Manual d’usuari (EAPS-MM)
Part 4. Gestió de la compra:
compra amb comanda (versió 4.0)

ÍNDEX
1 INTRODUCCIÓ .................................................................................................................................. 3
2 COMPRA AMB COMANDA ............................................................................................................... 4
2.1 Introducció ...................................................................................................................... 4
2.2 Compra menor amb comanda menor ............................................................................. 5
2.2.1 Procediment..................................................................................................... 6
2.2.2 Transaccions al SAP ....................................................................................... 12
2.3 Compra menor amb comanda excepcional................................................................... 36
2.3.1 Procediment................................................................................................... 37
2.3.2 Transaccions al SAP ....................................................................................... 38
2.4 Comanda menor derivada d’un acord d’homologació .................................................. 39
2.4.1 Transaccions al SAP ....................................................................................... 39
2.5 Compra no menor (contractació no menor) ................................................................. 45
2.5.1 Procediment................................................................................................... 45
2.5.2 Transaccions al SAP ....................................................................................... 50
3 FORMULARI DE COMANDA............................................................................................................ 51
3.1 Procés d’alliberament de comandes ............................................................................. 51
3.2 Registre d’execució (alliberament de comandes) ......................................................... 53
3.3 Enviament del formulari de comanda per correu electrònic ........................................ 56
3.4 Generació del formulari de comanda per impressió..................................................... 58
3.5 Emissió de missatges ..................................................................................................... 60
4 CREACIÓ DEL DOCUMENT PRESSUPOSTARI ASSOCIAT A LA COMANDA ....................................... 63
4.1 Introducció .................................................................................................................... 63
4.2 Procediment .................................................................................................................. 63
4.2.1 Crear la comanda i l’AD (directament o amb referència a la sol·licitud
de comanda) ........................................................................................................... 64
4.2.2 Crear la comanda amb acord d’homologació i després l’AD ......................... 65
4.3.3 Crear l’AD un cop tenim la comanda feta...................................................... 67
5 GESTIÓ D’ENTRADA DE MERCADERIES O SERVEIS (RECEPCIÓ D’ALBARANS) ............................... 68
5.1 Entrada de mercaderies contra una comanda .............................................................. 69
5.2 Anul·lació d’una entrada de mercaderies o serveis ...................................................... 71
5.3 Visualització d’un document d’entrada de mercaderies o d’anul·lació d’entrada
de mercaderies ................................................................................................................... 73
6 RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ ................................................................................................ 74
Part 4. Gestió de la compra: compra amb comanda
Manual d’usuari (EAPS-MM). Versió 4.0

2

1 INTRODUCCIÓ
S’entén per procediment de compra qualsevol procediment que representi per a la UB la recepció
d’una contraprestació, ja sigui la recepció d’un bé (per exemple, la compra de qualsevol material) o
la recepció d’un servei (per exemple, l’execució d’una obra de reparació o manteniment, la
impartició d’un curs o una conferència, un servei de consultoria o un viatge), que la UB hagi de
pagar.
Per tant, el concepte de compra és molt ampli, i per això la UB ha volgut establir diferents
processos amb l’objectiu de regular-los tots, a fi de garantir una bona gestió del compromís.
Partint del principi bàsic de què tot compromís de despesa ha de tenir el document pressupostari
corresponent, que garanteix la disponibilitat de crèdit suficient per fer front a aquest compromís de
despesa, s’han establert els procediments de compra següents:


Compra amb comanda:
 Comanda menor
 Comanda no menor
 Comanda excepcional
 Acord d’homologació



Compra sense comanda: totes aquelles despeses que, per ser executades, no
necessiten un document de comanda perquè ja disposen d’un formulari específic per
ser gestionades, com ara viatges, conferències, cursos, contractació de becaris, obres i
manteniment, tribunals de tesis doctorals, etc.



Compra interna: tots aquells compromisos de despesa entre dues unitats de la UB.

A continuació, es mostra un quadre amb el resum de les compres de la UB, i el circuit que cal seguir
en cada cas:
Circuits funcionals de la despesa
Capítol

Concepte

Tipologia de la comanda

C1

Remuneracions del personal:
 Nòmina
 Nòmina amb finançament afectat
 Retencions
 Postgraus
 Formació del PAS
 Retencions judicials (MUFACE)
 Sentències i indemnitzacions
 Pensions

N/A
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C2

Ajuts socials

Despeses corrents de béns i serveis






Compra menor: comanda menor
Compra menor: comanda
excepcional
Compra no menor: comanda no
menor
Fons de funcionament (bestretes de
caixa fixa)

C3

Despeses financeres

N/A

C4

Transferències corrents:
 Ajuts, beques i altres pagaments
especials

N/A

C6

Inversions reals



Compra de material inventariable:
comanda menor o no menor en
funció de l’import



Resta: comanda menor o no menor,
o bé excepcional, en funció de
l’import i del tipus de bé que es
compri

C7

Transferències de capital:
 Retorn de projecte

N/A

C8

Variació d’actius financers

N/A

C9

Variació de passius financers:
 Amortització de préstecs
 Devolució de bestretes de projectes
de recerca

N/A

2 COMPRA AMB COMANDA
2.1 Introducció
Les compres de béns i serveis es gestionen amb comandes fetes des del mòdul MM (compres) del
SAP. Tal com s’estableix en l’article 26 de les Bases d’execució del pressupost de 2011 (BEP 2011),
qualsevol compromís de despesa amb una tercera part l’objecte del qual sigui l’encàrrec i la
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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.
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 amb comanda 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. 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).
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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.
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.

2.2.1 Procediment
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
comanda prèvia és opcional i, per tant, el circuit és el mateix si la compra es fa directament amb la
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comanda menor.
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Compra amb comanda menor
Fora del sistema

Mòdul Compres (MM)

Necessitat de
compra

Mòdul C.
Financera (FI)

Mòdul C. Pressupost. (EAPS)

Sol·licitud de
comanda

Qualsevol usuari
amb accés SAP

Enviament petició
de comanda (mail,
fax…)

Donar alta
proveïdor

Existeix el
material?
(per mail)

Unitat de Comptabilitat

Existeix
proveïdor?

No

Qualsevol usuari sense accés SAP

Proposta alta
proveïdor

No

Si
Creació de
material

Gestor
administratiu

Sí

Crear la
comanda

Unitat de compres

Gestor
administratiu

Comanda
bloquejada
(automàticament)

Comptabilització
AD preliminar

Gestor
administratiu

Enviar comanda a
proveïdor
(Automàticament)

Aprovació AD

Enviar manualment
la comanda al
proveïdor

No

Responsable
del crèdit
Gestor
administratiu

No

No

Sí

Sí

Acceptació de
l’anul·lació

Existeix el mail del
proveïdor a la dada
mestre del proveïdor?

