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La UTGCNTIC gestiona varies unitatsCada unitat esta agrupada en grups de despesa (no confondre amb grups de 
recerca). Els membres que són dintre de cada grup de despesa, “comparteixen” 
els projectes en el que poden carregar les despeses d’un viatge.

Concepte de “Grups de despesa” UTGCNTIC

Unitat A Unitat B

Grup 1 Grup 2
Grup 3

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Els viatgers poden estar assignats a un sol grup, a diversos grups d'una unitat i 
també a grups d’altres unitats.
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Tipus de viatges que gestiona l’eina
- No requereix Agència: El viatge no s’ha d’enviar a l’agència 

de viatges. Aquesta opció està pensada per transports que 
no requereixen una tramitació amb una agència de viatges: 
transports metropolitans, trens de rodalies, ús de vehicle
particular...

- Pagament extern: No es generarà cap tipus de document
de liquidació amb aquesta opció. S'entén que s'encarreguen
de les despeses uns tercers, no la UTG. L’exemple més
habitual és ser convidat a un tribunal de tesi

- Viatge múltiple: Quan diversos viatgers realitzen el mateix 
viatge es poden generar tots els viatges d’una vegada.

- Personal extern: És un viatger que no pertany a la 
Universitat. El viatge no genera el document d’autorització.
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Els diferents rols de l’eina
- Viatger: Tots els usuaris de l’aplicació són viatgers (excepte 

les agències). Aquests poden ser:
- Usuaris de la UPC (que tenen login UPC)
- Usuaris externs (no disposen de login UPC)

- Responsables: Són usuaris que tenen un projecte on 
carregar despeses de viatge al seu càrrec.

- Director: És el director de la unitat i s’encarrega de signar 
els documents d’autorització de viatge.

- Administració: Gestionen els viatges i els validen.
- Agència de viatges: Realitzen propostes de viatge i 

envien els bitllets.
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Viatger
Administració

Nou 
viatge

No req. 
agència

?

Fluxograma
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Agència
viatges

Agència 
viatge

Administració

Validar
viatge

Viatger
extern

?

Compra 
directa

?

Viatger

Signar 
autoritz.

Agència
Viatges

Introducció 
bitllets

Pagament 
extern?

Administració

Justificació 
despeses

Viatge 
finalitzat

Viatger 
extern

?

Acceptar 
proposta

?

Viatger
Administració

PropostaNO SI
Direcció

Signar 
autoritz.

NO
NOSI

No requereix signatures 
d’autorització

No requereix de bitllets

NO

SI

SI

Administració

Liquidació 
despeses

Ha finalitzat:
- Signatures 

autorització?
- Introducció 

bitllets?
- Introducció 

justificants? Viatger

Signar 
liquidació

NO

NO

SI NO

SI

SI



Com accedir a l’eina?
- Rols d’Administració, Direcció, Responsables i Viatgers:

https://viatges-utgcntic.upc.edu

- Agència de viatges: 
https://viatges-utgcntic.upc.edu/extranet

- Administració, Direcció, els Responsables i els 
Viatgers UPC han de fer servir el login/password de la 
UPC.

- Els Viatgers externs han de fer servir el seu email com a 
login i el password el generen ells mateixos.

- Les Agències de viatge han de fer servir unes 
credencials que els hi proporcionarà Serveis Informàtics.
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Rol viatger

Tasques que pot realitzar un viatger:
• Crear nou viatge.
• Acceptació/sol·licitud d’una proposta de viatge per part de l’agència.
• Afegir la informació de la vinculació del viatge i el viatger amb el 

projecte si es necessari.
• Enviar missatges a l’agència de viatges.
• Signar autorització de viatge.
• Signar document de liquidació.
• Descarregar documents d’autorització i liquidació.
• Fer consultes dels seus viatges.



Rol Viatger. Pàgina d’inici
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Rol Viatger

Selecció del projecte 
on es carreguen les 
despeses del viatge.

Aquesta informació 
no és obligatòria fins 
a la validació del 
viatge per part 
d’Administració.

Depenent de les 
opcions que 
s’escullen es 
mostren uns 
valors o uns 
altres.
S’expliquen a la 
següent 
transparència.
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Rol Viatger. Nou viatge que no requereix Agència
Si el viatge no 
requereixen una 
tramitació amb una 
agència de viatges 
(transports 
metropolitans, trens de 
rodalies, vehicle 
particular...). Per 
aquesta raó desapareix 
la informació de 
l’agència. El viatge 
anirà directament a 
l’Administració per a la 
seva validació.
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Rol Viatger.
Nou viatge amb viatge 
múltiple

Es crearan tants viatges com viatgers es 
seleccionin amb la mateixa informació que el 
viatge original.
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Rol Viatger. Nou viatge amb pagament extern
Si el viatge no ha de generar cap tipus de despesa (per exemple, el paguen des 
d’una altra universitat) s’ha de marcar el camp “Pagament extern”. La situació més 
habitual és ser convidat a un tribunal de tesi. Els camps de responsable/projecte 
desapareixeran ja que no són necessaris.
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Rol Viatger. Nou viatge amb projecte europeu o 
nacional

Si el viatge està carregat 
a un projecte europeu o 
nacional, es demanaran 
les vinculacions del 
viatge i del viatger amb 
el projecte quan es 
genera el viatge.
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Rol Viatger. 
Verificació i confirmació del nou 
viatge.
Abans d’enviar les dades es demana 
una verificació.
Es pot confirmar el viatge per 
demanar inscripcions (Opció 
recomanada per obrir el viatge però 
encara no tramitar-ho amb l’agència 
de viatges. Més endavant es poden 
demanar les propostes a l’agència de 
viatges) o Confirmar el viatge i 
iniciar els tràmits (Si es vol 
demanar una proposta de viatges).
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Informació sobre els imports màxim 
d’allotjament per nit



Rol Viatger.
Nou viatge creat.

