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Expedients de modificació de crèdit 
 

 

Introducció 
 

En aquest apartat veurem com es tracten les modificacions del pressupost utilitzant el 

programa Sicalwin. Per això ens hem d’adreçar al punt del Menú principal dedicat a les 

Modificacions del pressupost. 

 

 

 

Cadascun dels punts que integren el submenú d’Expedients de Modificació de crèdits 

(MC) seran objecte d’estudi en posteriors pàgines. 

 

Iniciarem l’apartat de la manera més lògica per l’usuari, que és obrint un nou expedient 

de modificació de crèdits, a continuació, consultant-lo, i finalment comptabilitzant-lo. 

També veurem, pel cas específic de la incorporació de romanents, els diferents punts 

que contempla el programa. 

 

 

Obertura i elaboració de l’expedient de MC 
 

El primer que ens demanarà el programa és crear la capçalera de l’expedient de MC, 

on li assignarem número a la modificació, la data d’elaboració i la descripció.  
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Es pot fer servir l’opció d’ajuda F5 dins del camp “N. expedient” per visualitzar els 

expedients oberts prèviament, i així poder assignar un número correlatiu al nou 

expedient. 

 

Un cop entrades aquestes dades el programa ens demanarà la nostra conformitat i les 

gravarà. 

 

A continuació, haurem d’introduir les modificacions relatives a l’expedient de MC a les 

pestanyes corresponents. És a dir, si les modificacions afecten al Pressupost de 

despeses, a la pestanya Modificació de despeses; i si són modificacions sobre el 

Pressupost d’Ingressos, a la pestanya Modificació d’ingressos. 

 

 

 

Podem començar la introducció de dades per qualsevol de les dues pestanyes 

indistintament (si és que són necessàries les dues). 

 

Si comencem per la pestanya Modificació de despeses, per cadascuna de les línies de 

la modificació introduirem les següents dades: 

 

 

 

Codi operació: Haurem d’introduir el codi del tipus de modificació pressupostària de la 

que es tracta. Si fem servir l’opció d’ajuda F5 el programa ens mostrarà un llistat de 

codis d’operacions disponibles i la seva descripció. Seleccionarem el codi oportú 

prement doble clic a sobre de la línia corresponent. 
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Signe: Generalment el signe serà positiu. Només serà negatiu quan es tracti d’una 

transferència negativa (codi 041) o quan haguem de barrar una operació de 

modificació de crèdits prèviament comptabilitzada. En aquest últim cas, s’haurà 

d’introduir una línia idèntica a la de la modificació positiva inicial però amb el signe 

negatiu. 

 

S/C – Sobre compromès: Aquest camp només ens exigirà omplir-lo en el cas què la 

modificació tingui el codi 050 “Incorporació de romanents”. En aquest supòsit, haurem 

d’indicar si el crèdit que estem incorporant de l’exercici anterior estava compromès (en 

fase AD) o no. 

 

Referència: En el cas que estiguem comptabilitzant modificacions amb el codi 040 

“Transferències positives” o 080 “Baixes per anul·lació”, el programa ens requerirà que 

haguem compatibilitzat prèviament una operació RC (codi operació 101 “Retenció de 

crèdit per transferències i baixes”). És en aquest camp on indicarem el número de 

referència de l’RC. Si fem servir l’opció d’ajuda F5 ens mostrarà les diferents 

operacions disponibles. Premerem doble clic a sobre de l’operació a seleccionar. 

 

Operació anul·lar: Aquest camp l’haurem d’emplenar quan vulguem barrar operacions 

de modificació de crèdits comptabilitzades prèviament. Haurem de informar del 

número d’operació a barrar. Prement F5 ens apareixerà una finestra amb el llistat 

d’operacions permeses, entre les quals podrem triar l’oportuna. 

 

Línia: Si indiquem l’operació a anul·lar, també haurem d’indicar el número de línia 

d’aplicació. Si l’operació de modificació de crèdits no és multiaplicació sempre serà el 

número 1. 

 

Programa: Introduirem la classificació per programa de l’aplicació afectada per la 

modificació.  
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Econòmica: Introduirem la classificació econòmica de l’aplicació afectada per la 

modificació. Si l’aplicació no és cap de les que es troben dins del pressupost definitiu, 

ens apareixerà el següent missatge en la part inferior esquerra de la pantalla:  

 

 

 

Per poder continuar amb la introducció de dades abans haurem d’anar al punt del 

menú anomenat Aplicacions noves de despeses per expedients, per tal de donar d’alta 

l’aplicació pressupostària de despeses (vegeu l’apartat corresponent per a més 

informació). 

 

Projecte: Si l’aplicació de despeses es troba associada a un projecte l’indicarem. 

Podem utilitzar F5 per obtenir el llistat del/s projecte/s associat/s a aquella aplicació.  

 

RF – Recurs de finançament: Haurem d’informar del codi del recurs de finançament 

emprat per a la modificació de crèdits. Prement F5 el programa ens presenta les 

diferents opcions de finançament pel tipus de modificació que estem introduint. En el 

cas d’un suplement de crèdit ens oferirà les següents: 

 

 

 

Import: Indicarem en aquest camp l’import de la modificació que afecta a aquella 

aplicació. 

 

Text Explicatiu: En aquest apartat podem indicar tota aquella informació que vulguem 

que aparegui en l’operació. 

 

A continuació, en la pestanya Modificació d’ingressos ens trobem els següents camps 

que haurem de completar per cada línia de la modificació: 
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Codi operació: Haurem d’indicar el codi del tipus de modificació pressupostària de la 

què es tracta. El programa presenta les següents opcions al prémer F5: 

 

 

 

Signe: Per defecte, el signe serà positiu en un codi operació 020 “Aumento de 

Previsiones” i negatiu en un 021 “Disminución de las Previsiones”. Quan vulguem 

barrar una operació de modificació de crèdits d’ingressos prèviament comptabilitzada, 

afegirem una línia amb el mateix codi d’operació que l’original i el signe contrari. 

 

Operació anul·lar: Si estem barrant una operació de modificació de crèdits positiva ja 

comptabilitzada, el programa ens demanarà quina operació estem barrant. Prement F5 

ens apareixerà una finestra amb el llistat d’operacions permeses, entre les quals 

podrem triar l’oportuna. 

 

Línia: Si indiquem l’operació a anul·lar, també haurem d’indicar el número de línia 

d’aplicació. Si l’operació de modificació de crèdits no és multiaplicació sempre serà el 

número 1. 

 

Econòmica : Haurem d’introduir l’econòmica de l’aplicació pressupostària d’ingressos 

que es veu afectada per la modificació. Si aquesta no es troba entre les aplicacions del 

pressupost definitiu apareixerà  a la banda inferior esquerra de la pantalla el següent 

missatge:  

 

 

 

Per poder continuar haurem d’anar a l’opció de menú anomenada Aplicacions noves 

d’ingressos per expedients i donar d’alta l’aplicació pressupostària d’ingressos 

corresponent (vegeu l’apartat corresponent per a més informació). 

 

Projecte : Si l’aplicació d’ingressos finança un projecte ja definit, haurem d’indicar-ho. 

Prement F5 el programa ens mostrarà el/s projecte/es associat/s a l’aplicació 

d’ingressos introduïda prèviament. 
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Agent: Si hem indicat el projecte, haurem d’indicar l’agent finançador, el qual haurà 

d’haver estat definit prèviament al projecte (vegeu mòdul de Projectes d’inversió). 

 

Import: Introduirem l’import de la modificació que afecta a aquella aplicació 

d’ingressos. 

 

Text Explicatiu: En aquest apartat podem introduir tota aquella informació que vulguem 

que aparegui en l’operació. 

 

 

Aplicacions noves de despeses per expedients 
 

En el cas que en el moment d’introduir un expedient de MC alguna de les aplicacions 

que l’integren no formi part del pressupost definitiu vigent, haurem de donar-la d’alta 

des d’aquesta opció, sempre i quan tant la classificació per programa i econòmica 

existeixin en la taula de classificacions (Administració del sistema / Taules bàsiques / 

Classificacions). 

 

Primer haurem d’introduir el codi de l’expedient de MC que estem elaborant dins del 

camp “Expedient” (es pot fer servir l’opció d’ajuda F5) i a continuació definir la nova 

aplicació.  

 

Per acabar, el programa ens demanarà la nostra conformitat a la informació introduïda 

abans de procedir a desar les dades introduïdes. 
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Aplicacions noves d’ingressos per expedients 
 

En el mateix sentit que l’opció existent per a les aplicacions de despesa, farem servir 

aquesta opció del menú per introduir totes aquelles aplicacions d’ingrés que s’hagin 

d’utilitzar en la modificació de crèdit i que no formin part del pressupost definitiu vigent. 

 

 

 

 

Consulta d’expedients registrats 
 

El programa ens permet obtenir diversa informació i documentació d’utilitat relativa als 

expedients de MC que hem elaborat.  

 

Podem fer una selecció prèvia dels expedients que volem visualitzar, introduint les 

dades que ens interessin als diferents camps que ens apareixen a la primera finestra 

de Consulta d’expedients registrats, de manera que només ens mostrarà com a 

resultat els expedients de MC que reuneixin aquells requisits.  

 

Les diferents opcions per filtrar la consulta són les que es mostren a continuació: 
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Podem obtenir un informe de la modificació de crèdits per capítols de despesa i ingrés, 

prement al botó que apareix al final de la finestra. El programa ens generarà el 

següent document en format PDF que es podrà imprimir i/o desar a l’ordinador: 
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Resum recurs finançament: Aquesta consulta ens informa dels diferents recursos 

finançament de la modificació de crèdit, segons les dades que havíem introduït en la 

columna “RF” de la modificació de despeses. 

 

 

 

Modificacions de l’expedient: Aquesta és la consulta més semblant a la pantalla 

d’introducció de dades de l’expedient. Ens mostra les diferents línies de modificacions 

introduïdes a l’expedient de MC seleccionat, classificades a cadascuna de les 

pestanyes de Modificacions de despeses o Modificacions d’ingressos. 
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A més, des d’aquesta consulta, podem imprimir l’expedient si premem sobre la icona 

. 

 

 

Comptabilització de l’expedient 
 

Una vegada hem fet les comprovacions pertinents per evitar possibles errors i ens hem 

assegurat què l’expedient està aprovat per l’òrgan pertinent, podem comptabilitzar-lo i 

fer efectives les modificacions sobre el pressupost vigent. 

 

 

 

Des de la finestra de Comptabilització d’expedients podem veure a nivell de resum 

agregat el total de modificacions de despesa i ingrés. Si aquestes dades quadren amb 

el que s’havia aprovat, premerem la tecla “Comptabilitzar”. En aquest moment el 

programa ens donarà el següent missatge: 

 

 

 

És preferible l’opció del NO que apareix marcada per defecte. D’aquesta manera per 

cada línia de l’expedient ens comptabilitzarà una operació amb número d’operació 

diferent. 
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A continuació ens apareixerà una nova finestra amb els números de les operacions 

primera i última, tant de despeses com d’ingressos. 

 

 

 

En el cas hipotètic que un cop comptabilitzat l’expedient ens assabentem què aquest 

conté un error (de partida, d’import, etc), haurem de tornar a l’opció Obertura i 

elaboració de l’expedient, emplenar el camp “N. expedient” (es pot fer servir l’opció 

d’ajuda F5) i barrar les línies entrades amb errors. 

 

Per barrar les operacions errònies caldrà duplicar les mateixes línies que s’havien 

entrat prèviament amb errors, però amb signe negatiu. El programa sol·licitarà que 

s’indiqui l’operació de modificació de crèdits a anul·lar (si premem F5 es desplega un 

llistat amb totes les operacions permeses, entre les quals seleccionarem l’oportuna). 

 

Tot seguit, haurem d’afegir les noves línies amb les dades correctes.  

 

Per últim, tornarem a l’opció Comptabilització d’expedients i comptabilitzarem les 

modificacions introduïdes en l’expedient de MC. 

 

Al emplenar el camp “Comptabilitzar l’expedient” amb el número d’expedient de MC a 

comptabilitzar, ens apareixerà el següent missatge que haurem d’acceptar: 

 

 

 

D’aquesta manera, es comptabilitzaran només les noves línies introduïdes. 
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Simulació del pressupost per expedients  
 

Per tot aquell expedient en fase d’elaboració (encara no comptabilitzat) el programa 

ofereix la possibilitat de fer una simulació del pressupost amb la modificació que s’està 

elaborant, per tal d’obtenir informació de la vinculació jurídica dels crèdits resultant o 

l’execució del pressupost incloent aquesta modificació. 

 

 

Actualització expedient a pressupost simulat 

 

El primer pas per generar la simulació serà actualitzar els expedients de MC a la 

situació d’expedients simulats. Per això, caldrà marcar els expedients que considerem 

oportuns i prémer el botó “Simulació”.  

 

Un cop actualitzada la situació dels expedients podrem fer totes les consultes que a 

continuació es detallen en relació al pressupost simulat. 

 

 

Consulta del pressupost de despeses simulat 
 
Des d’aquest apartat podem consultar la situació de les diferents aplicacions de 

despeses del pressupost simulat.  
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Consulta vinculació de despeses simulat 
 

Aquesta consulta ens permet visualitzar les bosses de vinculació de despeses del 

pressupost simulat: 

 

 

 

Consulta del pressupost d’ingressos simulat 
 

Amb aquesta consulta podrem obtenir informació de les diferents aplicacions 

d’ingressos del pressupost simulat: 
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Estats d’execució del pressupost segons simulació 
 

Des d’aquest apartat podrem treure diferents llistats de l’estat d’execució en funció de 

les següents opcions: 

 

 

 

 

Control de romanents de crèdit 
 

Aquest punt del menú del programa es dedica íntegrament a la incorporació dels 

romanents de crèdit de l’exercici anterior, els quals també suposen una modificació del 

pressupost vigent.  

 

La comptabilització del corresponent expedient de MC es pot fer manualment, com un 

expedient més, o de manera automàtica utilitzant aquesta opció de menú: 
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Consulta de romanents per aplicacions i vinculació 

 

En aquest apartat podrem consultar la situació dels romanents de crèdit del pressupost 

de l’exercici immediatament anterior, podent fer la consulta per aplicacions de despesa 

o per bosses de vinculació. 

 

Aquesta consulta pot ser útil si decidim entrar l’expedient d’incorporació de romanents 

manualment, per tal de completar la informació relativa al camp “S/C – Sobre 

compromès”. 

 

 

 

 
 

Consulta de romanents de crèdit per bosses de vinculació (amb camp afegit Projecte). 
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següent i compleix els requisits que determina la normativa, podem associar-li 

específicament a aquella operació una aplicació de despesa diferent a l’exercici 

següent. Això es pot fer des de la segona part de la pantalla que estem visualitzant. 

 

 

Consulta d’operacions de romanents 

 

Si fem servir aquesta consulta podrem visualitzar les operacions que s’han registrat al 

comptabilitzar els diferents expedients de MC d’incorporació de romanents. 

 

 

 

 

Selecció i incorporació de romanents 

 

Aquesta opció del programa està dissenyada per elaborar de manera automàtica les 

línies de l’expedient de MC d’incorporació de romanents i a la vegada incorporar i 

comptabilitzar al nou exercici les diferents operacions RC, A, D i AD, que l’any passat 

tenien saldo en el moment de liquidar-se l’exercici, per tal de continuar executant-les. 

 

A continuació es detallen les funcions de les diferents pestanyes que trobem dins 

d’aquest apartat: 

 

 

 

Selecciona romanents a incorporar: Les opcions de selecció són 

múltiples i podem adequar-les a les nostres necessitats. Si no fem cap 

selecció prèvia, el programa ens mostrarà totes les operacions de 

romanents de crèdit pendents d’incorporar de l’exercici anterior. Per 

visualitzar-ho premerem el botó “Aplicar Filtre”: 
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Marca/Desmarca romanents a incorporar: En aquesta pestanya 

visualitzarem les diferents operacions de romanents de crèdit a 

incorporar, en funció dels filtres que haguem marcat a la pestanya 

anterior. 

 

 

 

Entre la informació que se’ns dóna es troba el número d’operació de 

l’exercici anterior així com la seva fase pressupostària. Si el romanent 

de crèdit estava en fase disponible l’exercici anterior, el número 

d’operació començarà per 8 i no tindrà fase pressupostària. 

 

Per a poder incorporar aquests romanents a l’expedient de MC o per 

tornar a comptabilitzar les operacions sobre el pressupost corrent, 

caldrà abans marcar-les. 
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Operacions no pressupostàries 
 

 

Introducció 

 

En aquest capítol s’explicarà l’operativa de les Operacions No Pressupostàries amb 

el programa. De manera anàloga a l’operativa pressupostària, les operacions no 

pressupostàries es registren en Conceptes No Pressupostaris.  

 

Aquests conceptes es relacionen en el programa amb una classificació econòmica 

que, a la vegada, queda enllaçada amb un compte del PGCP. Les classificacions 

econòmiques no pressupostàries segueixen una codificació en funció de la seva 

naturalesa. 

 

 

 

Conceptes no pressupostaris 

 

Per treballar amb les operacions no pressupostàries el primer que hem de fer és 

assegurar-nos que existeixen les classificacions no pressupostàries que utilitzarem. Ho 

consultarem a Administració del sistema / Taules Bàsiques / Classificacions. 

 

Seleccionant No pressupostària / econòmica ens apareixerà la llista de totes les 

classificacions no pressupostàries existents, amb la seva descripció i el compte del 

PGCP amb el qual s’enllacen, ordenats per codi. Aquesta és la pantalla que utilitzarem 

per donar d’alta noves classificacions quan sigui necessari. 
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Un cop tinguem creada la classificació no pressupostària, ja es podran donar d’alta els 

conceptes no pressupostaris que necessitem des de l’opció Processos d’obertura / 

Càrrega de conceptes no pressupostaris.  

 

 

 

En aquesta mateixa pantalla podrem fer modificacions en els conceptes. Tenim 

diferents camps informatius: 

 

Concepte ACF/PAJ: Es marcarà automàticament en els conceptes que puguin ser 

utilitzats amb bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. 
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Concepte I.R.P.F.: L’usuari ha de marcar aquesta casella si vol que, en les operacions 

realitzades en aquest concepte, el programa ens demani dades pel model 190 (Base 

imposable, percentatge de retenció,...). 

 

Concepte IVA: Es marcarà en els conceptes d’IVA suportat i repercutit. 

 

Concepte formalització: Es marcarà automàticament en els conceptes 60. 

 

Naturalesa del Concepte: posarem si és deutor o creditor. 

 

Tipus de control de saldo: Pot ser control per operació, control per saldo o sense 

control. 

Naturalesa dels conceptes 

 

10 Deutors 

20 Creditors 

30 Ingressos pendents d’aplicar 

40 Pagaments pendents d’aplicar 

50 Moviments interns de tresoreria 

60 Formalització 

70 Valors rebuts 

80 Valors atorgats 

90 IVA Suportat 

91 IVA Repercutit 

 

Les naturaleses 41, 42, 45 i 46 estan reservades per a moviments automàtics de 

bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar. No es poden utilitzar en operacions 

directes de tresoreria. 

 

Els conceptes de naturalesa 50 i 60 també s’utilitzen automàticament en els 

moviments interns de tresoreria i en les operacions en formalització respectivament. 

Tampoc es poden fer servir per fer moviments directes. 

 

És important respectar la naturalesa en la definició del concepte, ja que en un 

concepte deutor primer hi haurà un pagament i desprès un cobrament (o descompte); 
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Operacions no pressupostàries 

 

 

 

La primera opció del menú d’operacions no pressupostàries ens ofereix tres opcions 

que correspon a tres tipus d’operacions: Operacions de valors, Modificació/prescripció 

de saldos inicials, i Expedició de propostes d’ordres de pagament. 

 

Operacions de valors 

 

En aquesta opció gravarem totes les operacions amb valors, tant de constitució com 

de cancel·lació. Aquestes operacions no ens generaran cap assentament comptable, 

però ens permeten portar un registre d’avals. 
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Codi Operació: Prement F5 podrem veure els codis d’operació disponibles. Els codis 

que comencen per “7” són constitucions, i els que comencen per “5” fan referència a 

cancel·lacions. 

 

 

 

Signe: Utilitzarem aquest camp per indicar si són operacions noves (signe positiu), o si 

és un barrat d’operacions anteriors (signe negatiu). 

 

Data comptable: En aquest camp indicarem en quina data volem que es comptabilitzi 

l’operació. Per defecte el programa ens oferirà la data actual del sistema, però 

nosaltres la podrem canviar manualment. 

 

Operació anterior: Aquest camp només és accessible en fer codis 5XX amb signe 

positiu, o en fer codis 7XX amb signe negatiu, ja que en aquests dos casos ha d’haver 

una operació anterior que s’ha de cancel·lar. Cas de no conèixer el codi d’operació, 

prement F5 s’obre el següent quadre per buscar-la. 
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Expedient i data expedient: Aquests camps són opcionals. Podrem anotar l’expedient i 

la data de l’expedient que ha ocasionat l’operació. 

 

Projecte: A títol informatiu, podem vincular una operació no pressupostària amb un 

projecte. Igual que en “operació anterior”, també tenim una pantalla de recerca del 

projecte (F5).1 

 

Tot i que existeixi la possibilitat d’enllaçar l’operació no pressupostària amb un 

projecte, aquesta informació no s’acumularà en la fitxa del projecte, i només la podrem 

consultar des de la Consulta d’operacions no pressupostàries. 

 

Econòmica: En aquest camp indicarem la classificació del concepte no pressupostari 

on volem fer l’operació.  

 

Import: Indicarem la quantitat en euros. 

 

Grup d’apunts: Aquest és un camp opcional del Sicalwin. Serveix per classificar 

operacions agrupades segons un determinat criteri escollit per l’entitat. Prèviament 

s’han de donar d’alta internament. 

 

Document i data document: Aquests camps també són opcionals i només serveixen 

per registrar el número de document i la seva data. 

 

Tercer i Avalista: En aquests camps indicarem qui és el tercer i, de manera opcional, 

qui és l’avalista, si existeix. En els dos camps haurem d’introduir el número del tercer 

(NIF o CIF). Prement F5 podrem seleccionar un dels tercers que ja hi ha al SICALWIN, 

suposant que ja el tinguéssim donat d’alta. Si li indiquem avalista, el programa ens 

demanarà l’Ordinal Aval perquè indiquem en quina entitat s’ha ingressat l’aval. 

 

Text: En aquest camp podem escriure la descripció de l’operació (màxim 120 

caràcters). Si necessitem més, amb la tecla F3 s’obre una finestra de text il·limitat. 

 

                                                      
1 No obstant això, no és recomanable lligar una operació no pressupostària a un projecte: per 
una banda no té cap utilitat en el càlcul de desviacions i per altra banda pot suposar arrossegar 
un projecte molt més enllà del seu període d’execució. 
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Modificació / prescripció de saldos inicials 

 

 

 

Aquesta pantalla ens servirà per rectificar saldos de conceptes no pressupostaris 

traspassats d’anys anteriors; ja tinguin el control per saldo o per operació. 

 

Aquestes modificacions poden ser a l’alça o a la baixa i ens permeten, entre d’altres, 

gravar les prescripcions. 

 

L’assentament comptable associat al concepte no pressupostari utilitzat tindrà com a 

contrapartida un compte de resultats extraordinaris dels grups 6 i 7. 

 

Els camps que s’han d’omplir són similars als descrits en el punt anterior. 

