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sobre documentació acreditativa deis viatges 
no gestionats per l'agencia de viatges 

La Política de viatges de la UB preveu, amb determinades condicions, o en algunes 
circumstancies, la possibilitat d' adquirir directament bitllets de transport i d' efectuar 
reserves d'allotjament sense utilitzar els serveis de }'agencia de viatges. Tanmateix, s'hi 
estableix que les practiques al marge d'aquesta Política han de ser validades i/o 

autoritzades expressament. 

En aquests casos, i pel rescabalament de les despeses; 

Atesa }'experiencia disponible sobre la justificació documental d'aquestes despeses. 

Ateses les obligacions fiscals i administratives sobre factures i documentació comptable 

Es dicten les següents instruccions: 

l. La factura a nom i amb les darles fiscals de la UB i, quan és el cas, amb
desglossament de l'IVA (o indicació del tipus aplicat) és el document generalment

obligatori que acredita l'adquisició d'un producte o la recepció d'un servei,
directament o en nom de la UB.

2. En tot cas, s'ha d'e:xigir factura a nom i amb les darles fiscals de la UB¡ :
• Als hotels, apartaments i altres establiments d'allotjament d'Espanya i de la

resta de pa"isos de la Unió Europea
• A totes les companyies aeries -no només les espanyoles - pels bitllets

corresponents a vols interns dintre del territori espanyol ( "territori espanyol
d'IVA", que exclou Canaries i Ceuta i Melilla)

• A Renfe pels bitllets de viatges realitzats dintre del territori espanyol d'IV A¡¡ 

En aquests suposits la factura no és substitu'ible per altre tipus de document 

Els prove"idors estan obligats a emetre factura per aquests serveis amb indicació de 
l'IV A aplicat, el qual és susceptible de recuperació per part de la UB. 

Aquestes factures s'han de registrar a nom del respectiu prove"idor i el pagament 
endossat a qui l'hagi avarn;at. Quan el perceptor no disposa de compte corrent de 
l' area SEPA, es realitzara un pagament amb endossament mitjan9ant document OE
Operació exterior de moneda estrangera. 

Quan l'import de la factura no s'ha de retomar al professor en la seva totalitat, es 

registrara de tota manera de la forma habitual, retenint a l'Obligació (05) la part que 
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http://www.ub.edu/compres/viatges/politica_viatges.html




http://www.ub.edu/finances/ATENEA_ECOFIN/formularis/formulari_sollicitud_viatges_sv_ub_2016.doc


http://www.ub.edu/compres/sensecomanda.html



