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Perquè canviem?

Obligació legal: Adaptació a la Llei

• Àmbit d’aplicació:
• … Universitats Públiques …
• ... Contractes, Concessions, Subministraments, Serveis 

• Principis generals:
• Llibertat d’accés a les licitacions
• Publicitat i transparència
• No discriminació i igualtat de tracte
• Eficiència en la despesa pública
• Lliure competència
• Selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa
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Aspectes genèrics

Pressupost del proveïdorPressupost del proveïdor

Comprovar si està donat d’altaComprovar si està donat d’alta

Decidir tipus de contracte segons 
import
Decidir tipus de contracte segons 
import

Contracte menor
Documents a portafirmes: Reserva de crèdit ("A", "D") + 

Informe justificatiu

Contracte menor
Documents a portafirmes: Reserva de crèdit ("A", "D") + 

Informe justificatiu

Factura electrònica
Recepció material (Albarà) + Factura electrònica

Factura electrònica
Recepció material (Albarà) + Factura electrònica



Aspectes genèrics



Excepcions al contracte menor



Aspectes específics

Article 19. Compra de béns i serveis d’ús general 
homologats 
Correspon al Servei de Patrimoni, amb el suport quan procedeixi d’altres 
unitats com el Servei de Control de Gestió, establir negociacions, 
homologacions, acords i acords marc amb proveïdors de béns i serveis d’ús 
general com material d’oficina, consumibles d’informàtica, material de 
laboratori,  paper, viatges i altres d’utilització majoritària que puguin ser 
objecte d’homologació mitjançant procediment de contractació pública, i 
impulsar l’adhesió i participació en altres acords de compra comuna amb 
consorcis universitaris o la pròpia Generalitat de Catalunya. 
Els continguts d’aquests acords seran vinculants per a totes 
les unitats, les quals hauran d’adreçar, pel procediment que s’estableixi, 
les comandes d’aquests productes únicament als proveïdors seleccionats. 
Es faculta a la gerència per fer el seguiment i establir les accions 
correctores que es derivin, incloent penalitzacions o reduccions del 
pressupost si escau, per l’incompliment de la normativa, sens perjudici de 
les responsabilitats que se’n puguin derivar. 



Aspectes específics

Material de Laboratori:
• Electrònic, elèctric, … SU033004h02018009
• Reactius químics, fungible, ... SU033004h02018010

Diferents lots i diverses empreses homologades

• Comandes inferiors a 3.000€ adquisició directa a 
qualsevol empresa homologada.

• Comandes superiors a 3.000€ cal sol·licitar oferta a totes 
les empreses.

• Comandes iguals o superiors a 15.000€ procediment 
obert al Servei de Patrimoni.

https://guiadecompres.upc.edu/ca/material-laboratori

Comandes a: compresctt.utgmanresa@upc.edu
compres.utgmanresa@upc.edu

https://guiadecompres.upc.edu/ca/material-laboratori
mailto:compresctt.utgmanresa@upc.edu
mailto:Compres.utgmanresa@upc.edu


Aspectes específics

Material d’oficina: Únic lot i una empresa homologada
CONSU033001CO2017074

• Comandes inferiors a 3.000€ adquisició directa a 
qualsevol empresa homologada.

• Comandes superiors a 3.000€ procediment obert al 
Servei de Patrimoni.

https://guiadecompres.upc.edu/ca/material-doficina

Procediment propi a UTG Manresa: Inmaculada.betoret@upc.edu

https://guiadecompres.upc.edu/ca/material-doficina
mailto:Inmaculada.betoret@upc.edu


Aspectes específics

Viatges:

Adhesió de la UPC a l’Acord marc de la Generalitat de Catalunya
• Diverses empreses adjudicatàries
• Assegurança en viatges
• Reserves d’allotjament per grups
• Lloguer de vehicles

• Per a viatges vinculats a projectes cal utilitzar l'aplicació 
UPC. https://recerca.ctt.upc.edu/#/despeses-viatge

https://guiadecompres.upc.edu/ca/viatges.-directrius-de-contractacio

Contactar amb: viatges.utgmanresa@upc.edu

Per a més informació: 
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-economica-i-r
ecerca/gestio-economica-i-recerca

https://recerca.ctt.upc.edu/#/despeses-viatge
https://guiadecompres.upc.edu/ca/viatges.-directrius-de-contractacio
mailto:viatges.utgmanresa@upc.edu
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-economica-i-recerca/gestio-economica-i-recerca
https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/serveis-utgm/gestio-economica-i-recerca/gestio-economica-i-recerca


Aspectes específics

Equips de Protecció Individual (EPI):