Estat en el que es troba el viatge.
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Propostes fetes per l’agència de 
viatges (en el cas que requereixi 
d’agència de viatges).

Entorn de missatgeria per 
comunicar-se amb l’agència de 
viatges (en el cas que requereixi 
d’agència de viatges).



Rol Viatger. Acceptació/sol·licitud nova proposta a agència de viatges.

Estat en el que es troba el viatge.

Darrera 
proposta 
agència

Es poden introduir observacions 
de forma opcional si accepta la 
proposta i de forma obligatòria si 
es demana una altra, detallant la 
raó de la nova sol·licitud.
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Rol Viatger. Cancel·lació tramitació agència i cancel·lació de viatge.

En aquest punt, el viatger també 
pot cancel·lar la tramitació del 
viatge amb l’agència de viatges
i continuar-la sense tramitar amb 
ella.
Aquesta opció és molt interessant 
en el cas que el viatger vulgui 
tindre una oferta de l’agència de 
viatges que demostri que te un 
cost més elevat que si el viatge es 
tramita sense agència, ja que 
queda un registre a l’eina de les 
ofertes.
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En el cas que es desitgi
cancel·lar i finalitzar la 
tramitació d’un viatge.



Rol Viatger. Tornar a sol·licitar a l’agència de viatges una proposta.
En el cas que s’hagi acceptat una 
proposta a l’agència de viatges 
sempre es pot tornar a demanar una 
nova proposta a l’agència.
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Ens apareix una finestra emergent 
per poder escriure la nova sol·licitud 
que volem demanar a l’agència de 
viatges.



Rol Viatger. 
Signatura document 
d’autorització.

Botó per signar.

Situació del viatge “Pendent 
de signatura par part del 
viatger”.
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Rol Viatger. Signatura document d’autorització.

Botó per signar.
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Rol Viatger. Signatura document d’autorització.
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Rol Viatger. Signatura document d’autorització.
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Rol Viatger. 
Signatura document
de liquidació.
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Rol Viatger. Document de liquidació.
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Rol Viatger. 
Document de 
liquidació.
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Rol Viatger. Pagament inscripcions congressos.

El viatger pot fer el pagament d’una 
inscripció a un congrés i a 
posteriori demanar la reposició 
d’aquest import o que la UTG 
s’encarregui de gestionar el 
pagament d’aquesta.
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Rol Viatger. Pagament inscripcions congressos.

Si el pagament de la inscripció es paga des de la UTG, es demana la data 
límit del pagament, i si el viatger ha avançat el pagament, les dades de la 
persona.
En tots dos casos, es demana un document PDF amb la factura.
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Rol Viatger. Reposició de pagaments per avançat.

El viatger pot demanar la devolució 
de pagaments avançats pel viatger.
Per poder-les demanar, el viatger 
ha d’haver demanat alguna oferta a 
l’agència de viatges per tal de 
poder fer una comparativa de 
preus.
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Rol Viatger. Reposició de pagaments per avançat.

El concepte del pagament pot ser Locomoció o Allotjament. En tots dos 
casos, es demana el nom complert de la persona que ha de cobrar la 
reposició i el document acreditatiu del pagament corresponent.
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Rol Viatger. Documents addicionals.

L’eina permet la introducció de 
documentació d’interès pel viatge.

30



Rol Viatger. Historial de canvis.

L’eina permet l’accés al registre d’activitat del viatge.
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Rol Viatger. Dades personals.

L’eina permet veure, modificar les dades personals i demanar la creació d’un viatger 
extern.
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Modificació dades personals



Rol Viatger. Modificació dades personals.

L’eina no permet 
modificar la 
informació que 
proveeixen els 
sistemes 
corporatius de la 
UPC. En el cas de 
voler modificar 
aquestes dades, 
s’ha de posar en 
contacte amb 
Identitat Digital de 
la Universitat.
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Rol Viatger. Sol·licitud viatger extern.
L’eina permet demanar la introducció de viatgers externs. Per fer això, s’han 
d’omplir com a mínim les dades obligatòries i Administració ha de validar aquesta 
sol·licitud.
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Rol Viatger. Accés viatger extern.
Per accedir a l’aplicació, un usuari extern ha de generar inicialment la seva 
contrasenya des de la pàgina de validació de l’aplicació, fent servir el seu correu 
electrònic com a login.
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Rol Viatger. Missatgeria amb l’agència de viatges.
L’eina incorpora un sistema de missatgeria amb l’agència de viatges que permet 
enviar i rebre missatges amb l’agència en qualsevol moment.
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Rol Viatger. Missatgeria amb l’agència de viatges.

En el cas que l’agència de viatges ens enviï un missatge, ens apareixerà una 
finestra de notificació.
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Rol Viatger. Consultes.
Permet fer 
consultes 
niuades.
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