


















PERSONAL

COMPTABILITATADMINISTRACIÓ

COMPRESDOCUMENTACIÓ COMERCIAL

PRESSUPOST: Per número de pressupost de menor a major,
detallant número i any. A l’inici de cada any es començarà
de nou

FITXA DE CLIENT: Per ordre alfabètic del primer cognom per
persona física o nom fiscal si és societat

ALBARÀ / COMANDA: Per número

PRESSUPOST: Per número de pressupost de menor a major,
detallant número i any. A l’inici de cada any es començarà
de nou

FITXA DE CLIENT: Per ordre alfabètic del primer cognom per
persona física o nom fiscal si és societat

ALBARÀ / COMANDA: Per número
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DOCUMENTACIÓ COMERCIAL

PERSONALCOMPTABILITAT

ADMINISTRACIÓCOMPRES (producte)

SOL·LICITUD PRESSUPOST PROVEÏDOR

COMANDA PROVEÏDOR: S’adjuntaran la comanda del
proveïdor i la sol·licitud de pressupost i s’arxivaran
pel nom del proveïdor

ALBARÀ PROVEÏDOR PER A LA RECEPCIÓ DE
MATERIAL: Pel nom del proveïdor I, dins d’aquest,
pel número de l’alabarà
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FACTURA PROVEEÏDOR / REBUT PROVEÏDOR / FACTURA A CLIENT
/ REBUTA A CLIENT: Per raó social o 1r cognom, proveïdor o client.

Dins de cada un d’ells, s’ordenaran per número.

TRESORERIA caixa/efectiu: Per data de cobrament o pagament.
Arxiu de comprovants de pagament efectiu, excepte els rebuts

de pagaments. Fotocòpia de tots els rebuts cobrats

ALBARÀ / COMANDA: Per número

DOCUMENTS: ESCRIPTURES / PERMISOS D’OBERTURA /
ASSEGURANCES / CONTRACTE DE LLOGUER / CONTRACTES DE

LÍSING O RÈNTING / OBERTURA DE COMPTES BANCARIS /
PÒLISSES DE CRÈDIT / CONTRACTES SUBMINISTRAMENT / ALTERS
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ADMINISTRACIÓ

COMPRESDOCUMENTACIÓ COMERCIAL

PERSONALCOMPTABILITAT
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GESTIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA: Rebuda d’administració de la informació

de proveïdors: Es comptabilitzaran les factures seguint l’ordre
numèric. Subcarpeta proveïdors pendents de pagament. Un

cop comptabilitzat el pagament de les factures s’hi adjunatrà
el rebut i es passarà a la carpeta de factures pagades seguint

l’ordre numèric de referència. Amb clients es farà igual però
numerant per l’ordre de facturació.

IMPOSTOS: LIQUIDACIÓ D’IVA / LIQUIDACIONS D’IRPF /
RESUMS ANUALS / IMPOST DE SOCIETATS RENDA
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ADMINISTRACIÓCOMPRES
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CONTRACTES / ARXIU PERSONAL: Per ordre alfabètic 1r
cognom del treballador.

Contractes i pròrrogues / informes mèdics de baixa amb
perspectiva d’alta / carta de Cessament.

NÒMINES / BUTLLETINS COTITZACIÓ (TC1, TC2): Per mes,
primer els TCs seguits de les respectives nòmines.

INCIDÈNCIES