 

Els codis d’operació admesos són els següents: 
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Proposta de pagament no pressupostari 
 

 

 
 

En aquesta pantalla es grava la proposta de manament de pagament (PMP), que és la 

primera fase d’un pagament no pressupostari. Desprès d’aquesta fase, per l’opció de 

menú de tresoreria, haurem de gravar l’ordenació del pagament (Pnp) i la realització 

efectiva del pagament (Rnp). 

 

Les dades necessàries per omplir aquesta pantalla i generar una proposta de 

manament de pagament són similars als que ja s’han explicat per la primera pestanya 

d’Operacions de valors. Els camps diferents són els següents: 

 

Codi Operació: Sempre serà el codi 450 i només podrem triar el signe positiu o negatiu 

en el cas d’anul·lacions. 

 

Préstec: Aquesta opció només estarà activa en aquelles entitats que porten el mòdul 

de préstecs. Si la proposta de manament es registra en un concepte en que ingressem 

una pòlissa de tresoreria (concepte 204XX), aquí s’indicarà el préstec que estem 

cancel·lant (total o parcialment). Si el concepte està controlat per operacions, el codi 

del préstec ja vindrà donat de l’operació d’ingrés no pressupostari.  

 

Dades de Pagament: Com qualsevol altre operació de pagament en metàl·lic, podrem 

afegir dades del pagament; endossatari, ordinal del pagador, forma de pagament i 
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Consulta d’operacions no pressupostàries 

 

Les característiques comunes a la majoria de consultes que es poden fer al Sicalwin 

són les que ja s’han explicat a l’apartat de consultes al pressupost de despeses; per 

tant, aquí només explicarem les característiques específiques. 

 

 

 

En aquesta pantalla que se’ns obre podem filtrar la consulta d’operacions 

pressupostàries que ens interessi fer. La majoria d’aquests camps no cal explicar-los 

perquè són suficientment entenedors. A continuació n’expliquem alguns: 

 

Dates: Es distingeix entre la data d’operació (la que va teclejar l’usuari en el camp 

corresponent quan va realitzar l’operació) i la de gravació (data en que es va introduir 

l’operació i que el sistema assigna automàticament). 

 

Projecte / GFA: En aquests apartats podrem omplir només alguns camps o tots ells, en 

funció dels criteris que ens interessin en cada moment. 

 

Tercer / Avalista: Aquest camp serveix per aquelles operacions que tinguin Tercer i/o 

Avalista (Podem obrir una pantalla de recerca de tercer amb la tecla F5). 

 

Data venciment per ajornament: Amb aquest camp podem buscar, en funció de la seva 

data de venciment, les dades d’un dret ajornat del pressupost d’ingrés que va donar 

lloc a un deutor no pressupostari. 
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Operacions incorporades a través de l’IDE: Amb aquest camp localitzarem les 

operacions incorporades per sistemes externs d’ingrés (fitxers ORGT). Podem buscar 

per número de lot o per la referència externa. 

 

En tot cas, prement  veurem totes les operacions no pressupostàries 

gravades que compleixen les condicions del filtre. En cas de no haver omplert cap 

camp, obtindrem el llistat de totes les operacions no pressupostàries que hi hagi. 

 

 

 

El botó inferior  ens mostra un llistat ja elaborat pel Sicalwin de totes 

les operacions seleccionades. 

 

El botó  ens mostra el detall de la factura associada, en el cas que en 

tingui. 

 

El botó  ens ofereix l’opció de crear relacions d’operacions des de la 

mateixa consulta, sense necessitat de fer-ho des del monitor corresponent. 

 

Les línies que comencen amb el símbol  són operacions multiaplicació i, si premem 

sobre aquest símbol, se’ns desplegaran les línies d’operació que la composen. 

 

Si situem el ratolí sobre la reixeta i cliquem el botó dret, tindrem l’opció d’afegir o treure 

camps. Això ens permetrà obtenir llistats totalment personalitzats. 
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Si seleccionem una operació (fila)  i fem doble clic, se’ns obrirà una pantalla amb 

tota la informació de l’operació. 

 
 

 

Consulta de conceptes no pressupostaris 

 

En aquesta pantalla podem filtrar la consulta dels conceptes no pressupostaris que 

volem visualitzar. 
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A la part de dalt podrem filtrar el concepte o grup de conceptes que volem veure 

emplenant tots els dígits, només alguns, o cap d’ells, si volem veure’ls tots. A la part de 

sota podrem seleccionar el tipus d’informació que volem visualitzar. 

 

En tot cas, prement  veurem tota la informació dels conceptes no 

pressupostaris que compleixen les condicions del filtre. En cas de no haver omplert 

cap camp, obtindrem el llistat de tots els conceptes que tenim carregats. 

 

 

 

 

Si situem el ratolí sobre la reixeta i premem el botó dret, tindrem l’opció d’afegir o 

treure camps d’informació complementària. Això ens permetrà obtenir llistats totalment 

personalitzats. 

 

En aquesta mateixa pantalla de consulta, si seleccionem una línia (un CNP) de la 

reixeta i premem dos cops amb el ratolí, obtenim tota la informació del concepte en 

qüestió. 
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Consulta / extracte de conceptes no pressupostaris 

 

En aquesta pantalla podem filtrar els conceptes no pressupostàries que volem 

consultar. 

 

 

 

Podrem filtrar pel concepte o grup de conceptes que volem veure i entre quines dates. 

 

Un cop emplenats els filtres que ens interessin, prement  veurem tota 

la informació dels conceptes no pressupostaris que compleixen les condicions del 
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filtre. En cas de no haver omplert cap camp, obtindrem el llistat de tots els conceptes 

que tenim carregats. 

 

 

 

Si seleccionem una línia de la reixeta i premem dos cops amb el ratolí a sobre, 

obtindrem l’extracte d’operacions del concepte. 

 

 

 

A més, si seleccionem una línia de la reixeta i fem 2 clics amb el ratolí obtenim tota la 

informació de l’operació. 
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Des d’aquesta pantalla, fent F11, podrem veure l’assentament que ens ha generat 

l’operació. 
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Tractament de l’IVA en Sicalwin 

 

En aquest apartat veurem el tractament que el programa Sicalwin fa de la gestió de 

l’IVA i de la manera que hem de configurar determinats conceptes no pressupostaris 

perquè funcioni correctament. 

 

 

Càrrega de conceptes no pressupostaris 

 

Com a pas previ a la comptabilització de l’IVA hem de comprovar que, tant a l’apartat 

classificacions, com a la càrrega de conceptes no pressupostaris tinguem donats d’alta 

els següents conceptes: 

 

Concepte Descripció Compte PGCP 

10.040 Hisenda Pública Deutora per IVA 4700 

20.040 Hisenda Pública Creditora per IVA 4750 

10.042 Deutors per IVA 4400 

20.049 Creditors per IVA 4100 

90.001 Hisenda Pública IVA Suportat 4720 

91.001 Hisenda Pública IVA Repercutit 4770 

 

 

10.040 Hisenda Pública Deutora per IVA: En aquest concepte, sempre de saldo 

deutor, s’anotarà l’import que Hisenda ens deu en concepte d’IVA. Es cancel·larà amb 

la compensació del concepte creditor 20.040 (Hisenda Pública Creditora per IVA) o bé 

amb l’ingrés d’Hisenda per la seva devolució. 

 

20.040 Hisenda Pública Creditora per IVA: En aquest concepte, sempre de saldo 

creditor, s’anotarà l’import que devem a Hisenda desprès d’una liquidació que ens surti 

a pagar. Es cancel·larà en comptabilitzar el pagament o compensant el seu saldo amb 

el concepte 10.040. 

 

10.042 Deutors per IVA: En aquest concepte, sempre de saldo deutor, hi constarà la 

part de l’IVA corresponent a factures pendents de cobrar per part de l’ens. Es 

cancel·larà en el moment de cobrar el deute. 
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20.049 Creditors per IVA: En aquest concepte, sempre de saldo creditor, hi constarà la 

part de l’IVA corresponent a factures pendents de pagar per part de l’ens. Es 

cancel·larà en el moment de pagar el deute. 

 

90.001 Hisenda Pública IVA Suportat: En aquest concepte, sempre de saldo deutor, hi 

constarà l’import de l’IVA suportat pendent de liquidar. En cada liquidació es 

compensarà el seu saldo amb el saldo del concepte 91.001. Si el saldo és superior al 

saldo d’aquest últim concepte, l’import restant es carregarà al concepte 10.040. 

 

91.001 Hisenda Pública IVA Repercutit: En aquest concepte, sempre de saldo creditor, 

hi constarà l’import de l’IVA repercutit pendent de liquidar. En cada liquidació es 

compensarà el seu saldo amb el saldo del concepte 90.001. Si el saldo és superior al 

saldo d’aquest últim concepte, l’import restant s’abonarà al concepte 20.040. 

 

La liquidació de l’IVA es pot fer de forma automàtica o manual. Tant si es fa d’una 

manera o d’una altra, es tracta de fer els mateixos assentaments: primer cancel·lar el 

saldo de l’IVA Suportat (CNP 90.001) i el de l’IVA Repercutit (CNP 91.001), i després 

traspassar el resultat a Hisenda Pública Creditora per IVA (20.040), si surt a pagar, o 

Hisenda Pública Deutora per IVA (10.040), si surt a compensar o retornar. 

 

 

Liquidació automàtica de l’IVA 

 

Quan entrem a fer la liquidació automàtica de l’IVA hem de seleccionar l’opció de 

menú corresponent, dins el menú d’operacions no pressupostàries: 

 

 

 

La pantalla de liquidació automàtica de l’IVA és molt senzilla d’omplir: 
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En primer lloc introduirem el període a liquidar i, fent intros, ens sortirà el següent 

missatge : 

 

 

 

El període a liquidar serà de l’1 al 4, si es fa la liquidació trimestralment, o de l’1 al 12 

si es fa mensualment. 

Seleccionem calcular i ens ensenyarà la proposta de liquidació i la data de la liquidació 

del període que estem fent.  
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A continuació, si les dades que se’ns ofereixen són correctes, clicarem el quadre 

. Automàticament s’obrirà la segona pestanya i ens ensenyarà 

l’assentament de cancel·lació de saldos entre l’IVA suportat i l’IVA repercutit que 

realitzarà. 

 

 

 

A la part inferior de la graella haurem d’introduir l’ordinal 901 de formalització, ja que 

no es realitzarà cap moviment de tresoreria, el Tercer (Hisenda) que tinguem definit, i 

un text explicatiu.  

 

Si cliquem , se’ns generaran els assentaments relatius a la 

cancel·lació de saldos. En confirmar el números d’operació que ens ha gravat s’obrirà 

la tercera pestanya amb l’assentament de liquidació d’IVA, a ingressar o a compensar. 
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En aquesta pestanya hem d’introduir l’ordinal, el Tercer que tinguem definit per 

Hisenda, i un text explicatiu.  

 

En confirmar dades de nou, ens generarà els assentament relatius a la liquidació de 

l’IVA. Ens donarà un número d’operació que correspon a la fase PMP del corresponent 

pagament que haurem de realitzar quan toqui.  

 

 

 

Es pot consultar l’operació dins del menú d’operacions no pressupostàries, consultes 

d’operacions. 
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Si ens surt a pagar, quan haguem de fer el pagament efectiu caldrà penjar, del PMP 

que ens ha generat automàticament el programa, les corresponents fases Pnp i Rnp.  

 

Si tinguéssim saldo a la 10.040 (Hisenda Pública Deutora per IVA) i en la liquidació 

que estem generant ens sortís a pagar, a l’última pestanya ens preguntarà si volem 

compensar els saldos. Si li diem que sí, ens generarà, a més del PMP esmentat, els 

assentaments relatius a la compensació. 

 

 

Llibres de registres d’IVA 

 

Per generar llibres registre d’IVA tenim una pantalla on podrem filtrar i indicar-li si  

volem el llibre de l’IVA repercutit o del suportat. 

 

 

 

Dins la opció del llibre d’IVA Suportat es permet filtrar segons si les operacions es 

troben acollides al criteri de meritació o al criteri de caixa, per defecte apareixen les 

dues seleccionades perquè la suma de les operacions és l’import a incloure a la 

liquidació de l’IVA. En qualsevol cas es permet aplicar el filtre per conèixer quin tipus 

de factura es troba acollida a cada règim.  

 

En el llistat de l’IVA Suportat amb la opció de factures acollides al criteri de caixa 

només apareixeran les operacions en el moment en què l’IVA es consideri deduïble, és 

a dir, en el moment que s’hagi pagat, la informació que ens dóna és la següent:  



Sicalwin  Manual d’usuari 

51 
 

 

El camp nº d’operació es refereix al número d’operació comptable del pagament.  

 

El camp data reflexa la data de pagament.  

 

En el camp Règim Especial de Criteri de Caixa s’indicarà si l’operació hi està acollida. 

 

El camp mitjà de pagament és la manera de pagament de la operació 

 

La resta de camps d’import (base imposable, tipus, IVA Suportat, import total,...) 

apareixeran al llistat les dades reflectides a la operació de pagament.  

 

En cas que es marqui la opció Llibre de Registre d’IVA Suportat de factures acollides 

al Règim Especial de Criteri de Caixa pendents de pagament el format del llistat 

només es recolliran les operacions que estan pendents de pagament, per tant, no 

deduïbles.  

 

En marcar l’opció Dades Model 303 (IVA Suportat) s’obté un llistat amb les dades per 

confeccionar el model on es calcula els totals del llistat de l’IVA Suportat; bases 

imposables amb el detall dels percentatges i quota d’IVA desglossat per tipus, i 

s’agrupen en funció de si es tracta d’operacions corrents o béns d’inversió. 

 

 

Valors dipositats per l’entitat 

 

 

 

S’utilitzarà aquesta pantalla per registrar els valors i/o avals que l’ens dipositi; és a dir, 

on l’ens sigui avalista. Per poder treballar amb avals o valors és necessari tenir definit 

un concepte no pressupostari de naturalesa “80”, per exemple 80100 Valors dipositats. 
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Aquí introduirem el codi operació en funció de si volem fer una constitució o una 

cancel·lació, i de si es tracta d’una garantia o d’un aval. 

 

 

 

A continuació indicarem la data, el CNP, el venciment, el tercer i un text explicatiu. Si 

fem una cancel·lació, ens demanarà l’operació de l’aval o garantia que es cancel·la.  

 

Per veure en qualsevol moment els moviments i el saldo dels avals i garanties que 

tenim registrats podem consultar el punt 23 de la memòria. 
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La introducció d’assentaments directes es realitza des de l’opció de Comptabilitat 

General / Introducció d’assentaments / Comptabilització d’assentaments. Quan entrem 

en aquesta opció de menú s’obre la següent pantalla per introduir els assentaments. 

 

 

 

Els camps a omplir necessàriament són els de Data comptable, Text explicatiu, 

Compte deure, Compte haver i import.  

 

Si omplim tots els camps haurem fet un assentament comptable simple de dos apunts, 

un del deure i un d’haver. Per donar l’assentament per acabat haurem de fer clic sobre 

la icona  que hi ha a la barra d’eines. 

 

En canvi, si el que volem fer és un assentament de més de dos apunts els haurem 

d’introduir un a un indicant en cada cas si el compte és de deure o d’haver i l’import a 

comptabilitzar en cada cas. D’aquesta manera podrem anar introduint un a un tots els 

apunts que vulguem que tingui un assentament. Si volem donar per finalitzat un 

assentament, i aquest no està quadrat, el programa ens ho comunica i no ens deixa 

sortir de la pantalla. 
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Modificar un assentament 

 

Per modificar un assentament fem clic a  i en introduir el seu 

número, l’assentament es visualitzarà en la part superior de la pantalla. Aleshores si 

fem dos clics sobre l’apunt que volem modificar aquest es carrega en la part inferior de 

la pantalla per ser modificat. 

 

Com que el programa no permet esborrar cap apunt comptable, si volem rectificar un 

error l’únic que podem fer es deixar l’apunt com a import zero (només es poden 

rectificar assentaments directes). 

 

Per donar la modificació de l’assentament per finalitzat haurem de fer clic sobre la 

icona  que hi ha a la barra d’eines. 

 

 

 

Pla Comptable 
 

Dins el menú de Comptabilitat General hi ha el submenú de Pla Comptable amb 3 

opcions que a continuació detallarem. 

 

 

 

 

Manteniment del PGCP 

 

En el manteniment del PGCP (Pla General Comptable Públic) tenim la següent 

pantalla: 
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Aquí podem visualitzar els imports comptabilitzats al deure, a l’haver i el saldo de cada 

compte, tot i que no és el millor lloc per obtenir aquesta informació.  

 

En la casella del subcompte podrem introduir el codi dels subcomptes nous amb el seu 

text corresponent.  

 

És molt important que la informació dels quadres inferiors s’accepti la que el programa 

proposi per defecte ja que té repercussions en llistats i en l’estructura de la 

comptabilitat en general. 

 

Si la casella per permetre l’accés directe al compte està desmarcada el compte queda 

bloquejat per poder realitzar-hi assentaments. Per això és recomanable tenir sempre 

tos els comptes desmarcats i marcar-los només l’estona que necessitem usar-los per 

fer l’assentament. 

 

 

Consultes/Impressió del Pla de Comptes 

 

El segon punt del Pla Comptable és el de consultes i impressió , aquesta opció és molt 

senzilla d’utilitzar i ens pot donar molta informació. 

 

Només en entrar a l’opció de menú tenim la següent pantalla: 
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En aquesta pantalla tenim un balanç de sumes i saldos de tot l’any a 1, 2, 3 i 4 dígits. 

Si polsem els quadrats de l’esquerra amb els signes + i – el llistat va augmentant o 

disminuint el detall dels dígits que veiem. Si fem clic en els número en gris que hi ha 

dalt a l’esquerra l’augment o disminució del detall de la informació afecta a tot el llistat. 

 

Si seleccionem una línia veurem el llibre de major d’aquell compte en concret amb la 

possibilitat d’acotar per dates. Del llistat de major del compte si seleccionem un apunt 

podrem veure el detall de l’assentament. 

 

 

Balanços, consultes i informes auxiliars 

 

La tercera opció de Pla comptable és la de balanços, consultes i informes auxiliars. 

 

Al seleccionar aquesta opció s’obre una pantalla amb quatre pestanyes: 
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En aquesta primera pantalla fent clic a veure dades obtenim un llistat del llibre diari 

amb tots els assentaments realitzats. Aquest mateix llistat el podem obtenir acotant per 

número d’assentament, entre dates, per grup d’apunts o per import. 

 

 

 

La segona pestanya és per obtenir els diferents llibres de major  

 

 

 

 

Els llibres de major es poden consultar acotant per data, per grup d’apunts o per 

tercer, o fins i tot, fent que només es visualitzin les operacions d’ingressos, despeses, 
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no pressupostàries o totes alhora. També podem visualitzar únicament les operacions 

d’una partida o, tenint en compte que no és necessari omplir tots els dígits, podem 

visualitzar les operacions d’un capítol o Article, o, Àrea de despesa, política de 

despesa, o grup de programes. 

 

En fer clic a veure dades obtindrem la següent reixeta de dades on hi ha una línia per 

compte, amb la seva descripció, el saldo, número d’assentament, partida, data i import 

de Deure i Haver. En el cas que en un compte hi hagi més d’un apunt comptable 

apareix a l’esquerra del llistat el símbol  que, en cas de prémer-lo, es desplegarà 

una reixeta addicional amb tots els apunts d’aquest compte. 

 

 

 

La tercera pestanya és per obtenir el balanç de comprovació o de sumes i saldos. 
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El balanç de sumes i saldos es pot llistar acotant per comptes, entre dates o per grup 

d’apunts. Si no acotem per nivell tindrem el següent llistat, fent clic sobre els símbols 

 i , podrem visualitzar amb més o menys dígits el llistat. Si fem clic sobre algun 

dels números 1, 2 o 3 que apareixen dalt de tot sobre les columnes de  i , podrem 

fer que  l’increment o disminució de dígits afecti a tot el llistat. 

 

 

 

Si premem la tecla de Document associat  llavors el programa ens imprimirà el 

llistat. 
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La quarta pestanya es per obtenir el Balanç de situació 

 

 

 

Al fer clic al botó de Veure dades apareix el següent llistat: 
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Indicadors de gestió i anàlisi 
 

La tercera opció del menú de Comptabilitat General és la d’Indicadors de gestió i 

anàlisi 

 

 

Al seleccionar aquesta opció s’obre una pantalla amb els indicadors classificats en : 

 

Del pressupost de despeses  

Del pressupost d’ingressos  

De despeses  i ingressos  

Econòmic - financers  

 

Els indicadors del pressupost de despeses i del pressupost d’ingressos es classifiquen 

en: 

Estàtics  

Dinàmics  

Per habitant  
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Seleccionant un dels indicadors obtenim la següent informació, una pestanya amb la 

Presentació gràfica de l’indicador en format de pastís que es pot modificar i veure en 

format de barres. 

 

 

 

Si seleccionem la segona pestanya de Dades d’origen de l’indicador obtenim les dades 

que s’han usat per calcular l’indicador, així com el valor numèric de l’indicador. 
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Tresoreria 
 

 

Introducció 

 

En aquesta opció del menú principal tractarem tot allò relatiu a la gestió dels 

pagaments i cobraments que realitza l’entitat. Veurem la comptabilització de les fases 

posteriors al reconeixement, tant de despeses com d’ingrés; és a dir, la fase P 

(opcional en el model simplificat), la fase R, i la fase I en els ingressos. També 

s’explicarà com realitzar els moviments entre bancs i altres tasques pròpies de la 

tresoreria.  

 

 

 

 

En aquesta opció també podrem fer consultes que seran d’utilitat per a la gestió de la 

tresoreria, com per exemple: la situació dels ordinals bancaris, el registre general 

d’ingressos i pagaments, les relacions comptables generades, etc. 
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Ordenació de pagaments 
 

En aquesta opció del menú de tresoreria, el programa ens permet la comptabilització 

de la ordenació de pagaments; la fase P, que podrem comptabilitzar de tres formes 

diferents: 

 

 

 

 

1- Expedició d’ordres de pagament: Des d’aquí realitzem, de manera individual, 

l’ordenació de pagament d’una obligació reconeguda, d’una obligació per devolució 

d’ingressos o d’una proposta de manament de pagament no pressupostària. 

 

2- Monitor d’ordenació de pagaments per lots: Ens permet realitzar l’ordenació de 

pagament de diverses obligacions o propostes a la vegada. 

 

3- Operacions ADO+P: Des d’aquí realitzem de forma conjunta el reconeixement de 

l’obligació (fase ADO) i l’ordenació del pagament (fase P). 

 

 

Expedició d’ordres de pagament 

 

El programa ens permet ordenar al pagament (fase P) individualment, tant d’una 

obligació reconeguda (fase ADO, O), com d’una obligació per devolució d’ingressos 

(PDI1), o d’una proposta de manament de pagament no pressupostària (PMP). Aquí 

ens apareix com a codi d’operació el 500, específic de les operacions P. 
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A continuació, veurem en detall cadascun dels camps d’aquesta pantalla del 

programa: 

 

Codi: En aquest cas, el codi de l’operació es troba bloquejat amb el codi 500, que és 

l’específic per l’expedició d’ordres de pagament, tant de pressupost com no 

pressupostària. 

 

Signe: Aquest camp indica si l’operació a realitzar és positiva o negativa (barrat). 

 

Data comptable: En aquest camp posarem la data en què volem comptabilitzar la 

operació; és a dir, la data en què ha estat aprovada l’ordenació de pagament. 