Proveïdor homologat: ASPY Prevención

Procediment d’adquisició, veure web SPRL:
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/epi/a
dquisicio-i-proveiment-depi

Catàleg d’EPI:
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/cataleg-e
pi.pdf

https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/epi/adquisicio-i-proveiment-depi
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/epi/adquisicio-i-proveiment-depi
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/cataleg-epi.pdf
https://www.upc.edu/prevencio/ca/seguretat-higiene/arxius/cataleg-epi.pdf


Aspectes específics

Equips Audiovisuals:

Procediment d’adquisició, veure web Serveis TIC:
https://serveistic.upc.edu/ca/homologacio-dequips-audiov
isuals/el-servei/procediments

L’Acord Marc per si mateix no permet realitzar les compres. 
S’ha d’obrir un procediment de “Contracte Derivat”

Adhesió de la UPC a l’Acord marc del CSUC
• Diferents lots i proveïdors homologats: 
https://serveistic.upc.edu/ca/homologacio-dequips-audiovisuals/el-
servei/informacio-de-contacte-proveidors-homologats

https://serveistic.upc.edu/ca/homologacio-dequips-audiovisuals/el-servei/procediments
https://serveistic.upc.edu/ca/homologacio-dequips-audiovisuals/el-servei/procediments
https://serveistic.upc.edu/ca/homologacio-dequips-audiovisuals/el-servei/informacio-de-contacte-proveidors-homologats
https://serveistic.upc.edu/ca/homologacio-dequips-audiovisuals/el-servei/informacio-de-contacte-proveidors-homologats


Aspectes específics

Equips PC i portàtils:

L’Acord Marc per si mateix no permet realitzar les compres. 
S’ha d’obrir un procediment de “Contracte Derivat”

Adhesió de la UPC a l’Acord marc del CSUC
• Diferents lots i proveïdors homologats: 
https://serveistic.upc.edu/ca/homologacio-de-pc-i-portatils

https://serveistic.upc.edu/ca/homologacio-de-pc-i-portatils
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Recordatori



Recordatori

Factura electrònica

Obligatori per: 

IMPORT.- La Llei 25/2013 de 27 de desembre obliga a que les 
administracions públiques rebin factures electròniques a partir de 5.000 
euros. La UPC NO accepta factures en suport paper superiors a 5.000 
euros a partir de l’exercici 2016.

CONTRACTE.- Empreses adjudicatàries de concurs i empreses 
homologades.

Aconsellable per la resta ja que:
PERMET RAPIDESA EN LA TRAMITACIÓ I COBRAMENT
EVITA PÈRDUES I DUPLICITATS
GARANTEIX CONSISTÈNCIA I TRAÇABILITAT DE LA COMPRA



Qui fa què

 Tècnics de Laboratori o PDI

Pressupost del proveïdorPressupost del proveïdor

 Personal d’Administració

Comprovar si el proveïdor està donat d’altaComprovar si el proveïdor està donat d’alta

Personal d’Administració penja els documents al portafirmes digital: 
Reserva de crèdit ("A", "D") + Informe justificatiu

Responsables signen digitalment
Tècnics de laboratori o PDI fa la comanda al proveïdor

Contracte menorContracte menor

Tècnic de laboratori o PDI rep el material, comprova i entrega l’Albarà als 
serveis administratius

Personal d’administració rep la Factura electrònica i la tramita al 
portafirmes

Factura electrònicaFactura electrònica



Qui fa què

 Tècnic de laboratori o PDI: sol·licitar pressupost a totes les 
empreses homologades, identificant clarament el tipus de 
subministrament i seleccionant un criteri de valoració.

PressupostPressupost

Servei de Patrimoni adjudica
Personal d’Administració notifica adjudicació

Adjudicació i comunicacióAdjudicació i comunicació

Tècnic de laboratori o PDI rep el material, comprova i entrega l’Albarà als 
serveis administratius

Personal d’administració rep la Factura electrònica i la tramita al 
portafirmes

Factura electrònica obligatòriaFactura electrònica obligatòria

Comandes de Material de Laboratori entre 3.000 i 15.000 €



Qui fa què

 Tècnic de laboratori o PDI: Justifica la necessitat i 
característiques de la comanda.

 Personal d’administració: Trasllada la petició al Servei de 
Patrimoni i contractació.

PressupostPressupost

Servei de Patrimoni inicia la tramitació
Personal d’Administració fa el seguiment de la tramitació

Concurs, adjudicació i comunicacióConcurs, adjudicació i comunicació

Comandes de Material de Laboratori superior a 15.000 €
Comandes de Material d’Oficina superior a 3.000€

Procediment Obert



Moltes gràcies per la vostra atenció
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