Gestor
administratiu

Vist i plau
OCI
Sí
Comanda
desbloquejada

Arribada del
material

Recepció
Factura
proveïdor

Recepció de
mercaderia
(comptabilització
albarà)

Sí

No

Gestor
administratiu

Registre Factura
(RF)

Gestor administratiu
o
Unitat Recepció
centralitzada factures

Arxiu de
factures

Dona d’alta
actiu fixe

Sí

Cal donar
d’alta un actiu
fixe?
No

Gestor
administratiu

Anul·lar
comanda?

Sí

Comanda en estat
Rebutjada “R”

Fi
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de
l’anul·lació

Gestor
administratiu

Elaboració
document
pressupostari “O”

Gestor
administratiu

No

Aprovació
“O”

Sí

Responsable
del crèdit

No

Vist i plau
OCI

Sí

Procés de
pagament
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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.
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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.
El gestor administratiu ha d’introduir un número d’AD a la comanda per tal d’alliberar-la. Es
poden donar dues situacions:


Que l’AD no existeixi. El gestor administratiu haurà de crear-lo i, un cop fet, introduir el
número d’AD en la comanda 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 existeixi. El sistema farà les mateixes comprovacions que en l’apartat anterior
i alliberarà la comanda si es compleixen tots, sempre i quan el document AD estigui
aprovat. Si aquest no està aprovat, la comanda romandrà bloquejada fins a la seva
aprovació..

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,
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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
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.).
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2.2.2 Transaccions al SAP
2.2.2.1 Sol·licitud de comanda
 Crear una sol·licitud de comanda

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres > Sol·licituds de comanda > Creació de sol·licitud de
comanda
Z59MM_ME51N

La sol·licitud de comanda és un document intern que reflecteix les necessitats de materials o
serveis. En general, conté la quantitat i data de lliurament del material que s’ha de subministrar o la
quantitat de la prestació de servei. Es pot usar 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.
No és necessari efectuar cap entrada en el camp Data de lliurament. El sistema determina la data
de lliurament d’acord amb la fórmula següent: (data de lliurament) = (data actual) + (termini de
lliurament previst per al material) + (temps de tractament del departament de compres).
Aquesta pantalla (igual que la de la transacció de creació de comandes, que es veurà més
endavant), està dividida en tres àmbits: capçalera, resum de posicions i detall de posició.
Aquests àmbits es poden obrir o tancar a voluntat de l’usuari mitjançant els botons que
figuren en el marge esquerre de la pantalla.
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Capçalera:

Resum de posicions:

CAMPS

EXPLICACIÓ

OBLIGATORIETAT

Classe de document

ZNDA. Circuit de despeses (descentralitzades i
independents per direcció)

Sí

Tipus d’imputació

Especifica les dades d’imputació de la posició.
Pot ser U per indicar el tipus d’imputació
desconeguda o C per indicar el
centre de cost requerit en la imputació de la
comanda

Sí
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CAMPS

EXPLICACIÓ

OBLIGATORIETAT

Sol·licitant

Indicador determinant del sol·licitant de la
mercaderia

No, es pot determinar
en els valors de
proposta de la
transacció si és sempre
el mateix

Material

Quantitat de material

Sí

Quantitat

Unitats sol·licitades

Sí

Data d’entrega

Determina la data per al proveïdor

No. Es calcula sola. Si
es fa manualment té
prioritat

Centre

Unitat organitzativa encarregada de la gestió
de compres (sempre és UB)

Sí, es determina en els
valors de proposta de
la transacció si és
sempre el mateix

Grup de compres

Clau del comprador per a la posició. Ve
determinat per Valors per defecte

Sí

Objecte d’imputació

No calen perquè la imputació sempre és U
(desconeguda)

No

Preu de valoració

Indica el preu aproximat. Per defecte apareix el Sí
preu mitjà variable del centre

Proveïdor desitjat

Si es coneix, es pot omplir

No

Detall de posició:
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En la posició cal indicar una Adreça de lliurament on volem rebre la comanda. Per defecte el
sistema introdueix l’adreça dels usuaris que en tenien una en el sistema antic. (En el punt on
s’explica la comanda s’analitzen punt per punt els camps de detall de posició.)
Una vegada finalitzada la sol·licitud, cal desar-la. Si cal omplir algun camp obligatori que ens
hàgim descuidat, el sistema mostra un missatge d’error. Si no hi ha errors, la sol·licitud de
comanda es desa correctament.
 Crear una sol·licitud de comanda de compra centralitzada

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres > Sol·licituds de comanda > Creació sol·l. comanda
centralitzada
Z59MM_ME51NCENT

La sol·licitud centralitzada serveix perquè les comandis es tractin de manera centralitzada des de la
unitat de Compres. El procés de creació és el mateix que la sol·licitud normal, però reben un
tractament diferent.
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 Modificar una sol·licitud de comanda

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres > Sol·licituds de comanda > Modificació de sol·licitud de
comanda
ME52N

Podrem modificar qualsevol camp de la sol·licitud sempre que la comanda encara no s’hagi creat;
altrament, no té cap sentit modificar-la.
Qualsevol canvi sobre la sol·licitud de comanda, després de crear una comanda que tingui com a
referència aquesta sol·licitud, no tindrà cap efecte, és a dir, no serà transferit a la comanda.
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 Visualitzar una sol·licitud de comanda

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres > Sol·licituds de comanda > Visualització de sol·licitud
de comanda
ME53N

 Crear una comanda menor
Les comandes menors són aquelles que no superaran els 18.000 euros (més IVA) per
subministraments o serveis i els 50.000 euros (més IVA) per obres.
Per crear una comanda menor heu de seleccionar la transacció corresponent del menú i fer-hi
doble clic, o bé escriure’n el codi en la barra de recerca i prémer
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Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres > Comandes > Creació de comanda menor
Z59MM_MEN

Es recomana que, quan s’accedeixi per primera vegada a la transacció de creació de comandes, es
configurin els paràmetres fixos d’usuari, semblant a la configuració de dades personals de
sol·licituds de comanda, que permeten omplir de manera automàtica determinats valors en
determinats camps cada vegada que s’accedeixi a la transacció.
Per fer això, cal clicar el botó
, de la pestanya Valors per defecte. A
diferència de la sol licitud de comanda, es poden tractar dades per defecte en la capçalera i la
posició. Així, definim els valors següents en la capçalera i la posició:
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Amb el botó
es poden afegir més camps necessaris, tant en la capçalera
com en la posició. S’obre la pantalla del bloc de dades visualitzades i ocultes. Per transferir els
camps que es vulguin incorporar d’un bloc de dades a l’altre, seleccioneu el camp en qüestió i
premeu el botó i Transferir.

