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1 Passos per a generar un SM a partir d’una sol·licitud 
Els passos que s’han de fer per a generar un Servei Marítim (SM) a partir d’una 
sol·licitud són els següents: 

 

1. El consignatari dona d’ALTA una nova sol·licitud amb la informació del 
SM que es vol generar i la guarda al sistema. La sol·licitud es crea amb 
estat “SOL·LICITADA”. 

2. En aquest punt el consignatari pot EDITAR la sol·licitud tantes vegades 
com vulgui fins deixar les dades de la sol·licitud completades. 

3. Quan la informació de la sol·licitud està complerta, el consignatari ENVIA 
la sol·licitud. En aquest moment, la sol·licitud és registrada al servei de 
registre telemàtic de l’APB (ERES) i canvia el seu estat a “EN ESTUDI”. 

4. Un operador intern de l’APB valida que la informació introduïda a la 
sol·licitud sigui la correcta. 

a. Si l’estudi de la sol·licitud, per part de l’operador intern, és 
satisfactori CONFIRMA la sol·licitud generant un nou servei 
marítim a partir de la informació continguda en aquesta i, canvia 
l’estat de la sol·licitud a “ACCEPTADA”. 

b. En cas de detectar errors farà servir l’apartat incidències (veure 
Detall de la sol licitud  Incidències), per proporcionar informació 
al consignatari sobre el problema que no permet confirmar la 
sol·licitud. Això canviarà l’estat de la sol·licitud a “SOL·LICITADA” 
novament. Les incidències només es podran crear quan l’estat 
sigui “EN ESTUDI”. 

5. Una sol·licitud amb estat “ACCEPTADA”, es pot reaprofitar mitjançant 
l’acció RENOVAR per generar una nova sol·licitud per un altre any 
posterior. Així es pot crear una nova sol·licitud, amb estat 
“SOL·LICITADA” començant de nou el cicle. 
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Renovar 

Confirmar* Enviar 

Corregir* 

Confirmar* 

DENEGADA 

ANUL·LADA 

Denegar* 

Anul·lar 

* Són accions que només pot executar un operador intern de l’APB. 
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2 Sol·licituds de Serveis Marítims 
Per accedir a la secció de Sol·licituds de Serveis Marítims cal seleccionar la opció 
de menú: 

  

Escales > Gestió Sol·licituds de S.M. > Sol·licituds Serveis Marítims 

 

Tal i com podem veure a la següent pantalla: 

  
 

3 Descripció de la pantalla del llistat de sol·licituds 
 

Quan s’accedeix a la pantalla de sol·licituds de Serveis Marítims, se’ns 
presentarà el TCON amb el llistat de sol·licituds que té assignat l’usuari autenticat 
a l’aplicació en aquell moment. El funcionament del TCON és igual a la resta de 
pantalles de l’aplicació de Sòstrat (per més informació veure manual d’usuari 
genèric de Sòstrat). Hi ha definit, per defecte, un filtre inicial que visualitza només 
les sol·licituds que no han estat anul·lades. 

Tant els filtres com les accions es poden canviar com es veu a la següent imatge: 

 

Selector 
d’accions 

Selector 
de filtres 

Botons 
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Les opcions disponibles al TCON les poden dividir en: 

 Accions que fan referència exclusivament a una sol·licitud seleccionada 
(ressaltada en taronja, en aquest cas, número de sol·licitud 56), i les 
accions que es poden realitzar son: 

o Anul·lar sol·licitud 
o Renovar sol·licitud 
o Enviar sol·licitud 

 
 Selector de filtres, per filtrar automàticament per l’estat de les sol·licituds 

i llistar només aquelles sol·licituds que ens interessen. 
 

 Botons d’opcions del TCON, on podrem realitzar les següents accions: 
 

o Icona per donar d’alta una nova sol·licitud 
 

o Icona que permet editar la sol·licitud seleccionada. 
Ressaltada en taronja, en aquest cas, número de sol·licitud 56. 
 

o Icona per visualitzar el detall de la sol·licitud seleccionada. 
 

o icona per eliminar la sol·licitud seleccionada. 
 

o Icona per exportar a Excel el llistat. 
 

Si es vol accedir al detall d'una sol·licitud només cal fer un doble clic en la 
filera/sol·licitud desitjada per obrir automàticament les dades de la sol·licitud. 

