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1 PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT 

 
Sessió 4. Circuit d’alta de creditors, circuits de compra 
 

TEMPS OBJECTIUS I CONTIGUTS ACTIVITATS 

5 min Breu explicació dels continguts de la sessió  

10 min Tercers: breu explicació del circuit d’alta de 
creditors 

Exposició oral 

10 min Tercers: explicació dels tipus de creditors Exposició oral (amb pantalla) 

5 min Tercers: explicació dels grups de creditors Explicació oral (amb pantalla) 

60 min Tercers: donar d’alta un creditor al SAP. 
Explicació de les diferents pestanyes i dels 
diversos camps que cal emplenar 

Explicació oral (amb pantalla) 

 Exercici: donar d’alta un creditor 

 Exercici: donar d’alta un creditor 
amb dades de compres 

 Exercici: donar d’alta un creditor 
fent-ne servir un altre ja creat com 
a model 

20 min  Descans   

15 min Tercers: donar d’alta un creditor fictici 
d’adreces alternatives (ZADR) 

Explicació oral (amb pantalla) 

 Exercici: donar d’alta un creditor 
ZADR 

20 min Introducció a la gestió de compres: 

 grups de compres 
 sol·licitud de comanda 
 comanda menor 
 comanda no menor 
 comanda extraordinària 

Explicació oral (amb pantalla) 

10 min Circuit de compra 1: sol·licitud de comanda Explicació oral (amb pantalla) 

10 min Circuit de compra 2: comanda no homologada Explicació oral (amb pantalla) 

10 min Circuit de compra 3: comanda homologada Explicació oral (amb pantalla) 

5 min Circuit de compra 4: comanda extraordinària Breu explicació oral (amb pantalla) 
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Sessió 5. Comanda menor i comanda menor amb acord d’homologació 
 

TEMPS OBJECTIUS I CONTINGUTS ACTIVITATS 

10 min Presentació de la sessió Exposició oral dels continguts de la sessió 

10 min Repàs Exposició oral (amb pantalla) del circuit de comanda 
menor i de l’acord d’homologació 

30 min Comanda menor directa Exposició oral (amb pantalla): 

 Breu exposició del punt 2.2 de la fitxa de formació 
corresponent a la sessió 2 

 Valoració de la transacció Z59MM_MEN  

 Creació d’una comanda menor amb diferents 
posicions 

40 min Cas pràctic sense pantalla: crear una comanda amb 
tres posicions (una posició inventariable) 

20 min  Descans  

30 min Comanda menor amb acord 
homologat 

Exposició oral (amb pantalla): 

 Explicació del circuit d’una compra d’un bé 
mitjançant una comanda menor amb acord 
d’homologació 

 Valoració de la transacció ME25 

 Creació d’una comanda derivada d’homologació 

30 min Cas pràctic sense pantalla: crear una comanda amb 
tres posicions (una posició inventariable) 

10 min Tancament de la sessió Aclarir dubtes 
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Sessió 6. Fer l’AD, la modificació de la comanda i l’alliberació. Recepció de la mercaderia 
 

TEMPS OBJECTIUS I CONTIGUTS ACTIVITATS 

15 min Breu repàs de la sessió anterior 

Objectius i continguts de la classe 

Rescatar una comanda de la sessió 5: 

 Visualitzar la comanda 

 Verificar les dades introduïdes 

75 min AD menor amb la comanda Menú SAP 

Obrir un mode nou 

Crear una AD menor amb comanda de la sessió 5 
(opció D8) 

Guardar l’AD. Prendre nota del número 
d’expedient 

Retrocedir en el menú i obrir un mode nou 

 Tramitació comptable > Tramitació individual 
> Tramitació individual d’expedients 

 Enviar l’expedient de l’AD 

20 min  Descans  

50 min Alliberació de la comanda Gestió de compres i materials; gestió de compres; 
comandes; modificació de la comanda (pestanya 
de la capçalera Dades addicionals 2: introduir el 
número de document de l’AD i gravar) 

Visualitzar la comanda. Verificar-ne l’estat 
d’alliberament mitjançant la pestanya de la 
capçalera Estat alliberament 

10 min Recepció de la mercaderia 

(opcional) 

Gestió de compres i materials; entrada de 
mercaderia i servei d’entrada de mercaderia 

10 min Dubtes i preguntes 

(opcional) 
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Sessió 7. Fer l’AD, la modificació de la comanda i l’alliberació. Recepció de la mercaderia 
 

TEMPS OBJECTIUS I CONTIGUTS ACTIVITATS 

10 min Escalfament i presentació Explicar els objectius de la sessió 

40 min Registre de la factura Agafar tres factures de les quals s’havia 
fet comanda prèviament i s’havien 
rebut els materials, i enregistrar-les  

Annexar la factura escanejada  

10 min Gravació de l’abonament Explicar amb pantalla i gravar un 
exemple 

10 min Tipologia d’IVA de les factures Exposició oral visualitzant el mach code 
de l’IVA 

15 min Consulta de factures Visualització amb pantalla 

10 min Modificació o anul·lació de la factura Modificar la factura introduïda 
prèviament 

20 min  Descans  

30 min Comptabilització de factures (O) i aprovació 
de la tramitació 

Explicació amb pantalla i gravació 

15 min Gravació o cas especial d’IVA en la recerca Explicació teòrica i gravació 

10 min Visualització del document i Consulta d’O  

30 min Comptabilització de factura i d’abonament Introduir un abonament i una factura 
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Sessió 8. Registre de factures O. Fitxa d’inventari. Actiu fix 
 

TEMPS OBJECTIUS I CONTIGUTS ACTIVITATS 

10 min Escalfament i presentació Explicar els objectius de la sessió 

30 min Explicació de com s’estructura la informació 
de l’actiu fix dins el sistema SAP 

Visualitzar un actiu existent: explicar les 
diferents pestanyes i camps  

40 min Alta d’un actiu fix  Creació amb model 

 Creació sense model 

 Creació d’actius fixos múltiples  

 Creació d’actius per quantitat 

 Creació d’actiu amb subnúmero 

10 min Visualitzar l’alta de l’actiu fix Visualitzar l’actiu creat 

20 min Modificar un actiu fix Annexar documents 

Petició de moviment:  

 Tipus d’altes: cessions i 
donacions 

 Tipus de baixes 

20 min Descans  

5 min Introduir la factura de l’actiu fix Donar d’alta les factures corresponents 