 

Operació anterior: En aquest camp indicarem el número d’operació de l’obligació 

reconeguda o de la proposta que hem fet prèviament. Si no sabem el número 

d’operació, tenim l’opció de prémer F5 per filtrar-la, o clicar “Intro”, opció que també 

desplegarà la finestra de “Selecció d’operacions”,  
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En la primera pestanya d’aquesta finestra, Indicar criteris de selecció, establirem els 

criteris per filtrar l’operació. Tenim una gran quantitat d’opcions per fer-ho: tercer, 

import, data, aplicació,... Un cop indiquem el criteri que millor ens vagi, clicarem 

 i automàticament s’activarà la segona pestanya, Veure dades 

seleccionades, que ens mostrarà les operacions que compleixen amb els criteris 

introduïts. 

 

De les operacions que ens mostri, seleccionarem l’operació que desitgem marcant tota 

la línia en blau i clicant . També podrem prémer dos cops el botó 

esquerre del ratolí sobre el número d’operació, de manera que el programa importarà 

tota la informació d’aquesta cap a la pestanya on estem elaborant la P.  

 

Import: Dels camps que s’han emplenat automàticament en acceptar l’operació 

seleccionada, apareixeran amb el fons en blanc els camps susceptibles de poder-se 

modificar. Serà molt útil, per exemple, si hem de fer una ordenació parcial d’una 

obligació. 

 

En cas que fraccionem la ordenació d’una operació que porti algun descompte o IVA, 

ens apareixerà el següent missatge:   
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Si acceptem el missatge, el programa aplicarà els fraccionaments; si bé s’aconsella 

verificar les dades que hi ha en aquest descompte o IVA que el programa ens ha 

fraccionat clicant sobre les icones de descompte i/o IVA de la barra d’eines ( , ). 

 

Si no acceptem el missatge, podrem modificar l’import del descompte o IVA entrant a  

la icona de descompte i/o d’IVA de la barra d’eines ( , ). 

 

Endossatari: És un camp opcional, on podrem posar el tercer beneficiari d’un 

pagament quan es doni el cas que aquell que hagi de cobrar no sigui el tercer principal 

de l’operació. Només és necessari tenir-ho donat d’alta com a tercer (veure l’apartat de 

Tercers d’aquest manual). Prement F5 el podrem filtrar del llistat de tercers. 

 

Entitat pag.:  En aquest camp indicarem l’ordinal de tresoreria pel qual volem realitzar 

el pagament. Si fem F5 podrem veure tots els ordinals que l’entitat té donats d’alta2 . 

 

Forma pag.: Aquí indicarem la forma o mitjà de pagament, per exemple amb 

transferència bancària, en efectiu,... Podem veure les diferents opcions prement F5. 

 

Ordinal ter.: Aquest camp només s’habilitarà quan la forma de pagament sigui per 

transferència bancària. En prémer F5 veurem tots els ordinals bancaris del tercer, en el 

cas que haguem indicat endossatari a l’operació apareixeran els ordinals de 

l’endossatari i no els del tercer.3  

 

Tipus de pag.: En aquest camp indicarem el tipus de pagament que correspon a 

l’operació: bestreta de caixa fixa, pagament directe, pagament a justificar,... En fer F5 

podem veure les diferent opcions.  

 

En cas que fos una bestreta de caixa fixa s’activarà la casella  situada al costat, 

on s’haurà d’indicar el número de bestreta sobre la qual estem realitzant l’ordenació de 

pagament. 

 

                                                      
2 Per donar d’alta un ordinal de tresoreria veure l’apartat Administració del sistema d’aquest 
manual. 
3 Per donar d’alta els ordinals bancaris del tercer, veure l’apartat Tercers d’aquest manual. 
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Text: En aquest camp podem escriure qualsevol dada que considerem important 

respecte del pagament ordenat, tenint en compte que hi ha una limitació de 120 

caràcters. 

 

Un cop haguem emplenat tota la informació que es requereix per a l’ordenació del 

pagament, gravarem l’operació fent “intro” i ens apareixeran les següents opcions en 

relació a l’acció que volem realitzar: 

 

 

 Si premem aquesta opció, es gravarà l’operació i ens donarà el número 

d’aquesta. 

 

 En aquesta opció, a més de gravar l’operació, generarem una relació 

comptable de pagaments ordenats; és a dir, donarem d’alta una relació P. 

 

 Des d’aquí, a més de gravar l’operació, inclourem aquesta en una relació 

comptable de pagaments ordenats que ja existeixi.  

 

 Si marquem aquesta opció estarem cancel·lant la gravació de l’operació, 

de forma que tornarem al formulari per modificar allò que sigui necessari o sortirem del 

formulari d’ordenació de pagaments. 

 

En gravar l’operació, el programa ens donarà el número de l’operació pressupostària 

comptabilitzada. Ens permetrà imprimir el document comptable que s’ha generat 

prement l’opció Imprimir document, o bé prémer Acceptar per sortir de la pestanya. 
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Monitor d’ordenació de pagaments per lots 

 

El programa permet l’ordenació de pagament de diverses obligacions o propostes a la 

vegada; així com generar un lot o relació comptable d’ordenació de diferents  

pagaments.  

 

Així mateix, des d’aquest monitor podrem imprimir un llistat de les propostes que 

tinguem marcades en aquell moment. 

 

El monitor d’ordenació de pagaments per lots està format per dues pestanyes. A la 

primera “Indicar criteris de selecció” establirem els criteris per seleccionar les 

operacions amb les que volem treballar, i a la segona “Veure dades seleccionades” 

ens mostrarà les operacions que compleixen amb la selecció realitzada. 

 

 

 

Una vegada establerts els criteris de selecció, obrirem el menú que trobarem sobre la 

barra d’eines i allà podrem aplicar dos tipus de filtres perquè el programa ens mostri 

les operacions de les quals volem ordenar al pagament: 

 

1. Seleccionar anul·lant seleccions anteriors. Podem seleccionar aquesta opció de dues 

maneres: clicant la icona   de la barra d’eines, o seleccionant la primera opció del menú de 

la part superior de la pantalla “Monitor propostes per lots”  . 
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Aquesta opció ens mostrarà les operacions que compleixen els criteris de selecció que 

li hem establert. Ara bé, si anteriorment ja havíem fet una selecció i teníem operacions 

carregades a la segona pestanya (“Veure dades seleccionades”), en marcar aquesta 

opció el programa les traurà de la selecció i ens mostrarà únicament les operacions 

que compleixen la última selecció realitzada. 

 

2. Sumar noves propostes a les ja seleccionades. Podem seleccionar aquesta opció de dues 

maneres: clicant la icona   de la barra d’eines, o seleccionant la segona opció del menú 

“Monitor propostes per lots” . 
 

En marcar aquesta opció, el programa ens dóna la possibilitat de que, tenint ja feta 

una selecció prèvia, puguem afegir-li les operacions que compleixin els criteris de la 

nova selecció.  

 

Un cop marquem una opció o una altra, la segona pestanya “Veure dades 

seleccionades” s’obrirà automàticament i ens mostrarà una graella amb les operacions 

seleccionades. 

 

Al final d’aquesta pantalla veurem el total d’operacions seleccionades i l’import total 

que suma aquesta selecció, que en aquest exemple són 57 operacions que sumen un 

import de 71.369,94€. Si marquem operacions a la graella, a la dreta dels camps 

anteriors també ens indicarà el nombre d’operacions marcades, així com l’import que 

sumen aquestes. En el nostre exemple s’han marcat 3 operacions i sumen 357,99€. 

 

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

72 
 

 

Per marcar les operacions, en el cas de voler marcar-les una a una, ens hem de situar 

a sobre del quadre que apareix davant de l’operació i fer doble clic. Si volguéssim 

marcar totes les operacions de la graella, podrem marcar la icona  de la barra 

d’eines, i per desmarcar-les .  

 

Un cop ja tenim marcades les operacions que volem, hem d’anar a l’opció de la barra 

d’eines Monitor propostes per lots on hi ha diverses possibilitats de treball amb les 

operacions marcades abans de comptabilitzar l’ordenació de pagament. 

 

 
 

Alguna d’aquestes opcions tenen la mateixa funció que les icones que mostrem a 

continuació: 

 

Classificar propostes segons ordre desitjat: Ens permetrà fer una classificació de les 

operacions que tenim marcades, numerant els camps en blanc de l’1 al 8, segons 

l’ordre en que les vulguem veure. 

 

Segons l’exemple, primer ens ordenarà les obligacions per tercer, després per data 

comptable i per últim per import. La resta de camps que deixem en blanc no els tindrà 

en compte a l’hora d’establir un ordre. També ens permet ordenar de forma ascendent 

o descendent. 
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Modificar massivament les propostes marcades o icona : Ens permetrà modificar 

l’ordinal de pagament, la forma de pagament, el tipus de pagament i la data prevista de 

pagament de totes les operacions simultàniament, en comptes d’haver de fer-ho 

manualment d’una en una.  

 

 
 

Modificar dades d’una proposta: En el cas de voler fer modificacions en una sola 

proposta; per tant, una a una. 

 

Informe de propostes de tercers sense dades bancàries: Obtindrem un llistat de les 

propostes marcades que tenen forma de pagament de transferència bancària (codi 03) 

i que no contenen les dades bancàries corresponents. 

 

Per donar d’alta les dades bancàries dels tercers que no en tenen quan no està ni tant 

sols indicat a la seva fitxa de tercer, haurem d’anar primer a l’opció: Tercers / 

Manteniment d’ordinals de tercers (veure l’apartat de Tercers d’aquest manual). Una 

vegada estiguin donades d’alta a la fitxa podrem escollir entre: 

 

- Si sabem les propostes que no en tenen, anirem a Modificar dades d’una 

proposta a indicar-li l’ordinal d’una en una a la part inferior de la graella. 

 

- Anar a Informe de propostes de tercers sense dades bancàries, on ens indicarà 

les operacions que no tenen ordinal de pagament, i després anar a introduir-li a 

Modificar dades d’una proposta 
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- Si el tipus de pagament és transferència, anar a la opció Modificar 

massivament les ordres marcades, emplenar els camps i, un cop li diguem 

Acceptar, s’obrirà un missatge on ens pregunta si volem incloure les dades 

bancàries a les propostes que no en tinguin. Si li diem que sí, introduirà tots els 

ordinals de tercers que faltin de manera conjunta.  

 

 

 

Imprimir informe d’ordres marcades: Ens permet obtenir un llistat amb totes les 

operacions marcades. També tenim l’opció de generar un lot d’obligacions (relació  O) 

d’aquestes operacions. Per fer-ho, haurem de marcar . 

 

També podem incloure-les en una relació que ja existeixi marcant la icona 

. Si volem imprimir tant la relació comptable que hem generat com la 

que ja estava generada, haurem d’anar al punt de menú Tresoreria / Gestió de 

relacions comptables / Imprimir relació (veure apartat de Tresoreria en el manual). 

 

Comptabilitzar les ordres de pagament de propostes marcades o la icona . És 

l’opció que haurem de marcar per comptabilitzar les operacions; és a dir, generarem 

les ordenacions de pagament o fase P. 
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Quan treballem amb lots, recomanem seleccionar l’opció “Bloquejar lot” ja que si hi ha 

alguna operació amb dades incompletes, per exemple, no ens generarà cap relació P 

fins que haguem resolt la incidència. 

 

Aquí podrem generar una relació P d’ordenació de pagaments, incloure les operacions 

que es generaran en una relació P ja creada, ordenar els pagaments de manera 

individual o cancel·lar la comptabilització. 

 

Si generem una relació comptable, se’ns obrirà una pestanya on haurem d’emplenar 

una sèrie de dades i on ens permet marcar la opció d’Imprimir Relació. 

 

 

 

En acceptar, haurem de confirmar per validar i comptabilitzar les ordres de pagament: 

 

 

 

Seguidament, el programa ens donarà el número de relació comptable generada, per 

exemple la relació P/2017/1, i l’interval de números d’operació o ordres de pagament 

generades. 
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Operacions ADO+P 

 

Aquesta opció del menú d’ordenació de pagaments ens permet realitzar de forma 

conjunta el reconeixement de l’obligació (ADO) i l’ordenació del pagament (P). 

 

 

 

El funcionament d’aquesta pantalla és igual que el que hem explicat a l’apartat 

“Expedició d’ordres de pagament” de l’opció de Tresoreria d’aquest manual. L’única 

diferència és que en aquesta pantalla no trobem el camp “Operació anterior” perquè 

des d’aquesta opció generarem les fases ADO i P a la vegada. 

 

 

 

 

  



Sicalwin  Manual d’usuari 

77 
 

Pagaments 

 

Una vegada feta la fase P d’ordenació del pagament, només ens queda comptabilitzar 

el pagament efectiu o operació R. El programa ens ofereix diverses possibilitats o 

camins per a comptabilitzar aquesta fase: 

 

 

 

1- Registre de pagaments: Aquesta opció ens permet realitzar el pagament efectiu 

de manera individual d’una ordenació de pagaments, ja sigui pressupostari o 

no pressupostari, i sempre que prèviament haguem comptabilitzat les dues 

fases anteriors de reconeixement de la despesa i d’ordenació del pagament. 

 

2- Monitor de comptabilització de pagaments per lots: Ens permetrà comptabilitzar 

a la vegada el pagament efectiu de diverses ordres de pagament.  

 

3- Pagaments del pressupost de despeses sense obligació prèvia: Des d’aquí 

podrem comptabilitzar de forma conjunta les tres fases comptables a nivell 

pressupostari; és a dir, el reconeixement de l’obligació, l’ordenació del 

pagament i la realització de pagament (ADO+P+R). Si fem totes 3 operacions 

alhora no caldrà indicar cap número d’operació en el camp d’operació anterior. 

 

També ens permet comptabilitzar l’ordenació de pagament i el pagament 

efectiu a la vegada (P+R), sempre que prèviament tinguem comptabilitzada 

l’obligació reconeguda. En aquest cas indicarem el número de l´obligació 

reconeguda al camp operació anterior. 

 

4- Pagaments no pressupostaris sense proposta prèvia: Des d’aquesta opció 

podrem comptabilitzar de forma conjunta les tres operacions que es generen a 
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nivell no pressupostari; és a dir, la proposta de manament de pagament, 

l’ordenació de pagament i la realització de pagament (PMP+P+R). Tal i com 

passava en el cas de l’operativa pressupostària, si fem totes 3 operacions 

alhora no caldrà indicar cap número d’operació en el camp d’operació anterior.  

 

Així mateix, ens permet comptabilitzar l’ordenació i realització del pagament a 

la vegada, sempre que prèviament tinguem la proposta de manament feta, la 

qual haurà de ser indicada com a operació anterior. 

 

5- Pagaments per devolució d’ingressos sense obligació prèvia: Des d’aquí 

comptabilitzarem de forma conjunta les tres fases comptables d’una devolució 

d’ingressos; és a dir, el reconeixement de l’obligació, l’ordenació del pagament i 

la realització de pagament (PDI1+DI1+DI2). 

 

També ens permet comptabilitzar les fases d’ordenació i pagament efectiu a la 

vegada, sempre que prèviament tinguem l’obligació reconeguda per devolució 

d’ingressos comptabilitzada, la qual haurà de estar indicada com a operació 

anterior. 

 

Registre de pagaments 

 

Des d’aquesta opció comptabilitzarem el pagament efectiu o sortida material dels 

diners de l’ordinal de tresoreria; és a dir, el pagament realitzat (R) d’una ordenació de 

pagament comptabilitzada anteriorment, ja sigui procedent d’una operació 

pressupostària o d’una operació no pressupostària.  

 

 

 

Aquesta pantalla és pràcticament igual que la pantalla Expedició d’ordres de pagament 

explicada anteriorment, amb l’única diferència que en el camp del número d’operació 
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Una vegada hem marcat les operacions seleccionades, anirem a Monitor ordres de 

pagament per lots on tenim diverses opcions, la majoria iguals i ja explicades en la 

comptabilització de l’ordenació de pagaments (fase P). La diferència principal és que 

per les R tenim la possibilitat de generar un fitxer de transferències en suport 

informàtic. Aquesta opció, junt amb el confirming , les veurem a continuació amb detall. 

 

 

 

 

Relacions de transferència 

 

Des del menú superior de la pantalla, Monitor ordres de pagaments per lots, trobem 

l’opció Generar suport i relació de transferències, que ens permetrà generar un fitxer 

de transferències en suport informàtic per poder enviar al banc.  

 

 

 

Abans de generar qualsevol fitxer exportable és indispensable que tinguem entrades 

les dades de l’entitat. Ho podem comprovar a l’opció de menú Administració del 

Sistema / Taules bàsiques / Manteniment d’entitats. 
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Concepte de la transferència: Per defecte sempre sortirà el codi 9 d’altres conceptes, 

però si fem F5 veurem que també podem generar una relació de transferències 

d’altres tipus de concepte; per exemple de la nòmina. 

 

Generar fitxer i llistat de transferències: Per defecte sempre tindrem marcada aquesta 

opció que generarà el fitxer informàtic de la relació de transferències i el llistat per 

imprimir-lo. 

 

Emetre llistat de transferències de forma de pagament: Si marquem aquesta opció 

només generarem el llistat de transferències per imprimir. Aquesta opció només es 

podrà utilitzar per aquelles operacions que no tinguin dades bancàries del tercer 

introduïdes i per tant no haguem de generar fitxer de transferències. 

 

 

 

Si hem escollit Generar fitxer i llistat de transferències, en el moment que acceptem 

ens sortirà la següent pantalla, en què indicarem el directori on volem guardar el fitxer 

de transferències generat. Hem de tenir en compte, si estem treballant en xarxa amb 

Diputació, que el nostre disc dur en el programa Sicalwin és la unitat “C$ on 

‘Client’(V:). 
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Una vegada definit el directori o ruta on es guardarà el fitxer de transferències, el 

programa ens donarà el número de la relació de transferències generada, per exemple 

la relació T/2017/45, i ens indicarà la ruta on s’ha guardat. 

 

 

 

Ja tenim doncs el fitxer de transferències preparat per remetre-ho a l’entitat financera. 

Una característica del fitxer generat és que darrera la descripció TRF00001 sempre hi 

serà l’ordinal de tresoreria que hem establert a la relació de transferència (Ex: 200). 

 

Si per alguna raó, ens hem deixat alguna operació sense incloure a la relació T de 

transferències i no volem esborrar la relació i tornar a fer tot el procés de selecció, 

podem repetir el procés des de Gestió de relacions comptables dins del menú 

Tresoreria. Entrant a la pestanya Canvia operacions de número de relació filtrarem el 

número de relació.   

 

Si encara no teníem permís per treballar amb relacions T, ens ho donaren per 

Administració del sistema/Taules Bàsiques/Tipus de relacions comptables (Veure 

apartat de Gestió de relacions comptables d’aquest manual). 

 

 

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

84 
 

Una vegada modificada la relació T, podem tornar a  imprimir-la i generar de nou el 

fitxer per enviar al banc. Haurem d’entrar al menú Tresoreria/ Gestió de relacions 

comptables / Consulta de relacions comptables, filtrar la nostra relació i clicar Veure 

dades: 

 

 

 

Quan la tinguem en pantalla, la seleccionarem i clicarem el quadre inferior Imp. relació. 

S’obrirà un nou quadre amb 3 opcions: Imprimir relació, Generar fitxer i que ens faci 

totes 2 coses alhora. Marcarem la que necessitem en el nostre cas. 

 

 

 

Quan tornem a generar el fitxer, el programa ens mostra el següent missatge per 

avisar-nos que l’estem generant per segona vegada: 
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El procediment per a comptabilitzar el pagament efectiu de les ordres de pagament és 

exactament igual al dels pagaments ordenats per transferència.  

 

 

Pagaments del pressupost de despeses sense obligació prèvia 

 

Des d’aquesta finestra podem comptabilitzar de forma conjunta les tres fases; és a dir, 

fer el reconeixement de l’obligació (ADO), l’ordenació de pagament (P) i el pagament 

(R) alhora.  

 

Emplenarem tots els camp menys el camp “Operació anterior”. Només emplenarem 

aquest camp en el cas que vulguem comptabilitzar la P i R d’una obligació reconeguda 

que ja tenim comptabilitzada (fase ADO, O), posant el número d’operació de l’obligació 

en el camp “Operació anterior”; de forma que s’emplenaran tots els camps amb la 

informació que conté l’operació i només caldrà indicar l’ordinal, la forma i el tipus de 

pagament en el cas que hi faltin. 

 

 

 

 

Pagaments no pressupostaris sense obligació prèvia  

 

En aquesta opció del programa comptabilitzarem les tres fases d’una operació no 

pressupostària a la vegada: proposta de manament de pagament (PMP), ordenació de 

pagament (Pnp) i pagament efectiu (Rnp). 
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Si tenim la proposta de manament de pagament ja comptabilitzada (PMP), haurem de 

fer l’ordenació de pagament (Pnp) i la realització del pagament (Rnp) per separat, tal i 

com hem explicat en els apartats anteriors Expedició d’ordres de pagament i Registre 

de pagaments; ja que no deixa fer les dues alhora. 

Pagaments per devolució d’ingressos sense obligació prèvia 
 

Des d’aquesta pantalla comptabilitzarem les tres fases d’una devolució d’ingressos; és 

a dir, l’obligació reconeguda per devolució d’ingressos, l’ordenació de pagament i la 

realització del pagament. 
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Només emplenarem el camp Operació anterior en cas de voler fer una devolució d’una 

operació d’ingressos comptabilitzada durant l’exercici corrent. Així la devolució 

d’ingressos anirà encadenada amb l’operació d’ingrés. 

 

Quan aquesta devolució correspongui a un ingrés de pressupostos tancats o no 

vulguem controlar de quina operació d’ingrés estem retornant, llavors aquest camp el 

deixarem en blanc i emplenarem la resta de camps. 

 

En cas que ja tinguem comptabilitzada l’obligació reconeguda per devolució 

d’ingressos, les dues fases posteriors d’ordenació i realització del pagament haurem 

de fer-les per separat, tal i com hem explicat anteriorment a Expedició d’ordres de 

pagament i Registre de pagaments. 
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Cobraments 
 

A través d’aquesta opció del menú comptabilitzarem els ingressos, ja siguin d’origen 

pressupostari o no pressupostari, d’exercici corrent o de tancat, d’un dret reconegut o 

d’un ingrés sense contret previ. 

 

 

 

Les opcions previstes al programa són les següents: 

 

1- Aplicació directa i provisional d’ingressos: Comptabilitzarem la majoria d’ingressos 

des d’aquesta opció del programa, tant del pressupost com del no pressupostari. A 

més, trobarem aquí la pestanya específica per comptabilitzar els reintegraments de 

pagament. 

 

2- Aplicació definitiva d’ingressos: Utilitzarem aquesta opció per aplicar de forma 

definitiva els ingressos que tinguem pendents d’aplicar. 

 

3- Monitor de comptabilització d’ingressos: Ens permetrà comptabilitzar diversos 

ingressos a la vegada. 

 

4- Consulta de situació d’ingressos pendents d’aplicar: Ens permetrà conèixer la 

situació del ingressos pendents d’aplicar i les aplicacions definitives realitzades. 

 

 

Aplicació directa i provisional d’ingressos 

 

Aquesta pantalla consta de tres pestanyes: Ingressos pressupostaris, Ingressos no 

pressupostaris i pendents d’aplicar i Reintegraments de pagaments. 
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Ingressos pressupostaris: Comptabilitzarem aquí el cobrament; és a dir, la 

recaptació material de l’ingrés pressupostari. 

