
INSTRUCCIONS PER A COMPRES I INSCRIPCIONS A 
CONGRESSOS 
 
 
Las factures sempre han de dur el nom de la Universitat complet: UNIVERSITAT 
D'ALACANT o UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Si el programa informàtic impedeix posar 
també el nom del Departament, dóna igual que no isca, però el de la Universitat ha de 
figurar sense abreviatura.  
 
1. Per a poder pagar una inscripció a un congrés (a Espanya o a l'estranger) prèviament 
necessitarem les dades següents: 
 

Identificació fiscal de l’organització a la qual cal abonar l'import de la inscripció (CIF 
en el cas d’organismes espanyols, VAT number en el cas dels de la Unió Europea i 
Tax ID en el cas de la resta dels països). Aquesta dada no ens val si ens la doneu 
escrita a mà, ha d’arribar per e-mail, fax o en la factura.  
Quan els demaneu el VAT/CIF/Tax ID cal dir-los que necessitareu una factura a nom 
de la Universitat on han d'aparèixer les dades següents: 
 

Universitat d'Alacant  
Dept. de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal (si no hi cap, pot 
no figurar o abreujar-se) 
Campus de Sant Vicent del Raspeig s/n 
03690 Sant Vicent del Raspeig  
VAT: ESQ0332001G (si qui  factura és una empresa o institució estrangera) 
CIF: Q0332001G (si qui  factura és una empresa o institució espanyola) 

 
Si cal pagar per transferència necessitarem les dades completes (titular del compte, 
número de compte –IBAN en bancs espanyols i europeus– i en la resta número de 
compte i SWIFT code, també anomenat BIC).  

 
2. Quant a les compres de material a l'estranger, també cal el nombre d'identificació fiscal 
(VAT number en el cas dels de la Unió Europea i Tax ID en el cas de la resta dels països), 
la factura amb les dades de la Universitat (amb el nostre VAT number: ESQ0332001G) i les 
dades per a fer la transferència. Molt important: si la compra es fa en un país de la Unió 
Europea la factura ha de venir sense l'IVA (VAT), ja que s'ha de pagar a Espanya. 
 
3. Per a les compres en territori espanyol el sistema de pagament és per transferència 
posterior a la recepció del material. En els casos en què siga indispensable el pagament 
anticipat i ho feu vosaltres (per exemple restaurants) és indispensable que us donen una 
factura amb totes les dades de la Universitat i si en la factura no posa pagat o al comptat 
tenir un justificant del pagament (per exemple el rebut de la targeta de crèdit): 
 

Universitat d'Alacant  
Dept. de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal (si no hi cap, pot no 
figurar o abreujar-se) 
Campus de Sant Vicent del Raspeig s/n 
03690 Sant Vicent del Raspeig  
CIF: Q0332001G 

 
4. Si es tracta de compres de material per a projectes públics és molt important que en la 
mateixa factura no s'incloga material inventariable i no inventariable. És necessari que cada 
tipus de despesa vaja en una factura diferent (una factura amb el material inventariable i 
altra amb el no inventariable). 