20 min Comptabilitzar la factura   Associar la factura a l’O  

 Indicar el número d’actiu 
corresponent a l’O 

Gravar l’O i tramitar l’expedient 

5 min Visualitzar l’alta de l’actiu fix  

20 min Sistema d’informació d’actius fixos Ensenyar els diferents llistats 
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Sessió 9. Informes bàsics. Activitats d’entrenament en les sessions de la unitat 8. Avaluació de les 
comandes 
 

TEMPS OBJECTIUS I CONTIGUTS ACTIVITATS 

 5 min Sessió de repàs de les sessions 4 a 8, 
sobre comandes 

Avaluació de les comandes 

Exposició oral 

15 min Repàs (oral) de la sol·licitud i la 
comanda 

 Sol·licitud de comanda 

 Comanda 

 Tramitació 

Visualització de documents de sessions 
anteriors (amb pantalla) 

Preguntes: 

 A quina pestanya de la comanda apareix el 
document pressupostari? (Dades 
addicionals 2) 

 A quina pestanya de la comanda apareix el 
preu total de la comanda? (condicions) 

20 min Repàs (oral) de l’AD menor amb 
comanda 

 Recerca de la comanda anterior  

 Modificació de la comanda 

 Fer l’AD menor amb comanda 

 Tramitació 

Visualització de documents de sessions 
anteriors (amb pantalla) 

Preguntes: 

 Què vol dir la D a la posició 
pressupostària? (despesa) 

 Què ens indica que hi ha més d’una 
posició pressupostària? (posicions > 1) 

10 min Repàs (oral) de la recepció de 
mercaderies  

 Recerca de mercaderies 

Visualització de documents de sessions 
anteriors (amb pantalla)  

20 min Repàs (oral) del registre de factures 

 Recerca de factures anteriors 

 Modificació de factures 

Visualització de documents de sessions 
anteriors (amb pantalla) 

Preguntes:  

 On indicarem el número de comanda 
corresponent a una factura? (dades 
compres) 

 És el mateix referència i número de 
factura? (no, són dades complementàries) 
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20 min Repàs de les obligacions (O) 

 Recerca d’obligacions anteriors 

 Modificació d’obligacions 

 Tramitació 

Visualització de documents de sessions 
anteriors (amb pantalla) 

Preguntes: 

 Quin menú fem servir per fer una O contra 
una factura sense comanda ja registrada: 
Manaments o Comptabilització de 
factures? (Comptabilització de factures) 

 Per fer una O contra una comanda amb 
AD, quina transacció farem? (manament 
menor amb referència AD) 

20 min Descans  

60 min 

 

 

 

Crear:  

 Sol·licitud de comanda 

 Comanda  

 AD menor amb comanda 

 Recepció de mercaderies 

 Registre de factures 

 O contra AD menor 

Cada alumne fa el cas pràctic individualment 
amb suport personalitzat 
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2 PROCÉS: DESPESES AMB COMANDA 

 
2.1 Introducció 
 
Tal com s’estableix en l’article 26 de les Bases d’execució del pressupost de 2011 (BEP 2011), tot 
compromís de despesa amb una tercera part l’objecte del qual sigui l’encàrrec i la realització 
d’obres i instal·lacions o la compra de béns i serveis, i que no estigui lligat a un contracte específic 
(en aquest cas estem parlant de compres no menors), es comunica i formalitza davant el proveïdor 
mitjançant una comanda. Perquè la comptabilització, que es fa mitjançant el document 
pressupostari corresponent, sigui efectiva, cal que l’interventor la fiscalitzi prèviament en aquells 
casos que es determinin, seguint el procediment previst en el Reglament d’organització, 
funcionament i exercici de control intern de la UB. 
 
En aquesta sessió ens centrem en el procediment de compra de béns i serveis amb comanda, així 
com en les despeses en concepte d’obres, reparacions i manteniment que no estiguin lligades a un 
contracte específic.  
 
Primer introduïm el procediment que cal seguir i tot seguit es fan una sèrie d’exercicis pràctics. 
 
Diferenciem dos escenaris de compra, en funció de si hi ha associat un procediment de 
contractació específic o no: 

1. Compra menor: aquelles compres o compromisos de despesa que, per l’import que 
tenen, no requereixen un procés de contractació administrativa amb expedient. 

2. Compra no menor: aquelles compres o compromisos de despesa que requereixen un 
procés de contractació administrativa amb expedient.  

 
 
2.2 Compra menor 
 
Les compres menors són aquelles compres que, per l’import que tenen, no requereixen un procés 
de contractació administrativa amb expedient, sinó un procés de contractació menor, tal com 
s’estableix en la legislació vigent. Actualment, són aquelles comandes associades a un procediment 
de compra amb contracte menor i que no superen els 18.000 euros (més IVA) per béns o serveis i 
els 50.000 euros (més IVA) per obres. 
 
L’ús de la comanda menor és obligatori per a totes les compres de béns i serveis, així com obres, 
reparacions i manteniments, que per l’import que tenen no requereixin un procés de contractació 
administrativa, tal com estableix la legislació vigent. Cap usuari de la UB que hagi de fer una compra 
no pot adquirir un compromís o una obligació amb un proveïdor en nom de la Universitat sense 
utilitzar la comanda, excepte en aquells casos en què existeixi un document administratiu que 
reflecteixi el compromís i que substitueixi la comanda, per exemple, els viatges, les despeses de 
funcionament, les conferències, etc. 
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Dins la comanda menor, tenim quatre opcions: 
 

1. Comanda menor amb sol·licitud de comanda prèvia. La sol·licitud de comanda és un 
document intern que reflecteix les necessitats de materials o serveis. Habitualment conté 
la quantitat i data de lliurament del material que s’ha de subministrar o la quantitat de la 
prestació del servei. Es pot utilitzar per agrupar les necessitats dels diferents compradors 
d’un grup de compres en una sola comanda i obtenir descomptes del proveïdor, o per 
agrupar les sol·licituds de diferents grups de compres. En tots els casos, l’ús de la sol·licitud 
de comanda és opcional. 
 
En cas que una unitat o departament vulgui encarregar a la unitat de Compres de la UB la 
gestió d’una compra (cerca d’ofertes, de proveïdors, etc.), es pot crear una sol·licitud de 
comanda centralitzada (ZCEN) mitjançant la transacció Z59MM_ME51NCENT – Creació de 
sol·licitud de comanda centralitzada (aquesta transacció no s’explica en la formació, però 
està desenvolupada en el manual d’usuari). 
 

2. Comanda menor sense sol·licitud de comanda prèvia. En aquest cas, no hi ha sol·licitud de 
comanda prèvia a la comanda. És el cas més habitual. 
 