 

4 Descripció de la pantalla de detall d’una sol·licitud 
 

A continuació es mostra la pantalla de detall d’una sol·licitud quan, en el punt 
anterior, haguéssim fet un doble clic per visualitzar la informació. 
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A la part superior dreta trobem una botonera per executar accions sobre la 
sol·licitud .  La quantitat de botons/accions que apareguin en la pantalla dependrà 
de l’estat en que es trobi la sol·licitud, mostrant només aquelles accions que es 
puguin realitzar. I, 

 

 

  

just a continuació, tota la informació de la sol·licitud, tal i com es veu a la primera 
imatge d’aquest punt. 

La pantalla conté la lògica de negoci necessària, per indicar a l’usuari quina 
informació és la mínima indispensable per a poder donar d’alta una sol·licitud i, 
quines restriccions hi ha entre els valors dels diferents camps.  

 
Per exemple: 

Si s’introdueix per duplicat un mateix estibador/terminal; al moment de desar les 
dades l’aplicació mostrarà el següent missatge:  
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4.1 Botonera/accions de la sol·licitud 

En funció de l’estat que es trobi la sol·licitud, respecte el seu cicle de vida, es 
mostren uns botons o d’altres. A continuació enumerem tots els possibles: 

 Enviar: Envia la sol·licitud al registre telemàtic de l’APB i la sol·licitud 
passa a estat “EN ESTUDI”. 

 Anul·lar: Anul·la la sol·licitud. En cas d’haver estat enviada al registre 
telemàtic de l’APB, genera un nou registre d’anul·lació i deixa la sol·licitud 
en estat “ANUL·LADA”. Estat final on ja no podrà ser modificada. 

 Renovar: trasllada les sol·licituds dels serveis marítims d’un any cap el 
següent. Fa que es generi una nova sol·licitud de servei marítim amb les 
mateixes dades que l’actual, per l’any desitjat per l’usuari. 

 Acceptar: Es fa servir per a desar els canvis executats sobre la sol·licitud. 
 Cancel·lar: Surt de la pantalla de detall sense desar els canvis fets sobre 

la sol·licitud. 

 

4.2 Detall de la sol·licitud 

Aquesta informació està estructurada en diferents seccions que conformen una 
sol·licitud. Aquestes seccions són: 

 Capçalera de la sol·licitud: es composa de les dades de la sol·licitud 
més les dades del servei marítim. 
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 Dades peticionaris i vaixells: aquí es mostren les duples d’armadors i 
consignataris amb els vaixells involucrats i les seves respectives dates 
d’inclusió i exclusió. 

 

 Ports: Igual que el punt anterior però relacionat amb els ports involucrats 
en el SM en l’ordre que seran visitats pels vaixells. 

 

 Documentació: En aquesta taula es mostraran els documents generats 
durant el cicle de vida de la sol·licitud. Bàsicament, PDF de la sol·licitud i 
el seu rebut al registre d’entrada telemàtic (ERES). Els documents es 
poden descarregar clicant sobre el seu nom. 
 

 

 Incidències: Aquesta secció serà on els operadors de l’APB introduiran 
comentaris o incidències, si escau, durant el període d’estudi de la 
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sol·licitud per a indicar a l’usuari les correccions que haurà de fer sobre la 
sol·licitud per a que aquesta pugui ser confirmada per a generar un SM. 

 

 

5 Creació d’una nova sol·licitud de Servei Marítim 
 

Abans d'explicar com crear un nova sol·licitud és important indicar que un 
consignatari no pot formar part d’una sol·licitud del mateix SM en un mateix 
període en un estat vàlid (que no hagi estat anul·lada o denegada). 

Per crear una nova sol·licitud de SM farem clic sobre el botó corresponent al 
TCON : 

 

 

Després de clicar el botó d’alta mostrarà la pantalla de detall de la sol·licitud amb 
una sèrie de camps pre-informats per defecte. La botonera només mostrarà els 
botons “d’acceptar” i de “cancel·lar”. I a les seccions de la sol·licitud només es 
mostraran aquelles que són necessàries per a poder donar-la d’alta. 

Posteriorment, un cop s’hagi desat per primera vegada les dades es mostraran 
les seccions de “Documentació” i “Incidències” quedant la sol·licitud amb la 
mateixa estructura que hem vist en l’apartat anterior. 
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A continuació es detalla, seguint l’ordre de dalt a baix que es mostra a la pantalla 
superior, com informar les diferents seccions que conformen una sol·licitud. 

 

Tots els camps obligatoris del formulari estan indicats amb una fletxa petita de 
color vermell  

 

 
 

5.1 Dades servei marítim 

Aquesta secció no té complexitat addicional. Es tracta d’anar omplint els camps 
de la sol·licitud amb la informació que es demana del servei marítim. 

