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1. GLOSSARI
Concepte

Descripció

DARP

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

MO

Marca Oficial

OC

Oficina Comarcal

REGA

Registre general d’explotacions ramaderes
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2. INTRODUCCIÓ
2.1

Objectiu

L’objectiu del present document es realitzar una definició final dels procediments de GTR que impliquin
una càrrega de fitxers excel per facilitar la feina de carrega de prescripcions.

2.2

Visió general

Actualment al mòdul de GTR no es pot donar d’alta prescripcions amb les opcions disponibles a l’oline.
S’ha habilitat una carrega per fitxer excels i servei web.

2.3

Definició fitxer

2.3.1

Descripció general del fitxer i seu processament

Els fitxers han de complir els requisits següents:


Format Excel .xlsx



No hi haurà restriccions en el nom del fitxer



La fila 1 del fitxer Excel s’han de mantenir les següents capcelers. Es obligatori que el fitxer
contingui aquesta primera línia amb les mateixes columnes i noms.



El fitxer guia es podrà descarregar desde GTR, l’opció de es trobarà a la pantalla de Gestión
Prescripcions Veterinàries, a sobre de la graella de resultats hi haurà l’acció Descarregar
Excel buit



El sistema farà una revisió del format i correcció de les dades del fitxer:
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La revisió es realitzarà pel fitxer complert, de manera que l’usuari podrà localitzar i
resoldre qualsevol error del fitxer.

o

La càrrega de qualsevol fitxer no es realitzarà fins que el format i les validacions de les
dades siguin correctes per la totalitat del fitxer.

o

El processat del fitxer es farà en mode batch, o sigui, no es processarà immediatament.
L’usuari tindrà que revisar el resultat de la carrega a la pantalla de processos de GTR.

2.3.2

Estructura del fitxer

El fitxer haurà de tenir els següents camps o columnes, en l'ordre indicat.
Camp

Tipus

Descripció

1

MARCA OFICIAL / REGA

Text

Codi MO/REGA explotació

Sí

14

2

NIF VETERINARI

Text

NIF Veterinari que fa la
prescripció veterinària.

Sí

9

3

NÚMERO COL.LEGIAT

Text

Número col∙legiat del
veterinari que fa la
prescripció.

Sí

07

4

DATA PRESCRIPCIÓ

Data

Data de la prescripció.
Sense recció d’hora

Sí

10

5

CODI NACIONAL

Numèric

Corresponent
a
prescripció
NOMENCLATOR.

Sí

06

6

CODI ESPÈCIE

Numèric

Codi Espècie

Sí

03

NÚMERO ENVASOS

Decimal

Número
envasos
prescripció

Condici
onat

03

7

8

DOSI
(kg/Tn)

9

QUANTITAT PINSO (Tn)

PREMESCLA

13:26:01

la
al

de

Mida

Decimal

Dosi premescla
prescripció

de

la

Condici
onat

9

Decimal

Quantitat pinso
prescripció

de

la

Condici
onat

9
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Obl.

Valor/Comentar

Format [dd/mm/yyyy]

Format [6.2]

6 posicions per part entera

Separador decimal punt “.”

2 posicions pels decimals
Obligatori si camp
“cod_forma_farmaceutica” del
NOMENCLATOR corresponent al
codi nacional informat NO té
valor 1254
Format [6.2]

6 posicions per part entera

Separador decimal punt “.”

2 posicions pels decimals
Obligatori si camp
“cod_forma_farmaceutica” del
NOMENCLATOR corresponent al
codi nacional informat té valor
1254
Format [2.2]

2 posicions per part entera

Separador decimal punt “.”
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2 posicions pels decimals
Obligatori si camp
“cod_forma_farmaceutica” del
NOMENCLATOR corresponent al
codi nacional informat té valor
1254
10

NÚMERO RECEPTA

Text

Número recepta
prescripció

11

PRESCRIPCIÓ
EXCEPCIONAL

Text

12

CODI GTR

Text

de

la Sí

50

Prescripció Excepcional

Sí

01

Codi únic donat per GTR
que
identifica
la
prescripció.

NO

08

Valors:

S‐ Si

N‐ No
Si
ve
informat
es
farà
modificacions a la prescripció amb
les mateixes validacions que a la
pantalla online.

