SICALWIN
Manual d’usuari
Volum I

Unitat de Suport Comptable
Servei d’Assistència Econòmico-Financera

ÍNDEX
Adm
ministració del sistema ............... .............................................................................. 7
Inttroducció....................................... .............................................................................. 7
Pe
ermisos usu
uari-operació ............... .............................................................................. 7
Im
mportació de
e dades exte
ernes al sisstema...................................................................... 8
Gestió enlla
aç amb nòm
mina de pers
rsonal ..................................................................... 9
Incorporaciió ORGT ..................... ............................................................................ 12
Ap
plicacions de despeses
s excloses a usuaris .............................................................. 17
Sig
gnatures a documents ................. ............................................................................ 17
e capçaleres i signaturres ........................................................................ 17
Definició de
A
Associació de firmes a operacionss .......................................................................... 19
Mo
odificació d’’operacions
s ................. ............................................................................ 21
Ta
aules bàsiqu
ues .............................. ............................................................................ 22
Manteniment de Bancs
s, Sucursals
ls i BIC ................................................................. 22
Manteniment d’entitats
s ................ ............................................................................ 23
Classificaciions ............................. ............................................................................ 24
Ordinals de
e Tresoreria
a ................. ............................................................................ 26
Tipus de re
elacions com
mptables .... ............................................................................ 28
entre exerccicis (Despe
Relaciona aplicacions
a
eses i Ingressos) ............................... 29
Exxportació de
e dades i su
uports magn
nètics ................................................................... 31
Obligacionss Trimestralls de Subm
ministramentt d’Informac
ció .................................... 31
Obtenció de
e Suports Magnètics
M
.. ............................................................................ 32
Informació Estabilitat Pressupostà
P
ària i Sostenibilitat Fina
ancera ............................. 33
Mo
odificació de
e projecte a operacion s .......................................................................... 34
Mo
odificacionss d’aplicacio
ons i importss .......................................................................... 36
Mo
odificació de
e referèncie
es de despe
esa corrent..................
.
........................................ 37

1

Tercers ......................................................................................................................... 39
Introducció................................................................................................................. 39
Manteniment de tercers ............................................................................................ 39
Manteniment ordinals bancaris de tercers ................................................................ 44
Codi compte client CCC ........................................................................................ 44
Codi internacional de compte bancari ................................................................... 44
Consulta general de tercers ...................................................................................... 46
Canvi de NIF ............................................................................................................. 47
Llistats selectius diversos.......................................................................................... 49
Llistat de dades bancàries ..................................................................................... 49
Llistats de tercers .................................................................................................. 50
Registre d’embargaments i endossos. ...................................................................... 50
Registre d’embargaments ..................................................................................... 51
Ordenació i realització de pagaments. (de tercers embargats) ............................. 54
Registre d’endossos .............................................................................................. 57
Consulta de registre d’endossos. .......................................................................... 58
Consulta de registre d’embargaments................................................................... 59
Registre General de Factoring. ............................................................................. 60
Pressupost de despeses............................................................................................ 64
Introducció................................................................................................................. 64
Pressupost corrent .................................................................................................... 64
Operacions amb descomptes. ............................................................................... 72
Operacions amb IVA. ............................................................................................ 74
Fases del pressupost de despeses. ...................................................................... 75
Monitor d’aplicació definitiva de despeses ............................................................ 79
Pressupostos tancats ................................................................................................ 82
Rectificació del saldo inicial d’obligacions (codi 400). ........................................... 82
Prescripció d’obligacions (codi 415). ..................................................................... 83
Rectificació del saldo inicial de pagaments ordenats (codi 501). .......................... 83
2

Saldos inicials de pressupostos tancats (codis 398 i 399) .................................... 84
Exercicis futurs .......................................................................................................... 85
Operacions d’exercicis futurs. ............................................................................... 85
Definició dels límits de compromís ........................................................................ 87
Modificació dels límits de compromís .................................................................... 88
Consultes de despeses d’exercicis futurs. ............................................................ 88
Consultes al pressupost de despeses ...................................................................... 91
Característiques comunes a totes les consultes. .................................................. 91
Consulta d’operacions de despesa. ...................................................................... 94
Consultes d’operacions de despeses reduïda....................................................... 98
Consultes d’aplicacions de despesa. .................................................................... 98
Consultes de vinculacions jurídiques. ................................................................. 101
Consultes de situació de referències d’operacions de despeses. ....................... 104
Bestretes de caixa fixa ............................................................................................ 107
Manteniment de bestretes de caixa fixa .............................................................. 109
Constitució de la bestreta de caixa fixa ............................................................... 111
Pagament als creditors finals .............................................................................. 112
Reposició de fons a l’habilitat .............................................................................. 115
Cancel·lació de la bestreta de caixa fixa ............................................................. 116
Consulta de bestretes de caixa fixa..................................................................... 117
Pagaments que cal justificar ................................................................................... 120
Manteniment de pagaments a justificar ............................................................... 123
Realització del pagament a justificar ................................................................... 124
Justificació de la despesa.................................................................................... 126
Pròrrogues ........................................................................................................... 131
Justificants pagats per més import ...................................................................... 132
Consulta de pagaments a justificar ..................................................................... 133
Gestió de contractes ............................................................................................... 136
Gravació d’operacions amb dades de contractació............................................. 137

3

Modificació d’operacions ..................................................................................... 138

Registre de factures ................................................................................................. 139
Introducció............................................................................................................... 139
Registre d’entrada de factures ................................................................................ 139
Dades associades per defecte a tercers. ................................................................ 145
Registre d’abonaments de factures. ....................................................................... 147
Registre certificacions d’obra .................................................................................. 148
Monitor de comptabilització de justificants. ............................................................. 150
Procediment per comptabilitzar factures. ............................................................ 152
Comptabilització de despeses pendents d’aplicar al pressupost ........................ 168
Consultes de factures i justificants. ......................................................................... 169
Consulta general de justificants........................................................................... 169
Llista de tercers per situació de justificants. ........................................................ 174
Llista de factures registrades a una data............................................................. 175
Informe de justificants agrupats per situació. ...................................................... 176
Consulta de factures............................................................................................ 178
Situació de justificants............................................................................................. 179
Fases d’ús restringit. ............................................................................................... 181
Incorporació de factures telemàtiques. ................................................................... 183
Factures Incidències............................................................................................ 187
Monitor d’activitat EFACT ....................................................................................... 189
Codificació d’òrgans administratius – DIR3 ............................................................ 191
Informes Trimestrals Llei de Morositat .................................................................... 193
Informe de Tresoreria Tutela Financera de Catalunya ........................................... 197
Període Mitjà de pagament RD 635/2014 ............................................................... 199
Introducció ........................................................................................................... 199
Obtenció dels indicadors ..................................................................................... 200

4

Projectes i despeses amb finançament afectat ..................................................... 205
Introducció............................................................................................................... 205
Passos previs en projectes de despesa.................................................................. 205
Manteniment de Projectes i despeses amb finançament afectat ............................ 207
Consultes de projectes i/o despeses amb finançament afectat .............................. 214
Modificació de consignacions i previsions .............................................................. 223
Operacions en el pressupost .................................................................................. 227
Transferència de desviacions de finançament. ....................................................... 229
Modificació d’acumulats de pressupostos tancats .................................................. 231
Consulta d’acumulats de projectes ......................................................................... 233
Pressupost d’Ingressos ........................................................................................... 235
Introducció............................................................................................................... 235
Pressupost corrent. Operacions d’execució d’ingressos. ....................................... 236
Reconeixement i anul·lació de drets. .................................................................. 236
Anul·lacions i cancel·lacions de drets. ................................................................ 241
Anul·lacions de Drets per Ajornament i Fraccionament ...................................... 241
Cancel·lació de Drets per Cobrament en Espècie. ............................................. 244
Obligació reconeguda per devolució d’ingressos. ............................................... 244
Compromisos d’ingrés ......................................................................................... 245
Pressupostos tancats. ............................................................................................. 246
Rectificació i anul·lació de saldos........................................................................ 247
Càrrega d’Aplicacions de Pressupostos Tancats ................................................ 248
Exercicis futurs ........................................................................................................ 250
Compromisos d’ingressos d’exercicis futurs ....................................................... 250
Consulta de compromisos d’ingressos futurs ...................................................... 251
Consultes al pressupost d’ingressos....................................................................... 252
Consulta d’operacions d’ingrés. .......................................................................... 252
Consulta d’aplicacions d’ingressos exercici corrent. ........................................... 255
Consulta d’aplicacions d’ingressos exercici corrent per data .............................. 257
5

Consulta d’aplicacions d’ingressos exercicis tancats. ......................................... 257
Consulta d’aplicacions d’ingressos exercicis tancats per data. ........................... 258
Traspàs de recaptador. ........................................................................................... 259
Registre de factures emeses .................................................................................. 260
Registre i emissió de factures. ............................................................................ 260
Registre d’abonaments de factures emeses. .......................................................... 262
Comptabilització de factures emeses. ................................................................. 263
Consulta de factures emeses. ............................................................................. 267
Llistat de factures emeses a una data. ................................................................ 268
Codificació d’òrgans administratius – DIR3- Aliens ............................................. 269
Gestió de Subvencions rebudes ............................................................................. 270
Manteniment de Subvencions rebudes ............................................................... 270
Consulta de subvencions rebudes ...................................................................... 274
Reclassificació de subvencions rebudes ............................................................. 275

Edició novembre 2018

6

Sicalwin

Manual d’usuari

Administració del sistema

Introducció
El menú d’opcions d’Administració del Sistema, per al perfil d’usuari “Interventor” és el
que es mostra a continuació, i que seguidament passarem a explicar.

