
COM INTRODUIR DIVERSOS ELEMENTS EN UN MATEIX JUSTIFICANT DE DESPESA LA 
FACTURA DE LA QUAL TÉ UNA SOLA LÍNIA INVENTARIABLE 

 

INTRODUCCIÓ DADES DEL JUSTIFICANT DE LA DESPESA 

 

NO ES MARCA  

  



Pestanya “ECONÒMIC” 

 

1.- En la casella “Nº unitats a les quals fa referència el justificant” cal posar el nombre 
d'elements  

2.- No es pot punxar sobre “Introduir Línies” 

Després anirem a la pestanya “Elements” per a donar-los d'alta 

 

Punxem sobre la creu verda i s'obri la fitxa de l'element. 



Quan ens ix la fitxa de Captura d'element punxarem en VARIS i introduïm la quantitat 
d'elements que anem a inventariar, d'aquesta forma ens genera tots els nombres de les 
etiquetes automàticament. 

 

 

Després anirem a l'apartat  DESCRIPCIÓ I UBICACIÓ per a introduir la informació. Si algun 
tinguera una ubicació diferent, llavors, una vegada que estiguen etiquetats tots els 
elements s'entraria en el corresponent per a canviar-li la ubicació.  

En la pestanya “Descripció“ 

 En la descripció Comptable s'ha d'anar amb compte a l'hora de posar  els 
comptes, cal diferenciar si són amb càrrec a un PROJECTE DE RECERCA (Aquesta 
informació es posarà en OBSERVACIONS). 

 Si l'element no té MARCA, MODEL, Nº DE SÈRIE en aqueixos camps es posarà NO 
DISPOSA. En cas que el nombre de sèrie fóra diferent depenent de cada element, 
aquesta informació haurà de modificar-se una vegada s'hagen creat tots els 
elements.  



 

 

Pestanya “UBICACIÓ” es procedeix igual que sempre però tenint en compte que si a un 
element cal assignar-li una ubicació diferent, depenent de cada element, aquesta 
informació haurà de modificar-se una vegada s'hagen creat tots els elements.  

Pestanya “VALORACIÓ” per a indicar el nombre de línia en el qual estan els elements 
que es van a etiquetar.  L'import de l'element ix per defecte, no cal posar-ho. 

 



La pestanya “Observacions” s'emplenarà si va amb càrrec a un PROJECTE DE RECERCA, 
haurem de posar el codi del projecte. 

 

Una vegada fet açò tot açò, es punxa sobre GUARDAR i es va a l'apartat IMPUTACIÓ del 
justificant de despesa.  

 

Es punxa sobre Imputar justificant i s'emplena la informació de les aplicacions 
pressupostàries a les quals han d'anar carregats els imports dels béns mobles 
inventariables inventariat com d'aquells que no ho siguen, si en la factura hi haguera.  

 

 

Una vegada emplenada aquesta informació es punxa sobre General i Guardar, i en 
aqueix moment és quan es generaran totes les etiquetes.  



 

Cal comprovar que el total dels elements que apareixen en la pantalla coincideix amb el 
total de la línia corresponent en la factura. Si no fóra així, punxarem sobre l'últim 
element per a fer els ajustos necessaris amb la finalitat d'aconseguir  que les quantitats 
coincidisquen.  

Pestanya  ”Documentació”. 

Una vegada generades les etiquetes cal incloure les imatges de cada element. 

Para emplenar-la anar al següent enllaç que és una petita guia 

https://web.ua.es/es/upi/documentos/upi/como-insertar-una-imagen-en-la-ficha-
elemento.pdf 

Finalment, caldrà entrar en la fitxa de cada element per a modificar el model, nombre 
de sèrie o ubicació, si fóra necessari. 

 

https://web.ua.es/es/upi/documentos/upi/como-insertar-una-imagen-en-la-ficha-

