MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO PARA A LIQUIDACIÓN E TRAMITACIÓN DE
INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO APROBADO NO CONSELLO DE GOBERNO DO 16 DE
DECEMBRO DE 2016.

Onde di:
Artigo 13. Situacións particulares.
5. Son indemnizables como gastos de transporte de carácter especial, sempre que se teña a
correspondente xustificación documental orixinal, os gastos polo uso de:
a) Garaxes nos hoteis de aloxamento.
b) Aparcamentos públicos no lugar de desempeño da comisión de servizo.
c) Aparcamentos de aeroportos, portos ou estación de ferrocarril distinta á do lugar habitual
de traballo, cando se utilizou vehículo particular para o desprazamento aos mesmos:
i.
No caso do aeroporto de Vigo a estancia será como moito igual ou inferior a 24 horas.
No resto dos casos haberá que acudir en transporte público ou taxi.
ii.
No caso de aeroportos distintos ao de Vigo poderase xustificar o parking do vehículo
propio.
iii.
Cando a comisión de servizo sexa consecuencia da participación nun proxecto de
investigación, cooperación ou similar con financiación especifica estarase ao que
estableza a convocatoria, que marcará a forma de proceder.

Debe dicir:
Artigo 13. Situacións particulares.

5. Son indemnizables como gastos de transporte de carácter especial, sempre que se teña a
correspondente xustificación documental orixinal, os gastos polo uso de:
a) Garaxes nos hoteis de aloxamento.
b) Aparcamentos públicos no lugar de desempeño da comisión de servizo.
c) Aparcamentos de aeroportos, portos ou estación de ferrocarril distinta á do lugar habitual
de traballo, cando se utilizou vehículo particular para o desprazamento aos mesmos:
i. No caso do aeroporto de Vigo a estancia será como moito igual ou inferior a 24 horas
salvo que o custo do parking utilizado para a estancia do vehículo sexa inferior ao custo do
transporte en taxi ata ao aeroporto.
No resto dos casos haberá que acudir en transporte público ou taxi.
ii. No caso de aeroportos distintos ao de Vigo poderase xustificar o parking do vehículo
propio.
iii. Cando a comisión de servizo sexa consecuencia da participación nun proxecto de
investigación, cooperación ou similar con financiación especifica estarase ao que estableza
a convocatoria, que marcará a forma de proceder.

