MANUAL SOBRE A ADECUACIÓN DA INSTRUCIÓN SOBRE A LIQUIDACIÓN DE
DESPRAZAMENTOS INTERCAMPUS DA VICERREITORÍA DE PROFESORADO DO 7 DE XANEIRO
DE 2013 AO NOVO APLICATIVO DE COMISIÓNS DE SERVIZO

1.-Antecedentes
O 7 de xaneiro de 2013 a Vicerreitoría de Organización Académica, Profesorado e Titulacións
emitiu unha instrución para a liquidación de desprazamentos intercampus.
A posta en marcha o 2 de xaneiro de 2017 da aplicación informática de Comisións de Servizo e
a instrución xerencial de posta en marcha do 30 de decembro de 2016, obrigan a que os
trámites indicados na instrución para a liquidación de desprazamentos intercampus se
xestione a través do novo programa informático.

2.-Procedemento
Para a solicitude dun desprazamento intercampus ao final de cada cuadrimestre escolar e
antes das datas indicadas na instrución do 7 de xaneiro de 2013 o proceso será igual que para
a o resto das liquidacións por comisións de servizo, coas seguintes peculiaridades:

2.1-Solicitar nova comisión de servizo

Ao solicitar unha nova comisión de servizo é preciso cubrir os datos básicos dunha comisión de
servizo. Os datos que teñen unha singularidade especial neste caso son:
Na pestana de DATOS hai que ter en conta os seguintes datos (o resto ao igual que outras
dietas):
-Orixe: a cidade onde estea o campus de orixe.
-Destino: a cidade onde estea o campus de destino.
-Data de Saída: o primeiro día do cuadrimestre. Exemplo: 01/09/2016
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-Data chegada: o último día do cuadrimestre: Exemplo: 28/02/2017
-Unidade Responsable de Gasto: Reitoría Xerencia. Se non lle aparece no listado é porque non está
dado de alta. Debe solicitarlle a Vicerreitoría a alta no aplicativo informático.

-Partida orzamentaria: 0000 421S 230.... coa clasificación que corresponda ao comisionado.
-Validadora: Gallego Méndez Cristina. OBLIGATORIO EN TODOS ESTES CASOS.

2.2-Datos das viaxes:
Na pestana de Detalle haberá que ir incorporando tantos Quilometraxes vehículo propio como
viaxes foron realizadas.
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-Haberá que incluír unha nova quilometraxe por cada día de traxecto.

2.3-Peaxes
-Haberá que incluír cada tícket de peaxe na opción de Novo Outros, escaneando tícket a tícket.

2.4-Adxuntos
-Haberá que achegar a través desta pestana, o impreso de liquidación de desprazamentos
intercampus, debidamente cumprimentado e asinado pola/o comisionada/o, o/a director/a do
departamento e pola/o secretaria/o de centro.
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