 

 

 

Anem a veure el funcionament de cadascun dels camps que conformen aquesta 

pantalla: 

 

Signe oper.: Posarem signe positiu per indicar que es tracta d’un ingrés. En cas que es 

tracti d’una anul·lació d’un ingrés, posarem el signe negatiu i s’activarà el camp del 

“Número d’operació d’ingrés”. 

 

Data comptable: Posarem la data en què volem comptabilitzar l’ingrés. 

 

Data arqueig: En principi és la mateixa data comptable de l’ingrés, solament s’utilitza 

en els ingressos pendents d’aplicar, per agrupar-los. 

 

Ordinal: Posarem l’ordinal de tresoreria per on s’ha produït l’ingrés. Si fem F5 el 

programa ens mostrarà tots els ordinals de tresoreria que tenim donats d’alta. 

 

N. dret reconegut: En funció del tipus d’ingrés pressupostari, ens trobarem amb dues 

opcions diferents: 
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 Ingrés de contret previ. Que, a més, pot ser directe o per rebut. Emplenarem la 

casella amb el número d’operació del dret reconegut (fase RD), de forma que es 

carregaran totes les dades que porti l’operació com l’aplicació d’ingrés, l’import, el 

tercer,... i només caldrà modificar o afegir les dades necessàries per gravar 

l’operació d’ingrés. Com sempre, si no sabem el número de dret reconegut podem 

fer F5 i buscar-lo. 

Si volem comptabilitzar l’ingrés de diversos drets reconeguts a la vegada, 

marcarem F1 o la icona  perquè s’habiliti la finestra de “Multiaplicació 

d’ingressos”: 

 

 

 

En aquesta finestra, indicarem primer si les aplicacions són de corrent o de tancat 

a la part superior esquerra, i després caldrà indicar el tercer de l’ingrés, el qual ha 

de coincidir amb el tercer del dret reconegut. Una vegada indicat això, s’activarà la 

graella de multiaplicació, on indicarem la partida d’ingressos i el número d’operació 

del dret reconegut (fase RD). Seguidament marcarem l’opció “Acceptar” i tornarem 

a la finestra inicial on només faltarà modificar o afegir les dades necessàries per 

gravar l’operació d’ingrés. 

 

 Ingrés de contret simultani. Es tracta de declaracions autoliquidació, 

retencions directes o altres declaracions que no precisen liquidació prèvia i en les 

que, per tant, l’ingrés serà simultani al reconeixement del dret. En aquests casos 

deixarem el camp d’Operació anterior en blanc i passarem al següent camp. 

 

Compromís: Aquest camp és opcional. Hi posarem el número d’operació del 

compromís d’ingrés (CI) en cas que l’haguem fet anteriorment i vulguem enllaçar-lo 

amb l’ingrés sense contret previ (fase RDI) que estem fent. 
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Document i Data document: Aquests dos camps també són opcionals. Hi posarem el 

número i la data del document associat a l’operació d’ingrés que volem comptabilitzar.  

 

Expedient i Data expedient: També dos camps opcionals en els quals posarem el 

número i data de l’expedient que estigui associat a l’operació d’ingrés que volem 

comptabilitzar. 

 

Codi projecte: Indicarem el codi de projecte en cas que l’operació d’ingrés estigui 

associada a un projecte. Fent F5 dos cops podem veure tots els projectes i 

seleccionar-ne un. 

 

Econòmica: Aquí indicarem l’aplicació pressupostària d’ingrés. Si no coneixem la 

classificació de l’aplicació, podem prémer dues vegades F5 i el programa mostrarà 

totes les aplicacions que conformen el pressupost d’ingressos.  

 

En el cas que haguem d’aplicar aquest ingrés en diferents aplicacions d’ingressos, 

marcarem F1 o la icona  per habilitar la finestra de multiaplicació.  

 

Préstec: Aquest camp solament s’emplenarà en el cas de que l’aplicació d’ingrés 

estigui inclosa en algun préstec. En fer F5 dues vegades seguides, s’obrirà una 

pantalla que ens mostrarà els préstecs relacionats amb l’aplicació d’ingrés sobre la 

qual comptabilitzem l’ingrés. 

 

Subvenció: És un camp opcional. Aquí indicarem el codi de subvenció rebuda al qual 

pertany la nostra operació. Si fem dues vegades F5, el programa mostrarà la/les 

subvencions que tenim creades amb l’aplicació d’ingrés indicada en l’actual operació. 

 

Tercer: En aquest camp posarem el tercer que efectuï l’ingrés. Per buscar-lo farem F5 

i s’obrirà la finestra de selecció de tercers. 

 

Import ingrés: Posarem la quantitat de l’ingrés. 

 

Tipus de subvenció: En cas que no haguem indicat cap codi de subvenció en el camp 

Subvenció anterior, ens demanarà indicar el tipus de subvenció. Fent F5 s’obrirà una 

finestra amb les diferents opcions possibles. 
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Compte PGCP: En aquest camp s’ha d’indicar el compte comptable. En fer “Intro” ens 

apareixerà automàticament el compte del PGCP associat a l’aplicació indicada 

anteriorment. 

 

Ingressos no pressupostaris i pendents d’aplicació: Des d’aquesta pestanya 

comptabilitzarem els ingressos de l’àrea no pressupostària, com per exemple els 

ingressos pendents d’aplicar, els ingressos rebuts per fiances, etc. No així la 

constitució d’avals bancaris, que es comptabilitzaran des de l’opció d’Operacions no 

pressupostàries d’aquest manual. 

 

 

 

Aquesta pantalla té els mateixos camps que l’anterior d’Ingressos pressupostaris, amb 

la diferència següent: 

 

Econòmica: Posarem el concepte no pressupostari. Si no el sabem, farem dues 

vegades F5 i s’obrirà una pantalla amb tots els conceptes amb què treballem (seran 

els que es troben a Processos d’Obertura / Càrrega de conceptes no pressupostaris). 

En el cas de voler aplicar-ho a diferents conceptes, marcarem F1 o la icona  per tal 

d’activar la multiaplicació. 

 

En el cas que vulguem anul·lar un ingrés no pressupostari (Inp/), posarem el signe 

negatiu i seguidament s’activarà el camp “Número d’operació d’ingrés” on teclejarem el 

número d’operació que volem anul·lar, si la coneixem, o premerem F5 per buscar-la. 
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En acceptar l’operació, s’emplenaran totes les dades que contingui l’operació a barrar. 

Si es tracta d’una anul·lació total deixarem l’import; però en cas que sigui una 

anul·lació parcial, posarem la quantitat que volem anul·lar, de forma que en el camp 

“Saldo operació” hi figurarà el saldo restant de l’ingrés no pressupostari. 

 

 

Reintegraments de pagament: Aquesta opció la utilitzarem quan es produeixi el 

reintegrament o “cobrament”, parcial o total, tant d’una aplicació com d’una 

multiaplicació, d’un pagament pressupostari realitzat prèviament. Tant el 

reconeixement de l’obligació (ADO, O), l’ordenació del pagament (P), el pagament 

efectiu (R) i el reintegrament de pagament (REIN o RP) s’hauran de produir en el 

mateix exercici pressupostari. 

 

 

 

En el cas que el reintegrament de pagament sigui d’exercicis pressupostaris tancats, 

no utilitzarem aquesta opció, sinó que haurem de comptabilitzar un ingrés 

pressupostari (fase RDI) a l’aplicació d’ingressos 389XX. 

 

A continuació detallem com comptabilitzar un reintegrament de pagament:  

 

Signe oper.: Deixarem el signe positiu per fer el reintegrament. En el cas que el 

vulguem anul·lar, posarem el signe negatiu. 

 

Data comptable: Posarem la data en què ens han fet l’ingrés per tal que ens quadri 

amb el moviment de tresoreria. 
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Ordinal: Posarem l’ordinal de tresoreria receptor de l’ingrés. 

 

N. pag. a reintegrar: Haurem de posar el número d’operació del pagament realitzat que 

hem de reintegrar (fase R). En cas de no saber quina operació és, podem prémer F5 i 

s’obrirà el camp d’ajuda. A continuació es carregaran totes les dades que conté 

l’operació.  

 

Import reint.: Aquest camp s’activarà de forma que ens permetrà canviar l’import en 

cas que el reintegrament de pagament sigui parcial enlloc de total. 

 

 

Aplicació definitiva d’ingressos 
 

Utilitzarem aquesta opció per aplicar a pressupost de forma definitiva els ingressos no 

pressupostaris pendents d’aplicar que tingui ingressats l’entitat als conceptes no 

pressupostaris 3000X. 
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Per poder treballar amb aquest mòdul necessitem que els ingressos que es fan als  

conceptes no pressupostaris 30001 a 30008 vagin en un canal determinat que servirà 

per quan fem l’aplicació definitiva. 

 

CANAL DESCRIPCIÓ CONCEPTE ORDINAL 

001  Ingressos caixa, pendents d’aplicació 30001  Caixa 

002 Ingressos comptes operatius, pdts. aplic. 30002 Comptes oper. 

003  Ingressos comptes restringits. 30003 Comptes restr. 

004  Ingressos aplic. anticip., pdts. aplic. 30004 ----- 

005  Ingressos d’entitats col·labor. pdts. aplic. 30005 ----- 

006  Ingr. d’agents recaptadors, pdts. aplic. 30006 ----- 

007  Ingr. recursos altres entitats, pdts. aplic 30007 ----- 

008  Altres ingressos pendents aplicació 30008 ----- 

009  Formalització 30009 Formalització 

 

El sistema funciona de forma que, a mesura que anem ingressant pendents d’aplicar, 

es formen una sèrie de bosses per canal, ordinal i data d’arqueig. 

 

El mòdul de l’aplicació definitiva consta de quatre pestanyes La primera pestanya 

s’utilitza per a seleccionar els ingressos pendents d’aplicar i la resta de pestanyes 

serveixen per a aplicar-los: pressupostàriament, no pressupostàriament i per fer 

reintegraments de pagaments. 

 

En la primera pestanya, Ingressos pendents d’aplicar, buscarem i seleccionarem els 

ingressos pendents d’aplicar.  

 

 
 

Per això determinarem: 
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Data d’operació: Posarem la data en què volem fer l’aplicació definitiva de l’ingrés.  

 

A continuació podem establir criteris de selecció, que en tot cas són opcionals, perquè 

ens mostri els ingressos pendents d’aplicar (IPA): 

 

Número d’operació: Posarem el número d’operació, si el coneixem. En cas contrari 

farem F5 per buscar-lo. 

 

Concepte no press.: Posarem el concepte 3000X, si el sabem, o farem servir l’ajuda de 

recerca amb F5. 

 

Canal d’ingrés: Determinarem el canal d’ingrés i, si no el coneixem, premerem F5. 

 

Ord. ingrés: Determinarem l’ordinal de tresoreria per on s’ha rebut l’ingrés. Si no el 

sabem, prémer F5. 

 

Una vegada establerts els criteris de recerca, marcarem la casella  i a 

la graella inferior de la pantalla ens apareixeran els ingressos pendents d’aplicar (IPA) 

que compleixen amb la selecció realitzada (pestanya Ingressos pendents d’aplicar).  

 

Per aplicar-los cal tenir en compte que hi ha conceptes no pressupostaris controlats 

per saldo i d’altres controlats per operacions: 

 

- Per aplicar un IPA controlat per saldo, ens situarem a la línia de l’ingrés que volem 

aplicar i de forma automàtica s’habilitaran les tres pestanyes següents per aplicar de 

forma definitiva: aplicació pressupostària, no pressupostària i/o reintegrament de 

pagament. 
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- Per aplicar un IPA controlat per operació, ens situarem a la línia de l’ingrés que volem 

aplicar i farem doble clic. Seguidament s’habilitarà la següent pestanya: Operacions 

pendents d’aplicar, que ens mostrarà les operacions. Aquí marcarem els ingressos que 

volem aplicar (podem marcar diverses operacions a la vegada i podem modificar 

també l’import a aplicar) i, de forma automàtica, s’habilitaran les tres pestanyes 

següents per aplicar-los definitivament a pressupost, a no pressupostari i/o reintegrar 

un pagament. 

 

 

 

La pestanya Aplicacions pressupostàries s’utilitzarà per aplicar aquests ingressos en 

una aplicació pressupostària d’ingressos, la pestanya Aplicacions no pressupostàries 

per aplicar de forma definitiva l’ingrés en algun concepte no pressupostari, i la de 

Reintegraments de pagaments s’utilitzarà sempre que l’ingrés a aplicar procedeixi d’un 

reintegrament de pagament del pressupost corrent. 

 

Qualsevol de les tres pestanyes que escollim per aplicar definitivament els ingressos 

ens donarà informació d’allò que estem aplicant a la part superior de la finestra. A la 

part inferior emplenarem els camps de la mateixa forma que les pantalles explicades al 

punt anterior Aplicació directa i provisional d’ingressos. 
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Si volem anul·lar una aplicació definitiva d’ingrés, des de la primera pestanya hem 

d’emplenar: 

 

Data d’operació: Posarem la data de l’operació que volem anul·lar. 

 

Ingrés a anul·lar: Indicarem el numero d’operació d’ingrés que volem anul·lar; si no el 

sabem podem prémer F5 per buscar l’operació.  

 

 

 

En carregar-se l’operació seleccionada, s’ompliran automàticament tots els camps 

amb la informació que contingui, amb la possibilitat de modificar algun dels camps. 

 

 

Monitor de comptabilització d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet comptabilitzar massivament el cobrament (I) de drets ja 

reconeguts anteriorment (RD); sempre i quan s’hagin ingressat pel mateix ordinal de 

tresoreria. 

 

El funcionament és semblant al “Monitor de comptabilització de pagaments per lots” 

explicat anteriorment, però ara treballarem amb ingressos.  

 

Trobarem que el monitor està format per dues pestanyes: a la primera indicarem els 

criteris de selecció i la segona ens mostrarà les dades de la selecció realitzada. 

 

A la primera pestanya “Indicar criteris de selecció” buscarem per qualsevol dels camps 

en blanc. En aquest cas, les operacions que buscarem seran del pressupost 

d’ingressos; és a dir, drets reconeguts (RD). 
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Una vegada establerts els criteris, podrem utilitzar dos tipus de filtres que trobem a 

l’opció Monitor de comptabilització d’ingressos: 

 
1. Seleccionar anul·lant seleccions anteriors. Podem fer servir dues opcions per fer servir 

aquest criteri: la icona , o l’opció del menú de la part superior de la pantalla. 

 

 

Si marquem aquesta opció, ens mostrarà les operacions que compleixen els criteris de selecció 

establerts. Ara bé, si anteriorment ja hem fet una selecció i hi ha operacions carregades a la 

segona pestanya, marcant aquesta opció el programa les traurà de la selecció i mostrarà la 

nova selecció. 

 

2. Sumar noves propostes a les ja seleccionades. Utilitzarem dues opcions: la icona  o 

l’opció del menú   . 

. 

En marcar aquesta opció, el programa ens dóna la possibilitat que, amb una selecció 

feta prèviament, puguem afegir operacions que compleixin els criteris d’una nova 

selecció. En tot cas, si sortim del monitor sense deixar marcades les operacions 

seleccionades, aquesta selecció es perdrà.  
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La segona pestanya “Veure dades seleccionades” s’obrirà automàticament en haver 

fet la recerca segons els criteris establerts. 

 

Per marcar les operacions, ens hem de situar a sobre de l’operació que volem marcar i  

fer doble clic, en cas de voler marcar-les d’una a una. Si volem marcar-les totes, hem 

de marcar la icona  i per desmarcar-les  ; o bé utilitzarem les opcions de 

marcar i desmarcar del monitor de comptabilització d’operacions. 

 

 

 

Un cop tenim marcades les operacions que hem de comptabilitzar, veurem que la 

columna de “Líquid a ingressar” està activada (caselles en blanc a la pantalla 

d’exemple); de forma que ens permetrà canviar l’import posant  realment el que hem 

cobrat, ja que per defecte sempre ens sortirà el total pendent del dret reconegut. 

 

Si alguna d’aquestes operacions porta IVA, quan modifiquem l’import de la base 

imposable ens sortirà el següent missatge:  

 

 

 

Si acceptem el missatge, comptabilitzarem l’IVA proporcional a l’import de la base 

imposable que li hem posat a la casella de “Líquid a ingressar”, però en el cas que 

vulguem posar-ho en una proporció diferent no ho podrem fer pel monitor; si no que  

haurem de fer l’operació individualment per l’opció de menú Aplicació directa i 

provisional d’ingressos explicada anteriorment. 

 

Un cop ja tenim les operacions que volem seleccionades, marcades i amb l’import a 

ingressar modificat, si s’escau hem d’anar a l’opció del menú superior Monitor de 
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comptabilització d’operacions on hi ha diverses possibilitats de treball abans de 

comptabilitzar les operacions: 

 

 

 

Classificar operacions: Tenim la possibilitat d’ordenar les operacions marcades per 

diferents camps de l’1 al 8, segons l’ordre que desitgem. També ens ho pot ordenar de 

forma ascendent o descendent. 

 

 

 

Modificar massivament les operacions o la icona : Aquesta opció ens permetrà 

modificar el número d’expedient, la data d’expedient i el grup d’apunts, si en tenim, de 

totes les operacions que tenim marcades. 
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Comptabilitzar operacions o icona : Comptabilitzarem les operacions marcades i a 

continuació ens apareixerà la pantalla següent. 

 

 

 

En aquesta pantalla haurem de posar l’ordinal de tresoreria per on s’ha realitzat 

l’ingrés i la seva data comptable, així com la data d’arqueig. Tenim la possibilitat de 

generar una relació comptable o relació I d’ingressos, incloure aquestes operacions en 

una relació “I” ja existent, o comptabilitzar simultàniament aquestes operacions sense 

cap relació comptable. 

 

Si generem una relació comptable, haurem de confirmar el següent missatge per 

validar i comptabilitzar les operacions d’ingrés. 

 

 

 

A continuació el programa ens donarà el número de relació comptable generada i 

l’interval de números d’operacions d’ingrés generades, és a dir, la fase I. 

 

 

 

Ens preguntarà si volem imprimir els documents associats. Si confirmem el missalge, ens 

generarà la carta de pagament, el taló de càrrec o tots dos documents, segons com ho tinguem 

configurat en la nostra entitat, de cadascuna de les operacions generades. 
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Consulta de situació d’ingressos pendents d’aplicar 

 

Des d’aquesta opció del programa consultarem la situació dels ingressos pendents 

d’aplicar reflectits en els conceptes no pressupostaris 3000X (IPA) i les aplicacions 

definitives realitzades amb aquests imports, tant a nivell pressupostari com no 

pressupostari. 

 

 

 

Aquesta pantalla ens permetrà visualitzar la situació dels ingressos pendents d’aplicar. 

Abans haurem d’establir uns filtres de recerca: per concepte no pressupostari, per 

període, per tercer, per ordinal de tresoreria,... En tot cas, si no indiquem cap criteri per 

filtrar, ens mostrarà tots els conceptes no pressupostaris 3000X, des de l’1 de gener 

fins a la data actual (malgrat que posi a data 31 de desembre). 

 

Un cop hem definit uns criteris de selecció, si premem “Veure dades” el programa ens 

obrirà una nova pantalla amb les dades resultants de la recerca. Posant-nos a sobre 

de la línia que ens interessa, escollirem entre dues opcions que tenim a la part inferior 

de la pantalla: “Veure ingressos”, o bé “Veure aplicacions”. 
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Si marquem un dels conceptes no pressupostaris i fem “Veure ingressos”, s’obrirà 

una nova pestanya on podrem filtrar per import o directament seleccionar “Veg. 

Operacions”. 

 

 

 

A continuació ens mostrarà el resultat els ingressos no pressupostaris comptabilitzats en 

el concepte no pressupostari seleccionat. 
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Si seleccionem una de les línies d’ingrés posant-nos a sobre i, a la part inferior de la 

pestanya, fem “Veg. aplicacions”, el programa ens mostrarà les aplicacions, tant 

pressupostàries com no pressupostàries, que s’han fet amb aquell ingrés en concret.  

 

 
 

Des d’aquí podrem seleccionar qualsevol de les operacions que es mostri i prémer 

“Veure operació” de la part inferior de la pestanya per veure l’operació. 

 

A la pestanya inicial també tenim l’opció de marcar un dels conceptes no 

pressupostaris i prémer “Veure aplicacions”, de manera que puguem veure 

directament les aplicacions, tant a pressupost com a no pressupostari, que s’han fet 

des d’aquell concepte no pressupostari; independentment de l’ingrés d’on prové el 

saldo que la operació ha fet servir. 
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Si seleccionem aquesta opció, s’obrirà una nova pestanya on podrem filtrar les 

aplicacions pels criteris que veiem a la pestanya inferior. 

 

 
 

Tal i com explicat anteriorment, en prémer “aplicar filtre” ens ensenyarà totes les 

aplicacions definitives realitzades amb aquell concepte no pressupostari; 

independentment de l’ingrés del qual s’ha agafat el saldo.  

 

 
 

A la última columna d la dreta ens apareix el número d’ingrés pendent d’aplicació (IPA) 

del qual prové el saldo de cada operació. 
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Moviments interns de tresoreria 
 

Des d’aquesta opció del menú de Tresoreria podem comptabilitzar els moviments 

interns de tresoreria (M.I.T.); és a dir, els traspassos de fons entre els ordinals de 

tresoreria amb que treballem a l’entitat. 

 

La pantalla està conformada pels següents camps: 

 

 

 

Data d’operació: Posarem la data en què realitzarem l’operació. 

 

Signe: Deixarem el signe positiu si volem fer un MIT; i utilitzarem el signe negatiu en 

cas que vulguem anul·lar un MIT anteriorment comptabilitzat. 

 

Op. Anterior: Només s’emplenarà si estem anul·lant un MIT anterior. Si desconeixem 

el número d’operació, farem F5 per a buscar-la. 

 

Econòmica: Introduirem el concepte no pressupostari relacionat amb els moviments 

interns de tresoreria (normalment s’utilitza el concepte 50001), o premerem F5 per 

buscar-ho.  

 

Dins la graella, el programa ens permetrà comptabilitzar un o diversos moviments 

interns alhora. Emplenarem els camps següents: 
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Origen: Haurem de posar l’ordinal des d’on traurem els fons. També podem prémer F5 

per veure tots els ordinals de tresoreria amb què hi treballem. 

 

Destí: Introduirem l’ordinal que rebrà els fons. 

 

Import: Indicarem l’import del moviment de fons que hem de realitzar. 

 

Text explicatiu: aquí podrem indicar una descripció del moviment. 

 

En indicar el número dels ordinals d’origen i de destí, a la part inferior de la graella el 

programa ens informa automàticament del saldo actual dels ordinals indicats, així com 

el nou saldo que restarà en tots dos després de comptabilitzar el moviment. 

 

 

 

En gravar l’operació, el programa ens donarà els números d’operació corresponents al 

MIT  i tindrem la possibilitat d’imprimir els documents.  

 

 

 

Obtindrem un únic document en què hi figurarà l’entrada i la sortida de fons. En canvi, 

si no imprimim el document en gravar l’operació i ho volem fer a posterior, haurem 
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d’imprimir-ho des de la Consulta d’operacions no pressupostàries (veure Operacions 

no pressupostàries d’aquest manual) des d’on haurem d’imprimir dos documents: un 

pel pagament i un altre pel cobrament.   

 

 

 

En cas que utilitzem el mòdul de Bestretes de caixa fixa (veure Pressupost de 

despeses d’aquest manual), veurem la següent pantalla: 

 

 

 

Tipus de moviment: Haurem d’indicar si el moviment de fons és entre ordinals de 

tresoreria o fa referència als ordinals de bestreta de caixa fixa. 
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Si escollim l’opció “Ordinals de tresoreria”, el procediment és el mateix que l’explicat 

anteriorment per fer qualsevol M.I.T. 

