
UNIFICACIÓ DE CRITERIS PER A LA CONFECCIÓ 
D’ETIQUETES DE CODIS DE BARRES 

 
 
Per generar correctament les etiquetes de codis de barres a utilitzar a la 
entrada de mercaderies al Magatzem Central s’han de tenir en compte els 
següents punts:  
 
1. Es precís que tots els camps vinguin informats a la seva totalitat. 
2. Hauran de venir alineats a la dreta i justificats amb blanc o ceros per la 

esquerra segons siguin les necessitats del camp. 
3. L’ordre dels camps a informar serà el següent: 

 
3.1.  Per a la primera etiqueta: 

3.1.1. Número de comanda: Camp de 10 posicions, alineat a la dreta i 
justificat per ceros a l’esquerra. Només acceptarà valors numèrics. 
Exemple: 0022064291 

3.1.2. Posició de la comanda: Camp de 5 posicions, alineat a la dreta i 
justificat per ceros a l’esquerra. Només acceptarà valors numèrics. 
Exemple 00010 

3.1.3. Número d’albarà d’entrega: Camp de 12 posicions, alineat a la 
dreta i justificat per blancs a l’esquerra. Accepta valors 
alfanumèrics. Exemple       ALB/0018 
 

3.2. Per a la segona etiqueta: 
3.2.1. Quantitat de la posició: Camp de 11 posicions, alineat a la dreta i 

justificat per ceros a l’esquerra. Només acceptarà valors numèrics i 
el separador decimal que serà una coma (,). Les 7 primeres 
posicions seran ocupades per la part sencera de la quantitat, la 
posició serà el separador decimal i les 3 últimes posicions seran la 
part decimal de la quantitat, en cas que no hi hagués part decimal 
aquesta serà sempre 000. Exemple  0001250,500 

3.2.2. Preu: Camp de 9 posicions, alineat a la dreta i justificat per ceros 
a l’esquerra. Només acceptarà valors numèrics i el separador 
decimal que serà una coma (,). Les primeres posicions seran 
ocupades per la part sencera del preu, la posició 7 serà el 
separador decimal i les 2 últimes posicions seran la part decimal del 
preu, en cas que no hi hagués part decimal aquesta serà sempre 
00. Exemple: 000145,75 

3.2.3. Quantitat base: Camp de 5 posicions, alineat a la dreta i justificat 
per ceros a l’esquerra. Només acceptarà valors numèrics. Exemple  
000001. 
 

4. Les etiquetes, a part del codi de barres, hauran d’indicar en alfanumèric tota 
la informació descrita anteriorment tal i com s’especifica, a més del nom del 
proveïdor i qualsevol altra informació que aquest vulgui afegir. 

 
S’adjunta exemple d’etiqueta: 

 
 



 

 


