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Viatges KA103 ERASMUS+ STA / STT 

Documentació a presentar a l’SRI 

Certificat d’estada 
ERASMUS+  

Document original signat i segellat per la universitat 
de destinació amb el detall d’hores i dies treballats.  

i 

Autorització del permís 
d’absència per treballs 
exteriors 

Còpia del pdf de l’autorització concedida a través 
d’UIBdigital (ha de dur el vistiplau del vicerectorat 
corresponent). 

 

Dades bancàries 

S’ha d’emplenar el document d’opció de cobrament 
de l’habilitació, si és la primera vegada que es cobra 
un viatge a través del Servei de Relacions 
Internacionals, o s’han modificat les dades bancàries. 

 

Factura del bitllet d’avió  

La factura sempre ha d’anar a nom de la persona 
que viatja i ha d’estar pagada (per a l’ajut 
ERASMUS+, les factures NO han d’anar a nom de la 
UIB, ni amb el NIF de la UIB). 

 

Itinerari de vol 
Bitllet electrònic o correu electrònic de la companyia 
aèria amb el detall dels vols. 

 

Targetes d’embarcament 

Originals de les targetes d’embarcament de tots els 
trajectes. En cas de pèrdua o de no poder imprimir 
alguna targeta de l’aplicació del mòbil, s’ha de 
presentar un certificat de vol de la companyia aèria. 

 

Justificant de pagament 
del bitllet d’avió 

Càrrec bancari del pagament de la factura del bitllet 
d’avió. 

 

Factura de l’allotjament 

La factura d’hotel sempre ha d’anar a nom de la 
persona que viatja i ha d’estar pagada (per a l’ajut 
ERASMUS+, les factures NO han d’anar a nom de la 
UIB, ni amb el NIF de la UIB). 

 

Justificant de pagament 
de l’allotjament 

Càrrec bancari del pagament de la factura de l’hotel. 
 

Taxi, bus, tren 

Factures originals (completes o simplificades) 
corresponents a aquestes despeses. Si són factures 
pagades en línia, s’ha d’adjuntar càrrec bancari del 
pagament. 

 

Desplaçament amb cotxe 
de lloguer 

Factura del lloguer de cotxe a nom de la persona 
que viatja, justificant de pagament i despeses de 
combustible, si escau. 

 

Desplaçament amb vehicle 
particular 

Document de declaració d’itinerari signat i fotocòpia 
del permís de circulació del vehicle. 

 

Altres 
Qualsevol altra factura de desplaçament que justifiqui 
l’itinerari del viatge realitzat. 
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https://uibdigital.uib.es/
http://spt.uib.cat/digitalAssets/267/267563_CorPiT004F_Cobr_habilitacio.doc
http://spt.uib.cat/digitalAssets/267/267563_CorPiT004F_Cobr_habilitacio.doc
http://scc.uib.cat/digitalAssets/146/146636_1.xls