En aquest exemple, s’incorpora el camp Número de necessitat en les posicions de la comanda de
compres.
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Aquesta és la pantalla principal de creació de comandes:

Aquesta pantalla, i la manera de crear la comanda, és la mateixa, independentment del tipus de
comanda que estiguem creant (comanda menor, comanda excepcional, etc.), amb algunes
particularitats concretes en funció del tipus de comanda.
Per això, explicarem el procés de creació d’una comanda menor (que serà la més habitual) i després
hi haurà un apartat especial per a la resta de tipus de comandes amb les seves especificitats.
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El procés de creació d’una comanda menor consta de tres passos:
1. Identificació de la comanda
2. Dades de capçalera
3. Dades de posició
La primera part és fixa, però les altres dues es poden obrir i amagar clicant damunt el quadre de
l’esquerra del text que identifica les parts.
A continuació analitzarem els camps principals que cal emplenar per crear una comanda menor.
1. Identificació de la comanda: número de comanda, proveïdor i data del document.

En la creació de la comanda, el número de comanda estarà en blanc. En la modificació, introduirem
el número desitjat de comanda que vulguem modificar.
En el camp corresponent al proveïdor introduirem el proveïdor desitjat o el buscarem per mitjà de
F4. Si fem la cerca ens apareixerà la pantalla següent.

La cerca de proveïdor es pot fer per camps diversos (nom, població, país, etc.). En detectar-lo i
prémer la tecla de retorn per introduir-lo, el sistema validarà que el proveïdor sigui correcte.
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La data s’agafa automàticament del sistema i es correspon amb la data de creació del document.
Aquesta dada és important per calcular la data de lliurament i buscar comandes als llistats.
2. Dades de capçalera: la capçalera consta de diverses pestanyes, que analitzarem
individualment.


Condicions

En aquesta pestanya es mostren les condicions que s’apliquen a tota la comanda, com
poden ser els impostos, descomptes, recàrrecs, preus, etc. En el camp Preu efectiu hi
haurà el preu net de tota la comanda, després d’aplicar-hi impostos, recàrrecs i
descomptes. Se’n mostra un exemple a continuació:



Textos (de capçalera)

Es mostra com a informació extra de la capçalera al formulari de la comanda. Hi podem
afegir qualsevol anotació extra que volem que arribi al proveïdor.
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Adreça (del proveïdor)

Mostra l’adreça del proveïdor. Si premem sobre el botó
veurem l’adreça electrònica on s’enviarà la comanda un cop alliberada.


, també

Comunicació

Aquests camps són informatius i no cal omplir-los, encara que poden ser útils per indicar
el nom o el telèfon de la persona de contacte amb el proveïdor.


Interlocutor

La funció d’interlocutor sempre va associada al proveïdor de la comanda.
En canvi, en el sistema s’han donat d’alta proveïdors de grup de comptes ZADR que no
tenen dades de societat, sinó que només guarden dades d’adreça de proveïdor. Això es
deu al fet que hi ha proveïdors amb més d’una adreça.
Si es vol indicar una adreça nova de comanda, a més de la donada d’alta al sistema per al
proveïdor, s’ha d’indicar en la pestanya Interlocutor l’AC i el número de codi del
proveïdor. Del rol AC s’extreu l’adreça del proveïdor que es mostra en el formulari de la
comanda i l’adreça electrònica a la qual s’envia el correu al proveïdor.
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Dades addicionals

Aquí hi ha el NIF del proveïdor.


Dades d’organització

En aquesta pestanya cal omplir el grup de compres corresponent. El grup de compres es
equivalent al centre gestor i el sistema, per defecte, omple el camp amb el valor que
correspongui a l’usuari del SAP. En cas que l’usuari tingui permís per usar diferents grups
de compres, podrà canviar-lo i escollir entre els grups de compra als quals tingui accés.


Estat

Hi podrem veure les unitats i els imports que s’han rebut o falten rebre de la comanda.
L’actualització de la informació sempre depèn que es facin les entrades de mercaderies
corresponents.
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Dades addicionals 2

En el camp Número d’expedient administratiu es guarda el lligam de la comanda amb
l’expedient, i en el camp Document pressupostari, hi ha el número de document
pressupostari AD associat a la comanda.
La comanda no s’allibera si el document AD, del tipus D8 (menor amb comanda), no està
comptabilitzat (és a dir, autoritzat pel responsable de crèdit pressupostari). Si l’AD que
s’introdueix ja existeix, la comanda no s’allibera si en el document AD no hi ha
disponibilitat per l’import de la comanda o si el proveïdor del document no és el mateix
que el de la comanda.
En aquest tipus de comanda (menor) el document AD no cal que existeixi abans de crearla, però fins que no s’ompli el camp amb un document AD comptabilitzat, la comanda no
s’envia al proveïdor (no s’allibera).
3. Dades de posició: en la taula següent es mostren totes les posicions o línies de la comanda. Hi
ha una línia per a cada material o article diferent que es vulgui comprar:
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Per veure el detall de cada posició ens podem moure mitjançant el desplegable del camp Posició.

A continuació analitzem les pestanyes que hi ha disponibles, que us apareixeran un cop hàgiu
introduït la informació corresponent en la taula principal.


Dades de material

En aquesta pestanya hi ha el camp per escriure la referència que el proveïdor assigna al
material que volem adquirir. És un camp obligatori i no es pot desar el document fins que
no s’hagi omplert en totes les posicions requerides. En cas que el proveïdor no tingui
referència per al material que estem demanant, podem posar-hi, per exemple, un guionet
(-).


Quantitats/Pesos

Podeu indicar el camp Pes net i la unitat de mesura kg. Aquests camps no són obligatoris,
però cal emplenar-los per a les comandes adreçades a proveïdores intracomunitaris per
poder fer la declaració d’intrastat. Es poden emplenar amb posterioritat, quan el material
ja s’ha rebut, ja que potser en el moment de fer la comanda no disposem d’aquesta
informació.

Part 4. Gestió de la compra: compra amb comanda
Manual d’usuari (EAPS-MM). Versió 4.0

26



Factura

En aquesta pestanya hi hem d’indicar l’indicador d’impost que s’aplica sobre el material
de la posició seleccionada.
Els únics indicadors d’impostos que cal utilitzar en les comandes són 0A (0 %), 0B (4 %), 0C
(8 %) i 0D (18 %).
En el moment de fer el document pressupostari O corresponent cal concretar el tipus
d’indicador exacte.


Condicions

En aquest apartat hi podem veure o afegir condicions relacionades amb el preu del
material concret que estem comprant en aquesta posició, ja siguin descomptes (Z%01 –
percentuals o Z€01 – absoluts) o bé ports.
També veurem el preu brut i el preu efectiu de la comanda després d’aplicar-hi impostos,
recàrrecs i descomptes.
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Imputació

En aquesta pestanya hi podrem veure el compte de major i el centre de cost on anirà
imputada la compra. Els camps s’emplenen per defecte amb la informació de que disposa
el sistema.