Permisos usuari-operació
Des d’aquesta opció podem autoritzar a un determinat usuari de l’aplicació Sicalwin a
realitzar les diferents operacions que el programa permet, de manera que l’usuari
només podrà realitzar aquelles operacions que li haguem autoritzat.
Les

operacions

es

troben

dividides

per

àrees:

despeses,

ingressos,

no

pressupostàries, i per cada pestanya s’agrupen per exercici corrent, tancat o futurs i
per signe positiu o negatiu. L’usuari “Interventor” podrà decidir si dóna accés a un
determinat grup d’operacions o si en dóna a totes. Per això, abans haurà d’escollir a
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l’usuari al qual vol
v donar ac
ccessos enttre els diferrents grups d’usuaris q ue es defineixen
antalla. Qua
an hagi esc
collit el grup
p, llavors a la part de sota
s
li
a la part esquerrra de la pa
eixeran elss usuaris definits
d
en aquell gru
up. Només cal selecccionar l’usu
uari i
apare
proce
edir a marccar els difere
ents permissos.

Qu
uan fem alguna modifficació en els permiso
os d’un usuari, haureem de grav
var les
mo
odificacions
s fent clic sobre
s
la iccona

de
d gravar registre, en cas contra
ari les

mo
odificacions
s no es grav
varan.

Impo
ortació de
e dades ex
xternes al sistema
ermet recup
perar i proc
cessar les ddades de fitxers
f
Des d’aquesta opció el prrograma pe
erats extern
nament a Sicalwin, ccom per exemple
e
el fitxer dells ingresso
os de
gene
l’Org
ganisme de Recaptació
ó i Gestió Trributària (ORGT).

A continuació, tractarem
t
el funcionam
ment de les dues opcio
ons del proggrama, en el
e cas
a comptabilització auto
omàtica delss ingressos
s gestionats
s per l’ORG
GT es tracta
arà de
de la
forma
a breu en aquest
a
man
nual ja que aquesta opció és objecte d’un m
manual esp
pecífic
on ess detalla el seu funcion
nament ope
eratiu.
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Gestió enllaç amb nòmina de personal
Des d’aquesta opció comptabilitzarem automàticament la nòmina de personal
mitjançant un fitxer generat per qualsevol programa de gestió de recursos humans que
segueixi l’estructura predefinida per Sicalwin. En tot cas, si volem utilitzar aquesta
opció, haurem de contactar amb el servei de suport comptable per tal de conèixer amb
detall l’estructura i disseny d’aquest fitxer.
A l’opció de la gestió automàtica de la nòmina de personal veiem els apartats
següents:

1- Introducció de grups

En aquesta pantalla definirem el grup d’apunts, tenint en compte que per a cada grup
d’apunts es generarà una obligació reconeguda, és a dir, el grup d’apunts pot ser
genèric (per exemple, nòmina), per grups (per exemple, administració general,
territori,...) o individual (per exemple, un grup d’apunts per a cada treballador/a).

9
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A més, podem associar un grup d’apunts a una operació RC, A o AD i per tant
comptabilitzar mitjançant el fitxer les fases restants fins la obligació (O).

2. Importació dades de nòmina
Aquesta pantalla està formada per dues pestanyes: “Selecció de dades de nòmina a
incorporar” i “Visualització/Edició fitxer liquidació”.
A la primera pestanya de “Selecció de dades de nòmina a incorporar” incorporarem el
fitxer generat pel programa de nòmines. Posarem el número de liquidació que volem
generar, el mes de la liquidació, buscarem el fitxer de nòmines que volem incorporar i
marcarem “Acceptar”.

En acceptar, el programa processarà el fitxer i si no presenta cap error ens obrirà la
segona pestanya “Visualització/Edició fitxer liquidació” on ens mostrarà tots els
registres del fitxer i podrem modificar, afegir o eliminar registres. En prémer
“Actualitzar”, el programa validarà els registres i ens generarà la liquidació de nòmines
corresponent amb la qual passarem al següent apartat de comptabilització.
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3. Comptabilització de liquidacions de nòmina
Aquesta opció també consta de dues pestanyes: “Selecció del número de liquidació a
comptabilitzar” i “Comptabilització de liquidacions de nòmines”.
A la primera pestanya de “Selecció del número de liquidació a comptabilitzar” posarem
el número de liquidació generada a l’apartat anterior que desitgem comptabilitzar. Les
dades es carregaran automàticament.

En prémer “Acceptar”, el programa ens passarà automàticament a la segona pestanya
de “Comptabilització de liquidacions de nòmines”.
11
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Si les dades són correctes, tan sols ens restarà prémer l’opció de “Comptabilitzar”. El
programa ens comptabilitzarà una obligació reconeguda amb els descomptes inclosos
(fase ADO o O).
4. Consulta nòmines
Ens permetrà realitzar consultes dels lots de nòmines pendents d’incorporar,
incorporats o comptabilitzats.

Incorporació ORGT
Des d’aquesta opció del programa comptabilitzarem de manera automàtica els
ingressos recaptats per l’ORGT. En tot cas, abans d’utilitzar aquest mòdul per primer
cop és recomanable contactar amb el servei de suport comptable per tal que analitzin
la situació de la nostra entitat i ens facilitin les instruccions precises per començar a
utilitzar el mòdul1.
La incorporació dels ingressos de l’ORGT està formada pels apartats següents:

1

Per conèixer amb profunditat el funcionament d’aquest mòdul és imprescindible consultar el
manual específic sobre la comptabilització d’ingressos de l’ORGT que trobareu a l’apartat de
manuals del nostre portal web.
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1. Incorporació ingressos ORGT
Aquesta pantalla està formada per vàries pestanyes, les dues primeres, “Dades
generals del lot” i “Visualització/Edició fitxer liquidació” són les de gestió del fitxer
mensual, mentre que les dues últimes, “Conceptes Tributaris” i “Enllaç de Referències”
són taules de manteniment del mòdul necessàries per a la correcta comptabilització
dels ingressos.
Abans d’explicar la incorporació del fitxer anem a explicar el contingut d’aquestes dues
últimes pestanyes.

La pestanya de “Conceptes Tributaris” conté per a cada exercici, els conceptes
tributaris amb els que treballa l’ORGT lligats a l’aplicació pressupostària corresponent
del pressupost municipal. A més, si correspon indicarem si les operacions d’aquell
concepte són amb IVA i quin tipus.

13

Sicalwin

Manual d’usuari

A l’”Enllaç de Referències” trobarem cadascun dels càrrecs (o pendents de cobrament)
amb els que treballa l’ORGT lligats a la corresponent operació d’ingressos de la
comptabilitat de l’entitat.

Anem ara a descriure breument el funcionament de la incorporació del fitxer
d’ingressos.
A la pestanya de “Dades generals del lot” incorporarem el fitxer generat pel programa
WTP que suporta la gestió dels ingressos de l’ORGT. Posarem el número de lot a
generar, per defecte el programa sempre ens proposarà el següent a l’últim generat, la
data de comptabilització del fitxer, que serà sempre l’últim dia del mes que volem
14
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comp
ptabilitzar, i especificarem la ruta
a on tenim guardat
g
el fitxer
f
a “Fitxxer de dade
es del
lot” e
en prémer la
a icona

.

En a
acceptar, el programa ens obrirà
à la segona
a pestanya
a “Visualitzaació/Edició fitxer
liquid
dació” on el
e program
ma ens mo
ostrarà tots els registtres del fitx
txer. En prrémer
“Actu
ualitzar”, el programa validarà
v
els registres de
el lot amb el
e qual passsarem al seg
güent
aparttat de comp
ptabilització
ó.

2. Co
omptabilitza
ació d’assen
ntaments O
ORGT
Aque
esta opció consta de dues pesta
anyes: “Selecció d’ope
eracions a comptabilittzar” i
“Com
mptabilització d’operacions”.
A la primera pe
estanya de “Selecció
“
d ’operacions
s a comptab
bilitzar” possarem el nú
úmero
ot generat a l’apartat an
nterior que vvolem comptabilitzar i marcarem ““Aplicar filtrre”.
de lo
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El programa ens passarà a la segona pestanya de “Comptabilització d’operacions”.

Tan sols ens restarà marcar les operacions que volem comptabilitzar i prémer l’opció
de “Comptabilitzar”.
El programa ens comptabilitzarà les operacions incloses en el fitxer de forma
automàtica (fases RD, I, RDI,...).
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Aplicacions de despeses excloses a usuaris
Des d’aquesta opció podem restringir a un usuari l’accés operatiu a determinades
aplicacions de despeses, tant del pressupost corrent com de pressupostos tancats.

Signatures a documents
Amb aquest mòdul es gestionen les capçaleres i peus de signatura que aniran en cada
document que s’imprimeixi.
El mòdul es composa de dues pestanyes:


Definició de capçaleres i signatures, on podrem crear, modificar o eliminar les
diferents capçaleres i peus de signatura.



Associació de signatures a documents, des d’on relacionarem les diferents
capçaleres i signatures que haguem creat a les operacions que el programa pot
realitzar.

Definició de capçaleres i signatures
En aquesta pestanya podrem crear, modificar i/o eliminar els diferents peus de
signatura i capçaleres que s’inseriran posteriorment en els documents de les
operacions, i en determinats documents com ara les relacions comptables2.

