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El BOE del dia 3 d’octubre de 2013 va publicar les Ordres HAP/1781/2013 i

HAP/1782/2013, per la qual es van aprovar les instruccions de comptabilitat local (ICAL)

del model normal i simplificat respectivament. En ambdós casos es preveia l’entrada en

vigor d’aquestes noves normes pel dia 1 de gener de 2015.

Així doncs, l’exercici 2015 va ser el primer exercici d’aplicació d’aquesta ICAL, amb tot un

seguit de novetats respecte l’exercici anterior tant pel que fa a normes de reconeixement,

criteris de valoració, nous grups comptables, i establiment de nous estats.

El canvi de norma comptable ha implicat importants novetats en el retiment del compte

general de les entitats locals.

D’altra banda, les entitats locals estan obligades, d’acord amb el RD 2/2004, Text Refós

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a fer arribar l’administració de l’estat i

l’autonòmica, la liquidació del pressupost.

Veurem en primer lloc els estats que conformen tant la liquidació com el compte general

per a continuació tractar el retiment d’ambdós a través del programa Sicalwin.
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La normativa d’aplicació en el tancament de l’exercici és la següent:

− Reial Decret 2/2004, Text Refós Llei Reguladora Hisendes Locals.

− Reial Decret 500/90 de Pressupostos de les Entitats Locals.

− ICAL 2013, Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local.

A l’Administració Pública el tancament de l’exercici té una doble vessant:

• Tancament i liquidació del pressupost de l’exercici reflectint la gestió realitzada a nivell

pressupostari. Inclourà l’execució del pressupost, el resultat pressupostari i el romanent

de tresoreria.

•Tancament de la comptabilitat financera, reflectint la gestió realitzada des de la

perspectiva econòmica, financera i patrimonial. Inclourà el resultat econòmic de l’exercici,

i la situació patrimonial de l’entitat a 31 de desembre.
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El calendari del doble tancament és el següent:

Abans del 1 de març les entitats locals han de confeccionar la liquidació del pressupost

de l’exercici anterior, la qual haurà de ser aprovada pel president de la corporació.

D’aquesta liquidació aprovada se’n donarà compte al Plè en la primera sessió que es

celebri (articles 191 i 193 del TRHL).

La liquidació aprovada s’haurà d’enviar a l’administració de l’estat i de la comunitat

autònoma abans del 31 de març (article 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012 sobre

obligacions de subministrament d’informació, i article 193.5 del TRHL).

Les entitats locals, una vegada finalitzat l’exercici pressupostari, formaran el compte

general, el qual posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmics,

financers, patrimonials i pressupostari. El compte serà rendit pel president de la

corporació, i serà sotmès a informe de la Comissió especial de comptes abans del dia 1

de juny. Una vegada informat serà exposat al públic per 15 dies, i en tot cas, el compte

general se sotmetrà al Ple de la corporació per tal que pugui ser aprovat abans del dia 1

d’octubre (art. 211 i 212 TRHL). El compte es retrà al Tribunal de Comptes o òrgan

corresponent a la comunitat autònoma abans del 15 d’octubre de cada any (art. 223

TRHL).
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El tancament i liquidació del pressupost de l’exercici posarà de manifest la gestió

realitzada a nivell pressupostari. L’Estat de liquidació del pressupost es referirà a les

obligacions i els drets que s’hagin reconegut des de l’1 de gener al 31 de desembre de

l’any. Ofereix informació sobre els imports aprovats en el pressupost, sobre com s’han

executat i sobre els drets de cobrament i obligacions de pagament que han sorgit en

aquest any, és a dir, els ingressos i despeses pressupostaris que s’han produït durant

l’exercici. De la liquidació s’haurà de poder determinar el resultat pressupostari i el

romanent de tresoreria.

– Estats de liquidació del pressupost..

• Liquidació del pressupost de despeses: Estat resumit que reflecteix les diferents fases

d’execució de despeses durant l’exercici, amb el nivell de desagregació que es va

aprovar el pressupost. S’hauran d’acompanyar de resums:

• Per programes, totalitzats per àrees de despesa, programes i subprogrames.

• Per econòmics, totalitzats per conceptes, articles i capítols.
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•Liquidació del pressupost d’ingressos: Estat resumit que reflecteix les diferents fases

d’execució d’ingressos durant l’exercici, amb el detall per cada nivell de classificació

econòmica i totalitzant per conceptes, articles i capítols.

La informació requerida pels estats de liquidació és menor que la requerida per a la

confecció del Compte General que és quan s’ha d’informar amb major detall de la gestió

tant del pressupost d’ingressos com del de despeses
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– El Resultat pressupostari es calcula com a diferència entre els drets reconeguts nets

durant l’exercici i les obligacions reconegudes netes en aquest. D’aquest càlcul

obtindrem el Resultat Pressupostari no ajustat.

Aquest càlcul s’ha d’ajustar per les següents magnituds:

• Les modificacions de crèdit finançades amb romanent líquid de tresoreria, suposen un

increment dels crèdits de despeses, que permetran incrementar les obligacions

reconegudes a l’exercici, mentre que les previsions que s'incorporen a ingressos (article

87), mai es convertiran en drets reconeguts de l’exercici.

Les obligacions reconegudes a l’exercici finançades amb romanent líquid de tresoreria no

han d’afectar al resultat de l’exercici, pel que les ajustarem sumant, incrementant aquest

resultat.

• La llei ens permet eliminar del resultat pressupostari l’efecte que provoca la diferència

entre els drets reconeguts a l’exercici de finançament afectat i els que correspondria

reconèixer en funció de les obligacions reconegudes a l’exercici, pels corresponents

projectes. Aquest desfasament es recull a les desviacions de finançament de l’exercici.

•Les desviacions positives de l’exercici, corresponen a l’excés de drets

reconeguts per sobre les obligacions reconegudes durant l’exercici, resten

minorant el resultat.

•Les desviacions negatives de l’exercici, el cas contrari, menys drets dels que

correspondria sumen, incrementant-lo.
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El Romanent de tresoreria, que vol posar de manifest la solvència de l’entitat a curt

termini, està compost per:

- Sumant, els fons líquids de tresoreria a 31 de desembre, que comprenen els saldos de

tresoreria de caixes i bancs, i les inversions financeres temporals. També inclouran els

fons en caixes i bancs que tinguin a la seva disposició a 31 de desembre els habilitats de

bestreta.

- Sumant, els pendents de cobrament, tant de pressupost corrent, com de pressupostos

tancats i de no pressupostaris. Aquests pendents s’han de minorar amb els ingressos

realitzats que restin pendents d’aplicació al final de l’exercici.