Textos

En aquesta pestanya hi podem afegir una descripció més llarga que la descripció breu que
hi ha en la taula de posicions.
Aquest text surt imprès en les posicions del formulari de comanda de compres, acotat als
primers 132 caràcters. Tot i que podeu escriure un text de llargada superior, en el
formulari de la comanda només apareixeran els primers 132 caràcters.
En cas que aquest text es deixi en blanc, al formulari hi apareixerà el text breu de la
posició, que surt ja definit per defecte en seleccionar el material.
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Adreça de lliurament

Aquesta és l’adreça d’entrega que es mostra en el formulari de comanda que s’envia al
proveïdor. Automàticament s’omple amb l’adreça que l’usuari SAP té per defecte definida
en el sistema, encara que si volem podem modificar-la. Aquesta adreça per defecte ve
determinada en la taula Z59_MM_TB_ADRC, on cada usuari té una adreça assignada.
Al formulari de la comanda apareix, com a adreça de lliurament, l’adreça que hi ha en la
primera posició.
Quan hàgim omplert totes les posicions i els detalls de la comanda, premem el botó Desar.
En cas que hi hagi algun error, el sistema ens mostra una pantalla com aquesta:

En aquest cas, haurem de prémer Tractar per veure els errors que s’han produït i accedirem a una
pantalla com la següent:
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Quan s’hagin corregit tots els errors tornarem a prémer Desar i el sistema ens mostrarà un
missatge que ens indicarà que s’ha creat al comanda i quin número li ha assignat.
 Modificar i visualitzar comandes
Només es poden modificar les comandes de compres que ja estiguin enregistrades i que no hagin
tingut entrada de mercaderies. En cas contrari, no es poden modificar.
Per modificar una comanda, heu de seleccionar la transacció corresponent del menú i fer-hi doble
clic, o bé escriure’n el codi en la barra de recerca i prémer

Menú d’usuari
Codi de transacció

o la tecla de retorn.

Gestió de compres i materials > Gestió de compres > Comandes
> Modificació de comanda
ME22N
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Per defecte sempre apareix el número de l’última comanda tractada per l’usuari.
Per seleccionar una altra comanda es prem la icona
i s’introdueix el número de comanda
buscada (també es pot trobar buscant mitjançant el Match code).

Un cop seleccionada la comanda, podrem modificar les dades permeses (els camps que es poden
modificar no apareixen en gris). Un cop fetes les modificacions, heu de validar que les dades són
correctes prement

i, si no hi ha cap missatge d’error, podeu desar la comanda prement

.

Per visualitzar una comanda heu de seleccionar la transacció corresponent del menú i fer-hi doble
clic, o bé escriure¡n el codi en la barra de recerca i prémer
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Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres i materials > Gestió de compres > Comandes
> Visualització de comanda
ME23N

Podeu visualitzar qualsevol comanda enregistrada. El procés de visualització és similar al de la
modificació.
Amb la icona
s’estigui.

es passa al mode de visualització o al de modificació, segons el mode en el qual

 Crear una comanda a partir d’un model ja existent
Les comandes de compra es poden crear introduint totes les dades necessàries des de zero, o bé,
per agilitzar el procés en cas de compres de béns o serveis recurrents, compres similars o el
tractament de peticions del personal del departament a través de sol·licituds de comandes,
utilitzant un model ja existent.
En aquest cas, es pot utilitzar la icona
comanda tenint en compte el document seleccionat.
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En aquesta pantalla, premem la icona
per seleccionar el tipus de document que volem prendre
com a referència. Les opcions que es poden utilitzar apareixen en quadres vermells. Mitjançant
criteris de selecció, es filtren les comandes segons les condicions indicades per l’usuari i les
comandes resultants es poden prendre com a referència.
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En la finestra de l’esquerra hi apareixen les comandes que podem prendre com a referència. Per
fer-ho, només cal que les arrosseguem fins a la cistella o que hi fem doble clic a sobre.

Un cop seleccionada, podem canviar o visualitzar les dades corresponents. En la pantalla de resum
es poden fer els canvis necessaris:




Afegir posicions noves: directament des de la pantalla de resum.
Modificar posicions: en el detall de la posició.
Esborrar posicions: primer seleccionar-les i després prémer la icona
corresponent.

Finalment, cal desar les modificacions de la comanda.
 Annexar altres documents a la comanda
En ocasions es pot considerar necessari afegir altres documents (imatges, esquemes, etc.) que
complementin la comanda i que sigui necessari enviar al proveïdor juntament amb el formulari
corresponent. Podem adjuntar tants documents com límit de capacitat tingui el servidor de correu
de la UB, sempre que la comanda estigui en estat Pendent d’aprovació.
Per fer-ho, hem d’escollir la transacció de modificació de comanda (ME22N) i adjuntar
documents prement el botó Serveis per a objecte de la part superior esquerra de la
pantalla.
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Us apareixerà la pantalleta següent:

Haureu de prémer el botó Crear:

I us apareixerà un desplegable en el qual haureu de seleccionar Crear annex:

Es mostrarà una finestra com aquesta des d’on podreu
seleccionar el document que voleu annexar:
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Un cop seleccionat el fitxer, premeu Obrir i es tancarà aquesta finestra i tornareu a la pantalla de la
comanda. Al peu hi veureu un missatge com aquest:

Llavors podreu tancar la pantalla on hi havia el botó Crear (annex) i després prémer el botó Desar
de la comanda per finalitzar.

2.3 Compra menor 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.
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2.3.1 Procediment
Compra menor amb comanda Excepcional
Fora del sistema

Mòdul Compres (MM)

Mòdul Compt.
Financera (FI)

Mòdul Compt. Pressupostària (EAPS)

Necessitat de
comanda

Creació
Comanda:
Comanda
alliberada

Enviament petició
de comanda (mail,
fax…)

Gestor
administratiu
Qualsevol usuari sense accés SAP

Recepció de
mercaderia
(opcional)

Existeix el mail del
proveïdor a la dada
mestre del
proveïdor?
Sí

Recepció
Factura
proveïdor

No

Enviar comanda a
proveïdor
(Automàticament)

Enviar
manualment
la comanda
al proveïdor
Gestor
administratiu

Gestor administratiu
o
Unitat Recepció
centralitzada factures

Registre Factura
(RF)

Elaboració
document
pressupostari “O”

Arxiu de
factures

Gestor
administratiu

Anul·lar
comanda?

Acceptació
de
l’anul·lació

Sí

Comanda en estat
Rebutjada “R”

Gestor
administratiu

No

Aprovació
“O”

Sí

Responsable
del crèdit

Vist i plau
OCI

Sí
Fi

No

Procés de
pagament

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.
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 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 –
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.) .

2.3.2 Transaccions al SAP
 Crear una comanda excepcional
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Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres > Comandes > Creació de comanda excepcional
Z59MM_EXC

Per crear una comanda excepcional, heu de seleccionar la transacció corresponent del menú, i ferhi doble clic, o escriure’n el codi en la barra de recerca, i pressionar o la tecla de retorn.
El procés de creació de la comanda excepcional és idèntic al de la comanda menor, però se’n
diferencia principalment per l’absència del document pressupostari associat. De fet, la pestanya
Dades addicionals 2 no apareix en la capçalera de la comanda.