3. Comanda menor derivada d’un acord d’homologació. S’utilitza per a aquelles compres de 
materials homologats, tal com s’estableix en les BEP 2011. 

 
La unitat de Compres crea una comanda oberta per a tots aquells materials o productes per 
als quals hi hagi un acord d’homologació, en què es recullen els preus establerts per a cada 
producte homologat amb cadascun dels proveïdors homologats. 
 
L’usuari pot consultar si un material determinat té un acord d’homologació. En cas 
afirmatiu ha d’utilitzar aquest tipus de comanda per fer-ne la compra. 
 

4. Comanda menor excepcional. La comanda excepcional —tal com indica el nom— és una 
tipologia de comanda que només es pot utilitzar en aquells casos excepcionals en què per 
raons d’urgència no sigui possible utilitzar la comanda menor. La comanda excepcional no 
comporta l’existència d’un control de disponibilitat pressupostària o document AD en el 
moment de la compra. Aquest control no es produeix fins que el pagament sigui obligatori 
(quan arribi la factura i es comptabilitzi l’ADO pressupostari corresponent). 
 
Per tant, a diferència de la comanda menor, no és necessari que el responsable del crèdit 
l’aprovi. A banda d’això, la comanda no neix «bloquejada» sinó que directament neix 
«alliberada» i s’envia al proveïdor (per raó de la urgència). Aquest document de comanda 
excepcional atorga llibertat de comprar sense una verificació ni aprovació pressupostària 
prèvies. 
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Per aquesta raó, s’intenta controlar i restringir l’ús d’aquest tipus de comandes a un 
col·lectiu determinat que pugui necessitar comprar urgentment un tipus de material 
determinat i que no pugui esperar a fer la compra mitjançant el circuit ordinari de comanda 
menor, com és el cas dels investigadors i la compra de materials de laboratori. L’ús està 
restringit a la compra de béns o serveis que pertanyen a la família de Materials químics, 
reactius i components electrònics, i a un import màxim de 2.000 euros. 

 
La unitat de mesura que s’utilitza per a totes les comandes i els materials és l’euro, a excepció dels 
materials que corresponen a serveis (les comandes també es poden utilitzar per encarregar una 
reparació o un servei), en què la unitat de mesura és la unitat, i per tant, en l’import es posarà 1 i 
en la quantitat s’hi indicarà l’import. Això és necessari per poder realitzar la recepció de 
mercaderies en aquest tipus de comandes. 

 

Descripció del document Classe de 
document 
SAP 

Transacció SAP Rang de numeració  
dels documents 

Des de Fins a 

Sol·licitud de comanda 
prèvia 

ZNDA  10000000 19999999 

Sol·licitud de comanda 
centralitzada 

ZCEN Z59MM_ME51NCENT 
Creació de sol·licitud 
de comanda 
centralitzada 

20000000 29999999 

Comanda menor ZMEN Z59MM_MEN Creació 
de comanda menor 

4200000000 4299999999 

Comanda menor derivada 
d’un acord d’homologació 

ME25 Creació de 
comanda derivada 
d’una homologació 

Comanda excepcional ZEXC Z59MM_EXC Creació 
de comanda 
Excepcional 

4100000000 4199999999 

Comanda no menor ZNME  4300000000 4399999999 

 
 
2.2.1 Circuit de compra amb comanda menor 
 
A continuació us detallem el circuit d’una compra d’un bé o servei mitjançant una comanda menor 
amb sol·licitud de comanda prèvia i sense acord d’homologació. Recordeu que la sol·licitud de 
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comanda prèvia és opcional i, per tant, el circuit és el mateix si la compra es fa directament amb la 
comanda menor. 
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Compra amb comanda menor

Mòdul C. 

Financera (FI)
Mòdul C. Pressupost. (EAPS)Mòdul Compres (MM)Fora del sistema

Sí

Sí

No

Sí

Sí
No

No

Sí No

Si

Sí

Vist i plau

OCI

Enviar comanda a 

proveïdor 

(Automàticament)

Registre Factura 

(RF)

Elaboració 

document 

pressupostari “O”

Acceptació de 

l’anul·lació

Comanda 

desbloquejada

Existeix el mail del 

proveïdor a la dada 

mestre del proveïdor?

Recepció 

Factura 

proveïdor

Gestor administratiu

o

Unitat Recepció 

centralitzada factures

Donar alta 

proveïdor

Gestor 

administratiu

Creació de 

material

Enviar manualment 

la comanda al 

proveïdor

Arxiu de 

factures

Unitat de compres

Comptabilització 

AD preliminar

Gestor 

administratiu

Recepció de 

mercaderia 

(comptabilització 

albarà)

Comanda 

bloquejada

(automàticament)

Aprovació AD

Vist i plau

OCI

Responsable 

del crèdit

Crear la 

comanda

Procés de 

pagament

Gestor 

administratiu

Enviament petició 

de comanda (mail, 

fax…)

Existeix 

proveïdor?

Necessitat de 

compra

Sol·licitud de 

comanda

Qualsevol usuari 

amb accés SAP

Existeix el 

material?

(per mail)

No

Qualsevol usuari sense accés SAP

Unitat de Comptabilitat

Sí

No

Acceptació 

de 

l’anul·lació

Aprovació 

“O”

Gestor 

administratiu

Responsable 

del crèdit

Gestor 

administratiu

Arribada del 

material

Gestor 

administratiu

No

Anul·lar 

comanda?

Comanda en estat 

Rebutjada “R”

Sí

No

Gestor 

administratiu

Fi

Proposta alta 

proveïdor

Gestor 

administratiu

No

Cal donar 

d’alta un actiu 

fixe?

Dona d’alta 

actiu fixe
Sí

Gestor 

administratiu
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A continuació analitzem punt per punt aquest circuit. 
 

 Identificació de la necessitat de compra. Un usuari que vol fer una comanda menor a la UB 
disposa de tres vies: 

1. Si té accés al SAP (com és el cas de qualsevol gestor administratiu amb funcions de 
gestió econòmica) i disposa de crèdit per fer front al compromís (és a dir, el document 
pressupostari té disponibilitat pressupostària), l’usuari genera directament una 
comanda menor mitjançant la transacció corresponent al mòdul MM del SAP, 
associant-li el document pressupostari corresponent elaborat al mòdul de comptabilitat 
pressupostària (EAPS). 

