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General 
L’aplicació AparTot és una eina per a aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació per tal 
de gestionar de manera senzilla i eficient el control de qualitat de les seves obres i la comptabilitat 
associada. 
 
L’aplicació es pot utilitzar tant des d’un navegador com des d’un dispositiu mòbil Android o iOS. 

Estructura 
L’aplicació s'estructura amb un menú lateral a l’esquerra i un contenidor central on s’aniran carregant 
les diferents opcions de menú. 
 
Tant el contenidor central com totes les finestres emergents que s’obrin, contindran una capçalera 
amb el nom de la pantalla. Les que ho permetin, a la capçalera hi apareixerà una fletxa direccionada 
cap a l’esquerra que ens permetrà tornar a la pantalla anterior. 
 
En la versió de dispositiu, el menú lateral estarà sempre amagat i es podrà visualitzar des del botó 
superior esquerra o bé desplaçant lleugerament amb el dit la pantalla cap a la dreta.    

Accions 
A la major part de les pantalles de l’aplicació s’hi pot trobar una sèrie de botons que representen 
accions que es poden fer en aquell moment. A la versió de navegador, si es deixa el cursor sobre 
aquests botons, es mostra l’acció que realitzen. 
 
Tot seguit es mostra una taula amb els botons i l’acció que representen: 
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Crear / afegir 

 

Modificar 

 
Tancar 

 
Guardar 

 

Imprimir 
 

Eliminar 

 

Programa control formigó 
 

Recalcular 

 

Generar factura electrònica 
 

Enviar per correu 

 

Generar factura 
 

Ajudes 

 
Filtres sense aplicar 

 
Filtres aplicats 

 

Formularis 
Els formularis seran les pantalles d’introducció de dades de l’aplicació. Els camps requerits es 
marcaran amb un *. 
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Menú 
El menú lateral permet accedir als diferents mòduls de l’aplicació. El mòdul o opció activa queda 
ressaltada en color taronja. 

Treballs 
El mòdul de treballs permet gestionar els treballs, importar treballs de l’Oficina Virtual i introduir la 
informació necessària per a dur a terme el control de qualitat dels mateixos. 

Agents 
El mòdul d’agents permet gestionar els diferents agents que intervenen tant en el control de qualitat 
de l’obra com en la comptabilitat. Aquests es mantindran sempre sincronitzats amb els agents 
introduïts a l’Oficina Virtual. 

Comptabilitat 
El mòdul de comptabilitat permet gestionar la comptabilitat de l’empresa i l’exercici que estigui actiu. 
En seleccionar el mòdul de comptabilitat apareixeran les diferents opcions que ens permet, que són 
les següents: 
 

● Factures 
● Factures rectificatives 
● Provisions de fons 
● Despeses 
● Inversions 
● Amortitzacions 
● Llistats comptables 

Banc d’usuari 
El banc d’usuari permet gestionar partides i comprovacions pròpies i úniques de l’usuari. 

Empreses 
El mòdul d’empreses permet gestionar les empreses de l’usuari sobre les quals es treballarà la 
comptabilitat. Aquesta opció només estarà activa per a usuaris colꞏlegiats. 

Usuari 
El mòdul d’usuaris permet veure la informació de l’usuari que està loginat a l’aplicació, gestionar els 
subusuaris i seleccionar l’idioma en què vol veure l’aplicació. Aquesta opció només estarà activa per 
a usuaris colꞏlegiats. 

Desconnecta 
Desconnecta permet sortir de l’aplicació de manera segura. 
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Treballs 
El mòdul de treballs permet gestionar els treballs, importar treballs de l’Oficina Virtual i introduir la 
informació necessària per a dur a terme el control de qualitat dels mateixos. 

Llista de treballs 
La llista de treballs mostra tots els treballs que ha creat l’usuari i també els subusuaris que depenen 
de l’usuari principal. A cada un dels treballs s’hi mostra la informació més rellevant: 
 

● nom del treball 
● expedient 
● identificador 
● client 
● població 

 
La llista és cercable per qualsevol d’aquests camps rellevants a través del cercador de la part 
superior i és filtrable des de la icona dels filtres segons l’estat del treball i segons si hi ha iniciat el 
control de qualitat. 
 
