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Informació a tenir en compte a l'hora de:


Adquirir material: Les factures hauran d'anar a nom de la UNIVERSITAT D'ALACANT
(nom complet) amb el CIF: Q0332001G. Si es tracta d'empreses estrangeres,
comunitàries o no, ha de constar el nombre VAT ESQ0332001G. Us recorde l'obligació
de comprar en la unitat de compres centralitzada els següents productes:

a) Equips informàtics bàsics i impressores
b) Programari del Servei d'Informàtica
c) Consumibles d'informàtica
d) Paper, material imprés i material gràfic en general
i) Obsequis protocol·laris
f) Material d'oficina
g) Servici d’assessorament i mediació en segurs privats
La informació detallada sobre els béns d'adquisició centralitzada podeu consultar-la en
l'adreça:
https://sgeyc.ua.es/va/gestion-economica/adquisicions-centralitzades/bens-d-adquisiciocentralitzada.html
El Servei d'Informàtica podrà autoritzar l'adquisició d'equips informàtics no oferits per la
central de compres, PRÈVIA SOL·LICITUD a la qual s'adjuntarà pressupost i informe
justificatiu. Aquest tràmit es realitzarà a través de l’anterior enllaç de compra centralitzada.
En concret la sol·licitud està en la URL següent:
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/proyectos/formulario/generaParte.asp?id=133&idioma=C


Comissions de Servei: Les factures abonades pel professorat, en relació a despeses de
transport i hotel, hauran d'anar a nom del titular de la Comissió, amb el seu
corresponent NIF.Hauran de guardar-se tots els justificants de viatge (bitllets avió,
tren, peatge, tiquet gasolina, etc). En el cas de reunions de treball s'haurà d'adjuntar la
convocatòria (per exemple, correu electrònic en la qual es convoca a l'interessat).



Inscripcions Congressos: Les factures hauran d'anar a nom de la Universitat d'Alacant,
sense oblidar el CIF. S'haurà d'aportar justificant d'assistència al Congrés.

Les factures emeses, tant a la Universitat com a l'interessat, hauran de reflectir les dades
fiscals de l'organisme emissor (Nom, CIF, NIF o VAT, domicili i el nombre IBAN per a realitzar
l'ingrés. Si l'operació que es documenta en la factura està exempta o no subjecta a l'impost, ha
de constar la referència a les disposicions aplicables de la Llei de l'IVA (Llei 37/1992).