2. Si té accés al SAP però no coneix la partida pressupostària on s’ha d’imputar la 
comanda menor, o tampoc no coneix el proveïdor, l’usuari pot iniciar el procés de 
compra mitjançant una sol·licitud de comanda al mòdul MM del SAP. La sol·licitud de 
comanda és un document previ a la comanda que no té vinculació pressupostària i que 
posteriorment el gestor administratiu de la unitat transforma en la comanda 
corresponent. 

3. Si no té accés al SAP, l’usuari ha de fer la sol·licitud mitjançant un correu electrònic o 
qualsevol altre mitjà que cada unitat estableixi internament, adreçat a un gestor 
administratiu de la seva unitat que disposi d’accés al SAP, per tal que aquest elabori la 
comanda corresponent. 

 
 Creació de la comanda. En cas que l’usuari que ha iniciat el procés de compra hagi elaborat una 

sol·licitud de comanda, aquesta arriba a la bústia de treball del gestor administratiu responsable 
de la unitat, que la converteix en una comanda menor per mitjà de la transacció Z59MM_MEN – 
Creació de comanda menor, classe de document ZMEN – Comanda menor, completa les dades 
que siguin necessàries i elabora el document pressupostari associat corresponent (AD). 
 
Un cop dins la transacció Z59MM_MEN – Creació de comanda menor, és imprescindible que es 
compleixin unes condicions prèvies per poder fer la comanda, com ara que les dades mestres 
del proveïdor i del material estiguin donades d’alta al sistema i siguin completes. Si alguna 
d’aquestes dades mestres no existeix, l’usuari ha de donar-la d’alta seguint el procediment 
establert: 

 Alta de proveïdor (creditor): vegeu el procediment establert en el manual FI02. 
Manteniment de dades mestres descentralitzat. 

 Alta de material: aquest procediment només es pot fer de manera centralitzada des de 
la unitat de Compres (Àrea de Finances). Per a qualsevol petició de material nou s’ha 
d’enviar un correu electrònic a compres@ub.edu.  

 
La comanda es divideix en dues parts: 

 Capçalera: s’hi recull tota la informació comuna de la comanda. 

mailto:compres@ub.edu
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— Dades del proveïdor: un cop s’hagi introduït el codi del proveïdor s’hereta 
la informació que hi ha al mestre de proveïdors (adreça, terminis de 
pagament, de lliurament, etc.). 

— Dades de gestió: grup de compres, camps de text de descripció general, 
dates, etc. 

 Posicions: una posició és una línia de comanda en què es descriu el material que es vol 
adquirir. Hi ha una línia de comanda per a cada tipus diferent de material que s’hagi de 
comprar i que tingui condicions diferencials. Les dades que es recullen en cada posició 
són: material, quantitat, preu, camp de text de posició, tipus d’imputació, objecte 
analític d’imputació, adreça de lliurament, ID d’impost, etc. L’adreça de lliurament 
rellevant per al formulari de compres és la que s’indica a la primera posició activa de la 
comanda. 

 
 Autorització de la comanda. Quan s’introdueix una comanda menor neix directament 

bloquejada, i no es pot enviar al proveïdor per correu electrònic o qualsevol altre mitjà (no es 
pot imprimir) fins que no s’alliberi. 
 
Per tal que es pugui alliberar, cal que la comanda tingui associat el document pressupostari 
corresponent (AD) i que aquest hagi estat aprovat pel responsable del crèdit corresponent. Es 
poden donar dues situacions: 

 Que la comanda vagi contra una AD que ja existeixi i estigui aprovada. El gestor 
administratiu indica el número de l’AD i el sistema fa les comprovacions següents: 

— L’AD existeix.  

— L’AD està aprovat. 

— L’AD té un import disponible igual o superior a l’import total de la 
comanda. 

 
Només si compleix aquests tres requisits, la comanda queda alliberada. 

 Que l’AD no existeixi. El gestor administratiu té dues opcions per crear la comanda i 
l’AD pressupostari corresponent: 

— Crear ambdós documents de manera simultània: primer la comanda i a 
continuació el document. Per fer-ho empra la transacció 
Z59_MM_CREA_D_COM – Creació de comanda menor i document 
pressupostari (en un pas). En el moment en què s’estigui creant l’AD el 
sistema comprova que el crèdit indicat sigui igual o superior a l’import total 
de la comanda. 

— Crear primer la comanda i després l’AD pressupostari. En aquest cas, les 
transaccions que cal utilitzar són les següents: 

 Per crear la comanda: Z59MM_MEN – Creació de comanda menor. 
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 Per crear l’AD:  

 Si no hi ha una A prèvia: Z59_EAPS_GEX001_AD – Crear una 
disposició menor sense referència. 

 Si hi una A prèvia i només s’ha de fer una D: 
Z59_EAPS_GEX001_D7 – Crear una disposició menor amb 
referència. 

 
En ambdós casos, la comanda queda bloquejada i no s’allibera (no s’envia al proveïdor) fins que 
el responsable del crèdit pressupostari aprovi el document pressupostari associat 
corresponent. 

 
El responsable del crèdit pot aprovar l’AD per tres vies diferents: 

1. Aprovació via web. Quan el responsable del crèdit no disposi d’accés al sistema SAP, ho 
pot fer accedint a la bústia a través de la Intranet i alliberant totes les comandes 
bloquejades que estiguin pendents d’aprovació del document AD associat. Aquest és el 
cas habitual per al PDI responsable de crèdit (degans, directors de departament, 
investigadors principals de projectes de recerca, directors de màsters i postgraus 
propis, etc.). 

2. Aprovació via el sistema SAP. Si el responsable del crèdit disposa d’accés al sistema 
SAP, pot fer-ho accedint a la transacció corresponent. Aquest és el cas habitual per als 
administradors de centre. 

3. Delegació d’aprovació en el sistema o via web. En ambdós casos anteriors, el 
responsable ha d’actuar en el procés en persona i de manera telemàtica. Per tant, no 
és necessari imprimir el document pressupostari corresponent perquè el signi, ja que 
l’acte d’aprovació queda registrat al sistema, i en qualsevol moment es pot verificar qui 
ha autoritzat una operació i quan. En cas que el responsable del crèdit no vulgui actuar 
de manera telemàtica, pot autoritzar el gestor administratiu de la seva unitat perquè 
actuï al sistema en nom seu. 

L’autorització s’ha d’enviar a l’Àrea de Finances a través del procediment establert, per 
tal que el gestor administratiu corresponent la pugui aprovar. La delegació de funcions 
no implica que el responsable del crèdit delegui les competències al gestor 
administratiu, ja que la competència d’aprovació d’una despesa ja és una competència 
delegada del rector vers el responsable del crèdit, i el procediment administratiu 
estableix que no és possible delegar una competència que ja ha estat delegada 
prèviament. Amb aquesta autorització, el responsable del crèdit continua mantenint la 
competència i continua signant els documents pressupostaris un a un tal com es feia 
fins ara al sistema SICUB. 