- Restant, els pendents de pagament, tant de pressupost corrent, com de pressupostos

tancats i de no pressupostaris. Aquests pendents s’han de minorar amb les despeses

realitzades que restin pendents d’aplicació al final de l’exercici.

Aquest càlcul ens donarà el romanent total. Per obtenir el romanent per a despeses

generals que realment està a disposició de l’entitat, haurem de fer dos ajustos més:

- Restant, els saldos de dubtós cobrament, en funció de l’import dels drets pendents de

cobrament de difícil o impossible recaptació i que forma part del saldo del compte 490.

- Restant, l’excés de finançament afectat que és la suma de les desviacions acumulades

positives a final de l’exercici. Aquest finançament es reserva per a l’execució futura de les

despeses associades.
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Les entitats locals al termini de l’exercici formaran el compte general de l’entitat, el qual

posarà de manifest la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i

de l’execució del pressupost. Estarà constituït pel compte general de la pròpia entitat,

dels organismes autònoms, de les societats mercantils íntegrament propietat de l’entitat

local i de les entitats públiques empresarials.

El Compte General de l’entitat i els seus organismes autònoms estarà format pels

següents estats:

• Balanç

• El compte del resultat econòmic-patrimonial

• L’Estat de canvis en el patrimoni net

• L’Estat de fluxos d’efectiu

• L’Estat de Liquidació del Pressupost

• La Memòria

En el cas de societats mercantils en les quals l’entitat tingui participació total o

majoritària, els comptes anuals seran els que determini el Pla General de Comptabilitat

d’empresa.
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‒ El balanç.

El balanç haurà de comprendre, amb la deguda separació, l’actiu, el passiu i el patrimoni 

net de l’entitat. 

Reflecteix la situació patrimonial i financera de l’entitat al tancament de l’exercici,

ordenant tant per l’actiu com pel passiu, entre partides corrents i no corrents. Es

classificaran com actius corrents sempre i quan:

� S’esperin realitzar en el curt termini, és a dir, dintre del període de dotze mesos a

partir de la data dels comptes anuals, o

� Es tracti d’efectiu u altres mitjans líquids equivalents.

Seran actius no corrents la resta.

El passiu contindrà el patrimoni net, els passius corrents i els no corrents, en funció de si

es liquiden a curt termini.

Es fan constar tant les xifres de l’exercici que es liquida com les de l’exercici anterior, per

poder comparar i conèixer l’evolució del patrimoni de l’entitat.
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‒ Compte del resultat econòmic-patrimonial.

Aquest compte recull el resultat econòmic patrimonial obtingut en l’exercici i està format

pels ingressos i les despeses del mateix (de caràcter comptable), excepte quan

procedeixi la seva imputació directa al patrimoni net, d’acord amb les normes

comptables.

Amb l’ICAL 2013 s’ha millorat en la precisió del resultat econòmic-patrimonial per tal que

reflecteixi amb més cura els ingressos i despeses meritats durant l’exercici. El resultat es

distribueix entre ingressos i despeses de gestió ordinària, obtenint un primer resultat de

gestió ordinària. A aquest resultat es computen ingressos i despeses procedents

d’operacions d’alienació d’immobilitzat no financer per tal d’obtenir el resultat per

operacions no financeres), i per últim es computa el resultat d’operacions financeres, on

s’inclouen despeses i ingressos financers.

El resultat d’operacions no financeres junt amb el d’operacions financeres dóna el

resultat, estalvi o desestalvi, net de l’exercici.
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El patrimoni net constitueix la part residual dels actius de l’entitat, de qualsevol

naturalesa, tant econòmica com financera, un cop deduïts tots els passius, és a dir, les

seves obligacions de pagament independentment de quina sigui la data de venciment.

En el model normal del PGCP el patrimoni net es distribueix en quatre apartats:

I. Patrimoni

II. Patrimoni generat

1. Resultat d’exercicis anteriors

2. Resultat de l’exercici

III. Ajustos per canvis de valor

1. Immobilitzat no financer

2. Actius financers disponibles per a la venda

3. Operacions de cobertura

IV. Subvencions rebudes pendents d’imputar a resultats

L’estat de canvis en patrimoni net tracta de reflectir els moviments de les partides que

engloben el patrimoni net durant l’exercici.
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Aquest estat informarà de la totalitat de canvis en el patrimoni net, en funció la raó de la

variació, desglossats els imports en funció dels components que integren el patrimoni

net.

La fila A – Patrimoni Net al final de l’exercici 2XXX-1 , recollirà les dades de

l’assentament d’obertura dels diferents comptes que integren el patrimoni net.

La fila B – Ajustos per canvis de criteris comptables i correccions d’errors, recollirà els

assentaments que corresponguin a canvis de criteris comptables i correcció d’errors. Per

obtenir-lo en el programa, ens caldrà indicar quins són els assentaments per canvis de

criteris comptables. També recollirà, a la columna dedicada a patrimoni generat, tots els

moviments del compte 120 (resultat d’exercicis anteriors) que provinguin de rectificacions

d’operacions d’exercicis anteriors.

La fila D – Variacions en el patrimoni net exercici 2XXX, inclou els moviments que

s’expliquen en els llistats posteriors.

Per últim, de tots els punts anteriors obtindrem la fila E – Patrimoni net al final de

l’exercici 2XXX, que obligatòriament haurà de coincidir amb les dades de Patrimoni net

del balanç de situació a 31 de desembre.
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L’Estat d’ingressos i despeses reconegudes recull els canvis en el patrimoni net derivats

de:

• El resultat econòmic-patrimonial

• Els ingressos i despeses reconegudes directament en el Patrimoni net

• Les transferències al compte del resultat econòmic-patrimonial, o al valor inicial de la

partida coberta, d’ingressos i despeses reconegudes directament a Patrimoni net.

El total haurà de coincidir amb el que es detalla a la fila D1 de l’Estat Total de canvis en

el patrimoni net.
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L’Estat d'Operacions amb l’entitat o entitats propietàries es subdivideix en dos estats:

a) Operacions patrimonials amb l’entitat propietària

b) Altres operacions amb l’entitat propietària.

L’Estat d’Operacions patrimonials amb l’entitat o entitats propietàries, com indica el nom,

mostra les operacions patrimonials generades entre l’ens públic en qüestió i la seva

entitat propietària, per tant, recollirà les variacions produïdes en l’exercici en els comptes

101 – Patrimoni rebut.
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L’Estat d’altres operacions amb l’entitat o entitats propietàries englobarà totes aquelles

operacions realitzades amb l’entitat propietària, com per exemple les subvencions, que

són considerades com ingressos o despeses, imputades al resultat de l’exercici o

aquelles altres que s’imputin a patrimoni net.

