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  Canvis al document            

 
v.5.00 S’ha revisat tot el document 
v.4.00 Es fa una nova edició per la campanya 2015. Es revisa tot el 
document. 
v 3.00 Es fa una edició especial del document per les entitats deguts a les 
diferencies en les contractacions i els llistats a consultar.  
Llistats. Nous llistats 1286 i 1287 que substitueixen als llistats 1257 i 1259 
respectivament.   
Persones: s'ha afegit la funcionalitat de 'buscar y contratar' que substitueix 
a l'opció de buscar per les entitats.  
v 2.02 Afegit llistat de preus d'activitats a la secció "Preguntes i Respostes" 
v 2.01 Nova forma més senzilla de consultar les places disponibles dels 
cursos. 
v  2.00  Nou redisseny dels apartats. Ara el manual està orientat a totes les 
activitats desenvolupades a l'Ajuntament, no només a Activitats d'Estiu 
v  1.56 Llistats Nou llistat 1259 : c60 caducats (11/6/13) 
v. 1.55 Baixes i Canvis (10/6/2013). Canvi de com es passa a Exent 
  Llistats (inclusió del camp Cobrat al llistat de motxilles) 
v. 1.54  Com tornar a descarregar fitxers de La Caixa (6/6/2013) 
v. 1.53 -  Apartat formalitzar serveis socials : canvia la forma de cobrar. En 
taronja els canvis 
 - Ja funcionen els links dels menus 
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  Com entrar al sistema        

 

Els usuaris de les entitats han de consultar manual específic 
anomenat 'Manual entitats accés VPNv5.pdf' que li ha fet arribar 
la seva persona de referència de l'estiu.  
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  Persones        

 

MENÚ � FICHAS � PERSONAS 

Serveix per donar d’alta als usuaris/es, consultar el seu perfil, 
modificar alguna dada...  

 

Opcions de l’eina: 
- Nuevo: per donar d’alta a un usuari o usuària. Els apartats a 

introduir són nom i cognoms,  parentiu (i seleccionar persones 
de parentiu si són menors), NIF (sempre que sigui possible), 
data de naixement i sexe. Es poden inscriure amb accents els 
nom i cognoms. A la pestanya 'Dirección' , afegir adreça postal, 
correu electrònic , telèfons, tot el que sigui possible. 

 
- Editar: modificar les dades d’un usuari o usuària. 

 
 
- Eliminar: eliminar la fitxa d’un usuari o usuària. Es possible 

mentre no tingui res contractat. 
 
- Llistats: Permet extreure llistat de gestió (inscrits, baixes, 

pagats, ... ). Veure apartat més endavant. 
 

 
- Buscar: per motius de seguretat de dades les entitats només 

podran buscar les fitxes dels nens i nenes que han contractar 
alguna cosa amb ells els dos últims anys. La funcionalitat de 
'Nuevo Tercero' (cerca a padró) la trobem aquí. 

 
- Buscar i contractar: serveix per trobar els nens i nenes dins 

la base de dades del DeporWin. Podem cercar amb accents, i la 
cerca pot ser per aproximació (no cal introduir totes les dades). 
Si no trobem la persona, tenim l’opció 'Nuevo Tercero' (està 
dintre de l'opció 'Buscar') que ens permet cercar la persona al 
padró de l’Ajuntament. 
Podem cercar de diferents formes: 
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a) Per DNI però heu de tenir en compte que molts menors no 

disposen de DNI. 
 

 
 

b) Per un cognom i nom. Els separen mitjançant comes. 
 

 
 

c) Pels dos cognoms i el nom, separats per comes.  
 

 
 

d) Altres cerques. Si cliquem sobre la icona amb un interrogant 
veurem altres criteris de cerca i ajuda addicional.  
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- Foto, gravar carnet i CRM : Les fotos només les faran servir 
des del departament d'Esports de l'Ajuntament. Es prega no 
tocar. 

