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Instruccions de 
gerència

Contractes menors 
(no homologats)

Contractació de viatges

Compra de material de 
laboratori



Proposta de 
contractes menors
(productes/serveis

no homologats)

• Novetats 2021: 
• S’eleva el llindar de presentació de 3 pressuposts de 500€ a 

5.000€.
• Límit (15.000€/50.000€) per objecte del contracte (no per 

proveïdor).

Tramitació a través de la sol·licitud a UIBDigital



Contractació 
de viatges

• La UIB disposa d’un acord marc per a la prestació del servei 
d’agència de viatges amb 3 contractistes homologats:
• Globalia (contacte)
• Avoris (contacte)
• Viajes ECI (contacte)

• Novetat 2021: s’eleva el llindar de necessitat de presentació de 3 
pressuposts de 500€ a 5.000€ “per objecte de la contractació”.

Per tant, els viatges d’un import inferior a 5.000€  (sense IVA) no 
requeriran d’haver sol·licitat pressupost a les 3 empreses 
homologades.

Pel cas de viatges d’import superior als 5.000€, s’han d’aportar els 3 
pressuposts.

• En qualsevol cas, s’ha de sol·licitar el permís d’absència amb 
antelació a la realització del viatge a través de UIBDigital. 
Formalment, un cop concedit el permís, se pot confirmar la 
contractació del viatge amb l’empresa homologada  escollida.

https://seu.uib.cat/perfil/Acords-Marc/Contractes-UIB/
https://seu.uib.cat/digitalAssets/530/530974_dades-de-contacte-de-globalia-corporate-travel-slu.pdf
https://seu.uib.cat/digitalAssets/530/530973_dades-de-contacte--davoris-retail-division-sl.pdf
https://seu.uib.cat/digitalAssets/530/530975_dades-de-contacte-de-viajes-el-corte-ingles-sa.pdf


Adquisició de 
material de 

laboratori

• Adhesió de la UIB a l’Acord Marc de material de laboratori 
del CSUC.

• Portal web CSUC per a la preparació de llistes de compra, 
en PDF (LLC CSUC). Alta Usuaris: Serveis Administratius

• Inici del procediment: [TAULA]

https://www.csuc.cat/ca/compres-conjuntes/material-de-laboratori
https://mlaboratori.csuc.cat/


Adquisició de 
material de 
laboratori

• Adhesió de la UIB a l’Acord Marc de material de laboratori 
del CSUC.

• Portal web CSUC per a la preparació de llistes de compra, 
en PDF (LLC CSUC). Alta Usuaris: Serveis Administratius

• Inici del procediment:

Tipus de fons < 15.000€ <50.000€ >50.000€

Recerca (541A)

Projecte finançat
externament (OSR)

Llistat compra CSUC 
+ 

Sol·licitud UIBDigital

Fons propis recerca
(no OSR)

LLC CSUC
+

email al proveïdor

LLC CSUC
+

email als vostres SSAA 
amb justificació

d’elecció de proveïdor

LLC CSUC 
+ 

Sol·licitud UIBDigital

No recerca
(no 541A)

Llistat compra CSUC 
+ 

Sol·licitud UIBDigital

https://www.csuc.cat/ca/compres-conjuntes/material-de-laboratori
https://mlaboratori.csuc.cat/


Adquisició de 
material de 

laboratori

• Adhesió de la UIB a l’Acord Marc de material de laboratori 
del CSUC.

• Portal web CSUC per a la preparació de llistes de compra, 
en PDF (LLC CSUC). Alta Usuaris: Serveis Administratius

• Inici del procediment: [TAULA]
• Una vegada rebuda l’autorització a UIBDigital, podeu fer la 

comanda a l’empresa proveïdora.

https://www.csuc.cat/ca/compres-conjuntes/material-de-laboratori
https://mlaboratori.csuc.cat/


Gràcies i molts anys

18 desembre 2020

[Torn obert de preguntes]