No és necessari disposar d’un document pressupostari AD o D per enviar una
comanda al proveïdor. El document pressupostari s’ha de fer en el moment de
comptabilitzar la factura (ADO).

Gr.Articles Comanda
Excepcional.xlsx

2.4 Comanda menor derivada d’un acord d’homologació
2.4.1 Transaccions al SAP
 Crear una comanda menor derivada d’un acord d’homologació
Aquest tipus de comanda s’utilitza per a aquelles compres de materials homologats, tal com
s’estableix a les Bases d’execució del pressupost de 2011. La unitat de Compres crea una comanda
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oberta per a tots aquells materials o productes pels quals existeixi un acord d’homologació, en la
qual es recullen els preus establerts per a cada producte homologat amb cadascun dels proveïdors
homologats.
L’usuari podrà consultar si un determinat material té un acord d’homologació. En cas afirmatiu, ha
d’utilitzar aquest tipus de comanda per fer-ne la compra.
Per crear una comanda derivada d’un acord d’homologació, heu de seleccionar la transacció
corresponent del menú i fer-hi doble clic, o bé escriure’n el codi en la barra de recerca i prémer
o la tecla de retorn.

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres i materials > Comandes > Comanda derivada
d’homologats
ME25
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Amb aquesta transacció podrem crear comandes per a materials homologats sense conèixer el codi
de proveïdor. Com a norma general, però, només serveix per a comandes del tipus ZMEN.

Heu d’omplir les posicions que voleu comprar al mateix proveïdor sempre que tingueu clar que són
materials amb acord d’homologació. Si s’introdueix un material sense acord d’homologació, només
podreu adquirir-lo si hi ha registres informatius registrats; altrament, no serà possible crear una
comanda per a aquest material des d’aquesta transacció.
Un cop omplerta la posició, premeu la tecla de retorn per accedir a la pantalla següent:
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Heu d’introduir-hi un preu de valoració aproximat al de compra si el camp està en blanc i, si no en
sabeu el preu de compra, poseu-hi un 1.
Després premeu la tecla de retorn per entrar a la pantalla següent, que us informarà del compte de
majoral i el centre de cost on s’imputarà la compra:

Només heu de prémer la tecla de retorn per tornar a la pantalla inicial, des d’on podreu fer doble
clic en la posició i prémer el botó

.

Si només hi ha un acord d’homologació per a aquest material (un únic proveïdor), el sistema
assigna a la comanda el proveïdor corresponent i cal prémer el botó de generació de
comanda per crear-la.
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Si no hi ha acord d’homologació, però hi ha registres informatius, veurem una pantalla amb les
diferents opcions de proveïdor i preu que consten al sistema. Quan fem doble clic en un dels
registres, es cursarà la comanda seguint les condicions corresponents.

Per poder prémer el botó Generar comanda, cal tenir abans seleccionades les posicions per a les
quals voleu crear una comanda. Llavors accedireu a la pantalla de creació de comanda habitual, en
què haureu d’emplenar les dades obligatòries pendents i enregistrar-la.
 Visualitzar un acord d’homologació

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres > Comandes obertes > Visualització
ME33K
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Si escriviu el número d’acord homologació en aquesta pantalla i premeu la tecla de retorn, podreu
visualitzar les posicions i els detalls corresponents, les dades de capçalera o les condicions.
Aquesta transacció funciona de la mateixa manera que la de modificar ME32K, però tots els camps
estan tancats i no es poden esmenar.

Part 4. Gestió de la compra: compra amb comanda
Manual d’usuari (EAPS-MM). Versió 4.0

44

2.5 Compra no menor (contractació no menor)
2.5.1 Procediment
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:
Contractes d’Obres, Subministraments o Serveis

SAP
SAP

Procés General

Autorització del crèdit

Disposició del crèdit

UnitatCentral
Centralde
deContractació
Contractació
Unitat

Modificació del
contracte

Obertura d’Expedient

Preparació

Licitació

Adjudicació

Pròrroga del
contracte

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

Part 4. Gestió de la compra: compra amb comanda
Manual d’usuari (EAPS-MM). Versió 4.0

46

Compra amb comanda no menor
Fora del sistema

Mòdul Compres (MM)

Mòdul C.
Financera (FI)

Mòdul C. Pressupost. (EAPS)

Incoació d’expedient

Necessitat de
compra

Creació d’una A.
Adjuntar certificació
de crèdit i proposta
d’iniciació

Trucar a l’unitat de
contractació i
demanar el núm.
d’expedient

Gestor
administratiu

Gestor
Administratiu

Copia
Aprovació A

No

Certificat de crèdit
Sí
No

Responsable
del crèdit

Acceptació
de
l’anul·lació

Gestor
Administratiu

Vist i plau
OCI

Gestor
administratiu

Enviar certificat de
crèdit original a la
Unitat de
contractació

Fi de la
Fase

Fi

Donar alta
proveïdor

Unitat de Comptabilitat

Enviar contracte
signat a la unitat
promotora

Existeix
proveïdor?

No

Proposta alta
proveïdor

No
Gestor
administratiu

Sí

Ressolució i Adjudicació

Unitat de Contractació

Crear D
(Adjuntar còpia del
contracte, opcional)

Enviar
manualment
la comanda
al proveïdor

Enviar comanda a
proveïdor
(Automàticament)

Si existeix
comanda, cal
anul·lar-la?

Gestor
administratiu

Sí

No

Acceptació
de
l’anul·lació

Gestor
administratiu

Aprovació D

No

Sí

Existeix el mail
del proveïdor a
la dada mestre
del proveïdor?

Comanda en estat
Rebutjada “R”

Responsable
del crèdit

Gestor
administratiu

Sí

No

Creació
de
material
Fi

Unitat de compres

No

Vist i plau
OCI

Existeix el
material?
Crear
Comanda

Sí
Es necessaria
la comanda?
Gestor
administratiu

Arribada
del
material

Sí

Fi

Sí

No

Recepció de
mercaderia
(comptabilització
albarà)
Gestor
administratiu

Recepció
Factura
proveïdor
Gestor administratiu
o
Unitat Recepció
centralitzada factures

Registre Factura
(RF)

Pagament

Arxiu de
factures

Creació formulari de
certificació de recepció
de material

Elaboració document
pressupostari “O” (adjuntar
formulari de certificació de
recepció de material,
opcional)

Copia en PDF

Gestor
administratiu

Enviar formulari
original de
certificació de
recepció de
material a la Unitat
de contractació
Gestor
Administratiu

Devolució factura
a proveïdor per a
la seva correcció
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Acceptació
de
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No
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Aprovació
“O”