La interfície d’aquesta pàgina funciona per pestanyes.  
 

 
 
Personal: hi haurà les dades de la persona 
 
Adreça: hi haurà la seva adreça i dades de contacte: telèfon, telèfon 
mòbil i correu electrònic.  
 
Serveis: hi ha resumit els cursos als que s’ha inscrit i l’opció 
d'inscriure'ls-hi 
 
Pagaments: és on s’explica l’historial de pagaments de cursos, 
abonaments 
  
 
Per crear una adreça teniu 2 trucs a tenir en compte 
 

- població per defecte. Hi ha un botó al costat de la població que 
clicant-ho et posa el municipi per defecte (i ja et posa el país, 
codi postal ....) 

 

 
 
- copiar dades del tutor : si heu creat el tutor (sinó no tindreu 

accés a la seva fitxa), primer anem a la fitxa del tutor i després 
a la del seu fill. Fem clic amb el botó dret sobre la graella de 
persones i cliquem sobre 'copiar datos'. 
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Vigilar i desmarcar dades bancàries. Es massa arriscat si us 
equivoqueu perquè esborra les dades bancàries si ja les tenia 
definides. 
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Com donem donar d’alta un usuari/a: 

 
1. Abans d'introduir qualsevol persona cal comprovar que no hi 

és al sistema, a través del botó "Buscar i Contractar". Si 
volem buscar una persona que ja ha fet alguna activitat amb 
nosaltres podem fer servir el botó buscar. El botó busca 
només es permet visualitzar les persones que han contractar 
alguna cosa en el passat amb nosaltres (des de que fem 
servir el DeporWin) 
 

 
 
Per cercar una persona no és necessari escriure el nom o els  
cognoms sencers. Amb algunes lletres és suficient y  
d'aquesta manera podem detectar casos on s'ha escrit  
incorrectament el nom o els cognoms. 
 

 
 
 

Important: s'han de posar els cognoms i els noms separats 
per comes. 
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Hi ha diferents patrons per cercar persones (aquesta informació surt 

al DeporWin quan prenem sobre el botó de ajuda de la cerca  ) 
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2. En cas que no el trobem, farem una cerca al Padró, a través 
de "Nuevo Tercero". 

3. Si la persona no estigués dins de la base de dades ni al 
Padró, clicarem al botó ‘Nuevo’ per fer una alta. 

4. Omplim i revisem les dades de la pestanya ‘Personal’: Dni 
sempre que sigui possible, noms, cognoms, data de 
naixement, sexe, nacionalitat. En els casos de nens 
preguntarem també per el número de la seguretat social. 

5. A la pestanya ‘Dirección’, introduïm també el telèfon i 
l’email. Al costat de ‘Teléfono móvil’ i email hi ha uns botons 
que no estan activats i no es fan servir. 

6. Si es menor i no té tutor, cal associar-li i posar el parentesc. 
A la persona que és tutor, NO li assignarem a ella mateixa 
com a tutor. 

 

Important: Si estic a la fitxa del tutor, si faig clic sobre el camp tutor i 
arrastro a la taula inferior (on estan totes les persones), veuré totes 
les persones de les que soc tutor. 
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  Inscripcions a cursos        

 
a. Busquem la fitxa del tutor en qüestió (i la donem d'alta si és 

necessari). 
b. Anem a la pestanya ‘Servicios’ (sense boleta). Aquí lligarem els 

contractes de les persones que depenen del tutor. Posicionar-nos a 
la icona que marca TODOS per no filtrar dades per persones. Si 
volem filtrar per una persona es movem per les icones de les 
persones. 

c. Cliquem la capseta de color blau, que és ‘Contratación’ 
d. Si la persona no té cap contracte actiu clicarem a ‘Crear un nuevo 

contrato’. En el cas que ja tingui un contracte actiu, clicarem a 
"Crear un nuevo servicio". 
En cas que veiem que hi ha un contracte actiu, 

però no veiem cap servei, és perquè aquest no 

està actiu, però a la part superior dreta, 

trobarem el camp "històric", clicant-hi, podrem 

veure l'històric d'aquest contracte. 