L’estat dels treballs s’indicarà a la llista mostrant un cadenat en aquells que estiguin tancats. 
 

 
 
L’acció modificar ens modifica l’estat de la llista a editable i permet entrar en un treball per veure i 
modificar les seves dades. Si la llista no és editable, a l’entrar en un treball, s’accedeix al control de 
qualitat del mateix sempre que el treball tingui la data de projecte informada. 
 
L’acció crear ens mostrarà una nova finestra de diàleg i ens permetrà crear un nou treball buit o bé 
importar un expedient ja existent de l’Oficina Virtual. La selecció d’aquest expedient a importar es farà 
a través d’una llista cercable amb els expedients de l’usuari. 
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Creació i edició de treballs 
En crear un nou treball, importar-lo de l’Oficina Virtual o bé en modificar un treball ja existent a 
l’aplicació ens mostrarà el formulari de treballs. L’acció guardar d’aquest formulari ens guardarà les 
dades introduïdes o modificades del treball. 

Quan entrem en un treball en mode edició, ens apareixeran les accions de duplicar, finalitzar (per 
treballs oberts), desfinalitzar (per treballs tancats) i eliminar un treball (per treballs oberts). 
 
En aquest formulari hi podem trobar quatre blocs d'informació que es detallen tot seguit. 

Dades generals 
En el bloc de dades generals hi trobarem la informació general del projecte. 
 

 

Agents 
En el bloc d’agents hi trobarem una llista de tots els agents que intervenen en el treball amb la funció 
que fan cadascun d’ells. 
 
La icona de cercar del camp Agent permet cercar l’agent d’una llista. 
 
La icona de crear situada a la cantonada inferior dreta de la pantalla permet afegir una nova caixa per 
definir un nou agent al treball i la funció que dur a terme. 
 
La icona de tancar de la caixa de l’agent permet eliminar l’agent d’aquell treball. 
En un treball nou per defecte s’informarà l’agent relacionat amb l’usuari amb la funció de director 
d’execució d’obra. 
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Projecte 
En el bloc de projecte hi trobarem informació sobre el projecte. Aquesta serà una informació lliure que 
els usuaris podran informar. Si no s’informa res en el moment de crear el treball, en posteriors 
edicions del treball, proposa una llista amb tots els processos del control de qualitat.  
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Annexos 
En el bloc d’annexos podem adjuntar documentació associada al treball. Aquesta documentació 
apareixerà al final del document del control de qualitat, el títol de la qual serà les observacions que 
s’indiquin. 
 
La icona de crear afegeix el document seleccionat i les observacions a la llista d’annexos. El 
document es puja i s’associa al treball en el moment de guardar el treball. 
 
La icona de tancar de la llista de documents annexos elimina el document de la llista, i si aquest ja 
estava anteriorment associat el desassocia i l’elimina permanentment del servidor. 
 
La icona de descarregar de la llista de documents annexos permet recuperar el document penjat en 
tot moment. 
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Agents 
El mòdul d’agents permet gestionar els diferents agents que intervenen tant en el control de qualitat 
de l’obra com en la comptabilitat. Aquests es mantindran sempre sincronitzats amb els agents 
introduïts a l’Oficina Virtual, de manera que sempre veurem els mateixos agents tant des de 
l’aplicació com des de l’Oficina Virtual. 

Llista d’agents 
La llista d’agents mostra tots els agents de l’usuari. A cada un d’ells s’hi mostra el nom i les diferents 
funcions que ha realitzat dins els treballs en què ha estat associat. 
 
La llista és cercable pel nom de l’agent a través del cercador de la part superior. 
 

 
 

Creació i edició d’agents 
En crear un nou agent o bé en modificar un agent ja existent a l’aplicació ens mostrarà el formulari 
d’agents. L’acció guardar d’aquest formulari ens guardarà les dades introduïdes o modificades de 
l’agent i aquest també es sincronitzarà a l’Oficina Virtual. 
 
