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1 PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT 

 
Sessió 15. Facturació a clients, gestió descentralitzada 
 

TEMPS OBJECTIUS I CONTIGUTS ACTIVITATS 

 10 min Dubtes de la sessió anterior 

Què explicarem avui?  

Preparar en grups els punts febles 
de cada gran tema. Aquest punt 
es treballarà la darrera hora de 
classe 

Exposició oral 

10 min Explicació introductòria sobre el 
procediment de facturació a 
clients 

Exposició oral 

 

15 min Donar d’alta un deutor i 
modificar-lo  

Exposició oral 

Exercicis pràctics (amb pantalla)  

25 min Sol·licitud de factura  

 Crear  

 Visualitzar  

 Modificar  

 Esborrar 

 Imprimir  

Exposició oral 

Exercicis pràctics (amb pantalla) 

20 min  Descans  

50 min Treballs en grup (cinc grups de 
tres persones) 

 Que cada grup identifiqui els 
punts febles de l’àrea que se li 
ha assignat 

 Preguntar si algun grup ha 
pogut donar resposta a 
aquests punts febles 

 Tenim la resposta, nosaltres? 

Exposició oral  

Exercicis pràctics (amb pantalla) 

10 min Enquesta d’avaluació del 
formador 
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2 PROCÉS DE FACTURACIÓ A CLIENTS 

 
2.1 Creació de sol·licitud de factures 
 

Sol·licitud de factures

Unitat Comptabilitat
Administració/Departament/

Unitat Transversal/Serveis

Sol·licitud de 

factures

Modificar la 

sol·licitud de 

factura

Esborrar la 

sol·licitud de 

factura

Llistat per centre 

gestor sol·licitud de 

factures validades

Imprimir les 

factures

Modificar la 

sol·licitud de 

factura

Esborrar  la 

sol·licitud de 

factura

Validar les 

factures amb 

sol·licitud creada

Canvi d’estat de 

la sol·licitud a “P” 

de pendent de 

validació

Llista de factures 

creades per centre 

gestor

Canvi d’Estat en 

Sol·licitud de factura 

a “V”, validada

Comptabilitzar 

factura

 
 
La sol·licitud de factures es fa de manera descentralitzada i queda en un estat de «Pendent de 
validació». De manera centralitzada es valida la factura i es comptabilitza (aquest últim pas el duu a 
terme Comptabilitat). 
 
 
2.2 Exercicis pràctics (proposta) 

 Crear la sol·licitud de factura. 

 Modificar la sol·licitud de factura. 

 Esborrar la sol·licitud de factura. 
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3 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA 

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

 Manual de formació: SD01. Manual de facturació a clients (descentralitzat) 

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