2

Les signatures de les relacions comptables es creen en aquest mòdul, però es relacionen en
el mòdul “Tipus de relacions comptables”.
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Anem a repassar els diferents camps que integren la creació d’una signatura:
Codi firma: És el número (de l’1 al 999) que identificarà la signatura. Si fem F5 veurem
les signatures ja creades, i podem recuperar-ne qualsevol per fer les modificacions
que calgui.
Descripció: Detallarem el nom o descripció que portarà la signatura i que junt amb el
codi identificaran a la signatura en sí.
Capçalera o peu de signatura: Indicarem si la signatura s’utilitzarà com a capçalera en
el document (utilitzarem la lletra C) o com a peu de signatura del document (lletra P).
En el cas que estem creant una capçalera només s’habilitarà el camp “Text per a la
capçalera o peu de firma” on introduirem el text estàndard que formarà la capçalera.
Document Word per a peu de firma: Si volem utilitzar un document Word com a peu de
signatura, haurem de sol·licitar la plantilla i emplenar-la amb el/s peu/s de signatura
desitjat/s, i en el cas que l’entitat treballi en xarxa, enviar-la a l’adreça de correu
electrònic de suport comptable suportasgel@diba.cat.
Un cop instal·lat/s, el/s podrem associar als diferents tipus de documents. El número
de caràcters actualment està limitat (espais en blanc inclosos) a 256.
Text per a la capçalera o peu de signatura: Tant per capçalera com per peu de
signatura, podem crear el text que desitgem. Per passar d’una línia a una altra s’ha
d’utilitzar “Ctrl+Intro”, i només s’ha d’utilitzar “Intro” per gravar el registre (també es pot
utilitzar la icona

de gravar registre). El número de caràcters que pot tenir aquest

text (espais en blanc inclosos) està limitat a 250.
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Associació de firmes a operacions
Un cop hem creat la signatura podem associar aquest text a un determinat document o
grup de documents.

Codi operació: Haurem d’indicar el codi d’operació al qual volem associar una
signatura determinada. Aquest camp presenta múltiples possibilitats, en funció del
grau de detall que vulguem arribar. El codi operació és un camp de 7 dígits, cadascun
dels quals té un significat, i que passem a detallar en el següent quadre:
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El codi té 7 dígits, distribuïts de la següent manera:
1
2-3
4-5-6
7
Tipus operació
Exercici
Codi operació
Signe
1 - Ingrés
00 - Exercici corrent
240 - ADO
0 - Positiu
2 - Despesa
01 - Exercici tancat
500 - P
1 - Negatiu
3 - No pressup.
0X - Exercici futur
600 - R
? - Comodí
? - Comodí
?? - Comodí
etc, etc...
??? - Comodí

El signe ? representa el comodí, i inclou totes les possibilitats d’un número del codi.
Per exemple, si posem els dígits 4 a 6 del codi operació 7?? representarà tant
l’operació 700 com 701 (drets reconeguts) com la 750, 755,... (cancel·lació, anul·lació
de drets,...).
Descripció: Definim una descripció a l’associació de la signatura amb les operacions.
Rètol capçalera / Rètol peu firma: Si fem F5 ens apareixeran les capçaleres / peus de
firma que haguem creat prèviament. Escollim la que volem associar al codi d’operació
definit.
Rètols condicionats: Podrem incloure totes aquelles condicions especials que, en cas
que es produeixin, la capçalera i/o el peu de firma seran aquelles que associarem a
aquella condició i no els camps rètol capçalera i rètol peu de signatura que seran els
predeterminats.
Per cada registre només es pot establir una condició, i aquests registres segueixen un
ordre de preferència de major a menor, de manera que la primera condició que es
compleixi s’imposarà sobre la resta, i en cas que no es compleixi cap s’imposarà les
predeterminades.
Les condicions sobre les que podem treballar són:


Líquid de l’operació: utilitzarem l’abreviatura LIQ



L’import de l’operació: utilitzarem IMP.

Podrem utilitzar com a signes condicionals els següents: > major que; < menor que; ><
diferent de; = igual que.
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S’ha de deixar un espai entre els condicionants (LIQ, IMP...), el signe (<, >, =...) i els
condicionats. Per exemple, IMP > 1000; LIQ = 0, etc...
En els camps rètol capçalera i rètol peu signatura posarem la signatura que haurà
d’aparèixer en cas que es compleixi la condició. Podem recuperar-la fent F5.

Modificació d’operacions
Des d’aquesta pantalla podrem realitzar modificacions de diferents camps d’una
operació ja gravada. En cap cas podrem modificar l’import ni l’ordinal de tresoreria si
aquest canvi implica una modificació en el compte del pla general de comptabilitat.
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Taules bàsiques
Dintre del submenú de taules bàsiques trobem algunes de les opcions del programa
fonamentals per a començar a treballar amb aquest, i que explicarem tot seguit:

Manteniment de Bancs, Sucursals i BIC
A la primera pestanya la pantalla es divideix en dos parts: en la part superior es
relacionen els bancs existents en el país en l’actualitat, tant d’origen nacional com
d’origen estranger, amb el seu codi corresponent. A més, s’inclou el codi 0000 que
s’assigna a la Caixa Corporació, que és la caixa d’efectiu que utilitza l’entitat, i el codi
9999 per a l’entitat fictícia de Formalització que serà la que utilitzem pels ordinals en
formalització que donem d’alta a l’opció d’Ordinals de tresoreria que explicarem més
endavant.
El programa permet afegir nous registres, modificar els existents o fins i tot esborrarlos.
La segona part de la pantalla ens presenta, pel banc que tinguem seleccionat a la part
de dalt, les sucursals que haguem donat d’alta i amb les quals treballa l’entitat. L’usuari
haurà de donar-les d’alta per crear, més endavant, els ordinals a l’opció d’Ordinals de
tresoreria.
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Classificacions
En aquesta opció del programa trobem l’ordenació del pressupost per àrees i
classificacions.
Veurem que a la part superior esquerra de la pantalla es troben definides tres àrees:
despeses, ingressos i no pressupostària. Si marquem una de les àrees, haurem de
marcar una de les tres classificacions: orgànica, programa i econòmica.
L’àrea de despesa està composta obligatòriament per dos criteris de classificació, el
programa i l’econòmic, i un tercer criteri no obligatori, l’orgànic. L’àrea d’ingressos està
composta obligatòriament per la classificació econòmica, en ésser l’orgànica també de
caràcter voluntari. Per últim, l’àrea no pressupostària només està integrada per la
classificació econòmica.

A la part inferior de la pantalla apareixerà una reixeta de dades de l’àrea i classificació
que haguem seleccionat a la part de dalt. El nivell de desglossament serà aquell que
prèviament haguem definit en l’elaboració del pressupost a l’opció d’Estructures del
pressupost definitiu (veure l’opció de Processos d’obertura del manual). Per exemple,
si hem definit a l’estructura del pressupost que treballarem a l’àrea de despeses amb
un nivell de desglossament en la classificació econòmica fins el concepte, el camp codi
de classificació apareixerà amb tres caselles.
Anem a repassar els diferents camps que presenta una classificació:
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Codi de classificació: És el número que indica el nivell de desglossament de les
classificacions orgànica, programa i econòmica del pressupost.
Descripció: La descripció de la classificació del pressupost que associarem al codi de
classificació.
Compte 1: És el compte del Pla General de Comptabilitat Pública (PGCP) que el codi
de classificació tindrà associat, de manera que en realitzar una operació
pressupostària aquesta tingui un reflex comptable amb el compte que haguem
relacionat. Si fem F5 ens sortiran els comptes relacionats amb el codi de classificació.
Compte 2: En el cas d’ingressos i despeses de caràcter econòmic el programa permet
tenir un altre compte associat al codi de classificació en fer F5. En el cas que tinguem
dos comptes diferents associats al mateix codi, el programa ens farà escollir entre els
dos comptes en el moment de fer l’operació sobre pressupost.
Retribució Mod.190: Aquest camp presenta tres opcions predefinides: Mai (N),
Opcional (O) i Sempre (S). Si indiquem “Sempre”, qualsevol operació que
comptabilitzem amb aquell concepte haurà de portar descompte d’IRPF.

Finançament afectat: S’haurà de marcar en el cas que el codi de classificació estigui
afectat per recursos de finançament. Si ho marquem, el programa permetrà després
que amb aquella classificació puguem treballar amb projectes.
Model 347: Es marcarà en el cas que el concepte pugui afectar al model 347.
Arrend.: Ho marcarem si es tracta d’un concepte d’arrendament.
Clau: La clau del model 347. És un camp predefinit del qual podem escollir entre les
opcions possibles en fer F5.
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Nivell de vinculació: Serà el nivell que, per defecte i de caràcter general, vincularà el
codi de classificació a altres amb el mateix nivell.

Ordinals de Tresoreria
En aquesta opció es donen d’alta els diferents comptes bancaris, caixes d’efectiu i
comptes de formalització amb els quals treballarà la nostra entitat .
Els ordinals es codifiquen mitjançant un número de tres xifres i pertanyen a grups
clarament diferenciats pel primer dígit:


Ordinals de caixa des del codi 000 fins al 099. Inclou les diferents caixes
d’efectiu amb que compta l’entitat (compte PGCP 570X).



Comptes restringits de recaptació des del codi 100 fins al 199 (compte PGCP
573X).



Comptes operatius i financers de bancs i institucions de crèdit des del codi
200 fins al 799 (compte PGCP 571X i 577X).



Comptes restringits de bestreta de caixa fixa o de pagaments a justificar
amb el codi 8XX (compte PGCP 574X i 575X).