Quan el gestor administratiu elabori el document pressupostari l’ha d’imprimir perquè 
el signi el responsable i, un cop l’hagi signat, ha d’entrar al sistema i realitzar el procés 
d’aprovació que tindrà assignat per autorització. L’oficina de Control Intern vetlla per 
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tal que no es tramiti cap operació per delegació sense que existeixi la signatura prèvia 
del responsable del crèdit en el document pressupostari corresponent. 

Aquesta tercera opció no és la més recomanable, ja que pot implicar un endarreriment 
en el procés d’alliberament de la comanda, i una tasca administrativa més complexa 
pel fet que el gestor administratiu ha d’imprimir el document, passar-lo a signatura i, 
un cop signat, entrar al sistema i aprovar-lo en nom del responsable per tal que la 
comanda pugui alliberar-se. A més, també perjudica l’estalvi de paper. 

 
 Enviament de la comanda al proveïdor. Un cop s’ha aprovat el document pressupostari i s’ha 

comprovat que compleix totes les validacions, la comanda menor s’allibera i és el moment 
d’enviar el formulari de la comanda al proveïdor de la manera següent: 

 Si el proveïdor té correu electrònic, el sistema envia automàticament el formulari de la 
comanda per correu electrònic i en format PDF. 

 Si el proveïdor no té correu electrònic, el sistema emet un avís d’aquesta situació i el 
gestor administratiu ha d’imprimir el formulari de la comanda per enviar-lo al proveïdor 
mitjançant el mètode alternatiu que estimi més oportú (per fax, correu ordinari, etc.).  

 
 
2.2.2 Circuit de compra amb comanda excepcional 
 
La comanda excepcional —tal com indica el nom— és una tipologia de comanda que només es pot 
utilitzar en casos excepcionals en què, per raons d’urgència, no sigui possible utilitzar la comanda 
menor. La comanda excepcional es caracteritza perquè no comporta l’existència d’un control de 
disponibilitat pressupostària o document AD en el moment de fer la compra. Aquest control no es 
produeix fins que el pagament sigui obligatori (quan arribi la factura i es comptabilitzi l’ADO 
pressupostari corresponent). 
 
Per tant, a diferència de la comanda menor, en aquest cas no és necessari que el responsable del 
crèdit l’aprovi. D’altra banda, la comanda no neix «bloquejada», sinó que directament neix 
«alliberada» i s’envia al proveïdor (per raó de la urgència). Aquest document de comanda 
excepcional atorga llibertat de comprar sense verificació ni aprovació pressupostària prèvies. 
 
Per aquesta raó, s’intenta controlar i restringir l’ús d’aquest tipus de comandes a un col·lectiu 
determinat que pot necessitar comprar urgentment un tipus determinat de material i que no pot 
esperar a fer la compra mitjançant el circuit ordinari de comanda menor, com és el cas dels 
investigadors o tècnics de laboratori, que han de comprar materials de laboratori en situacions 
urgents i no poden esperar a fer-ho mitjançant el procediment ordinari de compra amb comanda. 
 
Per això, l’ús d’aquesta comanda està restringit a la compra de béns o serveis que pertanyen a la 
família de Materials químics, reactius i components electrònics, i a un import màxim de 2.000 
euros. En un futur, en funció de l’ús i les necessitats que puguin sorgir, es podran modificar els tipus 
de materials i el límit de l’import. 
 



 

Unitat 3. Compra amb comanda  19 

Fitxa del curs. Versió 1.0 

Compra menor amb comanda Excepcional

Mòdul Compt. 

Financera (FI)
Mòdul Compt. Pressupostària (EAPS)Mòdul Compres (MM)Fora del sistema

Enviament petició 

de comanda (mail, 

fax…)

Recepció de 

mercaderia

(opcional)

Creació 

Comanda: 

Comanda 

alliberada

Necessitat de 

comanda

Gestor 

administratiu
Qualsevol usuari sense accés SAP

Sí

Sí

No

No

Sí

Registre Factura 

(RF)

Fi

Anul·lar 

comanda?

Responsable 

del crèdit

Gestor 

administratiu

Comanda en estat 

Rebutjada “R”

Elaboració 

document 

pressupostari “O”

Gestor administratiu

o

Unitat Recepció 

centralitzada factures

Recepció 

Factura 

proveïdor

Acceptació 

de 

l’anul·lació

Vist i plau

OCI

Aprovació 

“O”

Gestor 

administratiu

Arxiu de 

factures

Procés de 

pagament

Sí
No

Enviar comanda a 

proveïdor 

(Automàticament)

Enviar 

manualment 

la comanda 

al proveïdor

Existeix el mail del 

proveïdor a la dada 

mestre del 

proveïdor?

Gestor 

administratiu

 
 
A continuació analitzem punt per punt aquest circuit: 
 
 Identificació de la necessitat de compra. Per tal de dur a terme una comanda excepcional 

l’usuari ha de tenir accés al SAP. Recordeu que l’ús de la comanda excepcional està limitat a uns 
tipus de materials determinats i que l’import total no pot superar els 2.000 euros (IVA inclòs), 
sempre que hi hagi aquesta necessitat d’urgència i no pugui seguir els canals ordinaris de la 
comanda menor.  
 

 Creació de la comanda excepcional. L’usuari crea la comanda excepcional a través de la 
transacció Z59MM_EXC – Creació de comanda excepcional, classe de document ZEXC – 



 

Unitat 3. Compra amb comanda  20 

Fitxa del curs. Versió 1.0 

Comanda excepcional, i ha de completar les dades que siguin necessàries i elaborar el 
document pressupostari associat corresponent (AD). A diferència de la comanda normal, que 
neix bloquejada, aquesta comanda neix alliberada. 
 
Les dades bàsiques que cal introduir són les dades de capçalera i posició que s’indiquen en la 
comanda menor, a excepció de les pressupostàries. 
 
Internament, el sistema determina una partida pressupostària extra que se substitueix per la 
partida pressupostària correcta en el moment de dur a terme l’obligació o la factura. 
 

 Alliberament de la comanda. Un cop introduïdes totes les dades, la comanda excepcional neix 
alliberada: no necessita cap tipus d’aprovació i ja es pot enviar el formulari de la comanda al 
proveïdor, la qual cosa es fa de la manera següent: 

 Si el proveïdor té correu electrònic, el sistema envia automàticament el formulari de la 
comanda per correu electrònic i en format PDF.  

