
 

Procediment general de compres 
Informació adreçada al personal tècnic de laboratoris de la 

UTG CNTIC 
(juny de 2022 – Alfonso Méndez) 

Informació prèvia 
 
Per a qualsevol compra de la UPC, s’ha de fer una comanda i introduir-la al sistema de compres 
de la UTG. Un cop validada la compra, es rebrà un número de disposició D i es podrà 
encarregar el material al proveïdor. 
 
Una Compra Menor es la d’import inferior a 15.000 € i que es realitza a un proveïdor no 
homologat. Aquests proveïdors tenen un límit de compra de 15.000 € / any per projecte de 
càrrec. 
 
 Proveïdor homologat 

Proveïdor homologat és aquell amb el que tenim establert un Acord Marc 
d’homologació. En aquest enllaç hi teniu el llistat actualitzat de proveïdors 
https://guiadecompres.upc.edu/ca/subministraments 
A un proveïdor homologat podem comprar material homologat i no 
homologat, i s’ha de fer en comandes separades. 
Dintre de cada expedient d’homologació poden haver diferents lots de 
productes. Es pot veure un exemple a continuació: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Encàrrec de compres 

Normalment l’investigador us sol·licitarà la compra verbalment o per correu 
electrònic. També us ho pot sol·licitar mitjançant la aplicació de compres. En 
aquest casos posarem el nom de l’investigador En nom de  
Quan la compra la decidim nosaltres, per manteniment o per observacions del 
dia a dia, ens posarem nosaltres en En nom de 

 

https://guiadecompres.upc.edu/ca/subministraments


 

Aplicació de compres 
La UTG CNTIC disposa d’un formulari online de compres: 
https://compres.upc.edu/ 

 
Entreu amb les vostres credencials UPC i si vegeu que no podeu seleccionar el 
Projecte de càrrec, contacteu amb la vostra gestora administrativa de la UTG 
CNTIC 

 
Compres online 

Alguns proveïdors permeten fer les compres online i altres no. Pels online, 
necessiteu un nom d’usuari i contrasenya per a poder realitzar la compra.  
Dos dels proveïdors més populars en compres online de material electrònic 
son Amidata, S. A. i Farnell Components, S. L. 

 
  Amidata, S. A. Posar-se en contacte amb  

atencion.cliente@rs-components.com i demanar nom d’usuari. El nostre 
codi d’empresa és: 11587285 i el Nom de la empresa: UNIVERSIDAD POLIT. 
CATALUNYA 

 
Farnell Components, S. L Posar-se en contacte amb  
ventas@farnell.com i demanar nom d’usuari. El nostre compte de client és: 
845079  
 

 
Ordre de compra 

A la majoria dels proveïdors se’ls ha d’enviar la ordre de compra per correu 
electrònic a la persona de contacte. 

 
Material inventariable/fungible 

S’entén com material inventariable aquell que no es desgasta amb el seu ús i 
que té un preu “elevat” (habitualment superior a 300 €) 
De totes maneres, consulteu amb la persona responsable del Projecte 
aquestes consideracions sobre el material que esteu adquirint. 

 
Compres online especials (efectiu, targeta bancària,...) 

Alguns proveïdors ta sols permeten compres online amb targeta o 
transferència bancària. En aquest casos s’ha de consultar al vostre gestor 
administratiu  i aportar-li tota la informació de la compra. El vostre gestor us 
orientarà de com portar a terme la compra. 

https://compres.upc.edu/
mailto:atencion.cliente@rs-components.com
mailto:ventas@farnell.com


 

Procediment de compres 
 
Obtenir la llista de materials 

Proveïdor homologat 
- Elaborar un llistat de material homologat i un altre de no homologat, si fos el 

cas. 
- Demanar oferta al proveïdor, una pels materials homologats i una altre pels no 

homologats. Obtenir l’import total amb i sense IVA 
- Si és proveïdor online, identifiqueu-vos per tal de tenir l’import correcte i 

guardeu la cistella de compra (amb els possibles descomptes) 
- Guardeu en pdf el llistat complet amb preus (es tractarà com a oferta) i deixeu 

en la vostra cistella en “stand-by” 
 

Proveïdor no homologat 
- Elaborar un llistat de material. 
- Demaneu pressupost. 
- Si es proveïdor online, identifiqueu-vos per tal de tenir l’import correcte (amb 

els possibles descomptes) i guardeu el llistat amb preus en un pdf. 
 