En aquest formulari hi podem trobar tres blocs d'informació que es detallen tot seguit: 
 

● Dades generals: dades personals de l’agent 
● Dades específiques: dades específiques relacionades amb el tipus d’agent 
● Unitats administratives: dades necessàries per a poder generar la factura electrònica en el 

cas que l’agent sigui un organisme públic. 
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Control de qualitat 
El control de qualitat d’un treball permet definir un programa de control de qualitat d’acord amb les 
especificacions del projecte i ajuda a l’usuari a assegurar que es compleixen les condicions de 
qualitat i la normativa vigent. 
 
Per accedir al control de qualitat d’un treball, cal seleccionar el treball en qüestió de la llista de 
treballs de l’usuari. El requeriment inicial per tal de començar a definir el programa de control de 
qualitat és que estigui informada la data del projecte, per a poder aplicar la normativa vigent segons 
aquesta data. 
 

 

Processos constructius 
A l’accedir al control de qualitat d’un treball primerament veurem la llista de processos constructius. 
Quan sigui la primera vegada que s’accedeix, aquesta llista estarà buida, i caldrà afegir aquells 
processos que calgui tenir en compte segons les especificacions del projecte. 
 
A la capçalera de la pantalla podrem veure en tot moment el nom del treball sobre el qual estem fent 
el control de qualitat. 
 
S’indicarà amb una franja grisa davant del procés quan contingui partides pendents de completar i 
taronja quan totes les partides associades al procés estiguin completes. 
 
L’acció imprimir permet treure tota la documentació associada al control de qualitat. 
L’acció modificar permet modificar la llista de processos associats al control de qualitat. 
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A l’accedir a l’acció modificar de la llista de processos accedim a una nova pantalla per a poder 
seleccionar els processos a afegir o treure de la llista. 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla sense fer cap canvi.  
L’acció guardar per tancar la pantalla efectuant els canvis indicats a la llista. 
 

 
 
Cal tenir en compte que si es treuen processos de la llista que ja estaven associats a un control de 
qualitat, s’eliminarà el procés i també tota la informació introduïda en el mateix. 
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Controls 
En seleccionar un procés de la llista de processos, accedim als controls. En aquesta pantalla hi 
trobem quatre blocs d’informació referents als diferents controls que es tenen en compte: 
 

● control de recepció de material 
● control de recepció de material CE 
● control d’execució 
● control d’obra acabada 

 
Seleccionant cada un dels controls podem veure quines partides té associades i des de l’acció 
modificar, podem afegir o treure partides al control seleccionat. 
 
A la capçalera de la pantalla podrem veure en tot moment el nom del treball sobre el qual estem fent 
el control de qualitat. 
 
S’indicarà amb una franja grisa davant de la partida quan contingui comprovacions pendents de 
respondre i taronja quan totes les comprovacions de la partida estiguin completes. 
 

 
 

Partides 
Des de l’acció modificar de la pantalla de controls del programa podem afegir i treure partides 
associades al control seleccionat. La finestra de selecció de partides conté dues llistes, la primera 
amb un catàleg de partides que provenen del banc de dades general de l’aplicació i la segona amb la 
llista de partides pròpies de l’usuari, definides des del banc d’usuari. Qualsevol de les dues llistes és 
cercable des del cercador de la part superior. 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla sense fer cap canvi.  
L’acció guardar per tancar la pantalla efectuant els canvis indicats a la llista. 
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La llista de partides a seleccionar també és filtrable des de la icona de filtres. Permet filtrar per procés 
constructiu i segons la vigència de la partida. 
 

 

Programa 
Des de la pantalla de controls, en seleccionar una partida associada al control seleccionat, ens 
permet veure el programa definit, que anomenem comprovacions.  
 
El programa de la partida permet definir múltiples lots i cada un d’aquests tindrà les mateixes 
comprovacions i tindrà un nom específic. 
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La llista de comprovacions de cada lot està agrupada per categories colꞏlapsables, i de cada 
comprovació es visualitza el nom, el nombre de respostes que s’esperen, les respostes introduïdes, 
una icona indicant si té unes observacions addicionals i una icona indicant si té imatges adjuntes. 
 
L’acció ajuda permet visualitzar l’ajuda associada a la partida. 
L’acció modificar permet editar informació addicional de la partida. 
  