La idea és un contracte per família. 

 

Anem al nostre centre i ens apareixeran els cursos i tallers 
disponibles. Ens oferirà la informació de disponibilitat del tallers, les 
places que hi ha lliures, la data d’inici i de fi, el preu, etc. 
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Cliquem sobre el curs que li interessa a l’usuari i apareixerà una nova 
finestra. En aquesta ens apareixerà el nom de totes les persones 
vinculades a la persona principal (per la qual hem fet la cerca). 
Caldrà escollir el nom de la persona que vol fer l'activitat 
 

 

 

Ens apareixerà una línia cronològica on s’explica el període de 
vigència del curs, i una cel·la blanca al trimestre/setmana 
corresponent. Cliquem amb el botó dret i ens apareixerà l’opció 
‘Contratar’. Al clicar-la, se’ns obrirà una nova finestra amb el preu 
del curs. 
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Donem directament a "Saltar". 
 
Tot el que vaig contractant es col·loca a la cistella de la compra. 
Farem totes les contractacions per totes les persones de mateixa 
família dins de la mateixa cistella. 
 

 

Si volem apuntar a 2 germans a la mateixa activitat podem fer-ho a partir 
d'aquí. 
 
Fem clic a la icona de persona amb un + verd i ens demanarà a qui volem 
apuntar a la mateixa activitat 
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Si volem afegir comentaris com per exemple al·lèrgies o aliments que la 
persona no pot menjar, ho farem al apartat "Notas". Fem clic amb el botó 
dret sobre la setmana contractada i escollim l'opció "Editar". 
 

  
 
A continuació anem a la pestanya "Notes" y afegim el comentari que creiem 
adient. No fa falta posar el comentari en totes les setmanes. Aquest 
comentari sortirà imprès directament a la fulla d'inscripció. 
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Quan ja hem acabat li donem a "Formalizar y Vender". Si ens hem oblidat 
de contractar més activitats o podem fer més tard. 
 

 

Ens ha separat la contractació per la forma de pagament de cada activitat. 
Una forma de pagament porta associat un codi de barres que farà que els 
diners vagin directes al compte de l'entitat. 
 
Ara és el moment de canviar preus o formes de pagament NOMES si és 
estrictament necessari.  
 
Si l'entitat vol canviar el preu perquè li vol associar un descompte que el 
sistema no ha previst, pot clicar al camp preu i modificar-lo. 
Si l'entitat vol canviar la forma de pagament i que sigui efectiu al moment 
pot clicar sobre la forma de pagament i canviar-la. 
Cal fer-ho per cada peça contractada. 
 
En aquest cas, hem canviat l'import del campus  

 

 

I hem canviat la forma de pagament de l'altre a metàl·lic.  
Clicant sobre la forma de pagament, ens ha de sortir les formes de 
pagament que tenim permeses. 
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Si m'he oblidat de fer aquests canvis abans de fer formalitzar i vendre, puc 
fer-ho després. 
 
Si surto d'aquesta finestra sense fer 'Formalitzar y vender', quan torno a 
entrar està en mode, CONTRATADO. Falta vendre'l 
Em col·loco a sobre de cada un i faig Vender per cada element. 
 
 

 

 

Un cop ho torno a tenir tot a la cistella i dono a 'Formalitzar y 
Vender', i canvio el que necessiti, li he de donar a ACUMULAR. Això 
farà que faci un document de pagament conjunt per tots els 
elements.  
Naturalment si són de 2 comptes diferents, farà 2 documents de 
pagament perquè son 2 comptes corrents. 
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Què passa si no m'he acordat de que calia canviar el preu ? Puc anar 
a pagaments (marcar en Filtro Persona la opció "ambos" per veure el 
detall dels fills) i botó dret , editar transacció sobre la part que volem 
modificar 
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Caldrà tornar a imprimir els documents de pago amb la opció 
"Imprimir Comprobante Transacción NO Cobrada". 
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Per imprimir el contracte, caldrà anar a serveis, seleccionem la 
setmana contractada i fent clic amb el botó dret escollim la opció de 
"Imprimir contrato original". Surten 2 copies automàticament. 
 