 

5.2 Dades peticionaris i vaixells 

Per a poder afegir i/o editar els peticionaris i vaixells de la sol·licitud farem servir 
els ubicats a la part superior com es pot veure a la imatge.  Es podran fer les 
següents accions: Nous peticionaris, Vaixells i Esborrar. 
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Com a mínim en una de les duples Armador + Consignatari que tingui la 
sol·licitud haurà de contenir el consignatari que està donant d’alta la sol·licitud, 
es a dir, el consignatari ha d’aparèixer com a participant (mes informació en el 
punt 6 d’errors comuns d’aquest document). 

 

 

En el cas que només existeixi una única dupla Armador-Consignatari  o hàgim 
anat eliminant duples deixant una única combinació, aquesta no podrà ser 
eliminada. En aquest cas, el sistema mostraria el següent missatge: “No es 
poden eliminar tots els peticionaris de la sol·licitud. Ha d'existir al menys un. S'ha 
d'anul·lar la sol·licitud (Servei Marítim).” 

 

 

 

En aquest cas, sí que es podria editar. És important indicar que el consignatari 
exclòs no podrà tornar a accedir a la sol·licitud. 

 

Per a donar d’alta una nova combinació de peticionari (Armador +  Consignatari) 
amb els seus corresponents vaixells cal clicar el botó “Nous peticionaris” i 
apareixerà el següent popup per omplir la informació: 
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S’haurà d’omplir per una banda, la informació en relació amb la dupla del 
peticionari (l’Armador més el Consignatari) 

 

i per l’altra, el llistat de vaixells que la dupla de peticionaris vol declarar al servei 
marítim. 

 

A continuació es detalla aquest procés. 

 

 Editar dades de l’armador i el consignatari 

Per escollir la informació de l’armador i del consignatari farem servir la cerca que 
proporciona Sòstrat a través del botó  

Tant per al cas de l’armador com per al consignatari, al clicar aquest botó se’ns 
obrirà un assistent, en mode pop-up, que ens servirà per cercar la informació que 
es vol introduir al sistema. La pantalla tindrà el següent aspecte (es mostra la 
d’armadors, però l’estructura es vàlida igualment per a consignataris): 
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Farem servir els dos camps de control sobre la taula de resultats, “desplegable” 
i “camp de text”, per cercar l’armador o el consignatari que volem escollir. 

El “desplegable” es fa servir per escollir la columna per la qual es vol fer la cerca. 
Ofereix dues opcions: “identificador” o “nom de l’armador” (o del consignatari, 
depenent de l’assistent que s’estigui fent servir). 

I el “camp de text” introduirem el valor conegut per fer la cercar de l’armador o 
consignatari segons l’assistent que estiguem fent servir. 

Després d’informar els dos camps de control s’ha de clicar sobre el botó blau 
amb (la fletxa) per filtrar el llistat de resultats amb la informació introduïda. 

 

Per exemple: 

 

Desplegable 
columna 

cercadora 

Valor de cerca 
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Un cop tenim els resultats es podrà seleccionar la fila desitjada de dues formes 
diferents: fent doble clic sobre la fila o, clicant sobre una fila per seleccionar-la i 
polsant després el botó “Acceptar” (marge inferior dret de la imatge). 

Això omplirà el camp Armador i/o Consignatari (depenent del botó que 
s’hagi clicat al començament). 

 

 Editar el llistat de vaixells 

Per a donar d’alta i/o editar aquest llistat de vaixells es farà servir la secció de 
Vaixells i els botons d’accions sobre el llistat de vaixells: Nou, Editar i Esborrar 

 

Al clicar sobre el botó Nou se’ns mostrarà una nova finestra: 

 

 

En aquesta pantalla podrem seleccionar els vaixells associats a la dupla de 
peticionari (Armador + Consignatari) que es vol associar al servei marítim que es 
vol donar d’alta. 
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Es tracta de seleccionar, de la columna de vaixells disponibles (banda esquerra) 
els vaixells que es volen afegir a la dupla de peticionaris. Mitjançant els botons 
amb les “fletxetes” que hi ha al mig, moure’ls a la dreta per assignar-los i a 
l’esquerra per desfer l'assignació. 

A més d’assignar els vaixells desitjats, també es pot ajustar les dates d’inclusió i 
exclusió dels vaixells per al servei marítim. 

Quan s’hagi completat la informació ha de fer clic al botó “Acceptar” per desar 
els canvis i la informació introduïda es mostrarà a la part inferior de la pantalla, 
tal i com es mostra a la següent il·lustració. 