Comptes de formalització des del codi 901 fins al 999. Comptes que es fan
servir en aquelles operacions que tenen com a saldo líquid zero o bé operacions
que es compensin posteriorment. En general, operacions en què no existeixi
moviment físic de tresoreria (compte PGCP 557X).
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Per donar d’alta un nou ordinal de tresoreria, situarem el cursor del ratolí en el camp
en blanc i indicarem:
Número d’ordinal: S’haurà d’indicar l’ordinal que es vulgui crear, d’acord amb la
codificació anteriorment descrita. Per exemple, si volem donar d’alta un nou compte
operatiu, donarem d’alta l’ordinal 205.
BIC: És el codi d’identificació bancària internacional Si premem F5 s’obrirà una finestra
amb els diferents codis BIC donats d’alta a la nostra base de dades.

Descripció BIC: S’emplenarà automàticament una vegada haguem escollit el codi BIC
anterior amb la descripció ampliada del codi bancari.
Descripció: És un camp lliure per a l’usuari, per defecte apareixerà la mateixa
descripció que tingui definit el codi BIC, malgrat tot és recomanable canviar-la.
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Compte bancari: Introduirem el número del compte corrent o d’estalvi que tingui
associat aquest ordinal.
Dígits de control: Introduirem els dos dígits de control. Si no els sabem, en fer F5 el
programa ens informarà del dígit de control del compte bancari introduït.
Compte PGCP: Indica el compte del Pla General de Comptabilitat Pública que estarà
associat a aquest ordinal de tresoreria. Depenent del tipus d’ordinal s’associarà a un
compte o un d’altre, si premem F5 el programa ens mostrarà els comptes compatibles.
Saldo inicial l’1 de gener: Només s’activarà si no s’ha fet l’assentament d’obertura i en
altre cas només s’activarà quan què no existeixi assentament de tancament de
l’exercici anterior o una altra situació anàloga.

Tipus de relacions comptables
Aquesta opció ens mostrarà els diferents tipus de relacions comptables, entenent per
relació comptable aquell conjunt d’operacions de la mateixa naturalesa que s’agrupen
en un mateix document (conservant la independència de cada operació).
La relació comptable està formada per: una lletra que indica el tipus de relació
comptable, l’any i un comptador numèric; per exemple, la relació F/2011/1 fa referència
a la relació de factures número 1 de l’exercici 2011.
Els tipus més comuns de relacions comptables són:


Relació de factures (F), on podrem incloure qualsevol factura registrada.



Relació d’ingressos (I), on podrem incloure qualsevol operació que pertanyi al
pressupost d’ingressos.



Relació d’obligacions i propostes (O), on podrem incloure qualsevol despesa
reconeguda, tant pressupostària com no pressupostària.



Relació de manaments de pagaments (P), on podrem incloure totes aquelles
operacions que siguin un manament de pagament, és a dir, tant ordenacions de
pagaments pressupostaris com no pressupostaris.
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Relació de transferències (T), on podrem incloure qualsevol ordenació de
pagament pressupostària i no pressupostària si volem fer el pagament mitjançant
transferència bancària.

A cadascun d’aquests tipus de relació podem associar-li un codi de capçalera o codi
de signatura associat que tinguem creat a l’opció de Signatures a documents, i que
podem consultar en fer F5.
D’altra banda, haurem d’indicar per a cadascuna dels tipus de relacions comptables
els usuaris del programa que han de tenir permís per a gestionar-les.

Relaciona aplicacions entre exercicis (Despeses i Ingressos)
Des d’aquesta opció podem relacionar aplicacions de despesa i aplicacions
d’ingressos que canvien de l’exercici actual a l’exercici següent i que han d’estar
relacionades. Per exemple, en el moment de comptabilitzar una operació pendent
d’aplicar al pressupost (codi 413, fase OPA) haurem d’indicar l’aplicació del pressupost
de despeses en què voldrem aplicar la despesa, però haurem d’utilitzar una de les
aplicacions del pressupost corrent. En el moment de traspassar aquesta operació a
l’exercici següent, l’aplicació de despeses en qüestió haurà d’estar creada a l’exercici
següent. Si en l’exercici següent volem aplicar aquesta operació a una altra
d’aplicació, llavors haurem d’indicar en aquesta pantalla la relació entre l’aplicació de
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l’exercici actual i la de l’exercici següent per tal que es produeixi automàticament el
canvi en el traspàs.
Aquesta opció també s’ha d’utilitzar previ al traspàs dels projectes d’inversió, quan a
l’exercici següent canvia l’aplicació econòmica dels ingressos que financen el projecte
(per exemple, quan a l’exercici següent comencem a utilitzar classificació orgànica als
ingressos).
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Exportació de dades i suports magnètics
Al menú d’exportació de dades i suports magnètics ens apareixen les següents
opcions que permeten obtenir diferents llistats i fitxers a declarar a altres
administracions.

Obligacions Trimestrals de Subministrament d’Informació
El programa permet extraure la informació relacionada amb les obligacions trimestrals
de subministrament d’informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
(MINHAP).

Indicarem la data en que volem extreure la informació. A continuació indicarem la ruta
on volem desar la informació. Seleccionarem els documents que volem obtenir i
clicarem el botó Acceptar si volem la informació en format Excel o Generar TrimLoc si
volem el fitxer XBRL.
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Obtenció de Suports Magnètics
El programa permet obtenir dades i elaborar fitxers dels diferents models de declaració
al Ministeri d’Hisenda. Per això, haurem de seleccionar el model disponible que ens
interessa obtenir i determinar el criteri de selecció, que en general es tractarà del
període temporal malgrat que també es pot seleccionar el tipus de tercer a excloure.

Per exemple, si volem obtenir el Model 190 seleccionarem el model a la part esquerra
de la pantalla de models disponibles i indicarem el criteri de selecció a la part dreta de
la pantalla que en aquest cas serà anual i a continuació acceptarem. El programa ens
demanarà els conceptes no pressupostaris que volem incloure en el càlcul.
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Marquem els conceptes que volem incloure en la declaració i acceptem. El programa
farà el càlcul i ens preguntarà si en volem fer una impressió prèvia dels resultats
generats:

S’imprimiran tres tipus de llistats: el llistat principal amb les operacions que es
declaren, a continuació un llistat d’operacions amb descompte d’IRPF que no es
declaren al model en no haver-se realitzat la fase de pagament i un llistat que informa
de les operacions de pressupostos tancats amb descompte d’IRPF que estan inclosos
en el llistat principal d’operacions a declarar.

A continuació, podrem generar i guardar el fitxer que enviarem al Ministeri.

Informació Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
El programa permet extraure la informació de determinats models referida a l’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera. Per obtenir la informació indicarem la ruta
clicant el botó

i el programa ens generarà uns llibres d’Excel amb la informació

sol·licitada clicant el botó Acceptar.
33

Sicalwin

Manual d’usuari

Modificació de projecte a operacions
El programa permet assignar el codi de projecte a operacions de l’exercici corrent ja
gravades que en el seu moment no li vam assignar, ja sigui per oblit o per manca
d’informació en aquell moment, i també canviar el codi de projecte d’aquelles
operacions que ja les teníem relacionades amb algun d’altre projecte.

El primer que haurem d’indicar sempre, tant si volem afegir el codi de projecte com
canviar-lo, és l’àrea a la que pertany l’operació en qüestió, és a dir, si és una operació
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de despeses o d’ingressos. Aquesta informació es troba a la part final de la pantalla,
marquem l’opció que pertoqui i la resta de la pantalla s’activarà.
 Si el que volem és introduir el codi de projecte a una operació que no en tenia,
deixarem la part de dalt de la pantalla en blanc “Projecte a modificar”, només validant
amb “Intro”.