L’opció de càrrega es trobarà a la pantalla de Gestión Prescripcions Veterinàries, a sobre de la
graella de resultats hi haurà l’acció Càrrega fitxer

. Al executar-lo s’obrirà l’explorador de Windows

per seleccionar el fitxer a carregar.

2.3.3

Gestió d’errors del fitxer

El sistema validarà tant el format del fitxer, que compleixi els requeriments de longitud i d’informació
per a tots els registres, com funcionalment, que les dades contingudes siguin coherents per a la creació
de prescripcions veterinàries. La càrrega serà transaccional, és a dir solament es carregarà si TOTES
les prescripcions del fitxers són correctes, si existeix un error en alguna d'elles NO ES CARREGA CAP.
Validacions:
CAMP

VALIDACIÓ

MISSATGE ERROR

MARCA OFICIAL / REGA

Codi Rega o Marca Oficial no existent, estat
inactiva o baixa (nnn)

Codi d’explotació inexistent a Catalunya

El camp està emplenat (nnn)

Manca codi REGA o marca oficial de l’explotació

Format NIF (nnn)

Format NIF incorrecte

Camp buit (nnn)

Manca NIF del veterinari/a prescriptor/a

NIF VETERINARI no vinculat a l’usuari que
carrega el fitxer (nnn)

Usuari no vinculat al NIF veterinari/a prescriptor/a

El camp està emplenat (nnn)

Manca
Número
prescriptor/a

Els dos primer números corresponen a una
província existent d’acord amb la taula de
províncies estatal (nnn)

Província col∙legiat inexistent

El camp està emplenat (nnn)

Manca data de prescripció

NIF VETERINARI

NÚMERO COL.LEGIAT

DATA PRESCRIPCIÓ
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Data mínima 01/01/19 (nnn)

Data prescripció anterior a 1/1/19

La data no pot ser posterior al dia que s’està
comunicant la informació (nnn)

Data prescripció no pot ser posterior a data comunicació

El camp està emplenat (nnn)

Manca codi nacional del medicament

Existeix aquest codi nacional d’acord amb la
taula del nomenclàtor (nnn)

Codi medicament inexistent

Aquest codi nacional correspon a un
antibiòtic (sw_antibiotico de la taula
nomenclàtor = SI) (nnn)

El codi del medicament no correspon a un antibiòtic

El camp està emplenat (nnn)

Manca espècie de destí

Codi espècie no permès pel codi Nacional
informat al NOMENCLATOR SIMPLIFICAT
(nnn)

Codi espècie no permès pel codi Nacional informat

NÚMERO ENVASOS

Camp emplenat en cas que aquell codi
nacional no correspongui a una premescla
camp premescla del nomenclàtor =NO (nnn)

Manca nombre d’envasos

DOSI PREMESCLA

SI (en cas que aquell codi nacional
correspongui a una premescla camp
premescla del nomenclàtor =SI”) (nnn)

Manca kg de premescla per tn de pinso

SI (en cas que aquell codi nacional
correspongui a una premescla camp
premescla del nomenclàtor = SI) (nnn)

Manca quantitat total de pinso prescrita (Tn)

QUANTITAT PINSO
NÚMERO RECEPTA

El camp està emplenat (nnn)

Manca número de recepta

PRESCRIPCIÓ EXCEPCIONAL

Valor “S” o “N” (nnn)

Manca indicar si és una prescripció excepcional (S/N)

CODI GTR

Si informat, es valida que existeix al GTR
(nnn)

Aquest codi GTR no existeix

Si la data actual és major de 30 dies des de la
data de comunicació (nnn)

Modificació fora termini

(nnn informa del nº de línia on es troba l’error)

La carrega del fitxer es processarà en diferit mitjançant un procés batch. Es podrà revisar el resultat a
la pantalla de Consulta de Processos. En aquesta pantalla es podrà revisar si s’ha carregat el fitxer
correctament (i sencer), o per si el contrari n’hi hagut algun error.
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Pels fitxers amb errors s’habilitarà una pantalla per accedir als detalls dels errors detectats pel sistema
mitjanant el botó (

), on es donarà informació sobre l’error detectar i la línia on s’ha trobat l’error. A

continuació es mostra un exemple. El sistema validarà tots el camps, donant tots els errors que
corresponguin (pot haver més d’un error per línia).
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