 
 
 
Notes 

- A la contractació els colors són  
i. Taronja: Venut: Està pendent de pagament . 

Passarà amb tots els C60 fins que carreguem el 
fitxer del dia següent 

ii. Verd sense check : venut però no pagat 
iii. Verd amb check : venut i pagat 
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  Enviament de mail        

 
En el moment de fer la inscripció se enviarà un mail amb el comprovant de 
la inscripció. Ho envia tant si es fa la inscripció per Internet com si es fa pel 
DeporWin directament.  
 
Quan es fa la inscripció pel Deporwin surt una finestra abans de fer 
l'enviament per si volem canviar alguna cosa. Si no volem enviar el mail, 
podem clicar la creu i cancel·la l'enviament. 
 

  Llista d'espera        

No tots els cursos tenen activat l'opció de llista d'espera.  
Consultar al tècnic de referència del departament per esbrinar si hi ha 
llista d'espera.  
 
Quan un curs s’omple, la següent contractació ens sortirà la cel·la de 
color gris. Amb el botó dret cliquem i seleccionem ‘Agregar a lista de 
espera’. Quan hi hagi una baixa al curs, podrem tornar a la cel·la de 
la persona, i al clicar el botó dret ens apareixerà l’opció de ‘Contratar 
servicio’, i aleshores ja la podrem apuntar normalment.  
 
Es pot contractar en llista d'espera encara que hagi places 
disponibles.  
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  Baixes i canvis d’activitat     

 
 
Baixa sense retorn de diners: 
 
Es treballa des de la pantalla de resum dels serveis. En aquesta ens 

apareixeran els cursos que ha contractat l’usuari/a sota la línia cronològica. 

Amb el botó dret, cliquem sobre el curs que volem editar, i cliquem l'opció e 

baixa: 

 

Si volem donar de baixa només un període: Baixa puntual 

Si volem donar de baixa tots els períodes: baixa definitiva 

 

Es obligatori afegir el motiu de baixa.  
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Un cop haguem fet els canvis corresponents, hem de clicar el botó de 

‘Formalizar y Vender de la caixa de ‘Ventas’. Amb aquesta acció desbloquem 

la reserva de plaça.  
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Baixa amb retorn de diners: 

 

Podeu retornar els diners en efectiu o por transferència. Cadascú sap si pot 

fer devolució en metàl·lic o no.  Per exemple, les entitats de l’estiu 

normalment retornen en metàl·lic, l’OIAC només treballa amb full bancari, 

els centres cívics de cultura fan transferències, etc. 

 

1) Heu de donar a la persona de baixa del curs del DeporWin. Per fer això 

ens posicionem sobre el període i fem clic amb el botó dret del ratolí i 

seleccionem “Dar de baja el periodo con devolución”.  

 

 

 

A la cistella de la compra quedarà reflectida la devolució: 
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2) Desprès a la pantalla de Vendes canviem tots el pagaments a froma de 

pago “RETORNAT” 

 

 

 

El pagament quedarà automàticament com a cobrat. 

 

 

 

Recordeu: el DeporWin no farà les devolucions reals. Això ho feu vosaltres 

mitjançant transferències bancàries.   
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Com desfer una baixa: 

 

De vegades volem recuperar una baixa perquè ens hem equivocat al fer-la 

o per qualsevol altre motiu.  

