
 

Aspectes clau quan els viatges es carreguen en un projecte de 
finançament públic 

Dates del viatge 

○ El viatge s'ha de realitzar dins les dates de l'esdeveniment al que assisteix 
(congrés, reunió, etc.) i, com a molt, fins un dia abans i un dia després de la 
finalització de l'esdeveniment. 

○ En cas de voler viatjar dies abans i/o tornar dies després de l'esdeveniment: 
■ Cal aportar una justificació dels motius signada el viatger  
■ Només si els dies "extra" són relacionats amb el projecte, i es justifiquen 

documentalment, es podran compensar les despeses d'aquests dies 
■ IMPORTANT: si els dies "extra" no són relacionats amb el projecte, cal 

demanar a l'agència de viatges un pressupost alternatiu on les dates 
siguin les de l'esdeveniment, per tal de demostrar que el fet de quedar-
se més dies no suposa un sobrecost.  

Origen i final del viatge 

Si la ciutat d'origen i final del viatge no és el del lloc de treball, cal adjuntar la justificació 
corresponent. En cas de l'avió, la sortida hauria de ser des de Barcelona i la tornada 
també. En el cas que el viatge s’origini en una altra ciutat, caldrà adjuntar la 
documentació conforme s'està realitzant l'estada en aquella ciutat. 

Vinculació del viatge amb el projecte 

Caldrà especificar clarament la objectiu/tasca (projectes nacionals), Work Package 
(projectes europeus) o activitat (projectes de la Generalitat) amb la qual està 
relacionada el viatge. 

En viatges imputats a projectes nacionals el text haurà de ser en castellà.  

Vinculació del viatger amb el projecte 

Caldrà seleccionar si el viatger és l'investigador principal, membre de l'equip 
d'investigació, de l'equip de treball o "altres". 

Aparcaments 

Amb caràcter excepcional serà elegible la despesa dels aparcaments per al vehicle 
particular en estacions de ferrocarrils, autobusos, ports o aeroports, permetent el 
estacionament en aquests aparcaments per un període superior a 24 hores, sempre que 
es justifiqui que el seu cost és inferior al del taxi d'anada i tornada des d'aquests llocs 
fins al punt on s'inicia o finalitza la comissió de serveis. 
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