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1. Introducció

En aquest document s’explica com procedir per incorporar els romanents de despesa 

procedents de subvencions, és a dir, dels capítols IV i VII de despeses, quan fem servir el 

programa de Gestió de Subvencions. 

2. Operacions que es poden incorporar a l’exercici següent

L’article 98 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la 
Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals (actual RDL 2/2004, de 5 
de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals), en 
matèria de Pressupostos, indica que els romanents de crèdit estan constituïts pels saldos de 
crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions reconegudes. 

Segons l’article 47 del RD 500/1990, es poden incorporar als corresponents crèdits dels 
pressupostos de despeses de l'exercici immediat següent al que es tanca, els següents 
romanents de crèdit: 

1) Els saldos de disposicions, és a dir, la diferència entre les despeses disposades o
compromeses i les obligacions reconegudes (saldos d’operacions D).

2) Els saldos d'autoritzacions, és a dir, les diferencia entre les despeses autoritzades i
les despeses compromeses (saldos d’operacions A).

3) Els saldos de crèdit, és a dir, la suma dels crèdits disponibles, crèdits no disponibles
i crèdits retinguts pendents d'utilitzar.

Per tal de ser incorporables aquests romanents de crèdit hauran de procedir de: 

a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències de
crèdit que hagin estat concedits o autoritzats, respectivament, en l'últim trimestre de
l'exercici.

b) Els crèdits que emparin compromisos de despesa de l'exercici immediatament
anterior (saldos d’operacions D, esmentats al punt 1 anterior).

d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació dels drets afectats.

Els romanents incorporats podran ser aplicats només dins de l'exercici pressupostari en que 
s’acorda la incorporació i, en el supòsit del punt a) anterior, per a les mateixes despeses que 
van motivar en cada cas la seva concessió i autorització. 

NO es poden incorporar els crèdits declarats no disponibles ni els romanents de crèdits ja 
incorporats en l'exercici precedent, donat que el finançament de la incorporació de romanents 
de subvencions no és afectat.  

Per tant, pel que fa als compromisos de despeses, només es podran incorporar operacions D, 
que compleixin els requisits esmentats i NO es poden incorporar operacions AD, donat que des 
de Gestió de Subvencions no es generen fases comptables acumulades a Sicalwin, la qual 
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cosa implica que totes les operacions AD associades a Gestió de Subvencions són operacions 
ja incorporades a l’exercici anterior que no es poden tornar a incorporar a l’exercici corrent. 

Tampoc es podran incorporar les operacions A si no estan aprovades a l’últim trimestre de 
l’exercici i el seu crèdit procedeix d’una de les modificacions de crèdit esmentades al punt a) 
anterior. 

La tramitació dels expedients de la modificació de crèdit d'incorporació de romanents de crèdit 

ha d’estar regulada a les bases d'execució del pressupost. 

3. Possibilitat d’incorporar operacions abans de realitzar el
tancament de l’exercici

La situació ideal és elaborar la modificació de crèdit d’incorporació de romanents de crèdits a 
l’exercici següent, un cop ja hem tancat l’exercici del programa de Gestió de Subvencions, 
perquè així tenim la seguretat que el saldo a incorporar de les operacions A i D de Sicalwin 
quadra amb els romanents de concessions i de convocatòries del programa de Gestió de 
Subvencions. 

En cas que sigui necessari incorporar operacions A i D, associades a Gestió de Subvencions, 
ABANS de realitzar el tancament d’aquest programa,  caldrà realitzar les següents gestions, 
seguint aquest ordre estricte, per tal que no hi hagin incongruències ni errades entre els dos 
programes: 

1. Només es podran incorporar aquelles operacions amb les que necessitem treballar a
l’exercici següent abans de tenir finalitzat el tancament de l’exercici, que compleixin els
requisits de la normativa pressupostària aplicable, exposada al punt anterior d’aquest
document.

2. Verificarem que el saldo les operacions A i D a incorporar sigui únicament l’import que
es necessita gestionar a l’exercici següent, per tant els saldos innecessaris s’han
d’anul·lar parcialment o totalment des del programa de Gestió de Subvencions,
accedint per Anul·lacions/Subvencions o Convocatòries.

3. Verificarem que el saldo de les operacions del punt anterior coincideix amb el saldo del
romanent de concessions i del romament de convocatòries que podem consultar a
Gestió de Subvencions, accedint per Administració del Sistema/Processos de
Tancament/Romanent de Concessions i Romanent de Convocatòries, respectivament.

En cas que els saldos dels punts 2 i 3 no coincideixin, caldrà posar-se en contacte amb la 
Unitat de Formació i Mòduls del SAEF, per tal de resoldre les discrepàncies i realitzar la 
incorporació de romanents de crèdit de subvencions correctament. 

4. Si a l’exercici següent l’estructura pressupostària de les aplicacions que s’han
d’incorporar canvia, s’han de relacionar les aplicacions implicades a Sicalwin, accedint
per Expedients de modificació de crèdit/Control de romanents de crèdit/Canvi
d’aplicació i per Administració del Sistema/Taules bàsiques/Relaciona Aplicacions
entre exercicis.

5. Des de l'exercici següent s’elaborarà i comptabilitzarà a Sicalwin la modificació de
crèdit d'incorporació de romanents de crèdit.
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6. A l’exercici següent traspassarem els saldos de les operacions A i/o D incorporades de
Sicalwin, a través de l'opció Expedients de modificació de crèdits/Control de
romanents/Selecció i incorporació de romanents.

7. Tancarem els romanents de concessions a incorporar a Gestió de Subvencions
accedint per Administració del Sistema/Processos de Tancament/Romanent de
Concessions.

8. Tancarem els romanents de convocatòries a incorporar a Gestió de Subvencions
accedint per Administració del Sistema/Processos de Tancament/Romanent de
Convocatòries.

Val a dir, que no podem tancar amb sol·licituds en situació acceptada, per tant si abans del 
31/12 en tenim alguna, caldrà eliminar-la accedint a Gestió de Subvencions, per 
Gestió/Sol·licituds/Registre de Sol·licituds. 
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