 Si el proveïdor no té correu electrònic, el sistema emet un avís d’aquesta situació i el 
gestor administratiu ha d’imprimir el formulari de la comanda per tal d’enviar-lo al 
proveïdor mitjançant el mètode alternatiu que estimi més oportú (per fax, correu 
ordinari, etc.) . 

 
 
2.2.3 Circuit de compra amb comanda menor derivada d’un acord d’homologació 
 
Emprarem aquest circuit en cas que s’hagi de comprar un producte o servei que tingui un acord 
d’homologació previ. L’usuari pot consultar en tot moment quins productes disposen d’acord 
d’homologació (actualment la UB té homologats els productes següents: material d’oficina i 
escriptori, consumibles informàtics, paper, impremta corporativa, productes de la UB i viatges). 
 
En cas que s’utilitzi el circuit general de compra en el moment de seleccionar un producte que 
disposi d’un acord d’homologació, el sistema adverteix l’usuari d’aquesta condició i la transacció es 
fa pel circuit establert: ME25 – Creació de comanda derivada d’homologació. 
 
Mitjançant aquesta transacció l’usuari ha d’especificar els materials i les quantitats, i el sistema li 
proposa les possibilitats d’aprovisionament (els proveïdors amb els quals hi ha un acord 
d’homologació i el preu que s’ha acordat pel material), en funció de les comandes obertes que la 
unitat de Compres de la UB hagi creat al sistema. 
 
Addicionalment, en cas que hi hagi més d’una possibilitat d’aprovisionament, el sistema mostra les 
diferents alternatives amb els preus unitaris per a cadascuna. El comprador selecciona l’opció que 
més li convingui. 
 
Finalment, es generen una comanda o més en funció de les diferents fonts d’aprovisionament 
seleccionades. 
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Quan es tracta d’una compra d’un bé mitjançant una comanda menor amb acord d’homologació, el 
flux o circuit és exactament el mateix, però ha d’existir prèviament una comanda oberta, que la 
unitat de Compres genera de manera centralitzada i que recull els materials, els preus i el proveïdor 
o proveïdors homologats. 
 
 
2.2.4 Documentació justificativa dels expedients de despesa menor 
 
En l’article 53 de les Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2011, es preveu que la 
tramitació d’expedients d’import inferior a 50.000 euros, en el cas de les obres, o a 18.000 euros, 
en el cas de serveis i subministraments (IVA no inclòs), es fa mitjançant contractes menors i 
requereix: 

 Informe justificatiu breu del contracte menor, que inclogui la justificació detallada de la 
necessitat d’aquest contracte, la determinació del preu, la proposta d’ús del procediment, 
el servei, l’obra o el subministrament que s’ha de dur a terme, i les condicions específiques 
d’execució que la unitat promotora estimi oportunes. 

 Pressupost i projecte, quan es tracti d’obres i ho requereixin les normes específiques, i 
informe de supervisió, quan els treballs afectin l’estabilitat, la seguretat o l’estanquitat de 
l’obra. 

 Haver demanat prèviament un mínim de tres pressupostos, si la despesa en cas d’obres és 
superior a 30.000 euros (IVA no inclòs) i en cas de serveis i subministraments és superior a 
6.000 euros (IVA no inclòs).  

 Reserva de crèdit. 

 Aprovació de la despesa. 

 Factura. 

 Fiscalització prèvia, si escau, d’acord amb la normativa interna de la UB. 
 
A continuació s’inclou un quadre resum on s’indica la documentació que ha de formar part d’un 
expedient de despesa de compra menor. 
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Documentació requerida en els expedients de despesa 
d’OBRES 

 Documentació requerida en els expedients de 
despesa de SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS 

IMPORT  
< 12.000 EUR  

Reserva de gestió, o document AD i 
comanda 

  IMPORT  
< 6.000 EUR  

Reserva de gestió, o document 
AD i comanda 

Pressupost   Factura conformada per la unitat 

Projecte, en cas que ho requereixin les 
normes específiques 

  Document comptable de 
reconeixement de l’obligació 

Informe de supervisió, en cas que els 
treballs afectin l’estabilitat, la 
seguretat o l’estanquitat de l’obra 

  IMPORT 
> 6.000 EUR I 
< 18.000 EUR 

Cal afegir-hi: 
— Per a imports < 6.000 euros, 
un informe justificatiu de 
contractació menor 

Factura conformada per la unitat   — Disposar d’un mínim de tres 
pressupostos  

Document comptable de 
reconeixement de l’obligació 

  — Disposar d’una relació de 
factures del contractista 
proposat, amb el concepte i 
l’import, reconegudes com a 
obligació durant el mateix 
exercici pel centre de cost 

IMPORT  
> 12.000 EUR I  
< 30.000 EUR 

Cal afegir-hi: 
— Informe justificatiu de contractació 
menor 

  

— Conformitat escrita de l’actuació de 
l’Àrea d’Obres i Manteniment 

  

— Relació de factures del contractista 
proposat, amb el concepte i l’import, 
reconegudes com a obligació durant el 
mateix exercici pel centre de cost 

  

IMPORT 
> 30.000 EUR  
I < 50.000 EUR 

Es requereix, a més de la 
documentació per a imports < 30.000 
euros, disposar d’un mínim de tres 
pressupostos en comptes de només 
un pressupost 

  

 
Documentació que cal adjuntar amb l’AD 
Documentació que cal adjuntar amb l’O 
 
 



 

Unitat 3. Compra amb comanda  23 

Fitxa del curs. Versió 1.0 

2.3 Compra no menor 
 
Tal com estableix la legislació vigent, aquest procediment requereix l’elaboració d’un expedient de 
contractació administrativa.  
 
A dia d’avui, la contractació no menor es gestiona de manera descentralitzada a cadascuna de les 
unitats administratives que disposen de crèdit (unitat promotora del contracte), a excepció de les 
obres i el manteniment, que centralitza l’Àrea d’Obres i Manteniment. La UB té previst centralitzar 
tot el procediment administratiu de contractació, d’aquí a poc temps, sigui quina sigui la seva 
naturalesa (subministraments, serveis o obres). 
 
Per això, aquest manual preveu el canvi imminent i el procediment de contractació centralitzat en 
la unitat prevista de Contractació. En cas que en el moment de llegir aquest manual aquesta unitat 
encara no s’hagi creat, on diu «unitat de Contractació» s’ha d’entendre «unitat promotora», 
excepte en el cas de la contractació no menor d’obres que, tal com s’ha esmentat anteriorment, sí 
que està centralitzada. 
 