 

1) Fem clic amb el botó dret sobre el curs i cliquem sobre "deshacer baja" 

 

 

 

2) A la cistella de la compra es carregarà l'import total del curs. És 

necessari clicar sobre "Formalizar" 
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Canvi d'una activitat per un altre  

 

1) Fem clic amb el botó dret sobre el servei NMS que volem canviar i 

cliquem sobre "Canvi de servei" 

 

 

 

2) S'obrirà el selector de serveis on seleccionarem el servei al qual volem 

fer el canvi. Una vegada seleccionat el servei s'obrirà la següent finestra 

 

 

 

 

Hem d'escollir un motiu, per exemple, canvi de grup, i seleccionarem la 

primera opció: "Se anulan las ventas existentes y se generar nuevas ventas 
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del periodo completo". Deixem la data efectiva del canvi que surt per 

defecte. 

 

 

 

Li donem a acceptar. A la cistella de la compra ens apareixerà la devolució 

del curs que tenia la persona contractat i l'import del nou curs. Es cobrarà la 

diferencia.  

 

 

 

 

Quan el resultat és a retornar al ciutadà cal posar com a forma de 

pagament RETORNAT. Això cal fer-ho a tots els conceptes, als que es dona 

de baixa i als nous que agafa. 
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  Gestió Económica        

 

Per treballar en temes de caixa hem d'anar al MENÚ � GESTIÓN 

ECONÓMICA � SESIONES CAJA.  Realitzarem bàsicament dues 

accions: Consultar els moviments de caixa, per veure l'estat 

econòmic en funció de les inscripcions fetes i tancar la caixa 

diàriament. 

 

Consultar els moviments de caixa 

 
Aquesta opció facilita el coneixement sobre els ingressos derivats de les 

inscripcions dels cursos.  

MENÚ � GESTIÓN ECONÓMICA � SESIONES CAJA  

 
� Movimientos sesión actual. Si escollim la  pestanya "cobrado", podem 

veure els ingressos segons les categories de formes de pago associades a 

cada  equipament (C60XXXX o Metàl·lic).  El  codi de titular és un 

identificatiu de la persona. 

 
� Tancament de caixa: Diàriament cal fer un tancament de caixa que 

haurem de quadrar amb l'ingres al banc del dia següent  o la caixa en 

metàl·lic. Es millor fer-ho al dia següent que ja haurem carregat el fitxer del 

banc 

 

� Cerrar sesión actual de caja. Una vegada escollida aquesta opció, ens 

demanarà l'importe declarado, on inclourem l'import que ens diu la suma 

dels ingressos del dia. A continuació li donem a siguiente i ens apareixerà 

un resum dels ingressos per modalitat comparant els que hem apuntat 

manualment i el que ha registrat el programa. 

 



Manual d'Activitats 2015        Pàg.30 

 

  Documents inscripcions       

 

a. Contracte: Imprescindible la seva impressió. S'imprimeix a 

la pantalla resum dels serveis contractats, per fer-ho, cal situar-

se damunt el taller en qüestió i amb el botó dret, seleccionar 

"Imprimir contracte original. S'imprimiran dos còpies una per la 

persona inscrita i una altra per a nosaltres. Incorpora les dades 

del curs, la normativa dels cursos i la llei de protecció de dades. 

Si la persona està en llista d'espera, també es genera un 

document, amb continguts similars.  

 

b. Carta de pagament C60:  Si el pagament és en metàl·lic 

s'imprimeix un comprovant de pagament. Si el pagament és en 

metàl·lic i esta pendent de cobrament, sortirà  imprès al 

comprovant que no esta pagat.  

Si el pagament és amb C60  cal imprimir-ne una còpia que es 

lliurarà a la persona juntament amb el full de pagament. La 

persona pot pagar al moment amb targeta a través del portal 

de la caixa o pot anar a pagar a La Caixa. 
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  Llistats        

 
Llistats inscrits i llistes d'espera 
 

Un cop hem fet les inscripcions als cursos ens serà útil poder extreure 

un resum de totes les persones que s'hi han inscrit. La novetat a la 

campanya d'estiu 2014 és que cadascuna de les entitats només 

veuran automàticament la seva informació.  

