INSTRUCCIONS PER AL GAUDIMENT DE LES AJUDES MOBILITAT DEL
VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ I POLÍTICA CIENTÍFICA
1-La Universitat posarà a la disposició dels beneficiaris/beneficiàries els fons per a
l'estada mitjançant transferència bancària, en concepte de "bestreta a justificar". A tal
efecte, quinze dies abans del viatge s’haurà de comunicar el seu inici, al correu
electrònic epif@uv.es.
2-En aquells casos que impliquen un mèrit econòmic inferior al corresponent a un mes
natural, l'ajuda per manutenció serà proporcional al dit període.
3-Les despeses de viatge s'abonaran mitjançant la presentació de la factura (document
original) o l'extracte bancari en què conste com a mínim el seu nom, nom de l'entitat i
l'import.
4-En cas d'utilització de vehicle propi, s'haurà de sol·licitar amb 15 dies d'antelació,
presentant fotocòpia del permís de conduir, del permís de circulació i sol·licitud
d'autorització d'us de vehicle propi dirigit al Vicerectorat d'Investigació i Política
Científic. Les despeses es calcularan en funció del mòdul euros/km. vigent, fins al límit
establert.
5-Únicament s'abonarà un trajecte d'anada fins al lloc de destinació, i un trajecte de
tornada.
6-Les despeses de viatge NO inclouen taxes per excès d'equipatge, taxes per visats,
etc.
7-Una vegada finalitzat el viatge, i en el termini de 15 dies, el beneficiari/beneficiària
haurà de justificar l'estada davant el Servei d’Investigació mitjançant certificació del
centre receptor, signada pel seu responsable, on consten les dates de l'estada i els
objectius assolits, el bitllet del mitjà de transport públic (documents originals) i la
memòria de les activitats realitzades. En qualsevol cas, la documentació justificativa
haurà d'obrar al Servei d'Investigació abans del dia 31 de desembre de 2015.
8-En cas que no feu l'estada o no la justifiqueu en el termini esmentat, estareu obligat
a tornar la quantitat no justificada o anticipada. Així mateix, haureu de tornar la part
proporcional de manutenció en cas de que l'estada tinga una menor durada que la
concedida. Cal remarcar que únicament es podrà subvencionar el periode justificat en
el corresponent certificat emès per centre receptor.
9-L’incompliment d’aquestes obligacions, indicades
comportar la revocació de l’ajuda concedida.

en la convocatòria, podrà