Vaixells 
disponibles Vaixells 

seleccionats Botó per  
assignar 

Botó per 
desfer 

l'assignació 
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En aquesta pantalla es poden editar els vaixells fent doble clic sobre la fila 
desitjada o bé seleccionant la fila que es vol editar i clicant sobre el botó “Editar”. 
També, es pot esborrar un vaixell del llistat amb al mateix procediment: 
seleccionar fila i clicant sobre “Esborrar”. 

 

5.3 Dades dels ports de la sol·licitud 

Per a editar al llistat de ports de la sol·licitud es farà mitjançant ell botó “Nou” de 
la secció “Ports” de la pantalla de la sol·licitud. 

 

Llistat de 
vaixells 

assignats 
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Al clicar  s’obrirà una finestra on podrem escollir els ports pels quals discorre el 
servei marítim.  

Important: L'ordre en què se seleccionen els ports ha de ser l’ordre del 
recorregut del servei marítim. La pantalla per seleccionar els ports es mostra a 
continuació: 

 

 

El funcionament d’aquesta pantalla es igual al de la pantalla per a seleccionar 
vaixells (veure: Editar llistat de vaixells) 

Un cop hem seleccionat els ports que volem incloure al servei marítim clicarem 
sobre el botó “Acceptar” per desar els canvis. Això tancarà el pop-up i ens 
retornarà a la pantalla de detall de la sol·licitud on es mostraran els ports, en el 
mateix ordre que els hem seleccionat al pop-up.  

Per exemple: 

 

Controls per a 
muntar una cerca 

sobre els ports 
disponibles 

Botó per a 
assignar 

Botó per 
desfer 

l’assignació. 

Llista Ports 
disponibles 

per a 

Llista Ports 
assignats 
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Un cop fet això ja ens trobem en disposició de polsar el botó “Acceptar” de la 
sol·licitud per  desar els canvis i materialitzar la nostra sol·licitud a la base de 
dades de Sòstrat. 

Després de clicar al botó Acceptar, si tot és correcte el sistema mostrarà la 
següent pantalla: 

 

Explicació dels botons que apareixen en la il·lustració anterior: 

 Tornar a llista: permet a l’usuari tornar al TCON de sol·licituds(veure 
Descripció de la pantalla del llistat de sol licituds) 

 Modificar altra vegada: permet a l’usuari tornar a la pantalla de detall de 
la sol·licitud que s’acaba de desar (veure: Descripció de la pantalla de 
detall d’una sol licitud) 

 Inserir nou: permet a l’usuari anar a la pantalla de detall d’una nova 
sol·licitud (veure: Creació d’una nova sol licitud de Servei Marítim) 
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6 Errors comuns 
El sistema després de clicar al botó Acceptar per a desar els canvis a la base de 
dades realitza una sèrie de comprovacions amb les dades introduïdes per tal de 
validar que tot és correcte. En cas de que aquestes validacions no siguin 
satisfactòries es retornen missatges a l’usuari informant del problema. 

A continuació uns exemples dels errors que es poden produir i com es veuen per 
pantalla. 

 

6.1 L’usuari autenticat/logat no està present com a consignatari 

Com a mínim una de les duples Armador + Consignatari que tingui la sol·licitud 
haurà de contenir el consignatari que l’està donant d’alta. En cas contrari el 
sistema no deixarà donar d’alta la sol·licitud fins que es compleixi aquesta regla 
i mostrarà un missatge com aquest: 

 

 

 

6.2 Falten camps obligatoris per informar 

Els camps obligatoris de la sol·licitud (senyalats amb una fletxa vermella) han 
d’estar informats. En cas contrari, al clicar sobre el botó Acceptar el sistema 
mostrarà una alerta informant dels camps que falten completar. 
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6.3 La sol·licitud conté elements donats de baixa 

La sol·licitud no es guardarà a la base de dades si es fan servir ports, vaixells, 
consignataris o armadors que estiguin donats de baixa i per tant ja no siguin 
vàlids. El missatge que es mostrarà després de clicar el botó Acceptar serà 
similar a: 
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7 Accions a executar sobre una sol·licitud 
 

Un cop tenim una sol·licitud introduïda al sistema es poden realitzar una sèrie 
d’operacions sobre la mateixa fent servir els botons de la part superior dreta:  

 

 

Les operacions que es podran executar mitjançant els botons seran les 
següents:: 

 Modificar les sol·licituds en estat “SOL·LICITADA” o “ACCEPTADA”. 
En cas de que es modifiqui una sol·licitud en estat “ACCEPTADA”, 
aquesta tornarà automàticament a “SOL·LICITADA”. No es permet 
modificar una sol·licitud que no estigui vigent. 