 

Per a obrir un llistat anirem al botó 'LISTADOS' de l'espai de treball 
de 'MENÚ � FICHAS � PERSONAS'. 
 

 

 

Al clicar-lo ens apareixerà una nova finestra emergent on hi haurem 

d'escriure, sense pressionar res de res, la clau 1255. Ens apareixerà 

aquesta clau escrita a la barra blava superior. Premem 'Intro'.  

 

 

Aleshores, ens apareixerà una nova finestra emergent on ens 

demanarà com volem visualitzar les dades, i ens donarà diverses 

opcions en format icones.  Es poden utilitzar totes les que siguin 

clicables 

 

- Pantalla :  Mostra les dades tabulades de una forma definida. 
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- Tabla Dinàmica : Permet jugar amb els camps i escollir la millor 

forma de presentar-ho. Hi ha configuracions desades que són 

les més útils.  Un cop es veu la taula dinàmica, cal anar al 

menú Archivo per escollir-la 

 

 

 

Ens apareixerà una nova finestra emergent. Ara, haurem de triar els 

criteris de cerca del llistat. Per a fer-ho, vigilem la data a posar  

'Fecha de inicio', i clicarem la de 'Família de servicio'. A la dreta, 

trobem un desplegable si cliquem al botó on hi ha tres punts 

suspensius i allà haurem de triar el nostre centre. Podem afinar la 

cerca clicant també 'Subfamília de servicio', per trobar la categoria 

dels nostres cursos i tallers, i clicant 'Servicio' per trobar el curs en 

concret.  Per defecte apareixeran les persones inscrites. Si volem 

extreure la llista de persones en reserva, hem d'anar a "Estado" 
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"Lista_Espera". Un cop escollida l'opció correcte, haurem de prémer 

'Validar'. 

Si 

escollim "Taula dinàmica", ens apareixerà una pantalla nova de colors 

blavosos on trobarem a la part superior esquerra el nostre 

equipament i el nombre de persones inscrites. Si anem prement els 

símbol + se'ns aniran obrint noves columnes amb la descripció 

concreta de cada curs i el nom de les persones que hi ha inscrites, 

amb el recompte. Aquesta taula la podem imprimir si cliquem. 

 

Tant si utilitzem l'opció "Pantalla" com "Taula dinàmica", per imprimir 

la ruta serà: 'MENÚ � ARCHIVO � IMPRIMIR'. 
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1286, on podem fer seguiment de l'estat de pagament de les 

inscripcions. 

 

1268 llistat on podrem veure les motxilles  que toca repartir per 

setmanes.  

 

Tal com surt la configuració és mol útil per qui les reparteix 

 

 
 
Per cada entitat millor desplegar tot el contingut i moure les 

columnes d’aquesta forma i així sabrà a qui donar-les. Es clicar sobre 

fechaInicio i soltar entre família i nombrecompleto. Jugueu una mica i 

veureu. 

A banda, clico sobre el desplegable de família i deixo només la entitat 

que vull.  
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Hi ha un camp que indica si està cobrat o no, per donar només les 

samarretes a les persones que han pagat. Podem clicar sobre aquest 

camp i marcar només les pagades 
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1287 : pagaments amb C60 caducats 
 
Permet veure quines inscripcions ja estan caducades i no s'han cobrat 

i dona les dates de cada pagament. 

VIGILEU : pot ser que falti pujar el fitxer del banc! 
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  Refrescar C60 (actualitzar data pagament)  

 
El que cal fer és 
 

- Anem a la pestanya pagaments de la persona i busquem el pagament 
C60 pendent de cobrament i caducat.  

- Fixar-nos en el C60 que tenim (si cal ens ho apuntem per no oblidar-
nos de quin és). Després el podrem consultar a les anulacions a la 
fitxa. 

