FITXA DE DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ
NOM DE LA PRESTACIÓ

Descripció

Subunitat (secció,
àrea…) i persona
responsable
Altres unitats del
mateix servei o
d’altres serveis
implicades
Horari i calendari de
prestació del servei

LIQUIDACIÓ D’INGRESSOS VARIS DELS CENTRES
Una vegada rebuda la liquidació del centre es procedeix a la
fiscalització. Es comprova que al compte de pressupost de la UIB hi
hagi l’ingrés corresponent de la liquidació del centre. Es
procedeix a la comptabilització i l’execució dels ingressos.
Àrea d’Ingressos. Persona responsable: Carmen Prados López (971 17
28 71 – carmen.prados@uib.es)
Centres, serveis universitaris i Secció de Pressupost

De les 9 a les 14 hores

Persones destinatàries

Centres, serveis universitaris

Requisits previs per a
la prestació del servei

La liquidació i la documentació del centre han de ser correctes i
estar quadrades amb l’ingrés del banc.

Canals de prestació del
servei

Presencial

Telefònic

Web

UIBdigital

Correu electrònic
Altres:
correu intern

Temps previst de
tramitació (si escau)

10 dies

Informació
complementària (si
escau)

Documentació de suport pròpia dels centres relacionada amb el
contingut de la liquidació (liquidació del responsable de centre i
extracte bancari del període liquidat).

Normativa

Cost per a l’usuari
(si escau)

Decret de la Conselleria d’Educació i Cultura pel qual es fixen els
preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de
la Universitat de les Illes Balears segons l’any acadèmic que
correspongui.
Annex III. Tarifes i preus públics segons Pressupost de la UIB de
l’any 2010.

Accions que ha de realitzar la persona interessada
Sol·licitud (com s’ha
de sol·licitar, on cal
adreçar-se…)
Documents que cal
aportar

Documents normalitzats UIB
Altres documents

Liquidació del centre firmada pel
responsable

Altres accions
Nom del servei i/o unitat
Integrants del CQ que han elaborat
aquest document
Data d’elaboració
31.05.2010

Servei de Pressupost i Tresoreria
Miquel Rigo, Carmen Pradros, José M. Mellado
Data d’enviament al SEQUA

02.06.10