A continuació introduirem, bé el número de la referència, bé el número de l’operació
que volem modificar (en fer F5, ens sortirà el camp d’ajuda per buscar les operacions).
Si l’operació té descendents, el programa ens proposarà d’introduir-li el codi de
projecte també a aquestes operacions. Per exemple, si tenim un dret reconegut (RD)
de la qual hi ha dos ingressos relacionats (I) el programa introduirà el codi de projecte
tant al dret reconegut com als dos ingressos relacionats.
Seguidament, haurem d’indicar el projecte que li volem assignar. Si fem F5, el
programa mostrarà els projectes que tenen donada d’alta aquella aplicació si es tracta
d’una despesa, o que tenen aquell agent i aplicació en el cas d’un ingrés.
Per últim, validem el canvi prement l’opció “Acceptar”.
 Si el que volem és canviar el codi de projecte a una operació que ja en tenia,
indicarem a “Projectes a modificar” el codi de projecte, l’operació del qual volem
modificar. Fent F5 tindrem un resum dels projectes donats d’alta.
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Aquest desdoblament generarà una nova referència associada a aquesta nova
aplicació de despesa.
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Àlies: Es tracta d’afegir-li un nom mnemotècnic per facilitar l’accés i no haver d’escriure
tot el nom del tercer en realitzar una operació (per exemple: dipu en el cas de la
Diputació).
Els camps: Província, Municipi, País, Adreça, Codi Postal, son camps a omplir
voluntàriament però si voleu fer comunicats dels diferents models d’Hisenda són
necessaris.
Els camps: Tel, Fax, E-Mail, són camps d’informació complementària, i en el cas del
correu electrònic serà imprescindible en aquells casos que desitgem enviar avisos per
correu electrònic.
El camp: Admet diferir IVA suportat en certificacions, permet realitzar operacions amb
IVA diferit en certificacions amb aquell tercer, (i en aquell cas l’IVA es deduirà en el
pagament i no en l’obligació).
Excluir Model 347: marcarem aquesta casella per aquells tercers que no volem
incloure al Model d’Hisenda 347: Declaració anual d’operacions amb tercers, com
passaria per exemple amb el creditor Varis (tercer tipus zero).
Excluir Model 190, 180: marcarem aquesta casella per aquells tercers que volem que
quedin exclosos, ja perquè no existeixen o perquè no s’hagin d’incloure, al Resum
anual de retencions d’IRPF per rendes del treball (mod. 190) i al Resum anual de
retencions d’IRPF per arrendaments (mod. 180).
El camp IVA amb recàrrec serveix per indicar que el tercer està acollit al règim
especial d’IVA de Recàrrec d’equivalència.
El camp Admet fer compensacions si marquem la casella, al registrar una factura o
comptabilitzar una despesa el programa comprovarà si tenim un dret reconegut amb el
mateix tercer i ens proposarà si volem compensar la despesa amb el dret reconegut,
afegint descomptes.
El camp Tercer embargat serveix per recordar que el tercer té l’ordre de embargament
i pregunta al fer una operació si es vol continuar, per portar el control de embargament
i ho comprova en el mòdul de embargaments.
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ballador En
ntitat i % Irrpf son cam
mps record
datori i la sseva utilitatt està
Els ccamps Treb
lligad
da a mòdulss d’aplicacio
ons externe
es.
amp Obserrvacions és
s un text lliiure alfanumèric de 50
5 caràcterss màxim, de
d tal
El ca
forma
a que cada
a cop que fem
f
una op
peració amb
b aquest tercer ens appareixerà aquest
text e
en forma de
e recordatorri.
El ca
amp Data Caducitat
C
de
el Certificatt 01C serve
eix per posa
ar la data een que cadu
uca el
certifficat de 01C
C de Contra
actistes i sub
bcontractisttes expedit per l’Agènccia Tributària.
amp Tercer del grup serveix pe
er indicar que
q
el terc
cer pertany al mateix grup
El ca
d’enttitats de l’en
ns que està comptabilittzant.
Al se
egüent aparrtat Altres dades,
d
trob
bem el camp Tipus terc
cer: Definireem quin tipus de
terce
er és (perso
ona física, ju
urídica, hab
bilitat, etc.). Serveix pe
er filtrar i ferr consultes.

Si el tercer és
s un habilita
at de caixa fixa, bestre
eta i pagaments a justiificar s’haurrà de
t
tipus 9 Habilitat..
deffinir com a tercer
ector instit, Forma de
e pag, Tip
pus relació, Activitat econòmica
a són
Els camps: Se
ament inform
matius i la seva
s
utilitat és per fer filtrar
f
en el moment
m
de fer una con
nsulta
mera
de te
ercers. Prem
ment la tecla
a F5 s’obrirà
rà el camp ajuda
a
i esco
ollirem l’opcció més adie
ent.
El ccamp Despeses Tra
ansferència:: És oblig
gatori omp
plir, si voolem pagarr via
transsferència. Prement
P
F5 s’obrirà la ffinestreta d’ajuda següent:

Esco
ollirem l’opcció en func
ció de qui es fa càrre
ec de les despeses
d
qque genere
en les
transsferències. El camp és
s obligatori ssi s’utilitza la relació de transferèències bancàries.
Actua
erències sense despes
ses, per aixxò, per defecte,
alment no existeixen les transfe
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marccarem el co
odi E que significa qu
ue les despeses les assumeix l ’entitat ban
ncària
corre
esponent.
Els ccamps Ordinals Banca
aris del terrcer (CCC) i ordinals Bancaris ddel tercer (IBAN)
s’exp
plicaran en el proper ap
partat.

Baix
xa d’un terc
cer
niment de tercers
t
sele
eccionarem
m el tercer que
q
volem donar de baixa,
b
Dins de Manten
us de document i el N
Número de documentt. Si no conneixem el te
ercer,
indiccant el Tipu
llavors premerem la tecla fu
unció F5 (aj
ajuda) i farem
m la recerca
a.
Un ccop localitza
at el tercer procedirem
m a la baixa
a ja sigui amb la teclaa de funció F7 o
prem
ment la icon
na

de la barra de l menú. El programa ens pregunntarà si el volem
v

eliminar i contesstarem SI.

Nom
més es pod
dran elimin
nar tercers que no ting
guin operac
cions compptabilitzades
s. Per
elim
minar terce
ers duplica
ats associa
ats a opera
acions, cal posar-se een contacte
e amb
Sup
port Compta
able.

Modificar un te
ercer
ual que pe
er fer una
a baixa, pe
erò quan recuperem les dades
s les
Proccedirem igu
avors grava
arem els can
nvis amb la tecla
modiificarem i lla
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Man
nteniment ordinals bancaris
b
d
de tercers
o
donarrem d’alta e
el ordinals bancaris
b
de tercers.
Des d’aquesta opció
omptes ban caris: la primera
La pantalla pressenta dues pestanyes per donar d’alta el co
C (codi comp
pte client) i la segona é
és l’IBAN (c
codi compte
e bancari intternacional).
CCC

Codii compte client CCC
aquesta pesstanya trobem els ord
dinals banca
aris amb el format anntic, abans de la
En a
convversió al nou
u format IBA
AN, motiu p
pel qual aqu
uesta pantalla està bloqquejada i només
serve
eix a efecte
es de consulta.

Codii internacio
onal de com
mpte banca
ari
aquesta pesstanya dona
arem d’alta
a el codi intternacional de comptee bancari IB
BAN i
En a
tamb
bé el BIC co
odi identificació banca ri del tercerr. Aquests codis
c
ens ppermetran fe
er les
transsferències en
e moneda Euros als te
ercers que estiguin a l’estranger.
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Anem
m a detallarr els diferents camps q ue integren
n la pantalla
a:
Es tracta d’’un numera
ador dels o
ordinals ass
sociats a aquell
a
terceer. Escriure
em el
N. E
núme
ero 1 si està
à en blanc, en cas con
ntrari serà el
e número su
uccessiu a ll’últim.
gits. Aquest codi ha d’e
estar donat dde alta a la taula
BIC És un codi alfanumèric de 11 díg
de bancs que trrobarem a Administracció del siste
ema / Taule
es bàsiquess / Manteniment
bancs, sucu
ursals i BIC / Cód. Ide ntificació bancari interrnacional (B
BIC). Si pre
emem
de b
el programa
a ens ensenyarà elss codis don
nats d’alta, i podrem escollir el que
F5 e
corre
espongui.
mp s’omplirrà sol quan indiquem el
e camp BIC.
País Aquest cam
D.C. és el Dígit de control. Al introduirr el núm. de
e compte, ell programa valida el dígit de
contrrol.
m. Compte Número
N
de Compte Ba
ancari Nacio
onal (BBAN
N) consta d’ un màxim de
d 30
Núm
caràccters. El ca
amp utilitza caràcters a
alfanumèrics
s del 0 al 9 i de la A a la Z (única
ament
majú
úscules) sense espais
s de separa
ació. Té una extensió
ó fixa segoons el país
s, pot
passsar que no ocupi
o
els 30
0 dígits disp
ponibles.
ag. – Sit. – D. Caduc
citat: Aquessts camps son
s
opcionals, en el ccas del tipu
us de
T. pa
paga
ament serà el que sortiirà per defe
ecte quan re
ealitzem operacions am
mb aquest tercer
t
i ordinal; la Situ
uació de l’orrdinal podrà
à tenir els següents
s
va
alors: D perr defecte i B per
uejat. Al cam
mp Data de
e caducitat podrem
p
intro
oduir una d ata a partir de la
un orrdinal bloqu
qual no ens permetrà utilitz
zar aquest o
ordinal.
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Con
nsulta general de terrcers
aquesta pan
ntalla podre
em consult ar les dade
es d’un o de
d diversoss tercers, ta
ambé
En a
pode
em fer diferrents selecc
cions segon
ns les nostrres necessitats, consuultar el moviment
econ
nòmic del te
ercer per le
es diferents àrees del pressupostt (despesess, ingressos
s i no
presssupostariess) i podem agrupar
a
perr exercici co
orrent, tanca
at i futur.

esultat es e
el següent:
Un ccop feta la selecció el re

em ampliar els camps
s que visua
alitzem prem
ment el botto dret del ratolí dins de la
Pode
reixe
eta i afegir camps
c
o treure segonss les nostres
s necessitatts.
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marquem la casella de
el tercer co
oncret podrrem accedirr a consulttar les següents
Si m
dade
es i així veu
urem el detall que méss ens intere
essi. El botó Històric eens mostrarrà les
modiificacions que hagi ting
gut el tercerr selecciona
at.

Amb el botó

de la barrra de men
nú podrem emetre
e
un certificat dee retencion
ns per

ells tercers introduïts
i
co
om a emple
eats de l’enttitat.
aque

Si prremem sobrre un tercerr concret s’o
obrirà la seg
güent panta
alla:

onen inform
mació del te
ercer respec
cte a cada àrea (despeses,
Totess aquestes opcions do
ingre
essos, futurss, no pressu
upostaris).

Canvi de NIF
aquest apartat es pod
dran canvia
ar els segü
üents camp
ps d’un terccer: el Tipu
us de
En a
Docu
ument, el Document i el
e Nom o Ra
aó social.
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direm la pan
ntalla en dues parts, la primera:
Divid

drem selecc
cionar o filtra
ar el tercer pels camps
s que surtenn en la pantalla i
En aquesta pod
ens evitaren
n haver-lo de
d buscar u n per un.
així e
Per ffer efectiva la recerca premerem
p
A
Aplicar filtre
e

Aparreixeran elss tercers res
sultat de la consulta orrdenats pel camp Nom
m o raó socia
al per
ordre
e alfabètic
A continuació po
odrem proc
cedir a realittzar els can
nvis que ens
s interessin..