Sí

Responsable
del crèdit

No

Vist i plau
OCI
Sí

Procés de
pagament
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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.
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2.5.2 Transaccions al SAP
 Crear una comanda no menor
Les comandes no menors (amb contracte previ) són aquelles comandes associades a un
procediment de contractació no menor (negociat sense publicitat, negociat amb publicitat, etc.),
independentment de l’import que tinguin.
El seu nom en SAP és ZNME Comanda no menor
La creació d’una comanda no menor es farà a partir de la transacció següent:

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres i materials > Comandes > Creació de comanda no
menor (amb contracte previ)
Z59MM_NME

Per crear una comanda no menor heu de seleccionar la transacció corresponent del menú, i fer-hi
doble clic, o escriure’n el codi en la barra de recerca, i pressionar o la tecla de retorn.
El procés de creació de comandes ZNME és el mateix que el de creació de comandes menors ZMEN,
amb la diferència principal que el camp Document pressupostari és obligatori, és a dir, només es
pot crear una comanda ZNME si omplim aquest camp; altrament, el sistema es mostra un error
d’aquest tipus:
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El document pressupostari és un document D, del tipus D9 (no menor amb comanda), i per norma
general s’ha de crear i aprovar sempre abans de la comanda. Així, quan s’enregistra la comanda
amb el document pressupostari comptabilitzat i amb import suficient per pagar-la, la comanda
queda alliberada automàticament. En cas que el document encara no estigui comptabilitzat o no
tingui import suficient, la comanda es crearà en estat Pendent d’alliberar i així es quedarà fins que
s’introdueixi el document pressupostari adequat. Evidentment, el proveïdor del document D i de la
comanda ha de coincidir, sinó el sistema genera un error.

3 FORMULARI DE COMANDA
El formulari de comanda estarà disponible un cop la comanda ha estat alliberada (el document
pressupostari associat AD o D ha estat aprovat pel responsable de crèdit corresponent).
Aquest formulari s’envia automàticament per correu electrònic al proveïdor (si l’adreça electrònica
consta en el seu perfil) i també es pot imprimir.

3.1 Procés d’alliberament de comandes
L’alliberament de les comandes es fa automàticament quan s’enregistren amb un document
pressupostari associat ja comptabilitzat o quan s’aprovi el document pressupostari que tenen en la
capçalera les comandes pendents d’alliberar.
Un cop creada una comanda, ja sigui ZMEN (menor) o ZNME (contracte previ), en prémer
Desar, la comanda pot ser alliberada correctament i enviada al proveïdor o pot quedar-se en
estat de pendent.
Per veure en quin estat es troba una comanda, haureu de visualitzar la comanda (amb la transacció
ME23N) i veureu que apareix una pestanya nova en la capçalera, anomenada Estratègia
d’alliberament:
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Podeu veure l’estat de la comanda en el camp Ind. alliberament. Els diferents estats són:
P
A
R

Pendent
Alliberat i aprovat
Rebutjat

Quan es rebutgi una comanda, constarà l’estat de Rebutjat:

I, quan la comanda sigui alliberada, és a dir, aprovada i enviada al proveïdor, ho veurem així:

L’alliberament de les comandes es fa des de dos punts diferents:
1. Validació des de la comanda. El detonant de la validació és l’assignació en la capçalera del
document pressupostari corresponent, a partir d’una sèrie de verificacions:


Que el document pressupostari sigui del tipus D8 – ZMEN o D9 – ZNME.



Que el document estigui comptabilitzat. Si està rebutjat, s’assigna a la comanda
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l’estat Rebutjat.


Que el proveïdor de la comanda sigui el mateix que el proveïdor del document
pressupostari.



Que l’import de la comanda en qüestió, més els imports d’altres comandes
alliberades o no però associades al mateix document pressupostari, no superi l’import
total del document pressupostari associat.



Que la comanda tingui en la posició, l’identificador d’impost igual a 0A, 0B, 0C o 0D.

2. Validació a partir de l’aprovació del document pressupostari. Un altre origen del procés de
validació i alliberament de les comandes és l’autorització dels documents pressupostaris de
classe D8 i D9:


El document ha de tenir la classe apropiada, D8 – ZMEN o D9 – ZNME.



El proveïdor de la comanda ha de ser igual igual al proveïdor del document
pressupostari.



S’aniran alliberant les comandes (l’identificador d’alliberament és A) si l’import de
les comandes associades no supera l’import total reservat del document
pressupostari comptabilitzat.



Es rebutgen les comandes associades si s’anul·la el document pressupostari durant
la tramitació (l’identificador d’alliberament és R). Si després es canvia el document
pressupostari de la comanda rebutjada per un altre document pendent de
comptabilitzar, la comanda queda com a Pendent d’aprovació i, si se substitueix per
un document comptabilitzat, la comanda queda com a Alliberada i aprovada.



La comanda ha de tenir posicions amb identificador d’impost igual a 0A, 0B, 0C o
0D.

3.2 Registre d’execució (alliberament de comandes)
Disposeu de la transacció específica següent al SAP que permet visualitzar l’estat d’alliberament
d’una comanda:
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Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres i materials > Alliberació > Entrada de
mercaderia
Z59_MM_TR_CONSOLA

En aquesta consola es registra el resultat del procés d’alliberament de les comandes, tant des de la
mateixa comanda, com des del document pressupostari.
El resultat no satisfactori en l’alliberament de qualsevol comanda ha de ser tractat manualment per
algun gestor o tècnic, amb la consulta prèvia del registre d’execució.
A continuació us detallem un exemple dels criteris de selecció de la situació d’alliberament dels
documents de compres. S’hi ha d’indicar el grup de compres com a paràmetre de filtre dels
resultats que es volen analitzar.

El registre permet indicar criteris de selecció que delimitin la cerca de la situació d’alliberament de
les comandes de compra. Entre els més importants hi ha el número del document pressupostari, el
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número de la comanda, el grup de compres, la data de la darrera modificació i l’usuari que ha fet la
modificació. És una eina que mostra el resultat del procés d’alliberament de les comandes de
compres i indica, segons el codi d’execució, l’acció correctiva que s’ha d’executar per a
l’execució correcta del procés d’aprovisionament.
Per exemple, quan el codi d’execució sigui 01 (Comanda alliberada, sense adreça electrònica del
proveïdor), l’usuari creador de la comanda ha d’imprimir i enviar el formulari de comanda per fax o
qualsevol altre mètode alternatiu al proveïdor, ja que aquest no disposa d’adreça electrònica. Per
fer-ho, ha de recórrer a la transacció ME9F, indicar el número de la comanda i seleccionar la classe
de missatge ZNE1.
La pantalla següent mostra un exemple de registre:

Els diferents codis d’execució són el següents:
00

Comanda alliberada, verifiqueu que el proveïdor ha rebut la sol licitud

01

Comanda alliberada, sense adreça electrònica del proveïdor

02

Comanda no alliberada, falta la disponibilitat pressupostària en el document de
referència

03

Comanda no alliberada, document pressupostari rebutjat

04

Comanda no alliberada, document pressupostari pendent d’aprovar

05

Comanda no alliberada, error d’alliberació

99

Comanda creada sense document pressupostari

El registre d’execució comporta una sèrie d’accions que han de ser realitzades per garantir la
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continuïtat del procés d’aprovisionament, ja que d’això depèn que el proveïdor rebi la petició
corresponent.