Per tant, en aquest estat es diferenciaran per una banda els ingressos i despeses

reconeguts directament al compte de resultat econòmic-patrimonial d’aquells altres

ingressos i despeses reconeguts directament a patrimoni net.
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L’Estat de fluxos d’efectiu (EFE) informa sobre l’origen i destinació dels moviments que

s’han produït en les partides monetàries d’actiu representatives d’efectiu i altres actius

líquids equivalents, i indica la variació neta soferta per aquestes durant l’exercici.

Per efectiu i actius líquids equivalents entenem la tresoreria dipositada en la caixa de

l’entitat i els dipòsits bancaris a la vista, així com aquells actius financers que siguin

convertibles en efectiu i que en el moment de la seva adquisició el seu venciment no

sigui superior a 3 mesos.

L’estat no recull però els moviments interns de tresoreria, ja que en realitat no afecten als

fluxos rebuts o lliurats per l’entitat.

Per a una millor anàlisi dels moviments d’efectiu, aquests es diferencien pel tipus

d’activitats que els generen o a les que van destinats: activitats de gestió, d’inversió o de

finançament. A més, per donar cabuda a tota la tipologia de moviments possibles,

s’inclou un estat de fluxos d’efectiu pendents de reclassificació (l’origen o destinació dels

quals es desconeix, com són els cobraments i pagaments pendents d’aplicació) així com

un estat de variacions del tipus de canvi (per operacions amb monedes diferents de

l’euro).
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I. Fluxos d’efectiu de les activitats de gestió

Constitueix la principal font de generació d’efectiu i engloba:

• Cobraments: els cobraments originats en els ingressos de gestió ordinària

(ingressos tributaris, urbanístics, transferències i subvencions rebudes,

vendes i prestacions de serveis, per la gestió de recursos d’altres ens), els

cobraments d’interessos i dividends generats per actius financers i altres

cobraments que no es puguin classificar en cap altre epígraf.

• Pagaments: els de la gestió ordinària de l’entitat (despeses de personal,

transferències i subvencions concedides, per la gestió de recursos d’altres

ens, etc), els d’interessos per passius financers i altres pagaments.

II. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió

Agrupa els cobraments i pagaments per operacions de venda i adquisició d’actius no

corrents i altres inversions no vinculades al cicle d’activitats de la gestió ordinària dels

ens públics.

III. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament

Cobraments i pagaments derivats d’operacions relacionades amb les fonts de

finançament de l’entitat, siguin pròpies o alienes, sempre que en aquest últim cas no

siguin les relacionades amb l’activitat normal de gestió.
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La Memòria:

Completa, amplia i comenta la informació continguda a la resta d’estats del compte

general.

El model de memòria recull la informació mínima a complimentar, però s’haurà de

incloure qualsevol altra informació que sigui necessària per facilitar la comprensió dels

comptes anuals objecte de la presentació, amb la finalitat de que aquests reflecteixin la

imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic – patrimonial, i

de l’execució i liquidació del pressupost de l’entitat.

En el model normal la Memòria s’estructura en 28 punts, i en el model simplificat es

redueix a 22.

Si ens atenem al model normal, la memòria recull informació sobre les següents àrees

que a continuació detallarem.
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Contingut de la Memòria:

1. Organització.

El punt inicial de la memòria servirà per presentar l’entitat.

Ha d’informar sobre població oficial, territori, densitat, índex d’activitat econòmica, serveis que es

presten, activitat principal, principals fonts de finançament, estructura organitzativa bàsica, nombre

mitjà d’empleats, entitat de la que depèn, en el seu cas, i dades sobre entitats del grup, multigrup i

associades i participació en les que tinguin forma .

2. Gestió indirecta de serveis públics.

Aspectes essencials de les concessions, concerts, convenis, activitats conjuntes que no

requereixin constitució d’una nova entitat o qualsevol altra forma de col·laboració públic-privada.

3. Bases de presentació dels comptes.

Referència als principis comptables aplicats en la confecció dels comptes que es presenten. En el

cas de no haver-ne aplicat algun s’haurà de fer una estimació raonada de la incidència

quantificada d’aquesta no aplicació. Així mateix, s’haurà d’indicar quan es canviï el criteri

d’aplicació d’algun d’aquests principis comptables.

4. Normes de reconeixement i valoració

S’haurà de fer un recull dels criteris de valoració aplicats d’entre els contemplats en l’ICAL, per a

cada element patrimonial o transacció: immobilitzat material, patrimoni públic del sòl, inversions

immobiliàries, immobilitzat intangible, arrendaments, permutes, etc .
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5. Immobilitzat material

6.Patrimoni públic del sòl

7. Inversions immobiliàries

8. Immobilitzat intangible

En tots aquests punts haurem de fer constar els saldos inicials i finals, així com els moviments

registrats, explicant les variacions rellevants. També es faran constar les correccions valoratives

netes per deteriorament de l’exercici, i les amortitzacions de l’exercici.

A més, es donarà informació relativa a:

� Aspectes i dades derivades de la seva valoració, com: costos estimats de desmantellament i

restauració, vides útils o coeficients d’amortització, etc.

� Béns rebuts en adscripció, amb els seus corresponents valors.

� Ens als quals s’hagin lliurat béns en adscripció.

� Béns rebuts en cessió o ens als que s’hagi lliurat béns en cessió.

� Arrendaments financers que afecten a elements de l’immobilitzat.

� Béns que es trobin destinats a l’ús general.

� Activació durant l’exercici d’elements construïts per la pròpia entitat.
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9.Arrendaments financers.

Els arrendataris hauran d’indicar per a cada classe d’actius, l’import pel que s’ha reconegut

inicialment l’actiu, indicant si correspon al valor raonable o al valor actual dels pagaments a

realitzar i existència si s’escau de l’opció de compra. També s’hauran de descriure els acords

significatius que s’hagin pres.

10. Actius financers

S’haurà de donar informació relativa al balanç: un resum conciliació entre els actius financers

detallats al balanç i les categories que s’estableixen a la norma de reconeixement i valoració nº 8

d’acord amb un model establert, indicar els imports que s’hagin reclassificat per canvi de criteri de

valoració. També informació relacionada amb el compte de resultat econòmic-patrimonial.

11. Passius financers

Es detallarà la situació i moviment dels deutes, informació sobre les línies de crèdit, els avals i

altres garanties concedides (avals concedits, avals executats i avals reintegrats) i altra informació

de caràcter substantiu que es consideri.