Ens situarem dins del cam
mp Tipus i p
posarem el nou tipus (sempre poodem fer F5 per
obten
nir ajuda so
obre els tip
pus) i contin
c
que ens calgui. Cal
nuarem canviant els camps
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recordar que el tipus document condiciona el document que introduïm, com ja hem
explicat anteriorment.

Llistats selectius diversos
En aquest menú tenim dues opcions disponibles: Llistat de dades bancàries i Llistat de
Tercers

Llistat de dades bancàries
Disposem de tot un seguit de camps per poder fer la selecció prèvia que ens calgui:

Prement el botó Imprimir sortiran les dades seleccionades.
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Llisttats de terc
cers
ascuna de les opcions
s de llistat q
que presen
nta el programa presennta a l’usua
ari un
Cada
sego
on filtre on l’’usuari pot adaptar
a
el lllistat a les seves
s
neces
ssitats.

Registre d’em
mbargaments i endo
ossos.
Aque
esta opció ens permet registrar ttotes les da
ades d’un embargameent així com
m les
modiificacions que posterio
orment es re
ealitzin sobrre el seu ab
bast, possibbles suspen
nsions
del m
mateix i fina
alment la se
eva cancel· lació. Perm
met retenir el
e pagamennt material de
d les
oblig
gacions conttretes amb el tercer fin
ns que es ca
ancel·li l’em
mbargamentt.
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Registre d’embargaments
Ens trobarem una pantalla com la següent:

Anem a veure els camps que integren l’alta d’un embarg.
Clau de l’Embarg: es deixa en blanc per una operació nova o es posa el que existeix
per modificar–lo.
Tipus d’Embarg: és un camp obligatori, fent F5 escollirem el tipus d’embargament.
Actualment només hi ha donat d’alta el valor 01, embarg judicial. Si es necessita algun
altre s’ha d’entrar per Administració del Sistema / Taules bàsiques / Taules generals,
opció a la que només poden accedir els administradors del programa (si treballeu en
xarxa amb Diputació).
Entitat Embargant: Organisme que imposa l’embargament
Tercer Embargat: Tercer objecte de l’embargament.
Data emissió Embarg: Aquí posarem la data en que es decreta l’embargament.
Dat. i hora de recepció: Camps obligatoris, es posarà la data i hora, per defecte el
programa utilitzarà la data actual. Aquesta data es tindrà en compte a l’hora de
controlar els embargaments en els processos d’ordenació dels pagaments, etc.
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N. Reg. Gral.: Serà una numeració consecutiva.
Import de l’Embarg: Import que se li embarga al tercer en aquest embargament.
Motiu de l’embarg: Text explicatiu dels fets que provoquen l’embargament.
Cte. N.P. de retenció: Camp obligatori, ha de ser un concepte creditor (20XXX) i ha de
tenir control per operacions. Aquest concepte no pressupostari serà inclòs
automàticament com a descompte al detectar-se l’embargament als processos
d’ordenació de pagaments.
Estat de l’Embarg: al fer l’alta el valor per defecte es “A” (Actiu), no obstant els valors
possibles son:

Si modifiquem un registre d’embargament aquest camp podrà adoptar el següents
valors:
Passar d’A (actiu) a S (suspès)
Passar d’A (actiu) a C (Cancel·lat)
Passar de S (suspès) a A (actiu)
Passar de S (suspès) a C (Cancel·lat)
Si posem Notificat o premem el botó de la dreta

(l’estat passarà a

notificat), el programa bloquejarà l’embargament per que no es pugui modificar.
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No obstant això, tal i com diu el missatge, sempre es podrà tornar a canviar a estat
Actiu.
Retingut: Import inclòs com a descompte (al concepte d’embargament corresponent) a
les operacions embargades.
Pagat: Import pagat de les operacions embargades (no és l’import pagat a
l’embargant).
Pendent de pagament: Import retingut menys l’import pagat.
Saldo embarg: Import embargat menys import retingut.

L’opció

obrirà una pantalla de consulta que mostrarà les

línies d’operacions de Despesa, Ingressos i No pressupostàries i que es podran
marcar per controlar que estan senyalades a l’embargament. Quan es doni d’alta un
nou embargament, aquesta pantalla s’obrirà automàticament de forma obligatòria
després d’introduir les dades de l’embargament, ja sigui prement Assenyalar
operacions o be Acceptar. Si és una modificació només s’obrirà prement Assenyalar
operacions.
En aquesta pantalla podrem incloure el següents registres depenent del cas.

I seleccionarem les operacions, que hauran de tenir data anterior a la del registre
d’embarg.
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El prrograma ens demanarà
à que confirrmem si les
s dades son
n correctes i en aquest cas,
ens ffacilitarà el número de registre d’e
embargame
ent:

Orde
enació i rea
alització de
e pagamen
nts. (de terc
cers embarrgats)
produeixen diferents situacions especials quan estem
m operant amb un tercer
t
Es p
emba
argat.
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Al fer l’ordenació de pagam
ment per lotss d’un deute
e amb un te
ercer embarrgat el prog
grama
DEIXARÀ endossar
e
l’operació i en
ns donarà el
e següent missatge:
m
NO D

de pagame
Tampoc podrem
m fer una ordenació d
ents per lotts ja que ddóna el seg
güent
missatge:

Al registrar l’ord
dre de pagament d’un ttercer emba
argat, el pro
ograma ens proposarà::

I enss afegirà la
a línia del descompte
e al concep
pte no pres
ssupostari dde retenció
ó que
hagu
uem indicat al registrar l’embargam
ment
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e que un te
ercer pot te
enir més d’u
una ordre dd’embargam
ment i
El prrograma té en compte
contrrola el saldo
o de l’emba
argament evvitant duplic
citats de pag
gament.
e
, el program
ma genera:
Un ccop pagada l’operació embargada
-

és no pressu
upostari al cconcepte d’’embargament 20xxx, i alhora
Un ingré

-

una prop
posta de manament de
e pagamen
nt (PMP) a nom
n
de l’enntitat embarrgant.
Per tantt, en el mo
oment de fe
er el pagam
ment efectiu a l’entitaat embargant de
l’import retingut al tercer, ccomptabilitzarem l’ordenació dell pagamen
nt (P)
c
Opera
ació anterio
or, i, posteriorment el ppagament efectiu
indicant el PMP al camp
(R)

ot moment podem con
nsultar la sittuació de l’embargame
ent des de l’opció de menú
En to
de R
Registre d’em
mbargamen
nts
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dossos
Regiistre d’end
En endossar un
na operació,, fem que la
a realització
ó del pagam
ment materiaal vagi a l’ordinal
banccari del terccer seleccio
onat com a endossata
ari en comptes de l’oordinal del tercer
t
princcipal de l’operació.
El m
mòdul del re
egistre d’en
ndossos pe
er defecte endossa a la fase O
O, però hi ha la
posssibilitat de co
onfigurar l’e
endós a la ffase Facture
es, fase D o fase P. Sii es requere
eix un
canvvi en la fase
e aquest s’ha de fer pe r Opcions d’instal·lació
d
ó a les que només hi poden
p
acce
edir els adm
ministradors (per aquelle
es entitats que
q treballe
en en xarxa amb Diputa
ació).
Sego
ons la opció
ó que estigu
ui marcada,, a les fases
s anteriors el camp enndossatari estarà
e
bloqu
uejat.
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Aquí entraren els endossos i també les modificacions si es dona el cas.
Endós (any/número): Aquest camp es deixarà en blanc si és una alta, si volem
modificar les dades cal entrar el número d’endós.
Data de l’acord de cessió: indicarem la data en que s’ha acordat la cessió del l’endós.
N. de Registre de Factura: en aquest camp posarem el número de factura si el sabem
o prement F5 seleccionarem una factura pendent de comptabilitzar.
N. de Proposta de MP: Aquí indicarem el número d’operació de l’ADO si el sabem o
prement F5 el buscarem.
Endossatari: aquí posarem el tercer a qui li hem endossat així com el compte bancari
al que li pagarem.
N. del Registre General: el número de registre de l’endós.
Data registre de l’acord: la data en que s’ha registrat

Consulta de registre d’endossos.
A la consulta de registre d’endossos ens trobem amb la següent pantalla en la qual
podem filtrar els camps segons les nostres necessitats.
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Cons
sulta de re
egistre d’em
mbargamen
nts.
A la consulta de
e registre d’embargam
ments ens trrobem amb la següentt pantalla, ta
ambé
amb un filtre per adaptar la
a consulta a les nostres
s necessitatts.