 

Lots 

El programa de la partida permet definir múltiples lots. L’acció crear de la barra de lots permet crear 
nous lots. El nou lot requereix indicar un nom de lot específic o bé seleccionar-lo d’una llista de 
possibles noms si així està definit en el banc de dades. 
 
Per modificar noms de lots ja creats, l’acció doble clic del ratolí obre la finestra d’edició de lot i permet 
modificar-ne el nom. Per la versió de dispositius mòbils manteniu premut el nom del lot i s’obrirà la 
finestra d’edició de lot. 
 
Si la partida disposa de sistemes d’avaluació, aquest també es podrà seleccionar des d’aquesta 
pantalla. 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla sense fer cap canvi.  
L’acció guardar per tancar la pantalla efectuant els canvis realitzats. 
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Sistemes d’avaluació 

A l’entrar a una partida, si aquesta requereix un sistema d’avaluació, obligatòriament cal que el 
seleccionem abans de visualitzar el programa. El sistema d’avaluació seleccionat ens marca les 
comprovacions que veurem en el programa. 
 
El sistema d’avaluació es calcula automàticament segons l’ús i nivell que s’indiqui als desplegables. 
 
Per cada nou lot que es crea en una partida que requereix sistema d’avaluació, caldrà seleccionar-lo. 
Per defecte estarà seleccionat el sistema d’avaluació del lot anterior. El sistema d’avaluació del lot es 
podrà modificar sempre que encara no hi hagi respostes en aquell lot. 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla sense fer cap canvi.  
L’acció guardar per tancar la pantalla efectuant els canvis realitzats. 
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Informació addicional 

L’acció modificar dins el programa de la partida permet editar i visualitzar observacions referents al 
programa i al seguiment del control de qualitat. També permet visualitzar informació sobre les normes 
associades a la partida. 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla sense fer cap canvi.  
L’acció guardar per tancar la pantalla efectuant els canvis realitzats. 
 

 
 

Resultats 
En seleccionar una comprovació del programa d’una partida, s’obre una nova finestra per permetre 
visualitzar i editar els resultats d’aquella comprovació. 
 
Es permeten diferents tipus de respostes en funció de la definició de la partida: 
 

● text lliure 
● text lliure seleccionable d’una llista de possibles valors 
● si/no 

 
Per les respostes de tipus text lliure i text lliure seleccionable d’una llista de possibles valors, es 
proposarà també com a possibles valors les respostes introduïdes en la mateixa comprovació de la 
mateixa partida en els demés lots del programa. 
 
En aquelles partides que per definició estigui permès, serà possible modificar la quantitat de resultats 
que caldrà introduir en aquella comprovació per tal que es consideri completa. A la pantalla es 
visualitzaran tantes caixes de text de resultat com el valor introduït al camp quantitat. 
 
En aquelles partides que per definició estigui permès, serà possible modificar el preu de la 
comprovació, preu que es tindrà en compte en el pressupost del document general del control de 
qualitat. 
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A totes les comprovacions es permet afegir imatges associades des de la icona del clip de la mateixa 
pantalla. Si hi ha imatges associades es visualitzaran sota l’etiqueta imatges. Les imatges s’associen 
directament a la comprovació un cop seleccionades i acceptades. Seleccionar una imatge ja 
adjuntada permet veure la imatge a pantalla completa i eliminar-la amb l’acció eliminar. L’acció 
eliminar, després d’un diàleg de confirmació, elimina completament la imatge adjuntada. 
 
Per dispositius mòbils, l’acció d’adjuntar imatges permet obtenir una imatge des de la galeria o bé 
directament de la càmera, fent una foto nova. 
 
L’acció ajuda permet visualitzar l’ajuda associada a la partida. 
L’acció tancar permet tancar la pantalla sense fer cap canvi.  
L’acció guardar per tancar la pantalla efectuant els canvis realitzats. 

Resposta text lliure 

 

Resposta text lliure seleccionable d’una llista de valors 

 

Resposta si / no 
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Control estadístic del formigó 
La partida que per definició permet accedir al programa de control estadístic del formigó és la 
Formigó control estadístic (EHE-08). En aquesta partida, i des de l’acció de programa control formigó 
s'obre una nova finestra per poder gestionar aquest programa.  
 