12. Cobertures comptables

Descripció de cada instrument de cobertura, la partida coberta i la naturalesa dels riscos coberts.

Valor comptable de l’instrument de cobertura a l’inici i final de l’exercici..

13. Actius construïts per a altres ens.

En general es tractaran com existències, per tant la informació es donarà a nivell de partida del

balanç i en general sobre la seva valoració: correccions valoratives, costos capitalitzats..
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14. Moneda estrangera

S’informarà a nivell de partida de balanç, dels elements d’actiu i passiu denominats en moneda

estrangera i l’import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l’exercici.

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses

En transferències i subvencions rebudes l’import de les quals sigui significatiu, informarem sobre

el compliment o incompliment de les condicions imposades per a la seva percepció, criteri

d’imputació a resultats i els imports imputats.

En transferències i subvencions concedides, en les d’import significatiu, detallarem a més de

l’import, la normativa sota la qual s’han concedit, les obligacions reconegudes durant l’exercici,

dades de l’entitat receptora, finalitat de les subvencions i reintegraments que pugui haver hagut.

Per a la generalitat d’ingressos i despeses, qualsevol informació substantiva que els afecti.

16. Provisions i contingències

Informació de moviments de l’exercici i característiques d’aquests elements, per separat

provisions, actius contingents i passius contingents.

17. Informació sobre medi ambient

Obligacions reconegudes durant l’exercici amb càrrec als programes de la política de despesa 17,

“Medi Ambient”, beneficis fiscals per raons mediambientals que afectin a tributs propis.

18. Actius en estat de venda

Descripció detallada dels actius en aquesta situació quan el seu import sigui significatiu.
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19. Presentació per activitats del compte de resultat-econòmic patrimonial

Aquest punt s’estableix com opcional. Es podrà presentar el compte de resultat

classificant les despeses econòmiques incloses per activitats i els ingressos s’agruparan

en tres categories: de gestió ordinària, ingressos financers i altres ingressos. Les

despeses es presentaran per grups de programes.

20. Operacions per administració de recursos per compte d’altres ens.

Per les entitats que recaptin en nom d’altres ens públics, cal indicar els moviments

registrats en l’exercici, en els formats indicats al model de memòria.

21. Operacions no pressupostàries de tresoreria

Cal detallar per conceptes, amb relació separada dels deutors, creditors, pagaments

pendents d’aplicació i ingressos pendents d’aplicació, els imports de saldo inicial,

modificacions, cobraments, pagaments, aplicacions i saldo final.

22. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació

Informació, per tipus de contractes, sobre els imports adjudicats segons els diferents

procediments establerts en la normativa vigent de contractació, en el model que estableix

l’ICAL.

23. Valors rebuts en dipòsit

Per a cada concepte d’avals registrats, es detallarà el saldo inicial, els moviments durant

l’exercici i el saldo final.
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24. Informació pressupostària

Es tracta de l’apartat de la memòria que informa sobre el pressupost, complementant i ampliant la

informació que proporciona l’estat de liquidació del pressupost. Aquest punt de la memòria està

força desenvolupat, amb els següents subapartats:

� Exercici corrent. Pel que fa al pressupost de despeses informació relativa a modificacions de

crèdit, romanents de crèdit, creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost. Quant al

pressupost d’ingressos diferents estats desenvolupant el procés de gestió dels mateixos, estat

sobre les devolucions d’ingrés i un tercer estat sobre compromisos d’ingrés.

� Exercicis tancats. Quant a despeses, situació inicial i detall per fases de l’execució i pendent a

final d’exercici. En ingressos, detall de l’execució en la gestió dels mateixos. Resum de la

variació de drets i obligacions de tancats.

� Exercicis futurs, detallat per ingressos i despeses.

� Desviacions de finançament: estat resum d’execució, estat de desviacions de finançament per

agent i aplicació.

� Estat del romanent de tresoreria.

25. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris. Entre d’altres, endeutament per

habitant, cash-flow, període mig de pagament a creditors comercials, període mig de cobrament ,

etc.

26. Informació sobre el cost de les activitats.

27. Indicadors de gestió. Aquestes dues últimes notes només per entitats de més de 50.000

habitants i seran obligatòries a partir del compte general de l’exercici 2017. Els indicadors

mesuraran l’eficàcia, eficiència i economia de la prestació dels serveis.

28. Fets posteriors al tancament: fets que existien en el moment de tancament i fets que no

existien en el moment del tancament, explicació de la seva importància, ajust realitzat o no en el

seu cas.
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Als comptes anuals de la pròpia entitat local i els seus organismes autònoms, s’haurà

d’adjuntar la següent documentació:

• Actes d’arqueig de les existències de caixa referides a final d’exercici.

• Notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a les mateixes a

favor de l’entitat, referides a final d’exercici. En cas de discrepància entre el saldo

comptable i el bancari, s’haurà d’adjuntar l’estat conciliatori autoritzat per l’interventor.

Als comptes de l’entitat local i els seus organismes autònoms s’adjuntaran:

• Comptes anuals de les societats mercantils en les que tingui participació majoritària

l’entitat.

• Els comptes anuals d’entitats dependents incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tal com hem comentat abans, en els municipis de població superior als 50.000 habitants:

• Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics.

• Memòria demostrativa del grup de compliment dels objectius programats.
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Tant la Liquidació del Pressupost com l’aprovació del Compte General no finalitzen amb

la seva aprovació per l'òrgan competent de l’entitat local, sinó que posteriorment, s’ha de

retre comptes d’aquestes als diferents Òrgans de Control Extern que determina la Llei.

Liquidació del pressupost:

• Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

• Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Departament de Coordinació Financera amb les

Entitats Locals.

Compte General:

• Sindicatura de Comptes de Catalunya.
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Els objectius del Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica Local per facilitar aquest

retiment de comptes són els següents:

• Que el programari de comptabilitat proporcioni en fitxer, el màxim d’informació

disponible en aquest.

• Proporcionar la documentació necessària per la correcta utilització d’aquestes utilitats i

donar suport mitjançant el nostre equip de suport telefònic.
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L’article 193.5 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals ens diu “Les

entitats locals han de trametre una còpia de la liquidació dels seus pressupostos a

l'Administració de l’Estat i a la comunitat autònoma abans de finalitzar el mes de març de

l'exercici següent a aquell a què correspongui.”

L’òrgan de l’Administració de l’Estat a qui s’ha de remetre aquesta liquidació és

actualment el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, concretament al Departament de

Coordinació Financera amb les Entitats Locals.