3.3 Enviament del formulari de comanda per correu electrònic
L’enviament del formulari de comanda per correu electrònic és immediat i automàtic quan la
comanda queda alliberada.
Per comprovar si la comanda ha estat enviada al proveïdor per correu electrònic, hem de prémer el
botó
i ens apareixerà la pantalla següent:

La icona
associada a la classe de missatge ZNE1 indica que encara no s’ha imprès el formulari
de comanda (en format PDF).
La icona
associada a la classe de missatge ZNE2 indica que encara no s’ha enviat el formulari
per correu electrònic.
Si es vol imprimir el formulari de compres per enviar-lo per fax, es fa TRX ME22N des de la
comanda i se selecciona la línia de la classe de missatge ZNE1.
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Es prem el botó
i s’accedeix al detall del processament de missatges. En el
desplegable cal indicar-hi l’opció 4 Enviar immediatament.

Premeu el botó

i deseu

.

A continuació us apareixerà una finestra minimitzada a la barra inferior del Windows.
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Si torneu a entrar en els missatges de la comanda, veureu el semàfor en verd.

3.4 Generació del formulari de comanda per impressió
Premeu el botó

i es mostrarà la finestra emergent següent:

Seleccioneu la classe de missatge ZNE1 (formulari per impressió) i premeu el botó
Si voleu visualitzar el formulari de comanda premeu
apareixerà una vista prèvia similar a aquesta:
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3.5 Emissió de missatges

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres i materials > Sortida > Emissió de missatges:
comandes
ME9F
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En la pantalla de selecció s’hi indica:


Número de ka comanda



Aplicació (valor EF)



Classe de missatge (en cas d’imprimir comandes, indiqueu el valor ZNE1)



Estat de processament. Possibles valors:
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Marquem la bandera de la classe de missatge que volem enviar i premem el botó
.
Després d’imprimir el missatge, al costat del tipus de missatge (ZNE1) hi ha el signe
confirma que el missatge s’ha imprès.

, que ens

Per saber si s’ha enviat el correu, premeu l’opció Missatges de la visualització de la comanda:

En la pantalla següent, on apareixen els missatges de la comanda i l’estat en què estan, el verd
indica que s’han tractat correctament; el vermell, si el tractament ha estat erroni, i el groc, si
encara no s’han tractat.
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4 CREACIÓ DEL DOCUMENT PRESSUPOSTARI ASSOCIAT A LA COMANDA
4.1 Introducció
A fi que una comanda quedi alliberada és necessari que tingui associat el document pressupostari
(AD o D) corresponent. Aquest document pressupostari pot ja existir abans de crear la comanda, o
bé es pot generar simultàniament.
Per facilitar l’elaboració d’aquest document pressupostari, s’ha creat una transacció específica del
SAP amb els objectius següents:


Transferir dades des de la comanda de compres cap al document pressupostari, per
evitar haver d’introduir dades que ja consten al sistema.



Actualitzar de manera automàtica la comanda amb el número d’AD creat.

4.2 Procediment
Per accedir a aquesta funcionalitat heu de seleccionar la transacció corresponent del menú i fer-hi
doble clic, o bé escriure’n el codi en la barra de recerca i prémer
Menú d’usuari
Codi de transacció

o la tecla de retorn.

Gestió de compres i materials > Gestió de compres > Comandes >
Creació de comanda integrada amb EAPS
Z59_MM_CREA_D_COM

Per començar el procés tenim tres opcions:
1. Crear la comanda (directament o amb referència a la sol·licitud de comanda, i després el
document pressupostari AD corresponent, del tipus D8).
2. Crear la comanda amb acord d’homologació i després el document pressupostari AD.
3. Crear el document pressupostari AD (de tipus D8), un cop ja tenim la comanda feta.
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Recordem que fins que l’AD no estigui comptabilitzada (aprovada pel responsable de crèdit), la
comanda no s’allibera i no és possible enregistrar factures amb referència a aquesta comanda.
Vegem el funcionament de cadascuna de les tres opcions apuntades anteriorment.

4.2.1 Crear la comanda i l’AD (directament o amb referència a la sol·licitud de comanda)
Executeu la transacció Z59_MM_CREA_D_COM – Creació de comanda integrada amb EAPS, que
s’ha creat expressament i us apareixerà la pantalla següent:

Si marquem la primera opció Crear la comanda i l’AD (directament o amb referència a la sol·licitud
de comanda) i executem

, arribem a la transacció de la comanda.

A partir d’aquí, creem la comanda tal com s’ha explicat en l’apartat «Crear una comanda menor»
d’aquest manual.
Un cop creada la comanda, premeu Desar i veureu un missatge que indica que tant la comanda
com el número corresponent s’han creat.
Una vegada desada la comanda, el sistema ens porta directament a la transacció de creació del
document pressupostari AD (D8), perquè així es pugui alliberar.
Per crear l’AD corresponent, cal obrir la pantalla de creació d’un document pressupostari AD (tipus
D8), en la qual s’hi ha d’arrossegar les dades següents:


Centre gestor



Import de la comanda



Creditor de la comanda
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En aquest punt, només cal omplir les dades de la partida que manquen (posició pressupostària,
fons i projecte) i l’any en què volem fer el càrrec al pressupost, i ja es pot generar el document
prement el botó

.

Un cop fet això, accediu a la comanda i aneu a la pestanya Dades addicionals 2. Veureu que la
informació s’ha actualitzat automàticament i hi consta el número d’AD que acabem de generar.

La comanda, però, encara no està alliberada, perquè el document AD no està comptabilitzat
(pendent d’aprovació pel responsable de crèdit pressupostari). Cal fer la tramitació de l’expedient
de l’AD per tal que s’alliberi la comanda de manera automàtica.

4.2.2 Crear la comanda amb acord d’homologació i després l’AD
Executeu la transacció Z59_MM_CREA_D_COM – Creació de comanda integrat amb EAPS, que s’ha
creat expressament i us apareixerà la pantalla següent:
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Marqueu la segona opció Comanda amb acord d’homologació i AD, indiqueu el grup de compres a
què pertanyeu i executeu
. Veureu que el sistema us porta a la transacció de creació de
comanda amb acord d’homologació.
A partir d’aquí, creem la comanda tal com s’ha explicat en l’apartat «Crear una comanda menor
derivada d’un acord d’homologació» d’aquest manual.
Un cop creada la comanda, premeu Desar i veureu un missatge que indica que tant la comanda
com el número corresponent s’han creat.
Una vegada desada la comanda, el sistema ens porta directament a la transacció de creació del
document pressupostari AD (D8), perquè així es pugui alliberar.
Per crear l’AD corresponent, cal obrir la pantalla de creació d’un document pressupostari AD (tipus
D8), en la qual s’hi ha d’arrossegar les dades següents:


Centre gestor



Import de la comanda



Creditor de la comanda

En aquest punt, només cal omplir les dades de la partida que manquen (posició pressupostària,
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fons i projecte) i l’any en què volem fer el càrrec al pressupost, i ja es pot generar el document
prement el botó

.

