PAGAMENTS A PERSONAL PROPI
Són aquells que com el seu nom indica perceben persones vinculades a la Universitat (ja siguin
funcionaris o contractats).
Les propostes de pagament a personal propi haurien d'obrar en poder de Validació abans del
dia 18 del mes que es tracti. En elles haurà de constar el vistiplau del Vicerector corresponent.
Si es tracta de pagaments al PAS el citat vistiplau correspon al Gerent.
1.- DADES DE LA PROPOSTA
Accés a la pantalla
Seleccioni la carpeta Despeses del menú principal.
Seleccioni el document Personal Propi d'aquesta carpeta.

Descripció de camps: La descripció i cumplimentació de camps és bàsicament igual que en el
cas de Col·laboracions Docents, presentant les següents particularitats:
Col·lectiu: Indica si la persona a retribuir pertany al PAS, al PDI o si és becari. Els valors que
pot prendre aquest camp són:
PAS, personal d'administració i serveis
PDI, personal docent i investigador
BECARI
Aquests valors apareixen en el desplegable que s'activa fent clic en la fletxa que apareix en
l'extrem dret del camp i permet seleccionar el valor desitjat.
Aquest camp és d'obligat compliment. A l'existir personal que pertany simultàniament a més
d'un col·lectiu és necessari conèixer per quin d'ells treballa per a calcular correctament els seus
honoraris.
Aplic. Pressupostària: Concepte pressupostari al que s'imputa la proposta de despesa.
- No és possible utilitzar diverses aplicacions pressupostàries en una mateixa proposta.

- No és possible carregar aquest tipus de despeses al Capítol 2 ni a les aplicacions
60932100 o 60937001.
Concepte: Indica el concepte pel qual es retribueix, el treball realitzat.
Horari: Declaració de l'interessat dels horaris en què s'han realitzat les activitats que es
retribuïxen. Únicament s'ha d'emplenar si l'interessat pertany al col·lectiu PAS.
Una vegada introduïts tots les dades es fa clic en el botó Altes.

Si les dades són correctes es fa clic en el botó Acceptar i es passa a la pantalla següent,

que ens permet imprimir la proposta o tornar a la pantalla inicial fent clic en els botons Imprimir
o Inici, respectivament.