L’òrgan de la comunitat autònoma en el nostre cas és el Departament de Governació de

la Generalitat de Catalunya.
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L’Ordre HAP/2105/2012, de dia 1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions

de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat

pressupostària, estableix, tot continuant amb el requeriment que va establir la Llei 2/2004

TRHL, l’obligació de comunicar abans del 31 de març de l’any següent, la següent

informació:

� Els pressupostos liquidats i comptes anuals de les entitats sotmeses al Pla general de

comptabilitat d’empreses, amb els seus annexos i estats complementaris.

� Les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades al

pressupost.

� La situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute viu, amb quadres

d’amortització.

� Informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del

pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament calculada d’acord amb el

SEC.

� Informe d’intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, regla de la

despesa i límit del deute.

� Informació sobre les inversions financerament sostenibles.

El Ministeri ha desenvolupat tots aquests requeriments amb tot un conjunt de models que

es detallen en una Guia. Part d’ells s’han d’informar via fitxer en format XBRL, la resta

mitjançant formularis habilitats al portal del Ministeri.
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Els models inclosos dintre del fitxer en format XBRL es generen mitjançant l’opció de

menú Operacions de Fi d’Exercici / Rendició de Comptes / Fitxer Coordinació Hisendes

Locals (format XBRL).
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A la part de dalt seleccionarem la província i el nostre municipi. Un vegada marcat

sortiran a sota el nom de les entitats locals domiciliades en aquest, tant l’ajuntament

AAXXX, com d’altres entitats.

Seleccionarem l’entitat de la que volem generar el fitxer.

Cas que no trobem la nostra entitat en el llistat, entrarem el codi manualment a les

caselles de província, municipi i codi entitat. Podem consultar el nostre codi d’entitat a la

utilitat d’inventari d’ens locals que es pot consultar des de l’Oficina Virtual de coordinació

de les Hisendes Locals.

També podrem donar d’alta una nova entitat i associar-la a un dels municipis fent servir

la utilitat de Nova Entitat.

Una vegada entrat el codi, li donarem al botó començar.
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El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública treballa amb una relació tancada de

classificacions pressupostàries, tant de despeses com d’ingressos.

En aquest sentit, el programa detecta les classificacions que no s’atenen a la relació

tancada que utilitza el Ministeri i ens demanarà que relacionem la classificació que hem

utilitzat durant l’exercici amb una similar de la relació que utilitza el Ministeri.

En el moment que seleccionem la nostra classificació ens apareixerà a sota una reixeta

de dades amb les possibles classificacions relacionades. Escriurem a la dreta la que més

ens convingui i quan les tinguem totes relacionades seleccionarem Continuar.
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Un cop hem resolt aquestes relacions, el programa iniciarà els càlculs de les dades que

requereix el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. Cal que deixem el programa treballar i

esperem a que finalitzi els càlculs, moment en el que ens mostrarà les diferents

pestanyes de la pantalla amb dades.
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Una vegada finalitzin els càlculs el programa emplenarà les diferents pestanyes amb les

dades corresponents als diferents formularis inclosos en el fitxer XBRL. Podem passar

per cadascuna de les pestanyes si volem revisar la informació.

Aquests estats no són modificables i únicament s’hauran de verificar. Cas de detectar

alguna diferència amb la liquidació de pressupostos aprovada per la nostra entitat, us

hauríeu de posar en contacte amb el departament de Suport comptable, ja que seria una

incidència del programari de comptabilitat.
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Els annexos recullen una sèrie d’informació que no es pot obtenir automàticament de la

comptabilitat i que per tant precisa ser omplerta o confirmada per l’usuari. En concret

informació sobre els següents temes:

• Annex 1: Interessos i rendiments meritats en l’exercici.

• Annex 3: Interessos d’operacions amb altres administracions públiques.

• Annex 5: Fluxos interns.

36



• Interessos i rendiments meritats en l’exercici

A la columna d’obligacions reconegudes netes el programa recull les dades de les

diferents aplicacions de despesa d’interessos que ja venen desglossades en el formulari

F.1.1.4 “Desglossament de despeses corrents”.

A la columna d’interessos reportats a més de la xifra de les obligacions s’haurà de sumar

l’import dels imports diferits (interessos meritats i no vençuts) menys els interessos

anticipats (interessos comptabilitzats en l’exercici i que no meriten fins l’exercici següent).

En aquesta columna podrem modificar els imports per tal d’ajustar-los.

Un cop revisades les dades li haurem de donar a Guardar Annexos.
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• Interessos d’operacions amb altres administracions

En el quadre d’Interessos a favor d’altres administracions públiques:

A primera columna d’obligacions reconegudes el programa agafarà les dades de les

obligacions reconegudes netes d’interessos que siguin a favor d’altres administracions

públiques. En la columna d’Interessos reportats, constaran no només les obligacions

reconegudes sinó que s’hi sumaran els imports diferits (interessos meritats no vençuts)

menys els interessos anticipats (interessos comptabilitzats durant l’exercici i que meriten

l’exercici següent).

El programa detecta els tercers com administració pública quan ho tinguin així definit en

el sector institucional de la fitxa del tercer. Des d’aquesta mateixa pantalla podrem

modificar dades de tercers per tal d’assignar-los el sector institucional que correspongui.

En el cas del quadre d’Interessos cobrats d’altres administracions públiques:

A la columna de Drets reconeguts nets constaran les dades comptables d’interessos

rebuts d’altres administracions públiques. En la columna d’interessos reportats als drets

reconeguts s’haurà de sumar l’import dels interessos diferits (meritats però no vençuts)

menys els interessos anticipats (comptabilitzats aquest exercici i que meriten l’exercici

següent).
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En el cas de l’Annex 5, s’han de detallar les obligacions reconegudes per l’entitat a favor

d’altres entitats del sector públic, detallant aquestes dades per capítol de despesa i a

nivell de cada entitat receptora.

Per tal que el programa generi aquesta informació de forma automàtica, és necessari que

prèviament cadascuna d’aquestes administracions receptores tinguin definit el sector

institucional en la seva fitxa de Tercer.

No obstant això, des d’aquesta mateixa pantalla també es poden modificar els tercers en

qüestió amb l’opció Modificar Sector Institucional.
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Una vegada revisats i completats tots els annexos, haurem d’indicar la carpeta on volem

que ens guardi els fitxers generats, utilitzant el botó de selecció, que trobarem a la última

pestanya relativa a Resultat Pressupostari.

