SERVEI DE GESTIÓ ACADÈMICA
SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA

PROCEDIMENT DE GESTIÓ PER ALS PAGAMENTS PER
TRANSFERÈNCIA BANCÀRIADE TAXES EMESES PER
UNIVERSITAS XXI
Aquest procediment s'aplicarà al pagament de taxes emeses per l’aplicació informàtica
Universitas XXI corresponents a:






Matrícules d'estudis oficials i propis de primer i segon cicle
Matrícules de cursos de menys de 200 hores (estudis propis)
Matrícules de màsteres oficials
Matrícules de doctorat (tercer cicle)
Matrícules d'estudis propis de postgrau i especialització

Quan existeixi una matrícula en els plans d'estudis anteriors que no pugui ser pagada per
qualsevol de les modalitats aprovades per la Comissió de Govern per al pagament de la
matrícula de taxes (efectiu o domiciliació bancària), es podrà realitzar el pagament de la
matrícula a través de transferència bancària al següent compte de la Universitat d'Alacant, en el
Banc de Santander Central Hispà (BSCH):
BENEFICIARI
BANC
COMPTE
CÓDI IBAN
CÓDI SWIFT

UNIVERSITAT D’ALACANT/UNIVERSIDAD DE
ALICANTE
BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO
ENTITAT

SUCURSAL

DC

0049
6659
07
ES2200496659072416175503
BSCHESMM

COMPTE

2416175503

El centre gestor de l'estudi en el qual es realitza la matrícula (Facultat, Escola, Institut o
Departament) haurà d'exigir a l'alumne següents requisits:
 La transferència ha de fer-se de tal forma que la Universitat rebi l'import total en euros
corresponent a les taxes de matrícula de l'alumne. Tots les despeses que comporti la
transferència correran a càrrec de l'alumne.
 L'alumne/a farà constar en el concepte1 de la transferència:
o el nombre de referència del rebut que s'ha generat en Universitas XXI2
o el seu nombre de DNI, NIE o passaport
o el seu nom i cognoms
o l'estudi (codi de pla d'estudis) en el qual està matriculat

1

Exemple de text a incloure en el camp “concepte” d'una transferència:
Matrícula referencia UA: 2006160146379 de Lorena PEREZ PEREZ, DNI: 123456789, en l'estudi B052Enginyeria Química. En el cas que l'espai amb el qual conti l'alumne sigui menor, és important remarcar
que la dada mínima obligatori i imprescindible és el nombre de referència del rebut que l'alumne està
pagant amb la transferència.

2

Aquest nombre de referència serà facilitat a l'alumne/a per el centre gestor de l'estudi. En el cas
excepcional de jornades o congressos en els quals el pagament de la inscripció sigui previ a l'emissió del
rebut de matrícula de Universitas XXI, i aquest fet faci impossible que l'alumne/a pugui incloure la
referència del rebut en el concepte de la transferència, l'alumne/a haurà de fer constar,
necessàriament, en el concepte de la transferència el codi de pla d'estudis que la CECLEC hagi
proporcionat al congrés, curs o jornada.
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 L'alumne/a haurà d'enviar per fax o correu electrònic (arxiu en format pdf) còpia del
justificant d'haver realitzat la transferència al centre gestor de l'estudi en el qual realitza
la seva matrícula.
És molt important que des de la unitat responsable de l'estudi s'informi a l'alumnat que
l'incompliment dels aquests requisits pot comportar la pèrdua de les quantitats ingressades, al
no poder assegurar la identificació de la procedència dels ingressos rebuts en el compte
bancari.
El centre gestor de l'estudi enviarà al Servei de Gestió Acadèmica (unitat de Coordinació
acadèmica de centres) còpia dels justificants de transferències rebuts i dels rebuts (cartes de
pagament emeses en UXXI) als quals correspon cada pagament sol•licitant la conciliació dels
pagaments.
Posteriorment, i en el cas que el centre requereixi una liquidació de les taxes rebudes en
capítols pressupostaris propis, se seguirà el procediment de liquidació habitual per a aquests
casos.
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