La comanda no menor no és obligatòria en el procediment de contractació no menor. Només 
s’elabora en cas que així ho estableixi el contracte o que sigui necessari (per exemple, en el cas de 
subministraments o encàrrecs parcials) i que calgui encarregar-los al proveïdor. 
 
Encara que hi hagi la possibilitat de crear una comanda des d’una sol·licitud de comanda, aquest 
escenari no s’ha tingut en compte en el disseny ni durant les sessions de formació. Igualment, fins 
ara la UB no ha identificat un circuit de despesa amb la casuística d’escenari de comanda no menor 
amb acord d’homologació. 
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Resum del procés general de contractació no menor: 
 

Procés General

Contractes d’Obres, Subministraments o Serveis

U
n

it
a

t 
C

e
n

tr
a

l 
d

e
 C

o
n

tr
a

c
ta

c
ió

U
n

it
a

t 
C

e
n

tr
a

l 
d

e
 C

o
n

tr
a

c
ta

c
ió

S
A

P
S

A
P

Preparació Licitació Adjudicació

Autorització del crèdit Disposició del crèdit

Pròrroga del 

contracte

Obertura d’Expedient

Modificació del 

contracte

 
 
A continuació us detallem el circuit d’una compra d’un bé mitjançant el procediment de 
contractació no menor: 
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Donar alta 

proveïdor

Compra amb comanda  no menor

Mòdul C. 

Financera (FI)
Mòdul C. Pressupost. (EAPS)Mòdul Compres (MM)Fora del sistema

Copia

Sí

Sí

Sí
Crear

Comanda

Existeix el 

material?

Procés de 

pagament

Elaboració document 

pressupostari “O” (adjuntar 

formulari de certificació de 

recepció de material, 

opcional)

Arxiu de 

factures

Creació d’una A. 

Adjuntar certificació 

de crèdit i proposta 

d’iniciació

Gestor 

administratiu

Recepció 

Factura 

proveïdor

Gestor 

administratiu

Crear D

(Adjuntar còpia del 

contracte, opcional)

Registre Factura 

(RF) 

Trucar a l’unitat de 

contractació i 

demanar el núm. 

d’expedient

Gestor

Administratiu

Necessitat de 

compra

Certificat de crèdit

Sí
No

No

Responsable 

del crèdit

Acceptació 

de 

l’anul·lació
Vist i plau

OCI

Aprovació A

Gestor 

administratiu

Gestor 

administratiu

Gestor administratiu

o

Unitat Recepció

centralitzada factures

Gestor

Administratiu

Enviar contracte 

signat a la unitat 

promotora

Unitat de Contractació

Sí
No

No

Acceptació 

de 

l’anul·lació

Gestor 

administratiu

Aprovació 

“O”

Vist i plau

OCI

Responsable 

del crèdit

Arribada 

del 

material

Es necessaria

 la comanda?

Sí

No

In
co

a
ci

ó
 d

’e
xp

e
d

ie
n

t
R

e
ss

o
lu

ci
ó

 i 
A

d
ju

d
ic

a
ci

ó

Fi de la 

Fase

Enviar formulari 

original de 

certificació de 

recepció de 

material a la Unitat 

de contractació

Gestor

Administratiu

Sí
No

No

Responsable 

del crèdit

Vist i plau

OCI

Acceptació 

de 

l’anul·lació

Gestor 

administratiu

Aprovació D

Sí

No

Enviar 

manualment 

la comanda 

al proveïdor

Enviar comanda a 

proveïdor 

(Automàticament)

Existeix el mail 

del proveïdor a 

la dada mestre 

del proveïdor?

Gestor 

administratiu

Recepció de 

mercaderia 

(comptabilització 

albarà)
Gestor 

administratiu

Unitat de compres

Creació 

de 

material

Gestor 

administratiu

No

Fi

Creació formulari de 

certificació de recepció 

de material

Gestor 

administratiu

Copia en PDF

Fi

Sí

Fi

Si existeix 

comanda, cal 

anul·lar-la?

Comanda en estat 

Rebutjada “R”

No

P
a

g
a

m
e

n
t

Devolució factura 

a proveïdor per a 

la seva correcció

Enviar certificat de 

crèdit original a la 

Unitat de 

contractació

No
Proposta alta 

proveïdor

Unitat de Comptabilitat

Existeix 

proveïdor?

Gestor 

administratiu
Sí



 

Unitat 3. Compra amb comanda  26 

Fitxa del curs. Versió 1.0 

Tal com mostren les imatges, el procediment per a la contractació administrativa és el següent: 
 
 Incoació de l’expedient. En aquesta fase, l’usuari crea l’autorització de crèdit (A pressupostària) 

al sistema i ha d’informar del número d’expedient en el document, per la qual cosa ha d’haver 
trucat a la unitat de Contractació per demanar el número. 

 
Un cop creat el document al sistema, s’hi ha d’adjuntar la documentació següent: proposta 
d’iniciació i de certificació de crèdit (els documents han d’estar signats pel responsable de la 
unitat promotora). El gestor administratiu ha d’enviar per correu intern els documents originals 
i l’autorització corresponent a la unitat de Contractació. 

 
El responsable del crèdit ha d’aprovar el document A, cosa que pot fer per tres vies diferents: 

1. Aprovació via web. Quan el responsable del crèdit no disposi d’accés al sistema SAP, 
pot accedir a la seva bústia a través de la intranet i alliberar els documents que estiguin 
pendents d’aprovació. 

2. Aprovació via el sistema SAP. Si el responsable del crèdit disposa d’accés al sistema 
SAP, pot accedir a la transacció corresponent. 

3. Delegació de l’aprovació al sistema o via web. En ambdós casos anteriors, el 
responsable ha d’actuar en el procés en persona i de manera telemàtica. Per tant, no 
és necessari imprimir el document pressupostari corresponent perquè el signi, ja que 
l’acte d’aprovació queda registrat al sistema, i en qualsevol moment es pot verificar qui 
ha autoritzat una operació i quan. En cas que el responsable del crèdit no vulgui actuar 
de manera telemàtica, pot autoritzar el gestor administratiu de la seva unitat perquè 
actuï al sistema en nom seu. 