Recordar que per les entitats en xarxa de Diputació de Barcelona, per guardar la

informació en el disc dur del seu ordinador hauran de triar el disc V:\, enlloc de C:\ que

triarien les entitats que tinguin el programa instal·lat en local (si volguessin que es

guardés en una carpeta dintre d’aquest disc dur, desprès s’hauria de buscar aquesta

carpeta).

Una vegada seleccionat el lloc d’emmagatzematge li donarem al botó per generar fitxer.
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El programa generarà el fitxer de liquidació a la carpeta que l’haguem indicat per guardar

la informació.

El resultat serà un fitxer en format xbrl que recull la informació del programari de

comptabilitat en el format indicat pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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Part de la informació a complimentar mitjançant formularis telemàtics es pot obtenir,

parcialment completada, per l’opció de menu que es troba a Administració del Sistema /

Exportació de Dades i Suports magnètics / Obligacions Trimestrals de Subministrament

d’Informació.

El programa genera un fitxer excel per a cadascun dels estats indicats. Hi abocarà les

dades que tengui disponibles i en tots els casos s’han de revisar i completar, per després

anotar-les en el formulari web del Ministeri.

En el portal web d’accés al programa SCW dintre de l’apartat de Manuals trobareu un

manual sobre com generar-los: Manual SCW d’obtenció de la informació d’execució

trimestral a trametre al Ministeri.
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Pel que fa al retiment de la liquidació de pressupostos al Departament de Governació de

la Generalitat de Catalunya. Aquest s’ha de fer:

• Via web, a través de l’eacat, on el Departament de Governació ha situat els formularis

des d’on carregar els fitxers per retre comptes de la liquidació del pressupost.

• El programa de comptabilitat distribuït per la Diputació de Barcelona permet generar els

fitxers amb les dades comptables que el Departament de Governació requereix.

S’ha de tenir en compte que la informació generada automàticament no recull totes les

dades sol·licitades per Governació, bé perquè és informació que no disposa el

programari de comptabilitat, bé perquè Governació no ha determinat el fitxer informàtic

que l’hauria de contenir. Això implica que una vegada importats els fitxers generats pel

programari, s’han de repassar i completar els formularis manualment.

Actualment l’estructura de classificacions pressupostàries que demana Governació és la

mateixa que utilitza el Ministeri d’Hisenda, d’aquí només caldrà relacionar un cop les

classificacions utilitzades per l’ajuntament amb l’estàndard del Ministeri (o en el moment

de generar els fitxers de Governació o en el moment de generar el fitxer XBRL del

Ministeri).
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Per generar el fitxer amb les dades del programari de comptabilitat pel departament de

Governació accedirem a Operacions de fi d’exercici \ Rendiment de Comptes \

Conselleria de Governació de Generalitat de Catalunya i anirem passant per les tres

pestanyes:

1. Dades generals: On omplirem les dades identificatives de l’entitat. El codi de la nostra

entitat el podrem trobar a la web http://municat.gencat.cat/, i ha de tenir 10 xifres.

L’exercici correspon a l’exercici que es liquida.

És important arribar fins al final del formulari i gravar-lo, ja que sinó ho fem així el

programa gravarà els fitxers en blanc.
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2.Obtenció d’Informació. Marcarem tots els fitxers i li donarem al botó acceptar.

En aquest moment el programa detectarà si hi ha classificacions d’ingrés o despesa per

relacionar amb la classificació tancada del Ministeri i ens demanarà que ho relacionem.

Si prèviament ja ho hem fet per generar el fitxer XBRL del Ministeri, ara només ens

caldrà confirmar les relacions que vam guardar.

A continuació el programa iniciarà els càlculs i trigarà uns minuts en generar tota la

informació. És molt important deixar que finalitzi el procés de forma correcta, pel que

haurem de esperar fins que el programa ens doni el missatge de “Procés acabat

correctament”

Una vegada surti el missatge, el programa ja haurà generat la informació i podem accedir

a la següent pestanya per gravar les dades al nostre disc dur.
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3. Generar Fitxers. Passarem a la tercera pestanya, i només haurem d’indicar on volem

que guardi la informació. Una vegada indicat li donarem al botó acceptar i esperarem a

que surti el missatge de “Procés acabat correctament”.

S’ha de recordar per les entitats en xarxa de Diputació de Barcelona, que per guardar la

informació en el disc dur del seu ordinador, hauran de posar V:\, enlloc de C:\ que

posarien les entitats que tinguin el programa instal·lat en local (si volguessin que es

guardés en una carpeta dintre d’aquest disc dur, desprès s’hauria de posar el nom

d’aquesta carpeta).
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El programa generarà els fitxers per Governació a la carpeta que l’haguem indicat per

guardar la informació.

El resultat són una sèrie de fitxers en format txt que recullen la informació del programari

de comptabilitat en el format indicat pel Departament de Governació de Generalitat de

Catalunya.

A més dels fitxers de dades, es genera un fitxer anomenat RESUMEN.TXT, que es pot

obrir fent un clik a sobre, i per tant imprimir. Aquest fitxer és un resum de la informació

continguda a la resta de fitxers de dades.

En el cas de remetre la liquidació del pressupost, els fitxers que s’hauran de carregar

seran:

ENLFE001, ENLFE003, ENLFE0012, ENLFE013, ENLFE015, ENLFE016, ENLFE017,

ENLFE018, ENLFE019 (en cas de model normal), ENLFE020 (model simplificat).

Els fitxers corresponents al pressupost de l’exercici següent són:

ENLFE007, ENLFE011 i ENLFE014.
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L’article 212.5 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals ens diu “Les

entitats locals han de rendir al Tribunal de Comptes el compte general degudament

aprovat”.

L’article 223 de la mateixa llei ens diu “1. La fiscalització externa dels comptes i de la

gestió econòmica de les entitats locals i de tots els organismes i societats que en depèn

és una funció pròpia del Tribunal de Comptes, amb l’abast i les condicions que

estableixin la seva llei orgànica reguladora i la seva llei de funcionament.

2. A aquest efecte, les entitats locals han de rendir al Tribunal esmentat, abans del dia 15

d’octubre de cada any, el compte general a què es refereix l’article 209 d’aquesta Llei

corresponent a l’exercici econòmic anterior.

...

4. El que estableix aquest article s'entén sense menyscapte de les facultats que les

comunicats autònomes tinguin atribuïdes als seus estatuts en matèria de fiscalització

externa de les entitats locals”.

L’òrgan en el nostre cas és la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
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El programari de comptabilitat distribuït per la Diputació de Barcelona permet generar els

fitxers amb les dades relatives al compte general, per això caldrà accedir a : Operacions

de fi d’exercici \ Rendició de comptes \ Rendició de Comptes.