 Enviar sol·licituds: Només per  sol·licituds en estat “SOL·LICITADA” 
o “ACCEPTADA” i vigents. La sol·licitud passarà a estat “EN ESTUDI” 
i es generarà registre a l’ERES. 

 Anul·lar les sol·licituds en estat “SOL·LICITADA”, “EN ESTUDI” o 
“ACCEPTADA”, passaran directament a l’estat “ANUL·LADA”.  

o Si la sol·licitud ha estat confirmada en algun moment, es valida 
que el SM es pugui eliminar. No s’accepta la anul·lació de la 
sol·licitud si té un SM assignat i aquest té informació 
relacionada que ho impedeixi (es mostrarà missatge per 
pantalla informant del problema).  

o Si es permet anul·lar la sol·licitud i, aquesta ha estat enviada en 
algun moment, és a dir, registrada al ERES, generarà registre 
al ERES de la sol·licitud d’anul·lació del SM. 

 Renovar Un SM està limitat a un any, per tant, la renovació permet 
traslladar les sol·licituds de registre dels serveis marítims d’un any cap 
el següent. Només seran renovables les sol·licituds sobre un SM 
validat per la APB, per tant en estat Denegada o Anul·lada no es podrà 
realitzar la acció Renovar. 

 Cancel·lar: No realitza cap acció a la sol·licitud i torna al llistat. 
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8 Estats d'una sol·licitud 
A continuació es detallen els possibles estats en els quals pot trobar-se una 
sol·licitud: 

 Sol·licitada: Una sol·licitud només podrà estar en aquest estat quan es 
crea una nova o es tracta d’una renovació. El sol·licitant pot fer 
modificacions sobre la sol·licitud. La sol·licitud torna a aquest estat si 
l’operador intern reclama correccions o bé, si es realitza modificacions 
de la sol·licitud en estat “Acceptada” 

 En estudi: Quan una sol·licitud amb estat “Sol·licitada” o “Acceptada” 
s’envia perquè un operador intern de l’APB validi la informació 
introduïda. Aquest estat indica que un operador intern de l’APB està 
analitzant la sol·licitud i, això implica, que el sol·licitant no pot modificar 
les dades de la sol·licitud.   

 Acceptada: Aquest estat indica que l’operador intern de l’APB dona el 
vist i plau a les dades de la sol·licitud. El sol·licitant pot modificar les 
dades de la sol·licitud per la inclusió/substitució/exclusió de vaixells i 
per a incloure/excloure participants. Si es fa una modificació i es torna 
a  “Enviar”, es guarden les dades i la sol·licitud torna a l’estat “En 
Estudi”. 

 Denegada: Indica que l’operador intern de l’APB  rebutja la sol·licitud, 
per problemes irresolubles en la informació rebuda a la sol·licitud. 

 Anul·lada: Aquest estat indica que la sol·licitud ha estat anul·lada per 
alguna de les parts. Si s’anul·la un cop ha estat Acceptada, genera 
registre a la APB, eliminant el Servei Marítim i enviant la confirmació 
d’exclusió als consignataris participants amb còpia a la Direcció de 
Comercial. No s’accepta la anul·lació de la sol·licitud si el S.M té 
informació relacionada que ho impedeixi. 

 

 

9 Correus electrònics generats per l’aplicació 
 
Durant el cicle de vida d’una sol·licitud el sistema enviarà una sèrie de correus 
electrònics els consignataris participants de les sol·licituds. Aquestes 
notificacions s’envien en els següents casos: 
 

 Canvis en l’estat d’una sol·licitud: 
o Quan una sol·licitud passa de “Sol·licitada” a “En Estudi” mitjançant 

l’acció d’”Enviar”. 
o Quan una sol·licitud passa de “En Estudi” a “Sol·licitada” pel fet que 

un operador intern introdueix una incidència per fer correccions a 
la sol·licitud. 
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o Quan una sol·licitud passa de “En Estudi” a “Anul·lada”. Quan 
s’anul·la una sol·licitud que ha estat enviada però encara no ha 
estat acceptada. 

o Quan una sol·licitud passa de “En Estudi” a “Denegada”. Quan un 
operador intern denega una sol·licitud. 

 
 Els consignataris rebran també un notificació d’inclusió/exclusió del Servei 

Marítim en la  creació, actualització o anul·lació d’aquest. 