- Ens col·loquem sobre el camp venta (només apareix si estic a la 
columna venta)  i fem botó dret Cambiar Forma de Pago 

 
 

 
 
Seleccionem la forma de pagament que teníem (surt per defecte ja 
seleccionada), ho deixem pendent de cobrament i cliquem IMPRIMIR. Per 
exemple, el Globus té "C60 GLOBUS" com a forma de pagament. 
 
 

 
 
 

Si el que volem NOMES es reimprimir el document, sense refer la 
ràfega, cal fer reimprimir tiquet, no reimprimir tiquet acumulado. 
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  Com cobrar els pagaments C60  

- En finestreta o a Servicaixa 

 - no hi ha restricció horària 
 - la Caixa no cobrarà cap import extra als ciutadans 
 - les comissions les paga l'Ajuntament i no les entitats 
 - els ciutadans tenen 5 dies naturals per pagar. Després la ràfega 
caduca i han de tornar a que la refem. 
 

- Per Internet amb targeta de crèdit 

Anem a https://portal.lacaixa.es/pagos/impuestosrecibosmatriculas_es.html 
 
Si ets de l'Ajuntament, que tenim lectors de codis de barres, escollir llegir 
amb codis de barres 
 
 

 
 
Col·locar el ratolí sobre el camp i llegir amb el lector el codi de barres del 
document de pagament  

 



Manual d'Activitats 2015        Pàg.39 

 

 
 
Si no disposes de un lector de codi de barres  
 
Escollir l'opció código CPR o emisora 
 

 
 
Fixar-se en aquests camps 

 
 
 
Primer posem l'emissora (sense espais) 
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AL següent pas, omplir el camp Identificació 
 

 
 
 
Omplir els camps de referència i import. 
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Tant si tens un lector de codi de barres com si no 
 
Si llegim el codi de barres, arribem directament a aquesta plana. 
Si anem pels camps, necessitem introduir més dades a més pantalles però 
arribem al mateix lloc 
 
Ompliu les dades de la targeta i acabeu el pagament. 
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  Com pujar fitxers de La Caixa al Deporwin  

 
Els pagaments que fan els ciutadans a través de la web es cobren al 
moment. 
La resta es donen per cobrats al programa quan carreguem les dades del 
banc. 
Per això cal entrar amb els nostre codi de Línia Oberta a La Caixa i 
descarregar els fitxers (hi haurà un per cada dia que hi hagin cobraments)  
Si un dia, ningú ha pagat res, no hi haurà fitxer. 
 
Accedim a La Caixa i ens identifiquem 
 

 
 
 
Anem a la pestanya Fitxers i triem l'opció de "Recepció de Fitxers" 
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Seleccionem el fitxer que ens interessa  i ho descarreguem a l'ordinador. 
Recomanem guardar-los sempre al mateix lloc i fer carpetes per 
anys/mesos 
 
Una vegada descarregat ja es pot tractar i el fitxer a la pàgina de Caixabank 
figurarà com ja descarregat. 
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Naveguem pel nostre disc per trobar el fitxer que haurem descarregat del 
banc.  
Tindrem en compte de marcar l'opció de "Recibos Cobrados por el Banco 
(C60)" i al tribut queda 000 
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Per trobar el fitxer, hem de dir-li que mostri "todos los archivos" 
 

 
 
Un cop tenim seleccionat en pantalla el fitxer li donem al botó "Analizar"  
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Ens mostrarà els pagaments que estan inclosos en el fitxer a nivell 
informatiu
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Li donem a Acceptar .  
 
Quan veiem els missatges de que tot és correcte, li donem al botó de sortir. 
 