El programa del control de formigó és únic per cada treball. 

Zones 

A l’accedir al programa podem visualitzar les zones que ja tenim definides. Per cada zona veurem 
informació del seu nom, el nombre de lots, el nombre de pastades per lot i el total de pastades que 
s’analitzaran en aquella zona. 
 
S’indicarà amb una franja grisa davant de la zona quan tingui pastades pendents d’informar i taronja 
quan totes les pastades de tots els lots de la zona completes. 
 
L’acció configuració permet configurar dades addicionals del control de formigó. 
L’acció modificar canvia l’estat de la llista a mode edició i permet reordenar les zones i entrar a 
modificar una zona. 
L’acció crear permet crear una nova zona. 
L’acció tancar permet tancar la pantalla.  
 

 
 
En crear una nova zona o en modificar una zona ja existent ens mostrarà el formulari per definir el 
programa de la zona. Si ja hi ha zones, proposarà per defecte les dades de la última zona creada. 
L’acció guardar d’aquest formulari ens guardarà les dades introduïdes o modificades de la zona. 
 
La previsió d'assaigs es calcula automàticament en funció dels valors introduïts als camps agrupats 
sota el títol de Càlcul de lots. 
La fletxa direccionada cap a l’esquerra de la capçalera ens permet sortir de la pantalla sense guardar 
els valors introduïts. 



 
AparTot - Control de qualitat d’obra 

Manual d’usuari 

20 

 

 
 
Un cop definit el programa del control del formigó, podrem entrar a la zona per introduir el seguiment. 
A la pantalla de seguiment hi apareixeran els lots definits colꞏlapsables i per cada lot el nombre de 
pastades definides al programa. Un cop introduïts els resultats obtinguts de totes les resistències 
determinades (Xi) els càlculs de les variables es faran automàticament. Aquestes variables 
s’utilitzaran per fer el càlcul d’acceptació del lot. El resultat es visualitzarà al costat del nom del lot i 
s’indicarà en vermell en el cas en què el lot no hagi superat els valors d’acceptació. 
 

 
 
Des de l’acció de configuració del control de formigó es permet gestionar informació relacionada amb 
el control de formigó, com ara el preu de la partida que s’utilitzarà pel pressupost, el valor de la 
variable sigma que s’utilitza per fer uns determinats càlculs i una opció referent als càlculs 
d’acceptació dels lots. 
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Documentació 
L’acció imprimir de la pantalla de processos constructius permet treure la documentació associada a 
un treball. Es podrà escollir entre quatre tipus de documents i cada un d’ells permetrà configurar una 
sèrie d’opcions. 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla. 
L’acció guardar permet descarregar el document seleccionat. 
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Banc d’usuari 
Tot usuari pot definir-se el seu propi banc de partides i comprovacions segons les especificacions del 
projecte. Aquest banc es permet gestionar des de l’opció Banc d’usuari del menú lateral. 
 
Al banc d’usuari hi podem gestionar tant les partides com les comprovacions.  
 
Les partides s’agrupen pel tipus de control al qual pertanyen i aquest és colꞏlapsable. També s’indica 
el nombre de partides que hi ha a cada control. La llista de partides és cercable des del cercador de 
la part superior de la pantalla i filtrable segons vigència des de la icona de filtres de la mateixa. 
 
L’acció crear permet crear una nova partida o comprovació segons tinguem seleccionat. 
 
En seleccionar una partida o comprovació entrarem al mode edició de la mateixa. 
 

 
 
A l’hora de crear una partida nova haurem d'introduir unes dades generals i les comprovacions 
associades a la partida. 
 
Les dades generals seran un nom i al control en el qual pertany. El control al qual pertany es tindrà 
en compte a l’hora de mostrar les possibles partides de l’usuari per afegir al programa d’un control de 
qualitat. També permet introduir una data final de validesa. 
 