La majoria de dades requerides són comptables, però hi ha una sèrie d’informació,

relativa a la Memòria, que el programa no pot generar automàticament, i que s’haurà de

completar de forma manual abans de poder generar els fitxers.

Hem posat a disposició dels usuaris el Manual SCW Compte General i Rendició de

Comptes 2015 que explica amb detall tot el procés de generació dels fitxers de

Sindicatura. La lectura i seguiment d’aquest manual es considera imprescindible per

poder generar sense errors els fitxers i ens evitarà haver de justificar amb posterioritat

incidències que ens podríem haver estalviat si haguéssim seguit les indicacions del

manual.
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El primer que se’ns demanarà serà complimentar les dades generals de l’entitat.

• Òrgan de Rendició de comptes: Seleccionarem Sindicatura de Cuentas de Catalunya.

• Fitxer XML: Indicarem la carpeta on volem que guardi els fitxers generats, que haurem

d’haver creat abans i podem buscar amb el boto de selecció.

• Nom entitat.

• Codi MAP: Codi oficial estadístic que l’entitat utilitza per a les seves relacions amb

Generalitat, 10 xifres. És el mateix que hem fet servir pels fitxers de la liquidació que hem

tramès al Departament de Governació.

•Data d’aprovació pressupost i data d’aprovació del compte general, es refereix al

pressupost i liquidació tramesa, i han de ser completades per l’usuari.

A partir d’aquí ja podem començar a treballar amb les dades, prement els diferents

botons de la part inferior.

Els botons que es visualitzin seran diferents en Model Normal que en Simplificat en el

qual no apareixerà el boto d’Indicadors de Gestió.

Abans d’entrar en aquesta opció és imprescindible haver imprès el Balanç, Compte de

Resultats, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i calculat l’Estat de Fluxos d’Efectiu.
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Inventari: Des d’aquest botó es realitzen els càlculs per a la generació dels diferents

punts de la Memòria relatius a l’immobilitzat no financer, que no poden ser obtinguts de

Sicalwin directament, o al menys requereixen una revisió de l’usuari abans de la seva

confirmació i generació.

En les pestanyes d’immobilitzat material, patrimoni públic del sol, inversions

immobiliàries i immobilitzat intangible s’ha de desglossar per comptes el saldo inicial, els

moviments de l’exercici, diferenciant l'origen d’aquests moviments, i el saldo final.

El programa farà una proposta en base a la informació comptable de la que disposa,

considerant com a entrades o dotacions i sortides, baixes o reduccions, els moviments

pressupostaris, i com augments per transferències o traspassos i disminucions per

transferències o traspassos, els assentaments directes. L’usuari podrà acceptar aquesta

proposta o modificar la composició dels moviments de l’exercici sense alterar el total.

En totes les pestanyes haurem de validar la informació després de revisar-la donant-li a

Gravar. Si li donem a Recalcular el programa esborrarà la informació de la pantalla i

tornarà a recuperar les dades originals de comptabilitat.
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Arrendaments financers: Tota la informació d’aquest punt de la memòria haurà de ser

introduïda de forma manual per l’usuari, tant si es porta el mòdul de passius de Sicawin

com si no. En concret haurem d’indicar:

• Classe actiu: tipus d’actiu que dóna origen a l’arrendament financer: vehicles,

ordinadors...

• Import reconeixement inicial: import inicial reconegut de l’arrendament financer.

Si l’entitat té mòdul de passius de SCW correspondrà a l’import introduït al camp

“Capital” que trobareu a l’opció Introducció de préstecs i operacions de tresoreria

del mòdul.

• Valoració: tipus de valoració de l’arrendament: valor raonable de l’actiu, valor

actual dels pagaments a realitzar, valor de mercat...

• Opció de compra: existència o no de l’opció de compra.

• Acords significatius arrendament financer: si n’hi ha, indicar els punts més

significatius acordats al contracte d’arrendament financer.

• Naturalesa dels actius que sorgeixen d’aquests contractes: indicar si l’actiu es

classifica com immobilitzat: intangible, material. El programa ens ofereix un conjunt

d’opcions.
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Endeutament i Subvencions: Informa dels punts de la Memòria referits a aquestes àrees.

• Estat dels deutes a cost amortitzat amb el detall d’interessos meritats i no vençuts, estat

resum conciliació, línies de crèdit, resum per categories. Les dades sortiran del mòdul de

Passius del programari de comptabilitat, modificables per l’usuari en cas de què no es

tinguin actualitzats els quadres d’amortització. Si no s’utilitza el mòdul s’entraran les

dades manualment.

Imprescindible revisar les dades en funció de l’excel de tancament de passius “Memòria

endeutament”.

• Avals concedits: Per l’entitat davant altres administracions o tercers, distingint els

concedits a entitats del grup, multigrup i associades de la resta, detallant tercer, finalitat,

import i resta dades identificatives.

• Avals executats: Pagaments efectuats per raó de l’execució d’avals, indicant les

aplicacions pressupostàries o conceptes no pressupostaris on s’hagin imputat. A

emplenar manualment.

• Avals reintegrats: Quantitats rebudes durant l’exercici com a conseqüència d’avals

executats aquest any o anys anteriors, detallant les aplicacions pressupostàries a les que

s’hagin imputat. A emplenar manualment.

• Transf.i Subvencions concedides: de les d’import significatiu, indicar el perceptor,

finalitat i import així com reintegraments.
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Contractació administrativa: la informació que aparegui en pantalla vindrà donada per les

operacions gravades durant l’exercici amb el codi de contracte pertinent. Per això,

l’entitat haurà de tenir activat el mòdul de contractació (truqueu a Suport si el voleu

activar per a l’exercici corrent). El programa ens deixarà modificar les dades que

apareixen en pantalla.

Si l’entitat no ha treballat amb el mòdul haurà d’indicar manualment la informació que es

demana.
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IGOES/Transf. Correspon a l’apartat d’actius construïts per a altres ens. A emplenar

manualment.

Transferències i subvencions rebudes: El programa presentarà les dades tant de

subvencions com de transferències rebudes, és a dir, tots els drets reconeguts i

ingressos sense contret previ de l’exercici dels capítols 4 i 7, amb independència de que

l’operació s’hagi gravat amb tipus o codi de subvenció. En primer lloc apareixeran les

dades acumulades per codis de subvenció (tipus de subvenció 1,2 i 3) i a continuació

totes les operacions gravades amb els tipus 4, 5, 6 o 7.
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Tresoreria: en tots els casos serà necessari revisar la pestanya de Tresoreria.