 

En canvi, si escollim l’opció de “Bestreta de caixa fixa”, haurem d’indicar també 

l’habilitat i el número de bestreta. La resta del procediment serà el mateix d’un M.I.T. 

 

 

 

Consultes i llistats de tresoreria 
 

Dins del menú de Tresoreria tenim diverses opcions des d’on podem fer diferents tipus 

de consultes: 

 

- Consulta de la situació d’ordinals de tresoreria. 

- Acta d’arqueig. 

- Llibre de registres generals d’ingressos i pagaments. 

- Consulta pendent de pagament a un tercer. 

 

 

 

A continuació comentarem cadascuna d’aquestes opcions. 

 

  



Sicalwin  Manual d’usuari 

114 
 

Consulta de la situació d’ordinals de tresoreria 

 

La pantalla que ens trobem quan entrem en aquesta opció ens permet fer una selecció 

on podrem establir una sèrie de criteris de consulta dels nostres ordinals; com per 

exemple el tipus d’ordinal, un període determinat,... 

 

 

 

Si ho deixem tot en blanc i marquem “Veure dades”, per defecte veurem el resum dels 

moviments de tots els ordinals de tresoreria que tenim donats d’alta entre l’1 de gener 

fins la data actual. En la graella que se’ns mostrarà podrem afegir alguns camps 

addicionals clicant el botó dret del nostre ratolí. 
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Si utilitzem el mòdul de conciliació bancària i incorporem els fitxers de moviments 

proporcionats per l’entitat bancària, entre els camps que podrem afegir en la graella 

anterior tindrem el “Saldo del banc” que serà el saldo que té l’entitat bancària a la data 

del filtre. Si no utilitzem aquest mòdul, els saldo serà zero. 

 

Si volem veure en detall tots els moviments d’un ordinal en concret, ens situarem a 

sobre de l’ordinal en qüestió i farem doble clic, obtenint la següent pantalla: 

 

 

 

Igual que a la pantalla anterior, podrem imprimir la informació que ens proporciona 

aquesta pantalla en prémer la icona  (ens donarà un llistat de les operacions de 

l’ordinal seleccionat), o la icona  (ens farà una impressió de la pantalla). També, 

podem passar a un full de càlcul aquesta informació en prémer la icona .  

 

Així mateix, si volem veure en detall una operació en concret, ens situarem a sobre de 

l’operació en qüestió i farem doble clic, obtenint la següent pantalla: 
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Acta d’arqueig 

 

Des d’aquesta opció podem consultar i imprimir el document d’acta d’arqueig d’un 

període determinat. 

 

Aquesta pantalla està formada per dues pestanyes. Des de la primera pestanya Filtre / 

Document sense desglossar farem la consulta i impressió del document amb un model 

més estandarditzat. Des de la segona pestanya de Saldo inicials / Document 

desglossat tenim la possibilitat de treure un altre model d’acta d’arqueig que està més 

en desús, però que es manté en el programa. 

 

 

 

Si fem la consulta des de la primera pestanya Filtre / Document sense desglossar, 

podrem establir uns criteris o filtres de recerca, com per exemple el tipus d’ordinal, el 

període de temps,... En prémer l’opció de “Veure dades” obtindrem la informació de 

l’acta d’arqueig resultant dels filtres establerts anteriorment, per cada ordinal bancari. 
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En prémer la icona  imprimirem el model estandarditzat d’acta d’arqueig. 

 

 

 

Llibres de registres generals d’ingressos i pagaments 

 

Aquesta opció del programa ens permet obtenir quatre tipus de llistats relatius als 

registres de tresoreria: ingressos, pagaments, aplicacions definitives o diari 

d’operacions de tresoreria. 
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Podrem establir un període a llistar i/o filtrar un ordinal de tresoreria en concret per 

treure només els seus moviments. 

 

També haurem d’escollir com volem que surti la informació d’aquests llibres. 

Escollirem entre model estàndard o model amb imports líquids. Si triem l’opció del 

model estàndard, les operacions amb descompte sortiran en 2 llistats diferents: per 

l’import del pagament al llibre de pagaments, mentre que el descompte apareixerà al 

llibre registre d’ingressos. Si demanen el model amb imports líquids, les operacions 

amb descompte apareixeran només al llibre de pagaments pel seu import líquid. 

 

Així mateix, escollirem si volem seleccionar per data de comptabilització o per data de 

conciliació. 

 

 

Consulta pendent de pagament a un tercer 

 

Aquesta opció del programa ens permet consultar el deute pendent que tenim amb un 

tercer.  

 

 

 

En aquesta pantalla, filtrarem per qualsevol dels camps en blanc. Si emplenem el 

camp de tercer i marquem “Veure dades”, el programa ens mostrarà tot allò que va a 

nom del tercer, el número d’operació, la data, la fase comptable, l’import, allò que s’ha 

pagat i allò que resta pendent. 
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Gestió de relacions comptables 
 

Si volem treballar amb aquesta opció, primer necessitarem donar-nos permís a les 

relacions comptables que utilitzarem. Per això hem d’anar a Administració del Sistema 

/ Taules bàsiques / Tipus de relacions comptables. 

 

 

 

Ens situarem a sobre del tipus de relació que volem donar-nos permís i després a la 

graella “Usuaris” (situada a la part inferior de la dreta de la pantalla), on escriurem el 

nostre nom d’usuari de la forma següent: ops$__________.  

 

Aquest procés el repetirem per totes aquelles relacions amb les que haguem de 

treballar; ja que el fet de donar permís en una d’elles no comporta tenir-ne per treballar 

amb d’altres. 
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Un cop tenim permís per treballar amb relacions, podrem anar a l’opció de Gestió de 

relacions comptables, on veurem dues pestanyes. La primera és la Consulta de 

relacions comptables, en que podem establir filtres de recerca de relacions o 

simplement clicar Veure Dades per tal que ens ensenyi totes les relacions que s’hagin 

fet fins el moment; sempre i quan tinguem donat permís. La segona es Canvia 

operacions de número de relació, on podrem realitzar diferents accions, com 

explicarem més endavant. 

 

 

Consulta de relacions comptables 

 

 

 

Establerts uns criteris de selecció, clicarem Veure dades i veurem el resultat següent: 
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Si ens situem a sobre d’una de les relacions podrem marcar, en funció d’allò que 

vulguem obtenir, cadascuna de les diferents opcions que trobem a la part inferior de la 

pantalla: 

 

Despeses: Ens mostra les operacions de despeses que hi ha incloses a la relació.  

 

 

 

Si seleccionem una, o més d’una, de les operacions que apareixen a la graella, 

podrem clicar des d’aquí la icona   i ens les imprimirà com a operacions individuals; 

tal i com podríem fer des de la consulta d’operacions de despeses. 

 

Ingressos: Ens mostra les operacions d’ingressos que hi ha incloses a la relació (si en 

té; ja que, per exemple, una relació T només pot incloure operacions P de despesa i, 

per tant, no ens mostraria cap operació d’ingrés). 

 

No pressupostari: Ens mostra les operacions no pressupostaries que hi ha incloses a 

la relació (si n’hi ha). 

 

ROE: Veuríem operacions de ROE (Recursos d’altres ens públics), si la relació en té i 

nosaltres gestionéssim recursos d’aquest tipus.  

 

Imprimir relació: En marcar aquesta opció podrem imprimir la relació comptable 

seleccionada a la graella superior. Si la relació marcada és una relació de 

transferències (relació T), també ens permet generar i guardar el fitxer de transferència 

una altra vegada; a més d’imprimir el llistat de la relació. Apareixerà un quadre amb 

aquestes opcions:  
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Avisos: Aquesta opció només estarà activada a les relacions de transferència (relació 

T), i permet l’emissió de cartes o avisos per informar als tercers de les factures que se 

li paguen o també permet la possibilitat d’enviar un correu electrònic adjuntant en 

format pdf la carta d’avís del pagament realitzat. 

 

Per adreçar l’avís de pagament mitjançant correu electrònic és necessari que el tercer 

tingui informat l’e-mail a l’opció de Tercers / Manteniment de tercers (veure Tercers 

d’aquest manual). Per a més informació sobre la configuració dels avisos, ens haurem 

de posar en contacte amb el servei de suport comptable. 

 

Decret: Genera un model de decret d’aprovació de factures, només per a les relacions 

de factures (relació F). 

 

 

Canvia operacions de número de relació 

 

 

 

Des de la segona pestanya Canvia operacions de número de relació, podrem realitzar 

diferents accions:  

 

1. Afegir o eliminar operacions d’una relació ja existent. 
 

Si volem afegir una operació a una relació ja existent, només farem servir la banda 

esquerra de la pantalla, “Relació d’origen”.  
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Primer indicarem el tipus i número de relació (si premem F5 s’obrirà el camp d’ajuda) i 

es carregarà la informació de la relació triada (text explicatiu i operacions que inclou).  

 

 

 

Premerem “intró” fins a la graella “Operacions incloses” en blanc i ens situarem a la 

primera filera que trobem en blanc de la columna “Número d’operació”, on escriurem el 

número d’operació que volem afegir.  

 

 

 

Si desconeixem el número de l’operació, des d’aquell mateix camp farem F5 i el 

programa ens permetrà seleccionar una o més d’una operació que seran incorporades 

a la relació. 
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En el cas de voler eliminar una de les operacions incloses en la relació seleccionada, 

ens situarem a sobre de l’operació a eliminar i clicarem sobre la icona   o “Supr” del 

nostre teclat . 

 

2. Crear una nova relació.  
 

Si volem donar d’alta una nova relació manualment, ens situarem a la banda esquerra 

de la pantalla a “Relació d’origen”, posarem el tipus, l’exercici i el número de relació. Si 

ja en tenim de creades, farem F5 per veure el número de la última relació donada 

d’alta (per seguir l’ordre de relacions).  

 

En acceptar, posarem la data, el text explicatiu i a la graella d’operacions incloses 

introduirem una a una les operacions. També podrem fer F5 i seleccionar les 

operacions que volem incloure a la relació de forma conjunta.  

 

3. Eliminar una relació comptable. 
 

Si volem eliminar una relació comptable ja creada ens haurem de situar també a la 

banda esquerra de la pantalla a “Relació d’origen”, seleccionarem la relació que volem 

esborrar i, en prémer la icona   o “Supr” del teclat, s’esborraran tant les operacions 

incloses com el número de relació. 
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4. Canviar operacions d’una relació a una altra. 
 

Aquesta opció la farem servir sempre i quan es tracti del mateix tipus de relació. En 

aquest cas sí que farem servir totes dues parts de la pantalla.  

 

Per fer el traspàs d’una o més operacions d’una relació a una altra introduirem el 

número de relació origen a l’esquerra de la pantalla, i el número de la relació de 

destinació a la dreta.  

 

Amb totes dues relacions indicades, seleccionarem l’operació o operacions a 

traspassar i clicarem el botó de traspàs que correspongui, de dreta a esquerra o a 

l’inrevés, ja que podrem traspassar d’esquerra a dreta o de dreta a esquerra.  

 

Caldrà que tinguem en compte que totes les relacions que hem modificat, perquè hem 

afegit o tret una operació o perquè l’hem creada de nou, les podem imprimir novament 

des de la primera pestanya de Consulta de relacions comptables tal i com ja vam 

explicat anteriorment. 
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Càlcul del percentatge de prorrata real 
 

Aquest menú només l’utilitzaran aquelles entitats que tinguin prorrata d’IVA. En 

qualsevol cas, només ens dóna informació dels resultats de la prorrata a final de 

l’exercici per tal de fer la regularització de prorrata que correspongui; sense que el 

programa generi aquestes operacions de regularització de forma automàtica.  

 

Durant l’any s’han anat fent operacions de despeses amb un percentatge de prorrata 

d’IVA estimatiu. A final d’any  el programa realitza el càlcul de prorrata que correspon 

en funció de les operacions d’ingrés realitzades durant l’exercici. 

 

 

 

 

Conciliació bancària 
 

Des d’aquesta opció del programa realitzarem la conciliació bancària de la tresoreria 

de forma automàtica, bé per la incorporació del fitxer de les entitats bancàries, bé per 

la incorporació manual de les dades de l’extracte bancari.4 

 

 

 
                                                      
4 Tractarem el funcionament d’aquest mòdul breument ja que és objecte d’un manual específic on es 
detalla el seu funcionament operatiu. 
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La conciliació estarà formada per: 

 

1. Incorporació de moviments a conciliar. Podrem incorporar tant els moviments 

continguts en format fitxer com manualment amb la introducció de les dades de 

l’extracte bancari. 

 

2. Conciliació d’operacions. Relacionarem les operacions comptables amb els 

moviments bancaris. 

 

3. Llistats de conciliació bancària. Ens permetrà realitzar consultes dels moviments 

conciliats o no i ens donarà informació per a justificar les diferències de la conciliació. 

 

 

Incorporació de Moviments a Conciliar 

 

Aquesta pantalla està formada per dues pestanyes. A la primera, Dades generals del 

lot, introduirem totes la informació relativa a l’ordinal que volem conciliar i a la segona, 

Visualització/Edició fitxer lot, veurem tots els moviments bancaris a conciliar. 

 

 

 

Incorporació de fitxer 

 

El fitxer que ens haurà de remetre l’entitat bancària haurà de tenir format Q43. 
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Conciliació d’operacions 

 

Aquesta opció consta de dues pestanyes: Filtre d’operacions i moviments i Conciliació 

de moviments. Ens permetrà relacionar les operacions comptables amb els moviments 

de l’extracte bancari. 

 

A la primera pestanya de Filtre d’operacions i moviments seleccionarem l’ordinal de 

tresoreria que volem conciliar i el període de conciliació. 

 

 

 

Seguidament, marcarem “Veure dades” i el programa ens passarà a la següent 

pestanya de Conciliació de moviments amb la informació resultant de la selecció 

anterior. 
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En establir els filtres i marcar “Acceptar”, ens permetrà la impressió d’aquesta 

conciliació bancària seleccionada. 
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Sortides per impressora 
 

 

Introducció 
 

Des d’aquest apartat del menú podem generar diferents llistats, entre els quals alguns 

fan referència al Pressupost i altres tenen a veure amb els estats que formen els 

Comptes Anuals. 

 

 

 

 

Llistats d’aprovació del pressupost 
 

Dins d’aquesta opció del menú podem obtenir diferents llistats sobre el pressupost que 

tenim aprovat. Existeixen totes les següents opcions a seleccionar, tant pel de 

despeses com pel d’ingressos: 
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Llistats auxiliars 
 

Des d’aquest punt del menú també es possible generar diferents llistats relatius al 

Pressupost de despeses i al Pressupost d’ingressos:  
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Estats d’execució  
 

Si accedim a aquest apartat podrem generar diferents informes de l’estat d’execució  

del Pressupost de despeses, del Pressupost d’ingressos o d’ambdós alhora.  

 

Podrem seleccionar entre generar els informes a la data actual o fer-ho entre un rang 

de dates que nosaltres fixem, ja siguin de Pressupost corrent com del tancat. 

 

 

 

Per tal d’incloure totes les operacions comptabilitzades al llistat, abans de generar 

qualsevol informe premerem el botó . Desprès seleccionarem l’informe 

que més ens convingui entre les diferents opcions possibles. 

 

Per exemple, si triem l’opció “Entre dates (Ppto. corrent)” i l’informe de despeses “Estat 

d’execució de despeses per aplicació”, obtindrem el següent document: 
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Llibres principals 
 

Accedint a aquest punt del menú podrem obtenir diferents informes sobre el llibre diari 

d’operacions i el llibre major, tant de despeses com d’ingressos, ja siguin de 

pressupost corrent com de tancat. Marcarem l’opció que més ens convingui d’entre les 

següents: 

 

 

 

 

Llistats Grup Apunts / Cost 
 

Des d’aquest apartat podem imprimir 3 tipus de llistats relatius als centres de cost o 

grups d’apunts: “Històric de resultats per centre cost”, “Compte de resultats per centre 

de cost i informe resum de centres de cost” i “Activitat per Centre de Cost”. 
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Podrem filtrar per un rang de dates determinat o pel centre de cost o grup d’apunts que 

ens interessi llistar. 

 

 

Llistat de recaptadors 
 

En aquest apartat podrem generar diferents llistats relatius a la recaptació realitzada al 

llarg de l’exercici. 

 

Podrem aplicar diversos filtres sobre les dades a seleccionar: per un rang de tercers, 

per un rang de dates, per una determinada aplicació d’ingressos, etc. 

 

Per exemple, si volem generar el “Llistat de recaptadors per any i aplicació”, 

desglossat per operacions, marcarem aquesta opció i entrarem el tercer corresponent 

als camps “Tercer des de” i “Tercer fins”. A continuació, premeren “Acceptar”.  

 

 

 

El programa ens mostrarà el següent llistat de les diferents operacions d’ingressos, 

classificades per aplicacions pressupostaries, referents a aquest tercer. Al final del 

llistat ens mostrarà l’import total recaptat. 
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Comptes anuals 
 

Des d’aquest apartat del programa podrem obtenir tots els documents que integren els 

Comptes anuals. 

 

 

Memòria 
 

En aquest punt del programa podrem imprimir els diferents punts que integren la 

Memòria (28 punts per les entitats que tenen el model normal i 22 per les que tenen el 

model simplificat). 

 

Sicalwin ens imprimirà els informes d’aquells punts de la memòria que tenen indicat el 

nom del llistat (MEM1, MEM2, MEM3, etc.) a la columna “Listado”. Caldrà marcar el 

punt que volem imprimir prement doble clic sobre el requadre que apareix a la primera 

columna de l’esquerra, i a continuació, premerem el botó “Imprimir”. 
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Un cop fet això, ja podrem tornar a Sortides per impressora / Comptes anuals / 

Memòria per imprimir els punts de la Memòria. 

 

Tots aquells punts en els què hi hagi un signe “+” hauran d’obrir-se per tal de veure 

tots els subapartats que hi pengen. Per això, caldrà prémer sobre el símbol “+”.  

 

 

 

Determinats punts de la memòria poden aparèixer en blanc si l’entitat no treballa amb 

el mòdul associat a aquell punt: en el cas de Passius Financers l’entitat ha de treballar 

amb el mòdul de passius de Sicalwin, i en el cas del punt relatiu als projectes de 

despeses s’ha d’haver treballat amb projectes al programa. 

 

 

Estat de liquidació 
 

Des d’aquest apartat del programa podem imprimir diferents llistats relatius a l’Estat 

del liquidació del pressupost, els diferents estats que formen el Compte general i altres 

llistats relatius a l’execució del pressupost. 
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Altres llistats. En aquesta segona secció de la finestra trobem el Balanç, el 

Compte de resultat econòmic patrimonial, el Resultat pressupostari, l’Estat total 

de canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de fluxos d’efectiu, que són els diferents 

Estats que integren el Compte General junt amb la Memòria; també tenim la 

possibilitat d’imprimir dos llistats sobre el Resum de les obligacions reconegudes 

netes. 

 

-  Balanç: Aquesta opció ens permet imprimir el Balanç de Situació. 

 

 

 

- Compte de resultats econòmic patrimonial: Si seleccionem aquesta opció 

podrem obtenir calculat el Compte de resultats econòmic patrimonial. 

 

Quan premem el botó “Imprimir” Sicalwin ens mostra la següent finestra: 
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Aquesta finestra s’habilita per introduir ajustos derivats d’un error material o 

un canvi de criteri al resultat de l’exercici anterior que no s’hagi pogut 

registrar en els seus conceptes definitius. 

 

 

 

 

 

 

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

143 
 

- Resum d’obligacions reconegudes netes per classificació per programa i 

capítol:  

 

 

 

- Resum d’obligacions reconegudes netes per classificació econòmica i 

programa: 
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- Resultat pressupostari: podem imprimir el resultat pressupostari des 

d’aquesta opció del menú, sempre que prèviament haguem fet la simulació 

del tancament. 

 

 

 

- Estat de canvis en el Patrimoni Net: imprimint aquesta opció calcularem 

aquest estat dels Comptes Anuals. Serà necessari haver realitzat 

l’assentament de tancament de l’exercici. 

 

 

 

A la pestanya Càlcul haurem d’indicar, manualment i separats per comes, 

els assentaments d’ajustos per canvis de criteris comptables i correcció 

d’errors a l’apartat corresponent.  

 

Així mateix, hi ha un apartat habilitat per introduir tots aquells 

assentaments d’abonaments de comptes de la devolució d’aportació a 

l’entitat o entitats propietàries (comptes 1014 i 1015) 
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Balanç. Per això sempre que accedim aquest estat el programa ens ho 

recordarà amb el següent missatge: 

 

 

 

Si no haguéssim generat el Balanç prèviament a imprimir l’Estat de fluxos 

d’efectiu, l’acumulat del camp “Efectiu i altres actius líquids equivalents a 

l’efectiu a final de l’exercici” podria aparèixer amb import zero i no podríem 

imprimir l’Estat. 

 

 

 

A l’hora d’imprimir els llistats, haurem d’accedir a la pestanya IV. Fluxos 

d’Efectiu Pendents de Classificació i prémer el botó imprimir. En aquest 

moment, Sicalwin realitza una sèrie de comprovacions: 

 

1. Comprova que l’import de camp “Efectiu i altres actius líquids 

equival a l’efectiu al final de l’exercici” sigui igual a la suma dels 

imports corresponents als camps “Efectiu i actius líquids 

equivalents a l’efectiu a l’inicia de l’exercici” i “VI. 

Increment/Disminució Neta de l’efectiu i actius líquids equivalents a 

l’efectiu”. 
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És per aquest motiu que, si el camp “Efectiu i altres actius líquids 

equivalents a l’efectiu al final de l’exercici” apareix a zero, Sicalwin 

ens mostrarà el següent missatge d’error: 

 

 

 

Per tal dónar solució a aquesta incidència haurem d’imprimir el 

Balanç de Situació. 

 

També pot donar-se el cas què tot i què l’import del camp “Efectiu i 

altres actius líquids equivalents a l’efectiu a final de l’exercici” no 

aparegui a zero, el programa continuï mostrant-nos aquest 

missatge conforme està desquadrat. 

 

En aquest supòsit haurem de modificar l’import/s de qualsevol de 

les 4 pestanyes de la finestra Estado de Flujos de Efectivo, sempre 

que sigui algun dels imports que no es calcula automàticament pel 

programa. Es recomana en tot cas, que els imports a modificar 

siguin els següents que trobarem a la pestanya 1. Fluxos d’Efectiu 

per Activitats de Gestió: 

 

I A) 6. Altres cobraments. 

I B) 14. Altres pagaments. 

 

A continuació, tornarem a la pestanya IV. Fluxos d’Efectiu Pendents 

de Classificació, premerem el botó “Gravar”, i tot seguit, premerem 

el botó “Imprimir”. En no aparèixer ja desquadrat el llistat, Sicalwin 

ens permetrà imprimir l’Estat. 

 

2. Comprova que les dades de desglossament d’informació obtinguda 

pel programa per cadascuna de les pestanyes no tinguin imports 
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negatius. Si fos el cas, Sicalwin ens ho advertiria indicant-nos quin 

és l’epígraf que dóna problemes, que hauríem de revisar i corregir. 

 

El llistat que finalment obtindrem serà el següent: 
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Estimació de la liquidació del Pressupost a 31 de Desembre 
 

En la regla 54 i següents de la Instrucció de Comptabilitat s’estableix que junt amb el 

Pressupost haurà d’adjuntar-se una sèrie de documents, entre els quals es troba la 

Liquidació del pressupost relativa almenys a 6 mesos de l’exercici (aquesta es pot 

obtenir amb els estats d’execució a una data determinada) i l’Estimació de la 

Liquidació del pressupost a data 31 de Desembre. 

