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1. Configuracions prèvies a eQuàliment 
 

1.1. Alta a eQuàliment d’una Entitat Receptora de productes del FEGA 
Un usuari amb el rol d’Administrador de magatzems en l’apartat Entitats Receptores 
donarà d’alta l’entitat o entitats receptores de productes del FEGA que participin en el 
projecte. 

Cada Entitat Receptora es correspondrà a eQuàliment amb un o més Distribuïdors que 
generalment operen en un Centre de Distribució. 

Atès que en un Centre de Distribució només es porta una única gestió d’estocs, i que les 
Entitats Receptores han de donar compte dels productes que entreguen i a qui els 
entreguen, els més habitual serà que hi hagi una correspondència entre Entitat Receptora 
i Centre de Distribució, és a dir, entre l’Entitat receptora  i el conjunt de Distribuïdors del 
Centre de Distribució. 

No obstant , si en un mateix lloc de repartiment hi hagués més d’una entitat,  i una o més 
d’elles fossin  Entitats  receptores, la solució més idònia seria donar d’alta un Centre de 
Distribució diferent per a cada Entitat receptora, per tal que cadascuna d’elles pugui fer la 
seva pròpia gestió d’estocs.  

Si una Entitat Receptora opera en més d’un centre de Centre de Distribució caldrà 
extreure la informació provinent del conjunt dels Centres de Distribució. 
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1.2. Habilitar el Pla d’Actuació FEGA 
 

eQuàliment pot generar justificants d’entrega de productes concrets per acreditar al 
donant dels aliments l’entrega efectiva d’aquests productes als beneficiaris. 

Aquest és el cas dels justificants de productes del Fons Social Europeu o dels de Creu Roja, 
que són exemples de qualsevol altre justificant que es pugui necessitar. 

Els productes que requereixen un justificant caldrà donar-los d’alta com a productes 
diferenciats d’altres que puguin ser similars (p.e. “LLET”  i  “LLETUE”), per tal que els 
justificants es generin exclusivament per als productes que correspon, i també per poder-
ne documentar les existències i els moviments d’estoc.  

A diferència d’altres models de justificant, els justificants FEGA (NOTA DE ENTREGA DE 
ALIMENTOS) solen canviar de format en cada “Pla d’Actuació”, plans que, tot i ser anuals, 
en la pràctica les dates d’inici no solen coincidir amb el començament d’any. 

Per tal que les entregues de productes FEGA es mostrin sempre amb el model de 
justificant del Pla d’Actuació al que pertanyen, cal introduir a eQuàliment la data concreta 
en que comencen a entregar-se els productes de cada Pla d’Actuació. 

Un usuari amb el rol de Gestor FEGA d’una entitat receptora , haurà de donar d’alta 
cada any a eQuàliment un nou Pla d’Actuació FEGA, indicant: 

 Any del Pla d’Actuació FEGA 
 Data d’inici de les entregues de productes corresponents a aquest Pla d’Actuació 
 i seleccionarà la plantilla del corresponent Pla d’Actuació FEGA 
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1.3. Verificar l’alta dels productes inclosos en cada Pla d’Actuació 
Cada Pla d’Actuació FEGA pot incorporar nous productes respecte dels plans anteriors, de 
manera que caldrà assegurar-se que tots els productes del Pla vigent ja estiguin donats 
d’alta a eQuàliment i vinculats al justificant FEGA.  

Les altes de productes són funcions de l’usuari amb el rol d’Administrador de magatzems.  
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1.4. Fulletó tríptic Medidas de Acompañamiento 
  
El Fulletó de Medidas de Acompañamiento es gestiona com un producte més del FEGA. El 
producte ja està predefinit a eQuàliment amb la denominació Tríptic Mesures 
d’acompanyament FEGA  i només cal que l’incorporeu a la vostra relació de productes 
creant un nou producte i seleccionant-lo al desplegable Producte comú.  

L’entrega d’aquest producte farà que es mostri la data i la signatura en la casella inferior 
dreta de la NOTA DE ENTREGA . Si a més a més li associeu el justificant FEGA també es 
mostrarà en la llista de productes de la NOTA DE ENTREGA . 

Si en el transcurs d’una prescripció s’entregués el fulletó més d’una vegada, en la casella 
inferior dreta hi constarà la data i signatura de la primera entrega  
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1.5. Fitxa OFRECIMIENTO Y RECEPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
ACOMPAÑAMIENTO  (Annex IV)  
 
eQuàliment facilita la obtenció de la fixa Ofrecimiento y Recepción de las Medidas de 
Acompañamiento del FEAD, per a aquelles entitats que s’acullin al programa.  

El procediment de gestió amb eQuàliment  és també a partir de considerar-lo un producte 
que associarem a un justificant. En aquest cas  el justificant  es denomina Anexo IV , i el 
producte es podria denominar Oferta Medidas Acompañamiento. 

