
 

I.E.S. MONCHO VALCARCE 
Rúa Xosé Mª Penabad López s/n 
15320 As Pontes 
Tel: 881 930055   Fax: 881 930064 
ies.moncho.valcarce@edu.xunta.es  

1. MOTIVO DA VIAXE: 

Viaxe realizada a  ¿Ida e volta?  

Descrición breve  

Datas Saída  Horas Saída  

Regreso  Regreso  

Forma da convocatoria  Achégase documento SI NON 

Achégase documento de asistencia á actividade motivadora da viaxe SI NON 

 

2. GASTOS DE 

Nome e apelidos  NIF  

Modo de pago 
solicitado 

Cheque Transferencia bancaria IBAN: 

 

3. CON CARGO A: 

Con cargo á partirda: Axudas de custo e locomoción 

 

4. DETALLE DE GASTOS: 

Gastos de locomoción Vehículo propio: _____________ km a 0,19 €/km = € 

Outros medios (achégase factura nº_________________) = € 

Manutención e estadía Estadía: (achégase factura nº_________________) = € 

Manutención:  € 

Outros gastos Tickets de autopista (achegar a este impreso) € 

Tickets de aparcadoiros públicos (achegar a este impreso) € 

Outros gastos (xustificar) € 

TOTAL € 

 

 

 

As Pontes de García Rodríguez,    de       de 20     . 

 

 

O/A solicitante        A secretaria: 

         

 

 

Asdo:        Asdo: Bibiana Pacios Penelas 

  



 

I.E.S. MONCHO VALCARCE 
Rúa Xosé Mª Penabad López s/n 
15320 As Pontes 
Tel: 881 930055   Fax: 881 930064 
ies.moncho.valcarce@edu.xunta.es  

AXUDAS DE CUSTO E LOCOMOCIÓN 

1. Desprazamentos dentro do termo municipal: 

- En vehículo particular pagaranse os gastos de viaxe a razón de 0,19 €/km. 

- En taxi ou transporte público: indemnizarase o importe do tícket ou factura. 

- Non dará lugar a axudas de custo. 

2. Desprazamentos fóra do termo municipal: 

- En vehículo particular pagaranse os gastos de viaxe a razón de 0,19 €/km. Tamén se pagarán os 

gastos de autopista e aparcamento público sempre que se presenten os xustificantes de pago: 

tíckets, recibos, facturas, etc. 

- En taxi ou transporte público: indemnizarase o importe do tícket ou factura. 

- Axudas de custo (xantar e/ou cea). Deberase xustificar documentalmente, en caso contrario a 

contía máxima a percibir será 18,70€ para unha das comidas e 37,40€ no caso de manutención 

completa. 

3. Excursións e saídas con alumnos/as en horario lectivo de 08:30 a 14:10 (alumnado de ESO e 

Bacharelato)/15:00 (alumnado de Ciclo Formativo de martes a venres) ou 16:20 a 18:00 (os luns): 

-  Non dará lugar a ningún tipo de axuda. 

4. Excursións e saídas con alumnos/as dun día nas que o/a docente teña que comer e/ou cear fóra: 

- Comida ou cea: 18,70€. 

- Manutención todo o día: 37,40€. 

Non será necesario traer xustificante. 

5. Excursións e saídas con alumnos/as dun día nas que o/a docente leva a manutención incluída: 

- Non se abonará compensación por manutención, no caso de que o/a docente deba facer algún 

gasto extra neste eido abonaráselle o importe do/s tíckets ou facturas. 

6. Excursións e saídas con alumnos/as que duren varios días, nas que o/a docente vai con pensión 

completa: 

- Pagaranse 10,00 €/día (acordo de claustro). Non é necesario traer xustificantes. 

7. Excursións e saídas con alumnos/as que duren varios días, nas que o/a docente non leva pensión 

completa: 

- Pagaranse os gastos reais para o cal será necesario a presentación de todos os tíckets e facturas, 

tanto de manutención como de aloxamento. A suma total non deberá exceder os seguintes topes: 

o Aloxamento: 65,97€/día. 

o Manutención: 37,40€/día. (En réxime de media pensión: 18,70€) 

o Dieta enteira 103,37€/día. 

- De levar incluída na excursión/saída o aloxamento a indemnización á que se ten dereito é: 

o Pola manutención: 37,40€/día. (En réxime de media pensión: 18,70€) 

o Engádense á contía anterior 10,00 €/día (acordo de claustro). 

- No caso de non presentar xustificantes os importes a percibir serán os dos apartados anteriores. 

8. Excursións/saídas con alumnos/as que duren varios días, con distintas situacións cada día: 

- Aplicarase cada día a axuda que corresponda. 

9. Excursións e saídas con alumnos/as ao estranxeiro que duren varios días: 

- Pagaranse os gastos reais, mais sen sobreelevar as dietas establecidas para cada país recollidas no 

Real Decreto 462/2002. 

________________________ 
I. Todas as saídas que dean lugar a axudas de custos ou gastos de viaxe deberán contar coa autorización do Director. 

II. Todas as axudas de custos e gastos de viaxes deberán solicitarse ante a Secretaria explicándoas detalladamente. 

III. A normativa que regula estas axudas é a seguinte: 

a. Decreto 144/2001 do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón do servicio ao persoal con destino na Administración 

autonómica de Galicia. 

b. Resolución do 29 de decembro de 2005 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 29 

de decembro de 2005, sobre a revisión da contía da indemnización por uso de vehículo particular e a das axudas de custo 

en territorio nacional, establecidas no Decreto 144/2001, do 7 de xuño, sobre indemnizacións por razón de servizo ao 

persoal con destino na Administración autonómica de Galicia. 

c. Real Decreto 462/2002, de24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio (só están vixentes o relativo ás 

dietas no estranxeiro). 

d. Actas número 7 do curso 2006/2007 e número 4 do curso 2019/2020 do claustro do profesorado do IES Moncho Valcarce. 