 

Des d’aquesta opció del programa obtindrem informació per elaborar aquest últim 

informe, obtenint les dades estimades dels crèdits i obligacions del Pressupost de 

despeses i  les previsions i drets del Pressupost d’ingressos a 31 de desembre, que 

s’obtenen com a resultat d’aplicar una sèrie de càlculs sobre els acumulats de l’any 

anterior i l’any actual. 

 

 

 

Aquesta opció consta de tres pestanyes: 

 

 

 

En la primera anomenada Càlculs introduirem la data de càlcul a l’apartat 

corresponent. Aquesta serà la data en la què s’acumularan les operacions de l’exercici 
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actual així com les operacions de l’any anterior, aplicant la mateixa evolució que van 

tenir l’any anterior des de la data de càlcul fins al final de l’exercici. 

 

Tot seguit premerem el botó “Recalcular”. Com a últim pas, premerem el botó “Filtrar”.  

 

A continuació ens apareixeran les dades corresponents a les pestanyes Despeses i 

Ingressos. Aquestes dades les podrem exportar a Excel o Word.  

 

 

 

A més a més, en tractar-se de dades estimades, podrem modificar-les si ho 

considerem oportú. El programa ens permet introduir de manera manual l’import 

modificat, o bé aplicar percentatges d’augment o disminució sobre les files marcades, 

ja sigui sobre crèdits definitius o sobre obligacions reconegudes. 

 

De la mateixa manera procedirem si volem modificar les dades relatives als ingressos. 

 

També podrem aplicar filtres abans de prémer el botó “Filtrar” com per exemple indicar 

un capítol, econòmica o programa determinat, per tal de veure o modificar les dades 

relatives a aquest.  

 

Les següents pestanyes d’aquesta finestra (Visualització de Despeses i Visualització 

d’Ingressos) ens serviran per veure d’on s’obtenen els càlculs de l’estimació. Caldrà 

prémer el botó “Filtrar” per carregar les dades. 
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A la part superior podrem: 

 

 Filtrar per determinades orgàniques, programes o econòmiques. 

 Establir l’ordre en el que volem que surtin en el llistat. És a dir, indicar si volem 

que surti ordenat per l’econòmica, orgànica o programa. 

 Agrupar pel número de dígits que vulguem, ja sigui per obtenir l’estimació per 

capítol, per orgànica, per àrea de despesa, etc. 

 

Per exemple, si volem agrupar-ho solament a nivell de capítol, entrarem un 0 al camp 

“Orgànica” i al camp “Programa”, i  entrarem un 1 al camp “Econòmica”. A continuació, 

premerem el botó “Filtrar”. Aquest serà el resultat: 
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Processos d’obertura 
 

 

Introducció 
 

El menú de Processos d’Obertura inclou les següents opcions: 

 

 

 

La part corresponent a l’elaboració i simulació  

Càrrega d’aplicacions al pressupost de despeses 
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Durant l’exercici podríem necessitar donar d’alta aplicacions que no teníem en el 

nostre pressupost inicial. Quan es doni aquesta situació, les noves aplicacions les 

entrarem des de les opcions de Càrrega d’aplicacions. 

 

La primera que trobem és la d’aplicacions de despeses. Obrint aquesta opció trobarem 

una graella buida. En prémer dos cops F5, apareixeran totes les aplicacions del 

nostre pressupost; tant les de l’inicial, com de noves aplicacions que haguéssim entrat 

a posteriori de tenir comptabilitzat el pressupost inicial. 

 

 
 

Les aplicacions incloses al pressupost inicial apareixeran amb el crèdit inicial assignat 

a l’aprovació d’aquell pressupost; mentre que les aplicacions creades a posteriori 

apareixeran amb import zero, ja que no existien a l’aprovació del pressupost inicial i, 

per tant, no podien tenir cap consignació inicial. Aquestes aplicacions s’hauràn dotat 

de crèdit mitjançant modificacions de crèdit posteriors. 

 

Per entrar una nova aplicació, només ens hem de posar al primer dígit de la primera 

classificació i anar-la introduint. 
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Les classificacions que composaran la nova aplicació han d’existir a les graelles de 

Classificacions, dins l’opció Administració de Sistema / Taules bàsiques; tant la 

orgànica, si n’hi ha, com la de programa i l’econòmica.6 

 

 
 

Si la classificació existeix a la taula de Classificacions, veurem com importa la 

descripció que té definida a Classificacions, però la podrem canviar i posar la 

descripció de l’aplicació. També emplenarem les altres dades relatives a l’aplicació: 

vinculació, si enllaça o no amb projectes, si és ampliable segons les nostres Bases 

d’Execució del Pressupost, en quina fase haurem d’indicar el tercer de l’operació, si 

amb l’aplicació podrem comptabilitzar despeses plurianuals, i si la aplicació admetrà 

IVA. 

 

Un cop creada la nova aplicació, apareixerà a la graella de la pestanya de càrrega, 

amb la resta d’aplicacions. 

 

 
                                                      
6 Veieu l’apartat d’Administració del Sistema d’aquest manual. 
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Càrrega d’aplicacions al pressupost d’ingressos 
 

El procediment de càrrega d’aplicacions d’ingressos és el mateix que per despeses; 

per tant, ens assegurarem que existeix la/les classificació/ons que necessitem i la 

carregarem de la mateixa manera que en el cas de les despeses. 

 

 

Càrrega de conceptes no pressupostaris 
 

El procediment de càrrega de conceptes no pressupostaris és el mateix que per 

despeses o ingressos; per tant, ens assegurarem que existeix la classificació i 

carregarem el concepte de la mateixa manera que en el cas de despeses i ingressos. 

 

 

Procés d’obertura del pressupost 
 

L’opció de Procés d’Obertura del Pressupost la farem servir per comptabilitzar la 

pròrroga d’un pressupost o un pressupost definitiu prèviament elaborat. 

 

La pròrroga d’un pressupost ens permetrà comptabilitzar el pressupost inicial de 

l’exercici anterior, o de l’últim exercici aprovat. Per fer-ho, cal obrir la pestanya Procés 

d’Obertura del Pressupost i marcar la primera opció: Pròrroga del pressupost anterior. 

El camp de la data ja ens apareixerà emplenat per defecte. 
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Només hem de prémer intro fins al final i contestar a la pregunta de si volem prorrogar 

els capítols d’inversió. 

 

 

 

Si contestem NO tindrem superàvit i veurem el missatge següent, al qual haurem de 

contestar que continuï per tal que comptabilitzi els assentaments de la pròrroga. 

 

 

Si contestem que Sí, que volem prorrogar els capítols d’inversió, es prorrogarà totes 

les aplicacions que teníem en el pressupost inicial que estem prorrogant.  

 

En cas que estem elaborant un nou pressupost, l’últim pas a fer serà la 

comptabilització. Entrant a la pestanya Procés d’Obertura del Pressupost marcarem 

l’opció Obertura Definitiva. La data apareixerà per defecte.7 

 

 

 

                                                      
7 Per a més detall sobre l’elaboració i comptabilització del pressupost de l’exercici vegeu el punt 
següent del Manual, Elaboració del Pressupost. 
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Farem intros fins que ens indiqui que el pressupost està anivellat o bé que presenta 

superàvit, segons el nostre cas. Si és correcte, contestant que sí a la pregunta ens 

comptabilitzarà el pressupost definitiu. 

 

Si fem servir comptes del grup zero a la nostra comptabilitat financera (opcional des de 

l’entrada en vigor de la nova ICAL el 2015), ens donarà els números d’assentament de 

la comptabilització. Si no els fem servir, ens indicarà que el procés ha acabat 

correctament. 

 

 

Missatge indicant els números d’assentament de l’obertura del pressupost en el cas que l’entitat tingui 

activat el grup zero, comptes d’ordre. 

 

 

Missatge de que l’obertura del pressupost ha finalitzat amb èxit, l’entitat no té activat el grup zero. 

 

 

Assentament d’obertura de la comptabilitat 

 

 

 

Aquesta opció ens permet comptabilitzar l’assentament d’obertura de la comptabilitat 

financera.  

 

Per gravar aquest assentament haurem de tenir tancat l’exercici anterior, ja que aquest 

es realitza amb els saldos definitius al tancament de l’exercici anterior. A més, és 
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imprescindible que s’hagin traspassat des de l’exercici anterior totes les operacions 

pendents de cobrament i pagament (pressupostàries i no pressupostàries) així com els 

saldos d’ordinals de tresoreria. 

 

Per fer l’assentament, només haurem d’obrir la pestanya i automàticament 

s’emplenaran les dades de l’assentament en una graella, ja que el programa només ha 

de llegir els saldos de l’assentament de tancament de l’exercici anterior. També en 

aquest moment el programa comprovarà que aquests saldos de tancament 

coincideixin amb els saldos inicials d’aquest exercici que s’han traspassat des de 

l’exercici anterior. 

 

 

 

Si l’assentament que ens ensenya està quadrat, escriurem el text explicatiu i el 

gravarem. 
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Operacions d’inici d’exercici 

 

L’opció Operacions d’Inici d’Exercici permet realitzar la regularització de despeses i 

d’ingressos anticipats financers i no financers que hem gravat abans de tancament de 

l’exercici anterior a l’opció Operacions de fi d’exercici / Ajustos extrapressupostaris de 

fi d’exercici. 

 

 

 

Des d’aquesta opció podrem retrocedir els imports que haguéssim imputat l’exercici anterior: 

 

 

 

En accedir en alguna de les opcions (sempre i quan haguem carregat algun import l’exercici 

anterior) el programa ens plantejarà la retrocessió de l’assentament que es va gravar en el seu 
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dia. Podrem anar validant cadascun dels camps, podrem canviar el text explicatiu si així ho 

considerem, i per últim gravem amb la icona corresponent que es troba al menu superior . 

 

A continuació el programa ens donarà el número de l’assentament registrat. 
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Elaboració del Pressupost 
 

 

Introducció 
 

El pressupost de l’exercici X (per exemple, el 2019) sempre s’ha d’entrar en la base de 

dades de l’exercici corresponent (en aquest cas, 2019). 

 

Per aquest motiu, si l’entrada del pressupost és la primera tasca comptable que 

portem a terme en aquell exercici, caldrà fer prèviament la preparació d’aquell nou 

exercici des de la base de dades de l’any anterior (en aquest cas, el 2018) tal com 

s’explica en l’apartat que s’hi dedica del capítol d’Administració del Sistema. 

 

Un cop feta la preparació del nou exercici, podrem accedir a aquella base de dades 

sense problemes i iniciar l’elaboració del pressupost. 

 

 

Primeres passes en l’elaboració del pressupost 
 

Al mòdul d’elaboració del pressupost  s’accedeix des del menú principal, Processos 

d’obertura / Elaboració i simulació de pressupostos. 
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Quan accedim al menú del mòdul d’Elaboració i simulació de pressupostos 

trobarem un submenú amb les següents opcions: 

 

 

 

Anem a fer una petita explicació de cada una d’aquestes opcions: 

 Elaboració del pressupost de despeses: en aquesta opció, amb la qual s’accedeix 

a un altre menú, entrarem el pressupost de despeses i ens permetrà fer 

simulacions. 

 Elaboració del pressupost d’ingressos: en aquesta opció, des de la qual accedim a 

un nou menú, entrarem el pressupost d’ingressos i en farem simulacions. 

 Impressió models d’aprovació del pressupost: Permet imprimir, seguint diferents 

criteris, el pressupost que estem elaborant. 

 Llistes auxiliars: Altres llistats de l’avantprojecte del pressupost. 

 Incorporació definitiva: Només entrarem en aquesta opció quan el pressupost 

estigui quadrat, sigui totalment correcte i estigui aprovat. És per tant l’últim pas del 

mòdul. 

 Estructures pressupost definitiu: com veurem a continuació, és el primer pas a 

realitzar dins del mòdul d’elaboració del pressupost. 

 Classificacions pressupost definitiu: aquesta opció conté les classificacions 

pressupostàries, d’ingressos i despeses, que hem traspassat de l’exercici anterior i 

a més donarem d’alta totes aquelles classificacions noves incloses en el nou 

pressupost. 

 

 

Estructures pressupost definitiu 

 

És estrictament necessari que el primer pas dintre del mòdul d’Elaboració i Simulació 

de Pressupostos sigui la definició de l’estructura orgànica, per programa i econòmica 

del nou pressupost. Aquesta opció ens permet definir el número màxim de dígits que 



Sicalwin  Manual d’usuari 

163 
 

utilitzarem en la classificació orgànica (zero implica que no la fem servir), per programa 

(fins a 5) i econòmica (fins a 7), tant d’ingressos com despeses. 

 

Encara que utilitzem la mateixa estructura que l’exercici anterior cal validar els camps 

un a un, fent enter fins que ens doni el missatge “No heu fet cap modificació”. 

 

 

 

Un cop finalitzat aquest procés, podem continuar amb els preparatius de l’elaboració. 

 

 

Copiar les classificacions pressupostàries del pressupost anterior 

 

La taula de classificacions pressupostàries, d’ingrés i despesa, que utilitzarem durant 

l’elaboració del pressupost, cal copiar-la de la taula de classificacions pressupostàries 

que hem traspassat de l’exercici anterior. Per això, entrem a l’opció Classificacions 

pressupost definitiu i donem la nostra conformitat a la còpia de cada una de les 

classificacions que conformen l’estructura pressupostària: l’orgànica (si l’utilitzem), el 

programa de despeses i l’econòmica d’ingressos i despeses respectivament. 
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Feta la còpia de les classificacions, ja estem en disposició d’iniciar l’elaboració 

pròpiament dita del pressupost. 

 

 

Elaboració del pressupost de despeses 
 

L’elaboració del pressupost de despeses presenta quatre pestanyes de les que 

principalment utilitzarem dues, la còpia d’aplicacions de despeses del pressupost 

anterior i la càrrega/modificació dades d’aplicacions. 

 

 

 

Còpia aplicacions de despeses del pressupost anterior 

 

Aquesta opció ens permet emprar el pressupost de l’exercici anterior com a plantilla i 

sobre aquest fer tota mena de modificacions i rectificacions. L’avantatja evident 

d’aquesta opció és l’estalvi de temps, major o menor en funció de la bondat i 

adequació de les dades del pressupost de l’exercici anterior a la realitat municipal.  

 

La còpia del pressupost de l’exercici anterior es pot enfocar des de diferents criteris. El 

programa Sicalwin ens ofereix diversos criteris de selecció que poden resultar útils al 

gestor del programa. 
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Còpia del capítol 1 del pressupost de l’exercici anterior 

 

 
Còpia de les aplicacions de despesa d’un grup de programa en concret del pressupost de l’exercici 

anterior. 

 

El programa ens sol·licita dues informacions al respecte: 

 

Dades origen dels crèdits: podem sol·licitar veure els crèdits inicials de l’exercici 

anterior, els crèdits definitius, les obligacions reconegudes fins el moment o veure els 

imports a zero per així introduir directament les dades per aquest exercici. Si el 

pressupost es treballa en un altre suport i aquest mòdul només s’utilitza per entrar-lo 

en la comptabilitat, l’opció més pràctica de la còpia és aquesta última. 
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Tipus de copiat de les dades: sobre aquestes dades que sol·licitem, podem demanar 

que ens apliqui un percentatge positiu o negatiu, o un increment o disminució d’una 

quantitat fixa, o no aplicar cap mena de variació sobre les dades. Igual que en l’opció 

anterior, si només volem una plantilla del pressupost anterior, l’opció més recomanable 

és aquesta última. 

 

Una vegada hem escollit els criteris fem Acceptar i se’ns apareixeran les dades 

sol·licitades. 

 

No es recomana fer els canvis sobre aquestes dades en la pantalla de Còpia ja que si 

en qualsevol moment sortim del programa o es tanca aquesta pantalla perdrem tots els 

canvis que haguem realitzat. Aquests canvis només resten gravats en l’opció 

Càrrega/Modificació dades d’aplicacions. 

 

 

 

 

Per accedir a aquesta pestanya caldrà abans seleccionar quines de les aplicacions 

que hem sol·licitat volem traspassar a la Càrrega. Es recomana marcar-les totes, 

prémer Actualitzar i llavors fer tots els canvis i modificacions des de l’opció posterior. 
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Càrrega/Modificació dades d’aplicacions 

 

Després d’actualitzar aquests canvis, les dades queden acumulades en la pestanya de 

Càrrega/Modificació dades d’aplicacions. Des d’aquí podem modificar les següents 

dades de cada una de les partides de despeses que composen l’avantprojecte del 

pressupost de despeses: 

 

 

 

Definir la vinculació d’aquella aplicació: tant pel nivell orgànic (si el tenim definit), com 

el programa, com l’econòmic podem definir un nivell de vinculació específic per cada 

una de les aplicacions. 

 

Enllaça amb projectes: En el cas que treballem amb Projectes, és necessari que les 

aplicacions de despeses relacionades amb un projecte tinguin aquest camp definit com 

“O” opcional o “S” sempre. És important principalment tenir-ho en compte a l’hora 

d’introduir les inversions previstes en el pla anual. 

 

Aplicació ampliable: Caldrà que deixem constància en aquest moment si l’aplicació en 

qüestió és susceptible d’ampliació d’acord amb les Bases d’execució del pressupost. 

 

Enllaç amb tercers: Es tracta de definir la fase pressupostària a partir de la qual volem 

que sigui obligatori la definició del tercer en l’operació. Per defecte es troba definit en 

la fase “O”. 

 

Pagaments a justificar: Aquesta opció presenta els següents valors predefinits 



Sicalwin  Manual d’usuari 

168 
 

 0 – No permet 

 1 – Pagaments a justificar ordinaris 

 2 – Bestretes de caixa fixa 

 3 – Ambdós tipus 

Si no definim aquest camp en aquest moment podem definir-lo, un cop aprovat el 

pressupost, des del Menú principal / Processos d’obertura / Càrrega d’aplicacions del 

pressupost de despeses. 

 

Despeses plurianuals: les opcions que es presenten són les següents: 

 0 – No permet 

 1 – Límits temporals i quantitatius 

 2 – Només límits temporals 

 3 – Sense límits. 

Com en el cas anterior, també es pot definir amb posterioritat a l’aprovació del 

pressupost. 

 

Aplicació associada a IVA: caldrà definir aquest camp com “O” opcional, o “S” sempre, 

en aquelles aplicacions de despeses en les quals desitgem comptabilitzar l’IVA 

deduïble no pressupostari.  

 

A banda de les aplicacions que hem traspassat de l’exercici anterior, podem entrar 

directament les partides que ens interessi en aquesta opció sense haver de passar 

prèviament per la Còpia.  

 

Si quan introduïm una nova aplicació el programa ens adverteix que la classificació 

econòmica introduïda no existeix, haurem d’adreçar-nos a Classificacions pressupost 

definitiu i donar-la d’alta abans de poder-la introduir en el pressupost. 

 

 

 

A la part inferior de la pantalla de Càrrega trobem la relació de totes les aplicacions de 

despeses que conformen l’avantprojecte del pressupost. Si només volem introduir els 

imports sense fer cap canvi en les característiques que defineixen l’aplicació, podem 
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Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  

Sicalwin  Manual d’usuari 

169 
 

Per esborrar qualsevol de les aplicacions de despesa del llistat haurem de recuperar-la 

en la meitat de dalt de la pantalla (o premem dos cops a sobre d’ella) i un cop la 

visualitzem prémer la tecla  Esborrar registre. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

 

Amb el pressupost de despeses elaborat, podem accedir a la resta d’opcions del 

submenú de l’Elaboració del pressupost de despeses: 

 

 Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

  



Sicalwin  Manual d’usuari 

170 
 

Llistes comparatives del pressupost de despeses 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost en elaboració 

amb els crèdits inicials i definitius del pressupost de l’exercici anterior. Les opcions 

d’impressió del llistat són diverses com es pot observar en la pantalla següent. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

Si l’entitat es troba elaborant el nou pressupost més enllà del 31 de desembre, haurà 

de prorrogar el pressupost de l’exercici anterior per tal de seguir treballant amb 

normalitat. La pròrroga del pressupost es realitza des del Menú principal / Processos 

d’obertura / Procés d’obertura del pressupost marcant l’opció Pròrroga del pressupost 

anterior. 

 

Quan s’hagi donat el pressupost per bo, revisant que aquest sigui correcte, caldrà 

simular aquest avantprojecte de pressupost amb el pressupost prorrogat actualment 

vigent. El sentit d’aquesta simulació és assegurar que totes les operacions 

comptabilitzades dintre del pressupost prorrogat tenen cabuda en el pressupost que 

volem aprovar. 
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Les opcions de simulació són quatre, tot i que només dues són les obligatòries abans 

de procedir a la Incorporació definitiva del pressupost.  

 

 

 

 

Relaciona aplicacions press. prorrogat amb definitiu 

 

A la banda esquerra apareixen totes les aplicacions de despeses en les quals s’ha 

comptabilitzat algun moviment en el prorrogat. Si l’aplicació en el pressupost definitiu 

és diferent s’haurà de detallar en la banda dreta, per tal que les operacions s’aboquin a 

aquesta nova aplicació. 

 

Aquesta relació també es pot fer específicament per una referència, o per una 

operació, la qual es deslligaria de la relació que hem realitzat per aplicació. 
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Actualitza moviments del prorrogat 

 

Aquest procés aboca totes les operacions de despeses comptabilitzades amb el 

pressupost prorrogat en el pressupost en elaboració, utilitzant per això la taula de 

relació d’aplicacions, referències o operacions que hem definit prèviament. 

 

Durant l’execució d’aquest procés pot aparèixer algun missatge d’error a causa de 

l’oblit d’alguna relació en la taula anterior. En aquest cas caldrà tornar a aquella taula, 

detallar la relació corresponent i tornar a passar el procés d’Actualització. 

 

 

 

 

 

Consulta pressupost de despeses segons simulació / Consulta pressupost al 
nivell de vinculació. 

 

Aquestes dues opcions permeten, un cop realitzada l’actualització de les operacions 

del pressupost prorrogat al pressupost en elaboració, consultar l’execució del 

pressupost en elaboració d’acord amb les operacions fins al moment registrades. 

Aquesta consulta es pot fer per aplicacions o per bosses de vinculació. 
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Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 

Sicalwin  Manual d’usuari 

173 
 

Elaboració del pressupost d’ingressos 
 

El procés d’elaboració del pressupost d’ingressos presenta tres pestanyes per les que 

passarem durant el procés. El procés d’elaboració és força semblant al procés que 

hem seguit per elaborar el pressupost de despeses. 

 

 

 

Còpia aplicacions d’ingrés del pressupost anterior 

 

Des d’aquesta pantalla podem copiar el pressupost de l’exercici anterior, utilitzant les 

previsions inicials, les previsions definitives, els drets reconeguts fins el moment 

d’elaboració, o només amb les classificacions econòmiques i els imports a zero. 

 

 

 

A més, sobre aquest imports podem aplicar un percentatge d’augment o disminució, 

aplicar una quantitat fixa per cada un dels valors o no fer cap canvi sobre aquells 

valors. Feta la tria, la validem on diu Acceptar. 

 

En l’exemple que ens ocupa, hem escollit veure les aplicacions d’ingrés de l’exercici 

anterior del capítol 1 en les seves previsions inicials sense cap tipus de modificació.  

