IES SANT VICENT FERRER
46001199
Parc Salvador Castell, 16
46680-Algemesí
Tel: 962457820 Fax:962457821
email: 46001199@gva.es

PAGAMENT BANCARI DEL MODEL 046
BATXILLERAT I CICLES
Els alumnes que es matriculeu per primera vegada en el Batxillerat, en el Cicle de Grau Mitja o en el
Cicle de Grau superior, heu de realitzar el pagament bancari de dues taxes:
 Targetes d’identitat
 Expedició Historial Acadèmic Batxillerat/Informe d’Avaluació Formació Professional

Procediment:
1. Entreu en la següent pàgina web de la Conselleria
http://www.ceice.gva.es/doc046/gen/val/default.asp
2. Seleccioneu Taxes per servicis administratius (Instituts)
3. A continuació seleccioneu Targetes d’identitat
4. Seleccioneu el Tipus de matrícula i piqueu Continuar.
5. A continuació es generarà un arxiu PDF amb el Model 046. El document haurà d'aparéixer en
una nova finestra del navegador. Una vegada es carregue el document PDF en blanc, seguiu
estos passos:





Ompliu el formulari amb les dades sol·licitades.
Una volta emplenat el document PDF polseu Acceptar.
La pantalla mostrarà les dades identificadores del model; prengueu nota de les dades
rellevants i polseu Acceptar.
Apareixerà el document PDF completat a imprimir (fixeu-vos en el codi de barres). Polseu
el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.
IMPORTANT!
Comproveu que tots els exemplars impresos porten el codi de barres i una numeració. Les
entitats col·laboradores només acceptaran els exemplars que tenen eixa informació.

6. Realitzeu el pagament de la taxa (bé per transferència, bé en el caixer)
7. Adjunteu el full de la taxa i el rebut del pagament de la taxa a la documentació de la matrícula
que haureu d’enviar al correu del centre Si el rebut del pagament no s’envia al centre el
pagament no tindrà validesa i la matrícula tampoc.
A continuació repetiu el procediment per pagar l’altra taxa, Expedició Historial Acadèmic
Batxillerat/Informe d’Avaluació Formació Professional, segons el cas.

Si disposeu de Certificat digital ACCV o DNI electrònic podeu utilitzar la ferramenta de Pagament
Telemàtic Genèric per a efectuar el pagament de les taxes.