 
 
 
Ara podem anar al cobrament i veure que efectivament s'ha cobrat al 
Deporwin 
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  Com tornar a descarregar fitxers de La Caixa  

 
Si hem descarregat un fitxer de La Caixa de cobraments i el volem tornar a 
descarregar cal fer una sol·licitud a la web 
 
- FITXERS -> RECEPCIÓ DE FITXERS -> CONSULTI EL SEU HISTORIAL 
DELS FITXERS DESCARREGATS ELS ULTIMS 3 MESOS 
 

 
 
SURT AQUESTA PANTALLA, MARQUEM EL QUE VOLEM TORNAR A DEMANAR 
I (ABAIX) DEMANAR DUPLICAT 
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SURT AQUESTA PANTALLA. MARCAR CONFIRMAR. 
 

 
 
SURT AQUESTA PANTALLA. ET DIUEN QUE S'HA REALITZAT 
CORRECTAMENT. 
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A L'ESTONA, JA ES POT TORNAR A ENTRAR COM SEMPRE: FITXERS, 
RECEPCIÓ DE FITXER, I TORNARA A ESTAR EL QUE HEM DEMANAT  
(COBRAMENT Q60, AMB EL MATEIX NOM, EN AQUEST CAS ERA EL 
K8060613.388) 
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  Preguntes i Respostes  

 
 
· A vegades el DeporWin es queda com a bloquejat i no puc fer res 
 
Això passa quan la finestra activa es queda en segon pla, bloquejant 
d'aquesta manera el DeporWin.  
 
La solució que apliquem per posar en primer plànol la finestra activa és 
donar-li a la combinació de tecles""ALT+INSERT" 
 
 
· Cóm puc saber quantes places lliures queden? 
 
A la finestra de contractació de serveis, fem clic sobre "Agregar servicio". 
Seleccionem el centre cultural, per exemple "Cèntric Espai Cultural". Si 
volem seleccionar tots el cursos cliquem sobre l'arrel ("Cursos de 
primavera, estiu, tardor o hivern) 
 
Automàticament ja ens sortiran les places lliures de tots els cursos.  
 

 
 
 
· Com puc imprimir la fulla d'autorització a menors?  
 
Una vegada formalitzat el contracte, anem a la fitxa del menor, i obrim el 
llistat 1278. 
 
Ens demanarà escollir un 'IdContratoServicio'. Aquest identificador de 
contracte ho podem trobar a la pestanya 'serveis' del contracte. 
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S'obrirà la fulla d'autorització a menors ja omplerta. Si no surt el nom del 
tutor serà necessari associar un tutor (veure apartat 'Persones' del manual) 
 
· Em surt un altre persona al document C60 
 
La raó de que surti un altre persona al document C60 és perquè el titular 
econòmic de la persona en qüestió no és ell mateix. Això pot passar perquè 
l'usuari és abonat a un centre esportiu i algú altre li esta pagat l'abonament.  
 
Per canviar-ho tenim que anar al contracte de la persona (pestanya 
'serveis'). 
 
 
Fem clic sobre la fletxa que apareix al contracte. 
 

  
 
Seleccionem a la persona que vulguem que aparegui al C60 com a titular 
econòmic. 
 



Manual d'Activitats 2015        Pàg.54 

 

 
 

 
 
Per últim fem clic sobre "Formalitzar y Vender' 
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· Botó de "Expandir/Contraer' 
 
Dintre de la finestra de contractació de serveis i activitats es troba el botó 
'Expandir/Contraer' 
 

 
 
Aquest botó serveix per expandir y contreure tots el serveis de la persona a 
la vegada sense tenir que anar obrint-los d'un en un.  
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· Llistat amb els preus de les activitats 
 
 
Obrim el llistat C1622. S'obrirà una finestra de configuració de paràmetres 
(veure imatge). Això es un filtre per ajudar-nos alhora de veure i analitzar 
les dades. Posem la següent configuració: 
 
 

 
 
Fem clic sobre 'Archivo' i sobre la configuració "Resum Activitats i Preus" 
 

 
 
Fem clic sobre la icona + per expandir la taula dinàmica i a la icona – per 
minimitzar-la.  
 

 
 
 
Ens sortirà una taula com aquesta on podrem veure el diferents preus. 
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