Imprimint el justificant s’obté el Anexo IV  amb les dades de capçalera relatives al 
beneficiari.  
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2. Acreditació d’entregues i d’estocs  
 

2.1. Consulta de justificants FEGA (NOTA DE ENTREGA DE ALIMENTOS) 
Un usuari amb el rol de Gestor FEGA d’una entitat receptora pot consultar a l’apartat 
Justificants FEGA tots els justificants d’entrega (NOTAS DE ENTREGA DE ALIMENTOS) del 
productes del Fons Social Europeu filtrant per any del Pla d’Actuació i/o per document 
d’identificació dels beneficiaris  
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A tenir en compte: 

eQuàliment generarà per cada entrega de productes FEGA el model de  NOTA DE 
ENTREGA DE ALIMENTOS  que correspongui d’acord amb la data d’inici que s’hagi indicat 
a cada un dels Plans d’Actuació configurats. 

El justificants es generen dinàmicament, de manera que si amb posterioritat es modifica 
la data d’inici d’un Pla d’Actuació FEGA, els justificants s’obtindran sempre d’acord amb el 
darrer canvi. 

Els justificants inclouen per cada dia d’entrega la signatura que s’hagi enregistrat amb la 
tauleta de signatures en aquell dia. 

L’inici d’un Pla d’Actuació FEGA afectarà a tots els productes, de manera que no s’haurien 
d’entregar simultàniament productes corresponents a diferents plans. 

 

2.2. Els Justificants FEGA en la modalitat “Entrega ràpida” 
Els centres de distribució que no disposen de recursos informàtics hauran de fer signar 
manualment els justificants FEGA en el moment de l’entrega. 

En aquests casos eQuàliment està configurat en la modalitat anomenada Entrega ràpida. 

Anticipadament al dia d’entrega, a l’apartat Preparació de l’entrega i clicant a l’enllaç 
Informe buit es pot imprimir per a les famílies que tenen primera entrega de la 
prescripció vigent el justificant FEGA preomplert amb les dades de capçalera i amb els 
productes del FEGA però sense indicació de quantitats. 

Manualment caldrà indicar la data i la quantitat entregada de cada producte, i fer signar  
la família.  

Caldrà guardar els documents signats per a les següents entregues de la prescripció, i 
finalment arxivar-los per a eventuals inspeccions del FEGA. 

Perquè es mostri correctament la relació de productes, cal que estiguin donats d’alta i 
amb la indicació de justificant FEGA  
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2.3. Consulta d’estocs de productes FEGA  
 

Un usuari amb el rol de Gestor FEGA d’una entitat receptora a l’apartat Estoc de 
productes FEGA podrà consultar quin és l’estoc actual de cadascun dels productes FEGA i 
les entregues fetes a  partir de la data d’inici del pla d’actuació vigent. 
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3. Documentació per a la petició de productes al FEGA 
 
 

3.1. Llista de persones beneficiàries del servei d’aliments de l’entitat de 
repartiment (OAR) 
Un usuari amb el rol de Gestor FEGA d’una entitat receptora pot generar en l’apartat 
Petició FEGA un fitxer tipus MS Excel amb el format requerit pel FEGA que conté la llista 
de totes les persones que actualment són ateses per l’entitat receptora. 

 Número d’ordre 
 Nom i Cognoms 
 Tipus de document (NIF, NIE o passaport) 
 Número del document 
 Data de naixement  

 

Quan una entitat receptora  distribueix aliments a famílies procedents de més d’una 
entitat prescriptora, per exemple Serveis Socials i Càritas, el fitxer MS Excel té tantes 
pestanyes com prescriptors implicats. En cada pestanya hi ha la relació de persones 
ateses pel corresponent prescriptor, el que facilitarà complimentar els Annexos 11 i 12, 
cascun amb el nombre de persones avaluades per cada prescriptor.  
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3.2. Indicadors sobre el perfil de les persones beneficiàries  
 
Un usuari amb el rol de Consultor de dades global o bé de Consultor de dades  
Estadístiques a l’apartat Prescripcions actives pot obtenir els següents indicadors 
requerits: 
 

Nombre de Persones que s’atendran pels següents criteris: 
- Sexe 
- franges d’edat en anys:  

- de 0 fins a 3  anys 
- de 3 a 16 anys 
- de 16 a 65 anys 
- de 65  i més anys 
[Nota: la segona xifra de cada interval exclosa:  
p.e. “de 0 a 3 anys”  indica fins a 2 anys i 364 dies] 

- persones amb dietes específiques 

 

Comprovar que es disposa de les franges d’edat requerides (Si cal crear-ne de noves, 
caldrà que ho faci un usuari amb el rol de Consultor de dades global) 

Configurar la cerca amb els següents criteris 

Pestanya DISTRIBUCIO: Quan hi hagi més d’una entitat receptora, seleccionar l’entitat 
receptora que correspongui en el grup “Distribuïdor”  

Mostrar resultats pels camps que es disposi informació (origen estranger, discapacitats, 
habitatge, dietes específiques) i en el seu defecte es pot fer per Centre de distribució.  

 

 


