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

PAGAMENTS DE BESTRETES DIVERSES DE TRESORERIA

Descripció

- Acomptes de nòmina
- Bestretes per viatges i altres procediments que requereixin una
urgència

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

Àrea de pagaments. Persona responsable: Maribel Montoro (971 17 34
24 – maribel.montoro@uib.es)
- Servei de Nòmines i Seguretat Social (bestretes de nòmines)
- Servei de Control i Comptabilitat (altres bestretes)
De les 9 a les 14 hores

Persones destinatàries

- PAS
- PDI
- Proveïdors

Requisits previs per a
la prestació del servei

- Sol·licitud de bestreta signada pel cap del Servei de Nòmines i
Seguretat Social
- Autorització signada pel cap de Control i Comptabilitat

Canals de prestació del
servei
Temps previst de
tramitació (si escau)

Presencial

Telefònic

Web

UIBdigital

5 dies hàbils des de
la recepció del
document

Correu electrònic
Altres: correu
intern

Cost per a l’usuari
(si escau)

Informació
complementària (si
escau)

Normativa

- Bestretes de nòmina: Acord normatiu 3755, de 18 de desembre de
1997
- Altres despeses: Llei 47/2003, de 26 de novembre, general
pressupostària

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

Documents que cal
aportar

- Bestretes de nòmina: model disponible al Servei de Nòmines i
Seguretat Social.
- Altres bestretes: realització del document comptable “A”a càrrec
de per les diferents àrees descentralitzades.
- Model del Servei de Nòmines i
Seguretat Social
Documents normalitzats UIB
- DNI/passaport i full de dades
personals (personal extern UIB)
Altres documents

Altres accions
Nom del servei i/o unitat
Integrants del CQ que han elaborat
aquest document
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