L’import de saldo segons entitat bancària sortirà en blanc, i s’ha d’omplir amb les dades

dels certificats bancaris per cada compte a 31/12. Cas de què aquest import no coincidís

amb el saldo comptable de l’ordinal al tancament, s’haurà de conciliar, indicant a la

columna corresponent a què correspon aquesta diferència:

• Cobraments comptabilitzats per nosaltres i no per l’entitat bancària.

• Pagaments comptabilitzats per nosaltres i no per l’entitat bancària.

• Cobraments comptabilitzats per l’entitat bancària i no per nosaltres.

• Pagaments comptabilitzats per l’entitat bancària i no per nosaltres.

Amb el saldo dels certificats bancaris indicat a la primera columna més o menys, segons

correspongui, els moviments de conciliació anteriors, el programa compararà amb el

saldo comptable de l’ordinal a final d’exercici, indicant la diferència si existís a la columna

següent.
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Beneficis fiscals / Actius en estat de venda: d’acord amb la ICAL s’ha d’informar de

l’import dels beneficis fiscals per raons mediambientals que afectin als tributs propis.

Aquesta informació no es pot obtenir directament de Sicalwin, per tant el programa

permet introduir de forma manual la informació en la reixeta de dades.

Pel que fa als actius en estat de venda, haurem d’informar dels actius que es trobin en

aquesta situació tipificada per la ICAL.
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Període mig de cobrament: l’indicador reflecteix el nombre de dies que per terme mig

tarda l’entitat en cobrar els seus ingressos, és a dir, en recaptar els seus drets

reconeguts derivats de l’execució dels capítols 1 a 3 i 5, exclosos d’aquest últim capítols

els ingressos derivats d’operacions financeres. Per tant, del capítol 5 només es

consideraran els ingressos dels articles 54, 55 i del concepte 599.

Es tindran en compte les operacions d’ingrés amb contret previ amb independència de

que l’operació de dret reconegut sigui d’exercici corrent o de tancat. En el cas que el dret

sigui de tancats, el programa consultarà la data d’aquesta operació en l’exercici d’origen.

La data d’operació es podrà modificar si aquest no fos la correcta.

Si l’entitat té un càlcul de l’indicador realitzat a banda i vol que consti el seu càlcul només

ha d’introduir en la part inferior de la pantalla el numerador i el denominador de

l’indicador i el programa realitzarà el càlcul.
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Informació Addicional:

• Dades de l’entitat: Dades identificatives de l’entitat, President, Secretari, Interventor i

Tresorer.

• Entitats Locals menors: entitats menors descentralitzades que integren l’entitat.

• Entitats dependents: organismes autònoms, entitats públiques empresarials, societats

mercantils participades íntegrament per l’entitat local.

• Entitats a les quals participa: societats mercantils amb participació inferior al 100%,

fundacions i consorcis.

• Entitats de les que forma part l’entitat local: Mancomunitats i comarques.

• Entitats dependents de l’entitat local creades i liquidades durant l’exercici.

A mesura que anem completant cada pestanya haurem de donar-li a Gravar per tal de

conservar les dades introduïdes.
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• Altres dades, on haurem de omplir:

– Dates d’aprovació del pressupost, liquidació i compte general. S’ha de comprovar que

les dates d’aprovació de pressupost i la data d’aprovació del compte general siguin la

mateixa que s’ha posat a la pantalla inicial de generació de fitxers, cas contrari donaria

una incoherència al moment de trametre la informació.

– Nombre d’expedients de reconeixement extrajudicials d'havers acordats en l’exercici i

l’import total de les obligacions reconegudes en aquests expedients. Si fos zero s’ha de

posar aquest valor, mai s’ha de deixar en blanc.

– Nombre d’objeccions de legalitat formulades per l’Interventor en l’exercici. Si fos zero

s’ha de posar aquest valor, mai s’ha de deixar en blanc.
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Una vegada omplerta la informació requerida per completar els fitxers, haurem de

generar aquests. Per fer-ho, primer haurem de situar a la carpeta que hem indicat per

generar els fitxers, els documents que conformen la introducció de la Memòria, seguint

les instruccions del manual de rendició de comptes, perquè inclogui aquesta informació

dintre d’aquest fitxers. En concret es tracta de tenir en la mateixa carpeta els documents

MEM1, MEM2, MEM3, MEM4, MEM22 i MEM29 en format word. Si es tracta del model

simplificat a més haurem de tenir allotjat el document MEM18S.

Posteriorment generarem els fitxers, premen els botons, primer de Generar XML, i quan

finalitzi aquest procés, el de Generar PDF. El programa generarà:

• Fitxer XML: Amb tota la informació del nostre Compte General.

• Fitxer MD5: Codi electrònic generat pel programa que garanteix la correspondència i

integritat de tots els fitxers tramesos.

•Fitxers PDF: Generats a partir del XML serveix per comprovar la informació que es

tramet via fitxer.
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Informació complementària: Aquesta informació no la genera automàticament el

programa de comptabilitat, per la qual cosa l’haurem de recollir manualment, convertir-la

en format pdf i adjuntar-la al nostre enviament.

1. Informació complementària de tresoreria, haurà de recollir:

• Acta d’arqueig de les existències als ordinals de caixa de la Corporació.

• Certificacions de cadascuna de les entitats bancàries dels saldos existents a les

mateixes corresponents a l’entitat local a fi de l’exercici.

• Estat de conciliació, en cas d’existir discrepàncies entre els saldos comptables i els

bancaris.

2. Els Comptes Anuals de les societats mercantils a les quals l’entitat local té majoria al

seu capital social. S’haurà de trametre en format XBRL i haurà de recollir:

• Balanç.

• Compte de pèrdues i guanys.

• Memòria.

• Estat de canvis en el patrimoni net

• Estat de Fluxos d’efectiu.

3. Estats integrats i consolidats dels comptes que, en el seu cas, hagi establert la

Corporació. Haurà de recollir els estats integrats i consolidats que hagi aprovat la entitat

local.
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Per tal d’evitar incidències posteriors a la tramitació i remissió del compte general a la

Sindicatura de Comptes, és necessari que des del portal web de la Sindicatura de

Comptes, des de l’opció d’Eines, activem l’opció relativa a la Validació de coherència

interna de les dades comptables.

Aquesta opció enllaça amb l’opció corresponent al Tribunal de Cuentas on es validarà el

fitxer XML. No hem d’enviar mai el fitxer XML sense haver-lo validat prèviament i estudiat

les incidències que es presentin. Bona part de les incidències es podran resoldre abans

de fer la tramesa del compte general. El nostre personal de Suport us podrà donar

assistència en la resolució d’aquestes incidències.
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