 

 

En la següent pantalla podrem modificar les dades: 
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Només és recomanable realitzar els canvis de xifres en aquesta opció quan es tracta 

d’unes poques línies d’aplicacions d’ingrés, hem de tenir en compte que fins que no 

validem els canvis amb l’opció Actualitzar aquests no queden gravats, per tant, correm 

el perill de perdre els canvis que haguem efectuat. 

 

Càrrega/Modificació dades d’aplicacions 

 

Després d’actualitzar aquests canvis, les dades queden acumulades en la pestanya de 

Càrrega/Modificació dades d’aplicacions. Des d’aquí es poden modificar les següents 

dades relatives a cada una de les aplicacions d’ingrés: 

 

Finança despeses: En el cas que treballem amb Projectes és necessari que aquelles 

aplicacions d’ingrés relacionades amb el finançament d’un 

projecte tinguin aquest camp definit com “O” opcional o “S” 

sempre. Si no ens ho deixa modificar caldrà abans anar a 

Classificacions pressupost definitiu,  i marcar per aquella aplicació 

d’ingrés l’opció Finançament afectat.  

Aplicació associada a IVA:  

Caldrà definir aquest camp com “O” opcional o “S” sempre 

aquelles aplicacions d’ingrés que volem comptabilitzar l’IVA no 

pressupostàriament. 
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També podem entrar directament les aplicacions d’ingrés que ens interessi des 

d’aquesta opció sense haver de passar prèviament per la Còpia. Per això, introduïm la 

classificació pressupostària definint els camps que acabem d’explicar així com l’import 

de previsió. 

 

 

 

A la meitat inferior de la pantalla trobem la relació de totes les aplicacions d’ingrés que 

hem introduït fins el moment. Podem accedir directament a aquesta relació i anar 

modificant els imports un a un. Només al saltar de línia la modificació queda gravada. 
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Per esborrar qualsevol de les aplicacions d’ingrés del llistat haurem de prémer dos 

cops a sobre d’ella (a la part inferior de la pantalla), i un cop la visualitzem carregada a 

la part de dalt de la pantalla li donarem a la tecla  Esborrar registre.    

 

 

 

Quan la classificació introduïda no existeixi ens apareixerà un missatge a la part 

inferior de la pantalla: 

 

 

 

Llavors, haurem d’adreçar-nos novament a Classificacions pressupost definitiu i donar-

la d’alta abans de poder-la introduir en el pressupost. 

 

Podem entrar i sortir de l’opció de Càrrega/Modificació dades d’aplicacions tantes 

vegades com calgui, les dades introduïdes des d’aquesta opció sempre resten 

gravades. Si en accedir-hi no les podem visualitzar només cal prémer dos cops la tecla 

F5 i tornaran a aparèixer en pantalla.  

 

Una vegada hem verificat que el pressupost d’ingressos és correcte i està quadrat (o 

presenta superàvit) amb el de despeses, podem accedir a la resta d’opcions de 

l’Elaboració del pressupost d’ingressos. 

 

Aquestes opcions són dues: 

 Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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 Simulació amb operacions registrades al prorrogat 

 

 

 

A continuació tractarem aquestes opcions. 

 

 

Llistes comparatives del pressupost d’ingressos 

 

Aquesta opció ens permet obtenir un resum comparatiu del pressupost que estem 

elaborant amb les previsions inicials i definitives de l’exercici anterior. Aquest llistat es 

pot imprimir per capítols o per articles en el cas dels ingressos. 

 

 

 

Simulació amb operacions registrades al prorrogat 
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Si hem elaborat el pressupost d’ingressos més enllà del 31 de desembre, l’entitat 

haurà de prorrogar el pressupost vigent per tal de poder treballar amb normalitat amb 

la comptabilitat. La pròrroga es realitza des del Menú principal / Processos d’obertura / 

Procés d’obertura del pressupost marcant l’opció Pròrroga del pressupost anterior. 

Llavors, un cop hem comprovat que el pressupost que volem aprovar és correcte, 

caldrà simular aquest avantprojecte de pressupost amb el pressupost prorrogat 

actualment vigent. 

 

Les opcions de la simulació són quatre, tot i que només les dues primeres són les 

requerides prèviament a la Incorporació definitiva del pressupost. Anem a veure-les 

una a una: 

 

 

Relaciona aplicacions press. prorrogat amb definitiu 

 

Igual que en el cas del pressupost de despeses, ens apareixeran a la banda esquerra 

totes aquelles aplicacions d’ingrés en les quals s’ha comptabilitzat qualsevol tipus 

d’operació amb el pressupost prorrogat de l’exercici. Si l’aplicació del pressupost 

definitiu ha de ser una altra o si aquella del pressupost prorrogat no existeix en el 

pressupost definitiu, caldrà que en la banda dreta de la pantalla detallem l’aplicació 

cap a la qual s’han de comptabilitzar aquelles operacions incloses en aquella aplicació 

d’ingressos del pressupost prorrogat.  
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Només estarem obligats a detallar aquesta informació per aquelles aplicacions 

d’ingressos del prorrogat que no existeixen en el pressupost definitiu 

La relació també es pot realitzar per referència (i lligar tota una cadena) o per operació. 

 

 

Actualitza moviments del prorrogat 

 

A continuació caldrà executar aquest procés el qual aboca totes les operacions 

d’ingrés comptabilitzades amb el pressupost prorrogat cap el pressupost en 

elaboració. El procés utilitzarà la taula de relacions que haurem definit prèviament. 

 

Aquest procés pot quedar aturat si el programa troba alguna aplicació d’ingressos amb 

operacions que no hem relacionat a la taula i l’aplicació no existeix en el pressupost 

que s’està elaborant. Llavors haurem de retrocedir a l’opció Relaciona aplicacions 

press. prorrogat amb definitiu. 

 

 

Consulta / Estats d’execució del pressupost d’ingressos segons simulació. 

 

Des d’aquestes opcions es poden realitzar consultes de la situació de l’execució del 

pressupost d’ingressos abocant les operacions que fins el moment s’han comptabilitzat 

i amb el pressupost d’ingressos en elaboració. 

 

 

Opcions d’impressió 
 

El mòdul d’Elaboració i simulació de pressupostos ofereix en el seu menú dues 

opcions d’impressió amb un conjunt de llistats que poden ser d’interès pel que fa 

l’expedient d’aprovació del pressupost de l’entitat. 

 

Impressió models d’aprovació del pressupost 

 

Les opcions que ofereix aquesta pantalla són les que podem observar a continuació. 
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Llistes auxiliars 
 
Aquesta pantalla ofereix altres llistats que poden ser d’interès al gestor municipal. 

 

       

 

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

181 
 

Incorporació definitiva 
 

El procés d’incorporació definitiva és el pas previ a la comptabilització del pressupost 

elaborat com a pressupost definitiu de l’exercici. És important que llistem i revisem el 

pressupost per veure que no hi ha cap error en les classificacions pressupostàries ni 

en les dotacions pressupostàries assignades, ja que aquest procés trasllada el 

pressupost elaborat a les opcions de càrrega d’aplicacions, de despesa i d’ingrés.  

 

Recordar també, que si l’entitat està treballant amb el pressupost prorrogat, abans de 

procedir a la Incorporació definitiva haurà de realitzar els processos d’actualització del 

pressupost, tant d’ingressos com despeses, des d’ Elaboració del pressupost de 

despeses / Simulació operacions registrades al prorrogat / Actualitza moviments del 

prorrogat (per ingressos el mateix camí però des d’Elaboració del pressupost 

d’ingressos ). Si intentem fer la Incorporació definitiva sense haver realitzat abans 

l’actualització de dades ens apareixerà el següent missatge en pantalla. 

 

 

 

Una vegada executada amb èxit l’actualització del pressupost en elaboració segons 

les operacions del pressupost prorrogat, podem executar la Incorporació definitiva. 
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El programa ens mostra l’import total del pressupost d’ingressos i de despeses així 

com la diferència que es pugui presentar entre l’un i l’altre. 

 Si quadra, apareix el següent text “El pressupost està anivellat”. 

 

Quan hagi acabat el procés ens ho comunicarà. Llavors només restarà comptabilitzar-

lo. 

 

 

Comptabilització del pressupost definitiu 
 

Des del submenú Processos d’obertura podem accedir a la pantalla Procés d’obertura 

del pressupost, des d’on comptabilitzarem el pressupost que haguem aprovat.  

 

 

El pressupost definitiu, tot i que s’aprovi amb data posterior al 1er de gener de l’any en 

qüestió tindrà efectes des d’aquella data, així el programa el comptabilitza amb la data 

01/01/XXXX. 
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Al validar la data el programa recupera els totals d’ingressos i despeses, i ens indica si 

està anivellat o no. A continuació, i com a últim pas de tot el procés, hem de donar la 

nostra conformitat per tal que el comptabilitzi. 

 

Una vegada comptabilitzat (haurà barrat també el prorrogat si s’ha treballat amb ell) 

ens donarà els números d’assentaments de la comptabilització (només en el cas que 

treballem amb el grup 0 de comptabilitat) i per tant haurem acabat el procés comptable 

d’aprovació del pressupost definitiu. 
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Esquema gràfic del procés d’elaboració i comptabilització del pressupost 
 
 

 

INICI
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pressupost definitiu
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pressupost definitiu

Elaboració del 
pressupost de 

despeses

Elaboració del 
pressupost 
d'ingressos

Còpia aplicacions 
press anterior

Còpia aplicacions 
press anterior

Càrrega/Modificació 
dades aplicacions

Càrrega/Modificació 
dades aplicacions

No No

        Sí         Sí

Simulació amb 
operacions registrades 

al prorrogat

Simulació amb 
operacions registrades 

al prorrogat

Relaciona aplicacions 
press.prorrogat amb 
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press.prorrogat amb 
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Actualitza moviments 
del prorrogat

Actualitza moviments 
del prorrogat

Procés d'obertura 
del pressupost: 

comptabilizació del 
pressupost
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Operacions de fi d’exercici 
 

 

Introducció 
 

Aquest punt del menú principal inclou gran part de les operacions prèvies que s’han de 

realitzar abans del tancament de l’exercici. Les que aquí explicarem són les 

corresponents al model normal de la Instrucció de Comptabilitat. El programa s’ajusta 

a la ICAL en aquests processos.  

 

Seguirem l’ordre del llistat d’opcions del menú per anar explicant-les una a una 

excepte la opció de Rendició de comptes, que disposa d’un manual específic. 

 

 

 

Ajustos Extrapressupostaris Fi d’Exercici 
 

Mitjançant aquest punt de menú podrem realitzar els ajustos comptables de fi 

d’exercici en aplicació dels diferents principis comptables i pressupostaris previstos en 

la Instrucció de Comptabilitat: 
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A continuació fem una breu descripció del tipus d’operacions incloses en cada opció: 

 

 Despeses i ingressos anticipats: despeses i ingressos comptabilitzats en 

l’exercici i que corresponen, per aplicació del principi de meritament, a l’exercici 

següent.  

 Despeses i ingressos reportats: despeses i ingressos (creditors i deutors) 

diferides són despeses meritades i no vençudes. 

 Deterioració de valors de crèdits: cal dotar les corresponents provisions per 

reflectir les possibles insolvències que es presentin respecte del cobrament 

dels drets pendents de cobrament. 

 

Aquests són els ajustos previstos en el model normal. No obstant això, l’entitat ha de 

considerar el principi comptable d’importància relativa, segons el qual podrà ser 

admissible la no aplicació estricta d’algun dels principis comptables, sempre i quan la 

importància relativa de la variació provocada sigui escassament significativa en termes 

quantitatius o qualitatius i no alteri, per tant, la imatge fidel de la situació econòmica, 

patrimonial i financera de l’entitat. 

Els ajustos que es realitzen des de la pantalla Ajustaments Extrapressupostaris Fi 

d’Exercici són assentaments comptables que també es poden realitzar amb 

assentaments directes. El fet de fer-los des d’aquesta opció de menú implica dues 

coses: 
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 En el moment de registrar-lo per pantalla NO es grava encara cap assentament 

en el Llibre Diari. Resten en una taula temporal, consultable en aquesta 

pantalla en qualsevol moment, i es podran eliminar i/o gravar nous ajustos. A 

més, aquests ajustos es tindran en compte en els informes de tancament 

simulat (Balanç, Compte del Resultat econòmic-patrimonial, Romanent Líquid 

de Tresoreria). 

 En el moment del tancament els ajustos es traspassen a l’exercici següent i es 

troben disponibles per a la seva aplicació en aquell exercici. 

 

 

Despeses anticipades no financeres 

 

Es tracta de despeses comptabilitzades en l’exercici però que, per aplicació del criteri 

del meritament, corresponen a l’exercici següent. La pantalla presenta la possibilitat 

d’entrar el compte de l’Haver (el compte del Deure està fixat, és el 4800, Despeses 

anticipades). Si fem F5 el programa ens ensenyarà els comptes del Grup 6 (els no 

financers, subgrups 62, 63, 64 i 65) que tinguin saldo, l’import mostrat serà el màxim 

possible a ajustar. 
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Podem gravar tants assentaments com ens calgui. Al sortir de la pantalla els 

assentaments ens quedaran gravats en una taula temporal fins a la realització del 

tancament definitiu. 

 

Sempre que vulguem, podem tornar a entrar i esborrar algun dels assentaments, 

seleccionant la línia per l’esquerra de la finestra i prement el botó d’esborrar registre 

. 

 

Una vegada tancat l’exercici, l’apunt es traspassa a l’exercici següent i queda guardat 

en unes taules temporals, pendent de què l’usuari confirmi l’apunt a realitzar en el nou 

any en la data que desitgi. La operativa per fer-ho es fa des de del menú Processos 

d’obertura / Operacions d’inici d’exercici i escollir l’opció corresponent. 

 

 

Despeses anticipades financeres 

 

Igual que en l’apartat anterior, es tracta de despeses comptabilitzades en l’exercici 

(mitjançant un ADO/O) però per aplicació del principi de meritament corresponen a 

l’exercici següent. En aquest cas tenen naturalesa de despeses financeres. 

 

El funcionament de la pantalla és el mateix que en el cas anterior. També en aquest 

cas el compte del Deure està fixat (compte 5670, Despeses financeres pagades per 

anticipat) però els comptes que ens presentarà en l’Haver seran els del subgrup 66 
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(Despeses financeres) i l’import màxim a ajustar serà el del saldo dels comptes 

escollits. 

 

 

 

 

Ingressos anticipats no financers 

 

Es tracta d’ingressos comptabilitzats durant l’exercici (amb un DR o I) que per aplicació 

del criteri de meritament corresponen a l’exercici següent. En aquest cas el compte fix 

de l’assentament és del de l’Haver (compte 4850, Ingressos anticipats a curt termini), 

haurem d’informar el del Deure, si fem F5 el programa ens ensenyarà els comptes 

d’ingrés dels subgrups 72, 73, 74, 75. 

 

 

 

La finestra de l’ajust: 

 

 

 

Un cop fet el tancament, l’apunt es traspassa a l’exercici següent, a unes taules 

temporals, per tal que l’usuari confirmi, amb la data que desitgi, l’apunt a realitzar en el 

nou any, per la qual cosa ha d’anar a Processos d’Obertura / Operacions d’inici de 

l’exercici.  

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

190 
 

Ingressos anticipats financers 

 

Igual que en el cas anterior però en aquest cas es tracta d’ingressos de naturalesa 

financera. Per això en el deure se’ns presenten, si fem F5, tots els comptes del 

subgrup 76 que tinguin saldo. El compte de l’Haver és fix, 5680, Ingressos financers 

cobrats per anticipat. 

 

L’operativa és la mateixa que en els casos anteriors. 

 

 

Creditors per despeses reportades 

 

És el cas contrari de les despeses anticipades. D’aquesta manera, es tracta de 

despeses meritades en l’exercici però que encara no han vençut, és a dir, la despesa 

pressupostària es produirà l’exercici següent. 

 

En el Deure es permet qualsevol compte dels subgrups 60, 62, 63, 64, 65. En aquest 

cas el saldo dels comptes no es té en compte al ser despeses reportades, per tant, es 

presenten tots els comptes encara que no hi hagi hagut moviments durant l’exercici. 

 

 

 

 

 

El compte de l’Haver ja ens ve donat per la ICAL, és el 4110, Creditors per despeses 

reportades. 
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Si l’apunt suposa despeses en dos o més exercicis diferents, llavors haurem de fer 

tants apunts com anualitats, ja que el programa no permet fer un venciment parcial de 

l’apunt.  

 

En el cas de les despeses no vençudes, l’ajust a l’exercici següent es realitza en una 

operació pressupostària de despeses, de manera que arribat el moment del venciment 

(quan arriba la factura), en reconèixer l’obligació, aplicarem l’apunt. La operativa per 

portar-ho a terme és la següent:  

 

Una vegada introduïdes l’aplicació i l’import de la obligació, anem a l’opció de la barra 

superior de la pantalla Aplicar al pressupost/de Despeses i ingressos diferits o prement 

el botó . 

 

 

 

El programa ens ensenyarà els apunts de despeses diferides gravats l’exercici anterior 

que encara no s’hagin aplicat a pressupost. 
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El traspàs de l’apunt a comptabilitat es farà en el moment del tancament de l’exercici. 

En l’exercici es realitza l’ajust mitjançant una operació pressupostària d’ingrés, en el 

moment del venciment, o sigui, amb un dret reconegut o un ingrés. 

 

Aquesta aplicació al pressupost d’ingressos de l’exercici següent es realitza de manera 

anàloga a la que ja hem explicat per les despeses, des de Pressupost 

d’Ingressos/Pressupost corrent/Operacions d’execució d’ingressos, seleccionant la 

opció de Apl. Press/Vencim.  

Cal recordar que també en aquest cas si el venciment de l’ingrés s’ha de produir en 

moments diferents o sobretot, en exercicis diferents, s’hauran de realitzar tants ajustos 

com venciments, ja que l’aplicació en cap cas pot ser parcial. 

 

 

Deterioració de valors de crèdit 

 

Mitjançant aquesta opció dotarem la provisió per insolvències de l’exercici, que es 

gravarà en una taula temporal fins que es realitzi el tancament. 

 

L’assentament té dues línies, la primera anul·la la dotació de l’exercici anterior 

(l’assentament ens presenta el saldo creditor del compte 490), portant-lo a resultats 

abonant al compte 798: 
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En la segona part es dota la provisió de l’exercici en curs, on podem indicar l’import 

que tinguem calculat o bé utilitzar el que proporciona el programa. L’import que 

informem en aquest apartat és el que apareixerà al Balanç, Compte de Resultats i el 

Romanent Líquid de Tresoreria. 

 

Tenim l’opció de calcular la provisió per insolvències de l’exercici amb el botó Càlcul 

de saldos de dubtos cobrament, que ens presentarà el pendent de cobrament total per 

exercicis i els percentatges mínims establerts per la Llei 27/2013, de 27 de Desembre, 

de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, tot i què el sistema permet 

modificar aquests percentatges: 

 

 

 

 

Consulta d’ajustaments extrapressupostaris 

 

En aquesta opció visualitzem tots els ajustaments que haguem realitzat. En primer lloc 

ens ensenya els no comptabilitzats i després els comptabilitzats. En el moment de fer 

el tancament definitiu els no comptabilitzats es realitzaran definitivament. 
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Processos de tancament 
 

Des d’aquest punt de menú és on realitzarem el tancament definitiu, tot i que durant 

l’exercici podem entrar per realitzar simulacions del tancament, consultar el Romanent 

Líquid de Tresoreria o altres estats. Aquesta opció presenta quatre pestanyes: 

 

 

 

 Dades per a simulació o tancament 

 Consultes resultats de tancament 

 Reclassificacions 

 Realització del tancament definitiu 

 

 

Dades per a simulació o tancament 

 

Hem de passar fent enter pels diferents camps que presenta aquesta pantalla per tal 

que el programa acabi calculant la simulació de tancament. 

 

Ingressos pendents d’aplicació: el programa agafa els saldos dels comptes 554 i 559. 

Segons la ICAL no han d’ajustar aquells imports pendents d’aplicació que 

corresponguin a recursos per compte d’altres ens, ja que en aquest cas aquestes 

quantitats incrementaran l’import de les obligacions pendents de pagament (en 

l’apartat d’operacions no pressupostàries creditores).  

 

En aquest exemple, del saldo total dels compte 554 i 559, que és de 15.500,00€, tenim 

3.000 euros que son recursos per compte d’altres ens: 
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Els 3.000 euros de diferència incrementaran l’import de les obligacions pendents de 

pagament de caire no pressupostari. 

 

Pagaments pendents d’aplicació: es pren el saldo del compte 555 i 5581. 

 

 

 

Obligacions finançades amb RLT general: l’import a ajustar el pot informar l’usuari, 

encara que el màxim ens l’indica el programa amb l’import de les modificacions 

pressupostàries comptabilitzades durant l’exercici que han estat finançades amb 

romanent líquid de tresoreria general (tipus de recurs de finançament 5 en les 

modificacions de crèdit).  

 

 

 

Podem consultar l’origen d’aquest import des de Expedients de Modificació de crèdit / 

Consultes d’expedients registrats / Veure Dades i una vegada visualitzada la reixeta, 

clicant al botó : 

 

 

 

Si premem el botó  veurem el detall de les despeses executades per bosses de 

vinculació.  
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Per al seu càlcul automàtic, el sistema utilitza el criteri de que l’últim crèdit que es 

consumeix és el de les modificacions finançades amb romanent de tresoreria general. 

No obstant això, l’entitat pot fer servir el criteri que vulgui, atès que no hi ha cap norma 

obligatòria al respecte. 

 

Grup d’apunts: grup d’apunts que anirà en la comptabilitat financera en els 

assentaments de tancament. Per defecte “CIERRE”. 

 

Compte PGCP: aquest camp només s’activa si el compte 1290 té saldo en el moment 

del tancament. Si és així, abans de tancar s’haurà de traspassar el seu saldo a un altre 

compte per tal que en aquest només hi hagi el resultat de l’exercici corrent. El compte 

a informar és el 1200, Resultats d’exercicis anteriors: 

 

 

 

 

Consulta resultats de tancament 

 

Podem visualitzar els resultats de la simulació de tancament mitjançant aquesta opció. 

Les consultes que podem realitzar són els següents: 

 

Romanents de crèdit: es pot veure la situació dels romanents, incorporables i no 

incorporables, i en quina fase de l’execució s’han quedat. Es consideren incorporables 

totes les despeses compromeses, i les despeses en la resta de fases quan 

corresponguin a despeses de capital (capítols 6, 7, 8 i 9). 



Sicalwin  Manual d’usuari 

198 
 

 

 

Amb els botons existents es pot imprimir el detall d’operacions RC, A, D, amb saldo, 

així com un detall per aplicacions. 

 

Desviacions de finançament: des d’aquesta pantalla veurem les desviacions de 

finançament obtingudes dels projectes de despesa amb finançament afectat. Les 

entitats que no utilitzen els projectes de despesa del programa i calculin les 

desviacions de finançament amb un altre sistema, les hauran d’introduir per taules 

generals del programa (no accessibles pels usuaris de xarxa). 
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Resultat pressupostari: podem visualitzar i imprimir aquí aquest estat. 

 

 

 

Romanent líquid de tresoreria: en aquest estat es poden veure tant els valors d’aquest 

exercici com els de l’exercici anterior: 
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Reclassificacions 

 

Aquesta pestanya presenta quatre opcions: 

 

 

 

Traspàs d’operacions deutores per ajornament: si durant l’exercici hem gravat 

anul·lacions de drets per ajornament i fraccionament, el sistema ens va generar 

operacions deutores no pressupostàries en els conceptes: 

 

 10440/10441/10442/10443 – Deutors a curt termini per ajornament i 

fraccionament. El concepte variarà en funció del tipus d’operació. 