Aquestes partides d’usuari es podran eliminar sempre que no s’hagin afegit al programa de cap 
control de qualitat. 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla. 
L’acció guardar permet guardar les dades introduïdes. 
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A la partida s’hi ha d’afegir comprovacions. Aquestes comprovacions es seleccionen des de l’acció 
modificar de la llista de comprovacions, que obrirà una nova finestra on es podrà cercar entre totes 
les comprovacions de l’usuari. 
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A l’hora de crear una comprovació nova, des de l’acció crear de la pantalla del banc d’usuari i amb 
les comprovacions seleccionades, haurem d'introduir unes dades generals referents a la definició de 
la comprovació: 
 

● nom: nom de la comprovació 
● permetre multiresposta: si s’activa aquesta opció, es permetrà modificar la quantitat de 

respostes que esperarà la comprovació. 
● permetre valorar: si s’activa aquesta opció, es permertrà posar un preu a la comprovació i 

serà modificable des de la comprovació. 
● data final validesa 
● tipus: 

○ text lliure 
○ valor: permetrà introduir una llista de valors que es proposaran a l’hora de respondre 

la comprovació. 
○ si / no 

 
Aquestes comprovacions d’usuari es podran eliminar sempre que no s’hagin afegit encara a cap 
partida i seran modificables mentre no tinguin respostes introduïdes a cap control de qualitat. 
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Comptabilitat 
El mòdul de comptabilitat permet gestionar la comptabilitat de l’empresa i l’exercici actius. En 
seleccionar el mòdul de comptabilitat apareixeran les diferents opcions que ens permet, que són les 
següents: 
 

● Factures 
● Factures rectificatives 
● Provisions de fons 
● Despeses 
● Inversions 
● Amortitzacions 
● Llistats comptables 

Empreses 
La llista d’empreses mostra totes les empreses a les quals l’usuari loginat hi està assignat. A cada 
empresa s’hi mostra informació rellevant. 
 
La llista és cercable pel nom i la població de l’empresa a través del cercador de la part superior. 
 

 

Creació i edició d’empreses 
En crear una nova empresa o bé en modificar una empresa ja existent, ens mostrarà el formulari 
d’empreses. L’acció guardar d’aquest formulari ens guardarà les dades introduïdes o modificades de 
l’empresa. 
 
En el formulari d’empreses hi podem trobar tres blocs d’informació: 

● Dades generals: dades fiscals de l’empresa 
● Comptabilitat: informació configurable de la comptabilitat. 
● Certificat digital: necessari si l’empresa vol generar factura electrònica 
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● Usuaris: llista d’usuaris que podran gestionar la comptabilitat de l’empresa 
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Selecció d’empresa activa 
Per gestionar la comptabilitat, cal tenir activa una empresa i un exercici en concret. La selecció es pot 
fer des de la icona d’intercanvi de l'opció de comptabilitat del menú lateral. Aquesta acció obrirà una 
nova finestra amb la llista d’empreses a les quals l’usuari estigui assignat i un desplegable 
d’exercicis. L’acció guardar de la pantalla activarà l’empresa i l’exercici. 
 

 

  



 
AparTot - Control de qualitat d’obra 

Manual d’usuari 

29 

Factures 
La llista de factures ens mostra totes les factures de l’empresa activa i de l’exercici seleccionat. 
Aquesta llista és cercable per referència de la factura i per client a través del cercador de la part 
superior de la pantalla i és ordenable per cada un dels camps que es mostren.  
 

 
 
 
El llistat també serà filtrable a través de la icona de filtres segons l’estat de la factura (pendent, 
cobrada o cobrada parcialment) i la data. 
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Des de l’acció crear de la llista de factures o bé seleccionant una factura de la llista, entrem en el 
formulari de factures per crear-ne una de nova o bé editar-ne una d’existent. 
 
En crear una nova factura caldrà informar els següents camps: 
 

● data: data de la factura dins l’exercici actiu 
● sèrie: sèrie de la factura 
● exercici: s’informa automàticament amb l’exercici actiu 
● número: s’informa automàticament segons la sèrie escollida i l’exercici actiu 
● client de la factura 
● línies de la factura 

 

 
 
Les línies de factura han de tenir un concepte, un IVA i un import. Es podran afegir més línies de 
factura amb l’acció crear en taronja de la finestra. A mesura que es vagin afegint línies s’aniran 
calculant automàticament els totals. A la zona de totals es podrà indicar un IRPF, si cal. 
 
