
INSTRUCCIÓ RELATIVA A l'ENTRADA EN VIGOR DE L'ACORD DE 26 DE JULIO DE 2012 DEL 
CONSELL DE GOVERN RELATIU A l'OBLIGATORIETAT D'ADQUIRIR BÉNS DECLARATS 
D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA A través DE LA CENTRAL DE COMPRES DE LA UNIVERSITAT 
D'ALACANT 

Amb data 15 de juliol de 2013 entra en vigor el procediment de compra de béns d'adquisició 
centralitzada en els termes que a continuació s'assenyalen: 

1. Les compres de material d'oficina ordinari que efectuen els diferents centres de despesa 
de la Universitat d'Alacant hauran de realitzar-se obligatòriament a algun dels proveïdors 
homologats, a resultes del concurs celebrat a aquest efecte, i que a continuación 
s'indiquen: 

 EL CORTE INGLÉS S.A. (CIF: A28017895) 
 PROXIM D'OFICINES S.L. (CIF: B53701660) 
 SUBMINISTRAMENTS DE PAPERERIA I INFORMÀTICA, S.L. (CIF: 

B53875068) 
 
Les diferents comandes es realitzaran directament pels propis centres de despesa 
identificant-se mitjançant l'usuari comunicat pel Servei de Gestió Econòmica i la 
contrasenya facilitada per cadascun d'aquests proveïdors. 

       2.  Quant a les adquisicions de: 

 Programari, equips informàtics bàsics i impressores i consumibles                       
d'informàtica, 

 Paper, material imprés i material gràfic en general i 
 Obsequis protocol·laris 

els centres de despesa de la Universitat d'Alacant hauran de realitzar les seues comandes 
emplenant el formulari establit a aquest efecte, al que podran accedir des de la pàgina 
web del Servei de Gestió Econòmica (http://sge.ua.es/es/), en l'apartat “Bens  
d'adquisició centralitzada”. 

 
3.  L'adquisició del material referit en els punts anteriors per un altre procediment diferent 

als descrits, solament podrà realitzar-se acreditant un preu menor que el de qualsevol dels 
proveïdors homologats per a l'article o articles que es tracte o amb autorització expressa 
de la Gerència que haurà de sol·licitar-se mitjançant escrit que incloga en tot cas els 
motius que justifiquen la utilització d'aquest procediment.  

 
4.  Únicament queden excloses de l'obligatorietat d'utilitzar aquests procediments, les 

compres amb càrrec a projectes de recerca subvencionats i a projectes de recerca 
finançats a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats. No obstant açò, es 
recomana que, excepte causa objectiva, també en aquests casos s'utilitzen els 
procediments descrits en els apartats anteriors. 
 
Sant Vicent del Raspeig a 2 de juliol de 2013 