 10444 – Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament 

 

Així per exemple, si estem tancant l’exercici 2017 i l’anul·lació de drets l’hem gravat 

aquest any, en el concepte 10443 ens haurà posat l’import dels venciments de l’any 

2019 (un any a contar des del 31 de desembre d’aquest any 2017) i en el 10444 els 

que vencin en 2020 i següents. 

 

Si no tenim cap operació, el programa ens ensenyarà el següent missatge: 
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En el cas que tinguéssim alguna d’aquestes operacions amb venciment a l’exercici 

següent, el programa ens mostraria aquests venciments, els marcaríem i clicaríem 

Acceptar, el programa comptabilitzaria un pagament no pressupostari al concepte 

1044X (a curt termini) amb descompte al concepte 10444 (a llarg termini). 

 

Assentament de regularització de préstecs: aquest punt només el visualitzarem si 

estem treballant amb el Mòdul de Passius del programa. Permet fer l’assentament de 

regularització del capital pendent de llarg termini a curt, movent-ho des dels comptes 

del grup 17 (llarg termini) als comptes del grup 52 (curt termini). Per tal que el càlcul 

dels imports a curt termini sigui correcte cal tenir actualitzats els quadres d’amortització  

Per a les entitats que estan en xarxa, aquest botó és de consulta, ja què 

l’assentament de regularització es fa amb el suport del Servei.  

 

En posar-li la data de referència del càlcul (si tanquem 2017, la data a partir de la qual 

hem de contar és 31.12.2017) apareixen les següents dades: 
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Assentament de regularització despeses immobilitzat (GPA): aquest punt només el 

visualitzarem si estem treballant amb el Mòdul de GPA i utilitzem el model normal de 

comptabilitat.  

 

Imputació de les Subvencions rebudes al Resultat: mitjançant aquesta opció podrem 

fer de forma automàtica l’assentament d’imputació de les subvencions rebudes al 

resultat econòmic patrimonial. 

 

Només es podrà fer a final de l’exercici, quan s’hagin entrat totes les operacions del 

pressupost i ens trobem en disposició de fer el tancament, ja que és necessari 

conèixer el grau d’execució de les obligacions dels projectes per a fer aquests càlculs. 

 

Quan accedim a aquesta opció apareixeran les dades de les subvencions i 

s’acumularan les dades de cadascuna d’elles fins aquell moment. En funció del criteri 

d’imputació de cada subvenció apareixerà la següent informació: 

 

 Si el criteri és el projecte de despesa, apareixerà el codi del projecte i l’import 

de les obligacions. 

 Si el criteri és l’amortització de l’immobilitzat, apareixeran el bé o béns amb la 

seva amortització d’acord amb l’aplicació GPA (en el cas que es treballi amb 

aquesta aplicació de gestió patrimonial). Si no s’utilitza el GPA i el càlcul de 

l’amortització l’hem fet de forma manual, llavors podrem introduir l’import 

amortitzat pel conjunt de béns a la reixeta. 

 Si el criteri és un préstec, llavors apareixerà el codi del préstec associat, essent 

necessari que l’entitat treballi amb el mòdul de passius. Apareixerà l’import 

pagat d’amortització del préstec durant l’exercici. 

 Si el criteri utilitzat és lliure, ens demanarà el número d’anys i es calcularà 

l’import a imputar com quocient entre l’import de la subvenció i el número 

d’anys que hem indicat. 

 

Si en alguna de les subvencions encara no hem indicat el criteri d’imputació, en 

l’apartat de Manteniment de subvencions rebudes (Pressupost d’ingressos/Gestió de 

Subvencions Rebudes/Manteniment de Subvencions Rebudes), apareixerà un 
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missatge i ens obligarà a completar les dades de criteri d’imputació en el Manteniment 

de Subvencions de forma prèvia al càlcul de les dades per a totes les subvencions. 

 

Els càlculs d’imputació els realitzarà el programa de forma automàtica en funció de 

cadascun dels criteris associats a cada subvenció, només en el cas de subvencions 

amb criteri lliure ens deixarà modificar l’import a imputar. 

 

 

 

Quan cliquem Gravar Assentament, el programa ens proposa l’assentament 

d’imputació de les subvencions al resultat econòmic patrimonial de l’exercici: 

 

 

 

 

Realització del tancament definitiu 

 
Des d’aquesta opció realitzarem el tancament definitiu de l’exercici.  

 

És aconsellable haver realitzat les revisions informàtiques i comptables prèviament 

abans de realitzar el tancament definitiu, tant si es treballa en local o en xarxa amb la 

Diputació de Barcelona. 
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D’altra banda, per fer el tancament també és necessari prèviament haver traspassat 

totes les operacions pendents a l’exercici següent (drets, obligacions, no 

pressupostaris...) i efectuar la comprovació de que els saldos de l’exercici que 

tanquem quadren amb els de l’exercici següent. 

 

 

 

En el cas de què haguem fet una incorporació de romanents prèvia al tancament, la 

primera casella, Càlcul dels romanents de crèdit, ja estarà marcada i el sistema ens 

indicarà la data en què s’ha fet el càlcul. Abans de continuar amb el tancament, caldrà 

que tornem a fer el càlcul de romanents marcant la casella i prement el botó de 

Confirmar. 

 

En el moment de realitzar el tancament definitiu, marcant la última casella es quedaran 

marcades totes de forma automàtica i prement Confirmar, realitzarem el tancament. 

 

El programa realitzarà el tancament comptable i generarà tots els assentaments 

d’ajustaments extrapressupostaris que hem gravat prèviament en els apartats 

corresponents.  
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Processos específics 
 

El submenú que presenta l’opció de processos específics és el que engloba tots 

aquells que s’han de realitzar prèviament al tancament per poder continuar treballant 

amb normalitat en l’exercici següent. 

 

 

 

Preparació del nou exercici 

 

Des d’aquest punt del menú es preparen i traspassen les taules per poder treballar en 

l’exercici següent. Quan entrem ens apareixerà el següent missatge. 

 

 

 

Premem Acceptar i continuem el procés. 

 

A continuació ens apareixerà el llistat de taules que es traspassen a l’exercici següent. 

Si és el primer cop que fem el traspàs, ens apareixeran totes marcades per defecte: 
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Un cop marcades, cliquem Acceptar i el programa ens demana si les volem 

traspassar.  

 

A partir del segon cop que entrem, totes les taules ens apareixeran sense marcar i 

amb la data de l’últim traspàs fet; haurem de seleccionar individualment les que volem 

traspassar i clicar Acceptar. 

 

 

 

En finalitzar aquest traspàs és possible que ens aparegui el següent missatge, que no 

hem d’entendre com un error. 

 

 

 

Acceptem el missatge i haurem finalitzat la preparació de l’exercici següent. 
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Traspàs d’obligacions i propostes pendents d’ordenar 

 

Aquest monitor té un aspecte i un funcionament similar al d’ordenació de pagaments, 

ens servirà per traspassar a l’exercici següent les següents operacions que hagin 

quedat amb saldo a 31 de desembre: 

 

 Obligacions de despeses (codis 240, 250 i 400) 

 Propostes de manament no pressupostàries (450) 

 Obligacions per devolució d’ingressos (450) 

 

 

 

Podem buscar les operacions a traspassar, filtrant pels camps de la finestra; o veure-

les totes si no n’informem cap. Per visualitzar la informació anirem a la opció del menú 

superior Monitor de traspàs d’operacions / Seleccionar anul·lant seleccions anteriors o 

prement el botó : 
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També podem afegir noves operacions a una selecció ja feta amb l’opció del menú 

que veiem a sobre o amb el botó . 

 

Quan seleccionem anul·lant seleccions anteriors, el programa ens mostra el següent 

missatge: 

 

 

Si escollim Operacions pendents de traspassar ho farem amb intenció de traspassar 

operacions a l’any següent. 

 

Si escollim Operacions traspassades, el que volem fer és anular traspassos 

d’operacions ja realitzats. Cal recordar que només es podrà anular un traspàs si en 

l’exercici de destinació no hem fet cap operació que tingui com a operació anterior la 

que hem traspassat. Si hem fet alguna operació l’haurem de barrar i després eliminar-

la del sistema.  

 

Si escollim Totes, ens apareixeran totes les operacions, traspassades i pendents de 

traspàs. 

 

Un cop feta la tria, ens sortirà el resultat de la selecció: 
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Les operacions poden aparèixer amb diferent color de fons: 

 

Amb fons blanc, les operacions pendents de traspassar i que es poden marcar per 

incorporar a l’exercici següent. 

 

Amb fons verd, les operacions traspassades, que es podran marcar per anular el 

traspàs. 

 

Amb fons groc, les operacions traspassades el saldo de les quals ha canviat en origen. 

En marcar-la per traspassar s’actualitza el saldo de l’operació traspassada. 

 

Amb fons vermell es tracta d’operacions traspassades però modificades en l’exercici 

de destí. Si volem anular el traspàs necessitarem barrar les operacions que s’hi hagin 

fet i després eliminar-les. 

 

No es permet traspassar obligacions reconegudes que siguin cancel·lacions de 

bestretes de caixa fixa (és a dir, amb descompte al concepte 45XXX de l’habilitat). 

 

Marcarem les operacions que vulguem traspassar i seleccionarem l’opció del menú 

superior Monitor de Traspàs d’Operacions/Incorporar a l’exercici següent les 

operacions marcades o bé mitjançant el botó .  

 

El programa ens obrirà una nova finestra amb el resum de les operacions que anem a 

traspassar, acceptem.  

 

Si el sistema detecta operacions amb errors, ens obre una finestra amb informació 

sobre els mateixos. Tot i els errors, el sistema ens permet continuar prement Ignorar 

Errors, tot i això, el sistema ens obrirà noves finestres d’avís en funció dels errors 

detectats. 

 

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

210 
 

 

Si no tenim errors o els hem pogut solucionar, se’ns obre una nova finestra de 

confirmació, el sistema ens demana com actuar en cas de què es detectin altres errors 

en alguna de les operacions que es volen traspassar: 

 

 

 

 Traspassar NO erronis: traspassarà totes les operacions correctes a l’exercici 

següent, en el monitor resultant apareixeran les que el sistema ha detectat que 

tenen alguna incidència. 

 Cancel·lar Traspàs: si el sistema detecta una sola operació amb errors, no 

traspassarà cap operació a l’exercici següent. 

 Cancel·lar Procés: cancel·la tot el procés, es tanca la finestra i tornem a la 

finestra inicial. 

El programa ens informa que si les operacions a traspassar formen part d’una relació 

comptable, també la traspassa. A continuació obre una finestra la informació de les 

operacions traspassades: 

 

 

 

I, per acabar, una última finestra de confirmació: 
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Traspàs d’Ordres i Manaments pendents de Pagament 

 

Monitor semblant a l’anterior des del que podem traspassar les següents operacions 

que hagin quedat amb saldo a 31 de desembre: 

 

 Ordres de pagament del pressupost de despeses  

 Manaments de pagament no pressupostaris. 

 Ordres de pagament per devolució d’ingressos 

 

Tot tres tipus d’operacions tenen el codi 500.  

 

El funcionament d’aquest monitor és el mateix que l’explicat abans per a les 

obligacions i propostes. 

 

 

Traspàs de compromisos i drets pendents de cobrament 

 

Aquest monitor està dissenyat per realitzar el traspàs tant de compromisos com de 

drets reconeguts, amb saldo. Podem utilitzar si ho desitgem un filtre de selecció 

d’operacions. 

 

 

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

212 
 

Igual que en despeses podem seleccionar anul·lar seleccions anteriors o bé afegir 

nous registres a la selecció, utilitzant tant el Monitor de Traspàs d’Operacions com els 

botons del menú de sota. 

 

Podem escollir si volem traspassar les operacions o volem anular un traspàs ja fet 

anteriorment. 

 

 

 

A partir d’aquí funciona com el traspàs d’obligacions i propostes. 

 

 

Traspàs de saldos Creditors i Deutors N.P. per operacions 

 

El traspàs d’operacions no pressupostàries es fa en dos punts del menú en funció de 

si el concepte en qüestió té control per operacions (aquest cas) o control per saldo del 

concepte (opció següent). 

 

En aquest cas es traspassaran les operacions una a una mantenint el número original 

d’aquestes. 

 

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

213 
 

 

En el cas dels conceptes que es controlen per operacions el traspàs es realitza per 

separat de conceptes creditors i conceptes deutors. Quan escollim marcar conceptes 

el programa marcarà o uns o altres, això vol dir que haurem de fer aquesta operació 

dos cops. A continuació escollirem del menú superior l’opció Seleccionar operacions. 

 

 

 

En seleccionar operacions ens apareixeran totes les operacions amb saldo dels 

conceptes que tinguem marcats. 

 

 

 

A continuació les marquem i des del Monitor de Traspàs de Saldos de conceptes NP 

per operacions escollim Incorporació a l’exercici següent de les operacions marcades. 

 

 

Traspàs de saldos Creditors i Deutors N.P. per Saldo del Concepte 

 

Molt similar a l’anterior monitor, amb aquest podem realitzar el traspàs del saldo 

d’aquells conceptes que estan controlats per saldo del concepte:  
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Una vegada marcats i traspassats els conceptes, podrem de completar la següent 

finestra, tot i que també la podem deixar en blanc i prémer Continuar Traspàs: 

 

 

 

Tenim la opció d’introduir el grup d’apunts i el text o descripció de les operacions de 

saldos inicials que es generaran el 1 de gener de l’exercici següent.  

 

Si existeixen saldos de conceptes 30XXX (ingressos pendents d’aplicació), també 

haurem d’indicar un canal, ordinal i data d’arqueig a l’exercici següent. 
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Aquest monitor permet el traspàs de totes aquelles factures que a final d’exercici no 

hagin estat comptabilitzades.  

 

El traspàs es realitza en blocs, en funció de la situació de les factures pendents, de 

manera que si només volem traspassar una part de les que estan sense 

comptabilitzar, les haurem de canviar de situació i posar-les en situació de 

Traspassades (veure Canvi Situació Factures a l’apartat Registre de Factures). 

 

Tenim l’opció de seleccionar les factures en funció de diferents criteris, o no escollir-ne 

cap:  

 

 

 

Feta la selecció ens apareixerà la següent pantalla: 
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La pantalla presenta la següent informació: 

 

 Fase: codi de la fase en la que es troben les factures. 

 Estat de tràmit, descripció de la fase. 

 Import total: suma total de factures en cada fase. 

 Número total de factures 

 Aplicades en 2017: tenen aplicació pressupostària a l’exercici corrent. 

 Sense aplicar en 2017: no tenen aplicació assignada. 

 Sense aplicació en 2018: tenen una aplicació pressupostària en l’exercici 

corrent que no existeix en l’exercici següent. 

 

Podem marcar alguna de les opcions que se’ns presenten en la part inferior de la 

pantalla i a continuació prémer Incorporar, d’aquesta manera traspassem totes les 

factures d’una mateixa situació a l’exercici següent. 

 

 

Traspàs d’ordinals de Tresoreria 
 

Des d’aquesta opció traspassarem els ordinals de tresoreria operatius de l’entitat així 

com el seu saldo en el moment del traspàs. Només cal prémer a Acceptar i confirmar 

el traspàs. 
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Quan acceptem el traspàs ens demanarà confirmació del mateix i després ens farà la 

següent pregunta: 

 

 

 

Si contestem afirmativament el programa actualitzarà el saldo de l’exercici següent per 

l’import que presentin en aquest moment els comptes bancaris. 

 

Podem realitzar aquest traspàs tants cops com sigui necessari. 

 

 

Traspàs de bestretes de caixa fixa 

 

Quan entrem en aquesta opció ens trobem un filtre: 

 

 

 

Un cop passat el filtre ens apareixerà la pantalla on els podem marcar per traspassar: 
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Les bestretes de caixa fixa es poden traspassar en els següents casos: 

 

 Una vegada constituïda (moviment intern de tresoreria), encara que no s’hagi 

fet cap moviment amb ella. 

 Constituïda, registrats els justificants i emès el compte justificatiu (que és 

pagament al creditor final). En aquest cas el programa preguntarà si volem 

traspassar a l’exercici següent els justificants de bestreta pendents de 

reconèixer l’obligació. Si els traspassem i després resulta que s’ha d’anular 

aquest traspàs perquè formaven part d’una reposició de fons de l’exercici 

anterior, el programa permet l’anul·lació d’aquest traspàs amb el botó 

Anul·lació Traspàs Justificants. 

 

També es pot anular totalment el traspàs de la bestreta, prement Anular traspàs 

(abans però s’haurà d’anular el traspàs de justificants). 

 

 Havent comptabilitzat l’ADO de reposició de fons o l’ordenació del pagament, 

sense haver confirmat el pagament, el qual es realitzarà l’exercici següent 

com a operació de pressupostos tancats. 

 Si s’ha acabat un cicle de reposició, és a dir, havent comptabilitzat un 

ADO+P+R de reposició de fons. En aquest cas es pot traspassar amb 

normalitat la bestreta. 

En canvi, la bestreta no es podrà traspassar en els següents supòsits: 
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 Si s’ha donat d’alta per Manteniment la bestreta, sense haver-la constituït. 

 S’han registrat justificants però no s’ha realitzat el compte justificatiu (no s’ha 

pagat al creditor final). En aquest cas es traspassaria la bestreta però no els 

justificants registrats. 

 Si s’ha cancel·lat la bestreta. 

 

 

Traspàs de pagaments a justificar 

 

Aquest procés traspassarà a l’exercici següent els pagaments a justificar que hagin 

quedat oberts al tancament de l’exercici. 
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Premem Acceptar i traspassem els pagaments marcats. També es pot anular aquest 

traspàs sempre i quan en l’exercici següent no s’hagi fet res amb aquest pagament a 

justificar. 

 

Els pagaments a justificar es podem traspassar en les següents situacions: 

 

 Quan s’ha gravat simplement el pagament a justificar. 

 Quan s’han gravat alguns justificants en l’exercici d’origen (sense haver fet el 

compte justificatiu). Es podrà traspassar el pagament a justificar junt amb els 

justificants registrats. A l’exercici següent es podran registrar més justificants i 

comptabilitzar el compte justificatiu de tots plegats. El pagament al creditor 

final doncs es farà en l’exercici següent per tots ells. Si l’habilitat ha pagat 

justificants amb descompte d’IRPF, el que es pot fer és: 

o Un moviment intern de tresoreria pel possible ingrés que l’habilitat faci per 

aquest import a un ordinal operatiu de l’entitat. 

o Un cop fet el moviment intern registrarem el justificant amb descompte 

d’IRPF capturant el número de moviment intern quan ens ho demani. 

 Quan hi ha un reintegrament de pagament pressupostari en l’exercici inicial. 

No hi haurà cap problema en el traspàs. 

 Si s’ha fet el compte justificatiu llavors el procés de justificació ha acabat i no 

es traspassa. 
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gravarà en aquell exercici una operació en el pressupost corrent per l’import de 

l’anualitat corresponent. Per tant, el programa comprovarà en el cas de les despeses, 

que en l’exercici de destinació hi hagi crèdit disponible per a poder gravar l’operació de 

corrent (RC, A, AD). 

 

 

Traspàs de recursos d’altres ens 

 

Aquest menú es subdivideix per tipus d’operació: 

 

 

 

Aquest traspàs només es pot fer un cop per la qual cosa no es permeten anul·lacions 

de traspàs. 

 

 

Traspàs de préstecs 

 

Es traspassen des d’aquesta opció els préstecs i operacions de tresoreria vius a 31 de 

desembre. 

 

 

 



Sicalwin  Manual d’usuari 

224 
 

Els marquem i traspassem. Es poden traspassar tants cops com sigui necessari però 

és convenient fer-ho en el moment previ al tancament per actualitzar els històrics de 

l’exercici següent.  

 

 

Traspàs de subvencions rebudes 
 

Mitjançant aquesta opció traspassem tant les dades generals de les subvencions 

rebudes com els seus acumulats. Tenim una primera pantalla on podem filtrar les que 

vulguem traspassar. 

 

 

 

El sistema ens ensenya totes les subvencions rebudes, fins hi tot les que ja han 

imputat a resultats tot el seu import, per tant, abans de fer el traspàs, caldrà revisar les 

que ja estan completament imputades, ja què aquestes no s’han de traspassar. Farem 

la consulta des de l’opció Pressupost d’Ingressos/Gestió de subvencions rebudes. 

 

Marcarem les que realment s’hagin de traspassar i premerem el botó corresponent. 
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Traspàs d’embargaments 

 

Abans de fer el traspàs d’embargaments s’ha d’haver fet el tancament de l’exercici, és 

llavors quan es pot realitzar el traspàs. Això no impedeix que l’exercici següent, encara 

que no haguem tancat l’anterior, puguem registrar una operació de l’embargat, ja que 

el sistema es connecta a l’exercici anterior per comprovar si existeixen embargaments 

pendents. 

 

 

Traspàs d’operacions pendents d’aplicar al pressupost 

 

Des d’aquesta opció traspassarem les operacions de despesa pendents d’aplicar al 

pressupost ( codi 413) que haguem registrat i no estiguin lligades a cap ADO, és a dir, 

que no estiguin aplicades al pressupost. 

 

 

 

Tant la pantalla de filtre d’operacions com el funcionament del procés de traspàs és 

molt semblant al que ja hem vist amb el d’obligacions i ordres de pagament. 
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Per comptabilitzar correctament l’assentament en la comptabilitat financera, cal una 

contrapartida pel compte 413X: un compte del grup 6 (Compte de Resultats) o un 

d’immobilitzat: 

 

 

 

El sistema no permet pagar directament una operació pendent d’aplicar al pressupost, 

cal fer-ho mitjançant un pagament pendent d’aplicar (PPA). En primer lloc 

comptabilitzem la OPA i, posteriorment, el pagament pendent d’aplicar, quan indiquem 

la classificació econòmica (generalment la 40.001), en la finestra s’activa un nou camp 

anomenat Despeses pendent aplicar, on indicarem el número d’operació OPA (o el 

buscarem fent F5): 

 

 

 

Acceptem i continuem amb el pagament. Un cop lligades les dues operacions, en el 

moment d’aplicar la OPA al pressupost, automàticament el sistema haurà afegit un 

descompte al concepte de PPA a l’ADO, deixant el líquid a pagar a 0,00€. 

Comptabilitzarem la fase P i R per saldar tota la operativa. No es permeten pagaments 

parcials. 

 

En l’exercici següent podem aplicar l’OPA al pressupost mitjançant un ADO o O, des 

de Pressupost Despeses / Pressupost Corrent / Operacions d’execució de despeses. 

En el menú superior de la pantalla ens apareixerà l’opció. 
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Si no sabem el número d’operació OPA podem fer F5 i recuperar-la.  

 

En el moment d’aplicar la operació el sistema ens deixarà modificar l’aplicació 

pressupostària que vam informar en el moment de comptabilitzar la OPA. Si hem 

comptabilitzat una OPA multiaplicació, ens apareixerà una graella per confirmar o 

canviar les aplicacions pressupostàries. 
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Data tancament i bloqueig de període 
 

Mitjançant aquesta opció, el programa permet tancar la operativa comptable i de 

tresoreria en una data determinada. Si hem comptabilitzat totes les operacions de l’any 

i els ajustos i periodificacions de fi d’exercici però encara no estem en disposició de fer 

el tancament, amb aquesta opció podem dir-li al sistema que no permeti gravar cap 

altra operació: 

 

 

 


