADA: 
MOTIU DESPLAÇAMENT: 

SOL.LICITE L'ABONAMENT DE LES DESPESES QUE S'INDIQUEN: IMPORTS 
(senyalar amb una X) 

DESPESES D'ALLOTJAMENT: 
(Límit a Espanya: 80 €/nit incIòs IVA, excepte Madrid i Barcelona: 100 € - Per altres països consulteu) 

Gestionat per Agència Viatjes. Abonar a la Agència 

Abonat per l'interessat. Abonar a l'interessat 
(obligatori presentar factura) 

DESPESES TRANSPORT: 

Desplaçament realitzat en avió 
(obligatori presentar billet. En  cas de billet electronic cal adjuntar 
la targeta d'embarcament) 

Gestionat per Agència Viatjes. Pagar a la Agència 

Abonat per l'interessat. Abonar a l'interessat 

Desplaçament realitzat en tren 
(obligatori presentar billets de tren utilitzats) 

Gestionat per Agència Viatjes. Abonar a la Agència 

Abonat per l'interessat. Abonar a l'interessat 

Desplaçament realitzat en vehicle particular. 
Marca:…………….Model:………………………Nº Matricula:…………… 
Itinerari:………………………………………………………………………… 
Sol·licite: 

Import quilòmetres (s'abona a raó de 0,19 €/km) 

Peatge autopista. Nº justific. que presente: 

Parking. Nº justificants que presente: 

Altres justificants de locomoció: 

Lloguer del vehicle (obligatoria factura) 

Taxis. Nº de justificants que presente:  
(Obligatori omplir itinerari a cada justif. Taxi) 

Altra locomoció urbana. Nº justificants: 

RESTAURACIO: 

Pels imports màxims establerts 
(18,70€ si torne després de 15 h pero abans de 22 h / 37,40€ si torne després de 22 h, en desplaçaments a 
España)(En desplaçaments a l'estranger, segons el REP)(No es precisen justificants) 

Pels justificants que presente. Nº: 
(l'import dels justificants no pot ser superior als imports màxims establerts

ALTRES DESPESES (de difícil justificació) (Només en desplaçaments a Espanya)
(4,17 € si torne després de 15 h pero abans de 22h / 8,33€ si torne després de 22 h) 

INSCRIPCIÓ CONGRES 
(obligatori justificant pagament i presentar factura a nom de la Universitat. Si el congres l’organitza una unitat de 
la Universitat de València, el pagament será per Compensació Interna) 

NOTA: En cas d'assistència a Congresos es necessari presentar Certificat d'Assistència 

IMPORTANT:  Per al cas de que la factura del hotel supere el límits establerts: 
Es deu abonar l'hotel per l'import màxim permitit (renuncie a la diferència) 

Es deu sol.licitar autorizació al Vicerector d´ Investigació per a l'abonament de la factura de hotel 
per import superior al establert. Presente sol.licitut signada pel responsable  dels fons 

LA DESPESA DEU SER IMPUTADA A: 

Signatura Interessat  Signatura Responsable dels Fons 

Nom:  Nom: 