La p
pantalla actu
ua de filtre mostrant ttotes les da
ades dels embargs
e
reegistrats, po
odent
afegiir o treure camps
c
a la presentació
p
ó en pantalla
a prement el
e botó dret del ratolí:
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Regiistre Generral de Facttoring.
m endossar no és nom
més una fac
ctura o operració compttable, sinó tot el
Si el que volem
erminat imp
port (un terc
cer ha signnat un acord de
que arribi d’un tercer fins a un dete
s les facturres a una determinada entitat bbancària), llavors
cessió per endossar totes
em registrarr un factorin
ng.
pode

deixarà en blanc
b
si és una alta, si volem mod
dificar
Clau del Factoriing : Aquest camp es d
les d
dades cal entrar el núm
mero del facctoring o si no el cone
eixem, el ceercarem pre
ement
F5.
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Tipus de Factoring: El tipus de factoring és optatiu i a definir per l’entitat, quan es
vulgui usar aquest camp s’ha de consultar amb la Unitat del Suport Comptable.
Àrea Gestora : Tot i que no és obligatori, en aquest camp podem indicar l’àrea gestora.
La seva utilitat serà per filtrar operacions.
Mediador : En aquest camp es posa el NIF del banc o tercer al que se li endossaran
totes les operacions de crèdit del proveïdor.
Proveïdor : És el tercer a nom de qui van les factures o operacions que s’endossaran.
Data emissió, data i hora recepció, número registre general: Dades informatives del
factoring.
Import del Factoring : és l’import màxim fins el que s’han d’endossar les factures o
operacions que arribin del tercer “proveïdor” i que s’endossaran al tercer “mediador”.
Ordinal Mediador : En aquest camp ha de constar l’ordinal bancari del mediador.
Motiu del Factoring : En aquest camp podem explicar tot el que sigui rellevant d’aquest
factoring.
Estat del Factoring, reconegut, ordenat, pagat, pendent i saldo : El factoring pot tenir 4
estats; Actiu, Cancel·lat, Notificat o Suspès.

Abast, des de data, fins a data, tipus de pagament i observacions: En aquest bloc
sobre l’abast del factoring es farà constar la data d’inici, la data de finalització, els tipus
d’obligacions a incloure en el factoring (obligacions de despesa, proposta de
manament de pagament d’operacions no pressupostàries o devolucions d’ingrés), i
finalment, el camp d’altres observacions per posar-hi altre informació rellevant.
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n tinguem to
otes les dad
des entrade
es, gravem i tornem a entrar
e
filtrannt pel núme
ero de
Quan
facto
oring que ens hagi cre
eat el progrrama, clicant el botó

se’ns

mosttrarà una pa
antalla amb
b operacion s de despe
eses, d’ingré
és i no presssupostàries
s que
podre
em marcar per indicar quines vole
em incloure
e en el facto
oring.

Amb el botó

es pot gene
erar un info
orme a l’Òrg
gan embarggant indicant les

opera
acions que s’inclouen en el factorring, i aque
est queda bloquejat pe r impedir que es
Aquest bloqueig
pugu
ui modificar, encara qu
ue sempre es pot reto
ornar a l’esttat d’Actiu. A
es prrodueix al canviar
c
l’estat a Notifica
at.

el cas que el
e factoring sigui
s
de 2.0
000 euros i reconeixem
m una obligaació recone
eguda
En e
d’aqu
uell tercer de
d 120 euro
os, llavors e
a omplirà automàticam
a
ment el cam
mp de
el programa
l’end
dossatari (m
mediador) i el
e seu comp
pte bancari.
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m en el cas dels embargaments, p
podem con
nsultar la sittuació del ffactoring de
es del
Com
Regiistre Genera
al de Factorring, preme
ent F5 al cam
mp Clau de
el Factoring i seleccionant el
que e
ens interesssi:
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Pressupost de despeses

Introducció
En aquest apartat exposem les diferents operacions comptables d’execució del
pressupost de despeses, tant de l’exercici corrent com dels exercicis tancats i futurs.
També expliquem les diferents consultes de despeses que podem realitzar.

Pressupost corrent
Al pressupost corrent comptabilitzem totes les fases del pressupost de despeses que
meriten dins de l’exercici comptable en curs. També podem aplicar aquelles despeses
que vam comptabilitzar com a OPA (operació pendent d’aplicar) als exercicis anteriors.
Des

del menú

principal,

a través

de

Pressupost de

despeses/Pressupost

corrent/Operacions d’execució de despeses comptabilitzarem les fases del pressupost
de despeses de l’exercici corrent que no afecten a la tresoreria.
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La descripció dels camps a omplir són:

Operació: Prement Ajuda (F5) podem escollir el tipus d’operació d’execució de
despeses que volem comptabilitzar. Per exemple un ADO sobre crèdit disponible es
correspon amb el codi 240.

Després d’omplir aquest camp, emplenarem, com a mínim, els què són obligatoris per
a cada operació en concret. Aquests camps obligatoris fins a la fase D són:
Signe de l’operació: serà positiu per comptabilitzar les operacions normalment i
negatiu per anular operacions ja comptabilitzades.
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Data comptable: serà la data en què es vol comptabilitzar l’operació (normalment serà
la data de l’acord corresponent).
Operació anterior: farem servir aquest camp quan comptabilitzem una operació que
requereix una fase anterior (una D que requereix una A , una O que requereix una D o
una AD) o bé quan barrem una operació (comptabilitzem amb signe negatiu).
En aquest camp introduirem el número d’operació de 12 dígits ja gravada que volem
lligar a l’operació que comptabilitzarem.
Si el signe de l’operació que estem comptabilitzant és:
 Positiu: introduirem el número d’operació de la fase anterior.
 Negatiu: introduirem el número d’operació positiva que volem anul·lar total
o parcialment.
Per exemple, si volem lligar una O a una AD. Comptabilitzarem una fase O (codi 400) i
al camp Operació anterior introduirem el núm. d’operació de 12 dígits de l’operació AD,
prèviament comptabilitzada.
En cas que no disposem del número d’operació anterior, el podem buscar amb el filtre
que es desplega prement F5 al mateix camp.
A l’exemple, el filtre ens mostrarà les operacions D o AD, donat que són les fases
anteriors a la què es vol comptabilitzar (O).
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en resulti de fer la diferència. No es pot fer en el cas que l’import que resulti sigui zero,
ja que el programa comptable no pot fer un ADO amb import zero.

Expedient i data d’expedient: són camps optatius. Emplenarem el camp expedient
emprant una codificació pròpia o bé escollint una de les opcions disponibles al prémer
F5. Aquestes opcions fan referència a l’autoritat que aprova la despesa (decret
d’alcaldia, Ple, etc.).
La data d’expedient es podrà introduir sempre que s’hagi emplenat el camp expedient.
Projecte: sempre que es faci servir el mòdul de projectes, aquest camp s’omplirà quan
l’operació afecti a una aplicació inclosa en algun projecte de despesa. El codi del
projecte al què es vol aplicar l’operació es pot seleccionar prement F5 dos cops quan
el cursor està al camp
Tot seguit, es desplegarà l’ajuda amb els projectes creats, a on es podrà escollir el
projecte adient prement dues vegades sobre la línia que es seleccioni en color blau.
Aplicació pressupostària: en aquest camp s’introduirà l’aplicació pressupostària a la
què es vol aplicar la despesa. Prement F5 dos cops sobre el primer dígit de l’aplicació,
es desplegarà l’ajuda per poder escollir-la.
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Podem comptabilitzar operacions multiaplicació quan assignem una despesa a més
d’una aplicació pressupostària simultàniament.

Per introduir les diferents aplicacions, caldrà prémer la icona

de la barra d’eines,

que s’activarà quan el nostre cursor estigui al primer camp de l’aplicació
pressupostària o del projecte.
Es desplegarà la següent finestra, en la què haurem d’introduir les diferents
aplicacions, si s’escau, el codi del projecte al què està associada cada aplicació, el
número de l’operació que pertany a la fase anterior a la què estem comptabilitzant i,
obligatòriament, els imports que s’imputen a cadascuna. El compte del PGCP
s’omplirà per defecte.
Qualsevol d’aquests camps es pot omplir fent servir l’ajuda, prement F5.

Les despeses que comptabilitzem en multiaplicació han de tenir un únic tercer i forma
de pagament (no és possible introduir un tercer diferent per a cada aplicació
pressupostària que s’introdueix a l’operació).
Referència: és un número de 10 dígits que Sicalwin assigna a tota la cadena
d’operacions de la mateixa despesa. Per exemple, si comptabilitzem un RC, una A i
una D sobre un mateix crèdit disponible, obtindrem 3 números d’operació diferents (un
per cada fase), però aquestes 3 operacions tindran el mateix número de referència.
Aquest camp és obligatori quan comptabilitzem una RC negativa i una A, AD ó un
ADO sobre crèdit retingut i no s’hagi introduït l’operació anterior.
Compte PGCP: indica el compte del Pla General de Comptabilitat Pública que tenim
associat a l’aplicació pressupostària de l’operació. Normalment aquest camp s’omple
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per defecte, sempre que la classificació pressupostària estigui ben associada als
comptes del PGCP a Administració del Sistema/Taules bàsiques/Classificacions.
Contracte: en aquest camp introduirem el tipus de contracte, en el cas que l’entitat
tingui configurada la gestió de contractes (veure apartat de Gestió de contractes).
Import: caldrà introduir l’import que volem comptabilitzar. Un cop introduïda l’aplicació i
el projecte, el programa efectua un control de crèdit disponible a nivell de vinculació
jurídica i a nivell d’aplicació.

Si desitgem comptabilitzar una operació per un import superior al crèdit disponible a
nivell d’aplicació, el programa ens preguntarà si volem consumir saldo de la bossa de
vinculació jurídica.

