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A Universidade da Coruña (UDC) adheriuse ao sistema de contratación centralizada do estado 

(Central de contratación do estado) e subscribiu coa Dirección Xeral de Racionalización e 

Centralización da Contratación (DGRCC) un Acordo Marco (AM). 

 

Un AM é unha forma de racionalización técnica da contratación  pola que se establecen a priori 

as condicións comúns a todos os contratos baseados nese acordo marco.  

 

Esta adhesión permitirá, sen ningunha dúbida, simplificar a xestión dos contratos baseados nos 

AM que subscriba a UDC e implicará as seguintes vantaxes: 

 

• Aforro por redución de prezos. Os prezos dos produtos catalogados son 
significativamente máis baixos que os prezos de mercado, para produtos similares e 
con condicións de garantía e entrega equivalentes, grazas ao aumento da concorrencia 
derivada das maiores expectativas de ventas dos licitadores e ás economías de escala 
que xorden da agregación de demanda. 

 
• Aforro por redución de prazos de tramitación. O tempo total necesario para adquirir un 

ben ou servizo é moito menor que no caso de tramitar un procedemento ad hoc.  
 

• Aforro pola redución de custos administrativos. Ao reducirse os trámites necesarios, 
diminúen os recursos que teñen que se asignar nos departamentos e organismos para 
a contratación, permitindo un mellor aproveitamento dos recursos humanos (por 
exemplo, non hai que elaborar uns pregos de contratación —no seu caso, un breve 
documento de licitación—, non hai que realizar cualificacións documentais, etc.)- 
Ademais, a tramitación é electrónica, de modo que é posible realizala integramente a 
través da plataforma CONECTA CENTRALIZACIÓN. 

 

Unha vez que se declara centralizado un servizo ou unha subministración, a competencia para 

contratalos correspóndelle á DGRCC e, independentemente da súa contía, é obrigatoria a 

contratación a través da Central de Compras das subministracións e dos servizos incluídos nos 

AM que subscriba a UDC, agás  no caso das excepcións autorizadas pola DGRCC e da 

posibilidade de solicitar autorización á DGRCC para contratar de acordo coas normas xerais de 

competencia e procedemento polo propio órgano de contratación. 

 

https://contratacioncentralizada.gob.es/autorizaciones-excepciones 

 

A información sobre a subscrición de novos acordos marcos estará dispoñible en  

 

https://www.udc.es/gl/contratacionadministrativa/ 
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