Un cop fet això, accediu a la comanda i aneu a la pestanya Dades addicionals 2. Veureu que la
informació s’ha actualitzat automàticament i hi consta el número d’AD que acabem de generar.

La comanda, però, encara no està alliberada, perquè el document AD no està comptabilitzat
(pendent d’aprovació pel responsable de crèdit pressupostari). Cal fer la tramitació de l’expedient
de l’AD per tal que s’alliberi la comanda de manera automàtica.
Si tenim una comanda amb acord d’homologació amb diverses línies i creem diferents comandes,
aquesta transacció només crearà automàticament l’AD de la darrera comanda. Per crear els AD de
la resta de comandes, cal executar la transacció amb l’opció 3.

4.3.3 Crear l’AD un cop tenim la comanda feta
Executeu la transacció Z59_MM_CREA_D_COM – Creació de comanda integrat amb EAPS, que s’ha
creat expressament i us apareixerà la pantalla següent:
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Marqueu la tercera opció Crear AD i informeu del número de comanda a la qual voleu associari el
document pressupostari que voleu crear. Executeu

.

Veureu que el sistema us porta a la transacció de creació del document pressupostari AD:

Arrossegueu les dades següents que hi ha a la comanda:


Centre gestor



Import de la comanda



Creditor de la comanda

En aquest punt, només cal omplir les dades de la partida que manquen (posició pressupostària,
fons i projecte) i l’any en què volem fer el càrrec al pressupost, i ja es pot generar el document
prement el botó

.

Un cop fet això, accediu a la comanda i aneu a la pestanya Dades addicionals 2. Veureu que la
informació s’ha actualitzat automàticament i hi consta el número d’AD que acabem de generar.

5 GESTIÓ D’ENTRADA DE MERCADERIES O SERVEIS (RECEPCIÓ D’ALBARANS)

Part 4. Gestió de la compra: compra amb comanda
Manual d’usuari (EAPS-MM). Versió 4.0

68

5.1 Entrada de mercaderies contra una comanda
Per registrar l’entrada de mercaderies contra una comanda alliberada, heu de seleccionar la
transacció corresponent del menú i fer-hi doble clic, o bé escriure’n el codi en la barra de recerca i
prémer

o la tecla de retorn.

Menú d’usuari
Codi de transacció

Gestió de compres i materials > Entrada de mercaderia o servei
> Entrada de mercaderia
MIGO

A continuació us apareixerà la pantalla següent:

Introduïu el número de comanda i premeu

o la tecla de retorn.

El sistema fa aparèixer en la pantalla totes les posicions de la comanda per a les quals s’espera una
entrada de mercaderies. També proposa la quantitat d’entrada de mercaderies, que és la diferència
entre la quantitat demanada i la quantitat que ja ha estat rebuda. L’usuari pot modificar aquesta
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quantitat en funció del que hagi de rebre.

Si s’introdueix un número de comanda nou i es torna a prémer retorn, s’afegeix la comanda nova a
les posicions ja existents.
Seleccioneu les posicions de la comanda per a les quals voleu fer l’entrada de mercaderies marcant
la casella de verificació Sí.

.

Podeu fer una verificació
abans de desar els canvis, i el sistema mostrarà tots els
missatges d’error o advertiments que puguin donar-se per dades incorrectes o incompletes.
Un cop solucionats els errors, si n’hi hagués, el document pot comptabilitzar-se. Per fer-ho cal
prémer el botó de desar corresponent
el número de document creat.
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Per a cada recepció de mercaderies es crea un document de material.

5.2 Anul·lació d’una entrada de mercaderies o serveis
En ocasions és necessari anul·lar una entrada de mercaderies errònia, com ara una devolució d’una
mercaderia que ja ha estat rebuda.
En fer una anul·lació d’una entrada de mercaderia o servei, s’ha de fer referència al document de
material corresponent (el document amb què s’ha fet prèviament una recepció de material). El
sistema duu a terme certes comprovacions, per exemple, que la quantitat retornada no superi la
lliurada, actualitza l’historial de la comanda i cancel·la altres actualitzacions fetes durant l’entrada
de mercaderies.
El camí d’accés per fer una anulació d’una entrada de mercaderia o servei és el mateix que el d’una
entrada de mercaderies per comanda:

Menú d’usuari
Codi de transacció

Entrada de mercaderia o servei > Entrada de mercaderia
MIGO

En el camp Llista situat a la part superior esquerra de la pantalla, cal especificar-hi que es tracta
d’una anul·lació:
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Introduïu el número del document material al qual es fa referència i premeu retorn. Després
apareixerà la llista de posicions del document de material en qüestió.

L’usuari pot verificar el document, marcant les caselles Sí que es volen anul·lar i prement Verificar.
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El sistema informarà dels missatges d’error o d’advertiment si falten dades o aquestes són
incorrectes. Aquest missatge de verificació d’error apareix a la part inferior de la pantalla i és
d’aquest tipus:

Per comptabilitzar el document, premeu el botó

o el botó

.

Com a resultat de la devolució de mercaderies, es crea un document de material i també
s’actualitza la comanda. El sistema us envia un missatge similar al següent:

5.3 Visualització d’un document d’entrada de mercaderies o d’anul·lació d’entrada
de mercaderies
Per visualitzar un document de material, és a dir, un document d’una entrada de mercaderia o
servei o d’anul·lació d’una entrada de mercaderia o servei, s’ha de fer referència al document de
material corresponent.
El camí d’accés és el mateix que el d’una entrada de mercaderies per comanda.
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Menú d’usuari
Codi de transacció

Entrada de mercaderia o servei > Entrada de mercaderia
MIGO

En el camp Llista situat a la part superior esquerra de la pantalla, cal especificar-hi que es vol
Visualitzar el document:

Premeu retorn per veure les quantitats de cada posició de la comanda corresponent de les quals
s’ha fet una entrada de mercaderies.
En cas de visualitzar una anul·lació, veureu les quantitats de les quals s’ha anul·lat l’entrada de
mercaderies.

6 RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ
Un cop el proveïdor hagi subministrat el material o servei sol·licitat amb comanda, ha d’enviar la
factura justificativa corresponent., la qual s’ha de comptabilitzar mitjançant el document
pressupostari corresponent (reconeixement d’obligació).
Vegeu l’aparat sobre el reconeixement de l’obligació (fase O) del manual EAPS-MM de gestió de la
Despesa Part 2. Fases de la despesa: operacions pressupostàries.

Part 4. Gestió de la compra: compra amb comanda
Manual d’usuari (EAPS-MM). Versió 4.0

74