L’autorització s’ha d’enviar a l’Àrea de Finances a través del procediment establert, per 
tal que el gestor administratiu corresponent la pugui aprovar. La delegació de funcions 
no implica que el responsable del crèdit delegui les competències al gestor 
administratiu, ja que la competència d’aprovació d’una despesa ja és una competència 
delegada del rector vers el responsable del crèdit, i el procediment administratiu 
estableix que no és possible delegar una competència que ja ha estat delegada 
prèviament. Amb aquesta autorització, el responsable del crèdit continua mantenint la 
competència i continua signant els documents pressupostaris un a un tal com es feia 
fins ara al sistema SICUB. 

Quan el gestor administratiu elabori el document pressupostari l’ha d’imprimir perquè 
el signi el responsable i, un cop l’hagi signat, ha d’entrar al sistema i realitzar el procés 
d’aprovació que tindrà assignat per autorització. 

Aquesta tercera opció no és la més recomanable, ja que pot implicar un endarreriment 
en el procés d’alliberament, i una tasca administrativa més complexa pel fet que el 
gestor administratiu ha d’imprimir el document, passar-lo a signatura i, un cop signat, 
entrar al sistema i aprovar-lo en nom del responsable per tal que la comanda pugui 
alliberar-se. A més, també perjudica l’estalvi de paper. 
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Un cop aprovat, l’oficina de Control Intern obligatòriament hi ha de donar el vistiplau. 
 
 Licitació. La responsabilitat recau en la unitat de Contractació. En cas de procediment negociat, 

la unitat promotora ha de fer un informe tècnic que valori les propostes. En cas de 
procediment general, la unitat promotora participa a la mesa. 

 
 Adjudicació. La unitat de Contractació envia una còpia del contracte signat a la unitat 

promotora. És en aquest moment quan l’usuari crea el document de disposició de crèdit 
(document D) al sistema. El responsable del crèdit ha de dur a terme l’aprovació del document 
D. El responsable del crèdit pot aprovar el document D per les tres vies mencionades 
anteriorment. Un cop aprovat, l’oficina de Control Intern obligatòriament hi ha de donar el 
vistiplau. 

 
A partir d’aquí distingim dos casos, segons si és necessari fer la comanda o no és necessari. 
 
 Comanda necessària. Es crea la comanda no menor associada al document D corresponent. 

Per fer la comanda és imprescindible que existeixin les dades mestres de proveïdor i material. 
Si alguna d’aquestes dades mestres no existeix, l’usuari ha de donar-la d’alta seguint el 
procediment establert: 

 Alta de proveïdor (creditor): vegeu el procediment establert en el manual FI02. 
Manteniment de dades mestres descentralitzat. 

 Alta de material: aquest procediment només es pot realitzar de manera centralitzada 
des de la unitat de Compres (Àrea de Finances). Per a qualsevol petició de material nou 
s’ha d’enviar un correu electrònic a compres@ub.edu. 

 
Atès que la comanda no menor neix alliberada, és el moment d’enviar el formulari de la comanda al 
proveïdor de la manera següent: 

 Si el proveïdor té correu electrònic, el sistema envia automàticament el formulari de la 
comanda per correu electrònic i en format PDF. 

 Si el proveïdor no té correu electrònic, el sistema emet un avís d’aquesta situació i el 
gestor administratiu imprimeix el formulari de la comanda per enviar-lo al proveïdor 
mitjançant el mètode alternatiu que estimi oportú (per fax, correu ordinari, etc.). 

 
 Pagament. Un cop arriba la factura, es crea el document pressupostari O. L’usuari ha d’ajuntar 

al document el formulari de certificació de material i enviar l’original a la unitat de 
Contractació. El responsable del crèdit ha de dur a terme l’aprovació del document O. El 
responsable del crèdit pot aprovar l’O per les tres vies mencionades anteriorment. Un cop 
aprovat, l’oficina de Control Intern obligatòriament hi ha de donar el vistiplau. 

 
 

mailto:compres@ub.edu
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2.4 Exercicis pràctics (proposta) 
 
Cas 1: 

 Elaborar una comanda model de subministraments de consum freqüent, en la qual el material 
és no homologat, per tal de poder crear periòdicament comandes a partir d’aquest model.  

 També es pot crear una comanda a partir d’una comanda real ja enviada al proveïdor. Ajustar 
les quantitats i posicions necessàries, segons quin sigui el cas. 

 Utilitzar algun servei en les línies de la comanda per tal de veure el funcionament de la unitat 
de mesura «EUR». 

 Fer la recepció de mercaderies total per als subministraments i parcial per al servei.  

 Consultar la situació de la comanda.  

 Es fa una facturació mensual per part del proveïdors. El document pressupostari AD pot ser 
únic per any, o un per a cada comanda, d’acord com s’executi el pressupost en cada 
departament o unitat. La facturació és mensual. 

 
Cas 2: 

 Elaborar diverses sol·licituds de comanda per al grup de compres a què pertany.  

 Posteriorment, tractar-les per a la creació de comandes en funció dels proveïdors a qui van 
destinades. 

 Una variant d’aquest exercici és que els materials que cal adquirir siguin homologats (fer ús de 
l’ajuda de recerca de materials homologats), amb la qual cosa es parteix de la transacció ME25 
– Crear una comanda derivada amb acord d’homologació, sense sol·licituds de comanda, i es 
creen comandes en funció dels acords d’homologació i proveïdors seleccionats.  

 Fer les entrades de mercaderies parcials.  

 Els documents pressupostaris s’elaboren per comanda per a l’autorització corresponent de la 
despesa. 

 
Cas 3: 

 Crear una autorització i disposició de crèdit per a una obra superior a 50.000 €. 

 Crear una comanda no menor d’obres, associar un número d’expedient administratiu i un 
document pressupostari D. Utilitzar com a adreça de la comanda una adreça diferent de la dels 
proveïdors de la comanda. Per a això cal fer ús del grup de comptes dels proveïdors ZADR, i 
canviar la direcció de proposta de lliurament de la UB.  

 Adjuntar la documentació pertinent a la comanda.  

 Fer entrades de mercaderies parcials i facturació mensual. 
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Cas 4: 

 Comprar actius amb comanda menor. 

 Crear el document pressupostari AD d’acord amb el pressupost del proveïdor i tramitar-lo, tot 
associant-lo a la comanda.  

 Fer una entrada de mercaderies total.  

 Realitzar tres factures parcials del mateix import. 

 Crear la fitxa de l’actiu. 
 
 
3 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

 
Els manuals següents estan relacionats amb aquesta unitat i estan disponibles al web de la UB 
(www.ub.edu/comint/atenea) perquè es puguin consultar: 

 Manual de formació: EAPS-MM-Part4. Compra amb comanda 

http://www.ub.edu/comint/atenea/