Emplenar la comanda a l’aplicació de compres de la 
UTGCNTIC 
 
Trobareu l’aplicació a: https://compres.upc.edu/ 
 

- Inicieu nova comanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Empleneu els següents camps: 
o Títol – Etiqueta descriptiva de la compra. 
o En nom de qui fa la comanda  

 Unitat – La persona que està fent la comanda pot pertànyer a 
varies unitats, seleccioneu la més adient amb la compra. 

 En nom de – Si la compra ha sigut sol·licitada per una altra 
persona, s’ha de fer constar el seu nom aquí. 

• Informació del contingut – Afegir tants elements com siguin 
necessaris 

o En proveïdors com RS Amidata i Farnell es poden 
importar els llistats des-de el web del distribuïdor. 

https://compres.upc.edu/


 

 
 
 

- Als següents camps: 
o Àmbit – Depèn de cada usuari, seleccioneu el més idoni. 
o Justificació – Cal demanar aquesta informació a la persona 

responsable del projecte que s’encarregarà del pagament. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Informació de lliurament 

Comproveu que les dades de lliurament siguin correctes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Observacions 
Poseu les indicacions que calguin, tant pel proveïdor com a nivell intern.  
 
 
 

 

- Guardeu la comanda com a esborrany 
 

- Algunes observacions: 
o En “Afegir ítem” es posaran tantes línies com elements estem 

adquirint. Si la llista fos llarga, es pot posar una única línia on s’indiqui 
“llista de material adjunta” o semblant i afegir la llista en “Documents 
adjunts”. 

o A cada línia s’ha d’indicar si és inventariable o fungible. 
 

- Afegir oferta i seleccioneu “Tramitar la comanda” 
Al cap de cert temps, rebreu un correu electrònic comunicant que ja teniu 
tramitada la comanda i podreu veure que l’administració ha assignat un 
número de comanda (número de disposició D) 

 
 
Enviament de comanda 

 
Proveïdor online 
En proveïdors com Amidata i Farnell podem comprar online: 
- Entreu al sistema del proveïdor amb el vostre compte. 
- Seleccioneu el material i afegir-ho a la vostra cistella. Comprovar que els 

terminis de lliurament són correctes, que estan en estoc, que l’adreça 
d’enviament sigui la correcta i que s’apliquen els descomptes correctes, 
especialment en els proveïdors homologats. 

- Donar l’ordre de compra i introduir el número D que os ha proporcionat la 
administració.  

- En proveïdors com Farnell, s’ha d’introduir en “Instruccions especials”: 
ORGANO GESTOR U02400001 
OFICINA CONTABLE U02400001  
UNIDAD TRAMITADORA U02400001 

Si ens carreguessin despeses d’enviament, al mateix camp d’abans, s’ha 
d’indicar: 

Les despeses d’enviament no son aplicables ja que és un punt de 
l’acord d’homologació. 

 
- Rebreu correus de confirmació i evolució de la comanda. 
 
Resta de proveïdors 
- Baixar des-de l’aplicació de compres el pdf de la comanda. 



 

- Enviar-lo a la persona de contacte del distribuïdor.  
 
Recepció de material 

 
- Comprovar que el material és correcte i guardeu els albarans. 
 
Fungible 

Un cop rebut tot el material: 
o Escanejar els albarans i adjuntar-los al expedient de la comanda.  
o Indiqueu també que ja s’ha rebut tot el material 
o Indiqueu qui ha de signar l’Acta de conformitat, depenen de si ho heu 

sol·licitat vosaltres o us ho han encarregat. 
 
Inventariable 

Un cop rebut tot el material: 
o Omplir l’apartat d’inventari a l’aplicació de compres. 
o Escanejar els albarans i adjuntar-los al expedient de la comanda.  
o Indiqueu que ja s’ha rebut tot el material 
o Indiqueu qui ha de signar l’Acta de conformitat, depenen de si ho heu 

sol·licitat vosaltres o us ho han encarregat. 
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