Si es marca l’ingrés a compte, a l’imprès de la factura apareixerà l’IBAN introduït a la configuració de 
la comptabilitat de l’empresa. 
 
A les factures es poden registrar cobraments associats. Cal informar una data, l’import i unes 
observacions. Des de l’acció crear en taronja dels cobraments s’afegeixen els cobraments a la llista. 
Aquests imports es tindran en compte per saber l’estat de la factura. De cada rebut se'n podrà obtenir 
un imprès amb l’acció imprimir en taronja de la llista de cobraments. 
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L’acció tancar permet tancar la pantalla. 
L’acció guardar permet guardar les dades introduïdes. 
L’acció enviar per correu permet enviar la factura per correu electrònic. 
L’acció generar factura electrònica permet generar la factura electrònica en format XML (opció 
disponible només des de la versió de navegador) 
L’acció imprimir permet imprimir la factura en format PDF.  
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Factures rectificatives 
La llista de factures rectificatives ens mostra totes les factures rectificatives de l’empresa activa i 
l’exercici seleccionat. Aquesta llista és cercable per referència de la factura i per client a través del 
cercador de la part superior de la pantalla i és ordenable per cada un dels camps que es mostren. 
 

 
 

El llistat també serà filtrable a través de la icona de filtres segons l’estat de la factura (pendent, 
pagada o pagada parcialment) i la data. 
 

 
 
Des de l’acció crear de la llista de factures rectificatives o bé seleccionant una factura de la llista, 
entrem en el formulari de factures rectificatives per crear-ne una de nova o bé editar-ne una 
d’existent. 
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En crear una nova factura rectificativa caldrà informar els mateixos camps que una factura o bé, des 
de l’acció buscar de la pantalla (icona de la lupa), ens permetrà seleccionar una factura de la llista de 
factures de l’empresa. La sèrie sempre serà R i caldrà informar un motiu. 
 

 
 

 
A les factures es poden registrar pagaments associats. Cal informar una data, l’import i unes 
observacions. Des de l’acció crear en taronja dels pagaments s’afegeixen els pagaments a la llista. 
Aquests imports es tindran en compte per saber l’estat de la factura rectificativa. De cada pagament 
se'n podrà obtenir un imprès amb l’acció imprimir en taronja de la llista de pagaments. 
 

 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla. 
L’acció guardar permet guardar les dades introduïdes. 
L’acció enviar per correu permet enviar la factura rectificativa per correu electrònic. 
L’acció generar factura electrònica permet generar la factura electrònica en format XML (opció 
disponible només des de la versió de navegador) 
L’acció imprimir permet imprimir la factura rectificativa en format PDF.  
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Provisions de fons 
La llista de provisions de fons ens mostra totes les provisions de fons de l’empresa activa i l’exercici 
seleccionat. Aquesta llista és cercable per referència de la provisió i per client a través del cercador 
de la part superior de la pantalla i és ordenable per cada un dels camps que es mostren. 
 

 
 
El llistat també serà filtrable a través de la icona de filtres segons la data. 
 

 
 
 
Des de l’acció crear de la llista de provisions o bé seleccionant una provisió de la llista, entrem en el 
formulari de provisions per crear-ne una de nova o bé editar-ne una d’existent. 
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En crear una nova provisió de fons caldrà informar una data i un client. La sèrie, que serà sempre P, 
l’exercici i el número s’informaran automàticament.  
 

 
 

Després d’informar les dades generals de la provisió podrem informar els cobraments associats. De 
cada cobrament se'n podrà obtenir un imprès amb l’acció imprimir en taronja de la llista de 
cobraments. 
 

 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla. 
L’acció guardar permet guardar les dades introduïdes. 
L’acció generar factura permet generar una nova factura amb les provisions introduïdes. 
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Despeses 
La llista de despeses ens mostra totes les despeses de l’empresa activa i l’exercici seleccionat. 
Aquesta llista és cercable per número d’entrada, per proveïdor i per descripció de la despesa a través 
del cercador de la part superior de la pantalla i és ordenable per cada un dels camps que es mostren.  
 

 
 
El llistat també serà filtrable a través de la icona de filtres segons la data. 
 

 
 
 
 
Des de l’acció crear de la llista de despeses o bé seleccionant una despesa de la llista, entrem en el 
formulari de despeses per crear-ne una de nova o bé editar-ne una d’existent. 
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En crear una nova despesa caldrà informar la següent informació: 
 

● data de la factura 
● número de la factura 
● número d’entrada 
● proveïdor 
● tipus de despesa: es seleccionarà d’una llista de despeses existent 
● document associat a la despesa 
● descripció 
● imports de la despesa amb el seu IVA 

 

 
 

La despesa permet adjuntar un document associat i aquest serà també descarregable. 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla. 
L’acció guardar permet guardar les dades introduïdes. 
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Inversions 
Les inversions seran les despeses amortitzables de l’empresa. La llista d’inversions ens mostra les 
inversions de l’empresa activa i l’exercici seleccionat.. Aquesta llista és cercable per proveïdor i per 
descripció de la inversió a través del cercador de la part superior de la pantalla i és ordenable per 
cada un dels camps que es mostren.  
 

 
 
El llistat també serà filtrable a través de la icona de filtres segons la data. 
 

 
 
 
Des de l’acció crear de la llista d’inversions o bé seleccionant una inversió de la llista, entrem en el 
formulari d’inversions per crear-ne una de nova o bé editar-ne una d’existent. 
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En crear una nova inversió caldrà informar la següent informació: 
 

● data de la factura 
● número de la factura 
● número d’entrada 
● proveïdor 
● tipus de despesa: es seleccionarà d’una llista de despeses existent 
● document associat a la despesa 
● descripció 
● percentatge d’amortització anual: s’informarà automàticament segons el tipus d’inversió 

seleccionat 
● imports de la despesa amb el seu IVA 

 

 
 

La inversió permet adjuntar un document associat i aquest serà també descarregable. 
 
Un cop informat l’import total de la inversió es calcularan automàticament els imports amortitzables 
per cada exercici fins a tenir el bé amortitzat completament. 
 

 



 
AparTot - Control de qualitat d’obra 

Manual d’usuari 

40 

 
 
L’acció tancar permet tancar la pantalla. 
L’acció guardar permet guardar les dades introduïdes.  
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Amortitzacions 
La llista d’amortitzacions ens mostra tots els imports amortitzables d’inversions de l’empresa activa i 
l’exercici seleccionat. Aquesta llista és cercable per proveïdor i per descripció de la inversió a través 
del cercador de la part superior de la pantalla i és ordenable per cada un dels camps que es mostren.  
 

 
 

En seleccionar una amortització s’obrirà el formulari per visualitzar la inversió.  
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Llistats comptables  
L’opció de llistats comptables del menú lateral permet treure la documentació relacionada amb la 
comptabilitat. Cada llistat comptable tindrà unes opcions configurables a l’hora de treure el llistat. 
 
L’acció guardar permet descarregar el document seleccionat. 
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Usuari 
El mòdul d’usuaris permet veure la informació de l’usuari que està loginat a l’aplicació, gestionar els 
subusuaris i seleccionar l’idioma en què vol veure l’aplicació. Aquesta opció només estarà activa per 
a usuaris colꞏlegiats. 
 
Les dades generals de l’usuari no seran modificables, ja que aquestes es gestionaran des del 
Colꞏlegi.  
 
La llista d’usuaris seran tots aquells usuaris creats des de l’usuari principal, és a dir, subusuaris. 
 
Es podrà escollir l’idioma de l’aplicació. 
 

 
 
L’acció crear de la llista d’usuaris permet crear usuaris nous. Tant si creem un usuari nou com si 
accedim a un usuari de la llista s’obrirà el formulari d’usuaris, on es podrà indicar el nom de l’usuari, 
el nom d’usuari per accedir a l’aplicació, la contrasenya per accedir a l’aplicació i l’opció d’activar i 
desactivar l’usuari. Quan un usuari no estigui actiu no podrà accedir a l’aplicació. 
 
Si entrem en un usuari de la llista, només serà permès modificar-ne el nom, la contrasenya i l’estat. 
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