En cas que volem comptabilitzar una operació per un import superior al crèdit
disponible a la bossa de vinculació jurídica, el programa no ens deixarà gravar
l’operació, tot mostrant el següent missatge d’error a la barra d’estat:

Grup d’apunts: és un camp optatiu que només ompliran aquelles entitats que tinguin
donats d’alta grups d’apunts amb els què classificar les diferents operacions de
despesa. Es pot utilitzar per diferenciar la despesa per centre de cost.
Tercer: Aquest camp serà obligatori a partir de la fase O. Com a tercer introduirem el
NIF o CIF del creditor de l’entitat, o bé, el buscarem prement F5 , tot utilitzant la
finestra de filtre de tercers que es desplega:
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Endossatari: s’emplenarà de la mateixa manera que el camp de tercer en cas que es
produeixi un endós a l’operació. Les dades a introduir seran les del beneficiari de
l’endós.
Ordinal pagador, Forma de pagament, Ordinal del Tercer i Tipus de pagament: són
camps optatius a les operacions d’execució del pressupost i obligatoris quan es
comptabilitzen altres fases relacionades amb la tresoreria, motiu pel qual aquests
camps s’expliquen a l’apartat de Tresoreria d’aquest manual.
Text: en aquest camp podem escriure una descripció de l’operació que es
comptabilitza amb un màxim de 120 caràcters.
Prement F3 es desplega una finestra de text en la què es poden incloure totes les
observacions que es considerin pertinents sense límit de caràcters. Al camp Document
associat es pot indicar si la despesa està associada a algun document (xec,...).
Un cop ja hem entrat totes les dades de l’operació, podrem consultar l’assentament
comptable que genera l’operació, gravar directament l’operació o cancel·lar-la.

Un cop gravem l’operació veurem que està associada a un núm. d’operació, un núm.
de referència i un núm. d’assentament. En aquest mateix moment podrem imprimir el
document associat a l’operació.
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El núm. d’operació té 12 dígits i el de referència en té 10. Cadascun dels dígits ens
proporciona informació sobre l’operació que comptabilitzem:
El primer dígit indica l’àrea a la què pertany l’operació:
Àrea

Tipus d’operació

1

Ingressos pressupostaris

2

Despeses pressupostàries

3

Conceptes no pressupostaris

Els 4 dígits següents indiquen l’any que es va generar l’operació.
El sisè dígit indica a quin exercici correspon l’operació:
Exercici
0

Corrent

1

Tancat

La resta de dígits fins arribar als 12 o als 10 són un simple comptador numèric.
Així doncs, per exemple, si obtenim l’operació núm. 220111000156 sabem que és
l’operació número 156 de despeses, gravada al 2011 que fa referència a exercicis
tancats.

Operacions amb descomptes.
Quan una despesa pressupostària presenti una base imposable i una base liquidable
diferents perquè a la base imposable se li aplica una retenció o es compensa part del
pagament, comptabilitzarem una operació amb descompte.
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Prement la icona

de la barra d’eines, que s’activarà després d’introduir l’import a

l’operació de despesa, es desplegarà la finestra en la què entrarem el descompte:

Operació comptable que
Tipus de descompte

genera el dte. quan
comptabilitzem la R

Àrea 1: sobre el pressupost d’ingressos

Cobrament pressupostari

Àrea 2: sobre el pressupost de despeses

Reintegrament de pagament

Àrea 3: sobre un concepte no pressupostari

Cobrament no pressupostari

L’aplicació o concepte no pressupostari (CNP) que es descompten es poden introduir
fent ús de l’ajuda (F5).
Quan efectuem un descompte i omplim el camp Núm. d’operació provoquem que
l’operació que generarà el descompte sigui la que finalitza la cadena (per ex. la I d’un
RD). Si no omplim aquest camp, es generarà la cadena complerta d’operacions.

Tipus de descompte
El
Àrea 1: ingressos

Operació anterior a

Efecte si no incloem

introduir

operació anterior

dret

reconegut

de Es comptabilitzarà un RDI

corrent o tancats associat de l’aplicació en qüestió
al

cobrament

que

es

generarà.
R de la despesa que es vol No és possible.
reintegrar
Àrea 2: despeses

És obligatori posar una
operació R, per indicar de
quin

pagament

fem

el

reintegrament.
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L’operació no pressupostària associada al reconeixement de l’IVA es gravarà quan es
comptabilitzi la fase O de despeses. El moviment comptable carrega el compte 472.
IVA Suportat i abona el compte 410. Creditors per IVA.

Fases del pressupost de despeses.
Les fases del pressupost de despeses que podem comptabilitzar són:

Retenció de crèdits (fase RC): reflecteix comptablement l’acte que certifica l’existència
de crèdit suficient. La finalitat de l’RC pot ser:
 Retenir crèdit temporalment fins que s’autoritzi la despesa. La certificació de
crèdit s’efectua a nivell de vinculació jurídica. (codi 100. Retenció pendent
d’utilitzar).
 Retenir crèdit fins que s’efectuï amb posterioritat una transferència de crèdit.
La certificació de crèdit s’efectua a nivell d’aplicació. (codi 101. Retenció per a
transferències i baixes).
 Retenir crèdit per a declarar-lo no disponible, de manera que no es pugui
gastar (codi 103. Retenció de crèdit per a no disponibilitat). Que un crèdit sigui
no disponible no implica que quedi anul·lat, però sobre ell no es podrà
autoritzar despesa, ni acordar transferències, baixes o incorporacions de
crèdits.
75

Sicalwin

Manual d’usuari

Per poder gravar una operació amb codi 103, prèviament gravarem una
operació codi 102. Acord de retenció de crèdit per no disponibilitat, ja que
primer s’ha de gravar l’acord de les operacions de retenció de crèdit per no
disponibilitat.
Autorització de la despesa (fase A): aquesta fase comptabilitza l’acte administratiu
mitjançant el què s’acorda la realització d’una despesa per una quantitat certa o
aproximada, sempre que existeixi crèdit pressupostari, malgrat encara no es coneix qui
és el tercer. Per exemple, quan s’executa una despesa que deriva d’un contracte
administratiu, cal comptabilitzar l’A en el moment de la licitació.
En aquesta fase NO són obligatoris els camps PGCP, Tercer, Ordinal i Tipus i Forma
de Pagament.
Es pot autoritzar despesa sobre:
 Crèdit disponible (codi 200. A sobre disponible).
 Crèdit retingut (codi 210. A sobre retingut). En aquest cas caldrà lligar l’A a una
operació RC anterior a través del camp Operació anterior o Referència. Per
lligar l’operació podem introduir manualment el núm. d’operació o de referència
als camps corresponents o buscar l’operació anterior a través de la pantalla de
filtre que s’obre quan premem F5 sobre el camp en qüestió.
Quan comptabilitzem una A d’un import inferior a l’RC prèvia, podrem escollir com
volem que quedi el saldo no autoritzat de l’RC:
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Si decidim reposar el saldo al disponible de l’aplicació, es comptabilitzarà
automàticament un RC/ pel saldo no autoritzat. Quan reposem el saldo i l’operació
pertany a un projecte de despesa, el programa ens preguntarà si volem reduir la
despesa prevista al projecte per l’import de l’RC/ que s’ha comptabilitzat
automàticament. En cas que volguem reduir la despesa prevista al projecte haurem
d’indicar-ho amb una “S”. Si deixem la “N”, l’operació no afectarà al projecte.

Compromís o disposició de la despesa (fase D, codi 300): aquesta fase comptabilitza
l’acte administratiu mitjançant el què s’acorda que l’Administració té un compromís de
despesa davant un tercer per una quantia exacta, que serà igual o inferior a la
despesa prèviament autoritzada. En aquesta fase l’Administració no ha rebut encara la
contraprestació de la despesa.
Per exemple, quan es tracti d’una despesa derivada d’un contracte administratiu, la D
es comptabilitzaria en el moment de l’adjudicació.
El camp Operació anterior és obligatori i s’haurà d’omplir amb el núm. d’operació de
l’A comptabilitzada prèviament. Si premem F5 en aquest camp es desplega una
finestra que permet seleccionar l’operació A anterior fent filtres. En aquesta finestreta
es podrà seleccionar més d’una operació, de manera que estarem comptabilitzant una
D que penja de diferents A’s.
El camp Import és modificable i el tercer es pot introduir, malgrat no és un camp
obligatori.
Quan comptabilitzem una D per un import inferior a l’A, tenim diferents opcions:
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 Reposar el saldo disponible a l’aplicació: es generarà automàticament una A/ i
un RC/ per un import igual al saldo restant que no es compromet. Si l’operació
està relacionada amb algun projecte, el programa ens preguntarà si volem
reduir la despesa que resta assignada al projecte per l’import que no s’està
comprometent amb l’operació.
 Deixar el saldo en fase de crèdit retingut: generarà una A/ automàticament per
un import de la despesa autoritzada i no compromesa.
 Deixar el saldo en fase de despesa autoritzada: no es generarà cap operació
negativa automàtica.
Reconeixement i liquidació de l’obligació (fase O, codi 400): aquesta fase comptabilitza
l’acte administratiu mitjançant el qual l’Administració reconeix que té una obligació de
pagament o un crèdit exigible, davant un tercer conegut, per un import cert, donat que
ja ha rebut la contraprestació de la despesa i, per tant, el document justificatiu de
l’obligació – factura o certificació -.
L’import d’aquesta fase serà igual o inferior al de la fase D prèvia. Al camp Operació
anterior introduirem el núm. de D corresponent, podent seleccionar-lo amb la finestra
de filtre que es desplega quan premem F5 al camp.
L’operació O admet com a operació anterior operacions D i AD.
Els camps de Tercer i PGCP són obligatoris en aquesta fase.
Val a dir, que algunes fases d’execució del pressupost de despeses es poden
comptabilitzar conjuntament quan es compleixin els requisits de cada fase. Així doncs,
podrem comptabilitzar:
AD: quan s’autoritzi i es comprometi conjuntament el crèdit, ja sigui disponible (codi
220) o retingut (codi 230). En aquest últim cas haurem d’introduir al camp Operació
anterior” el núm. de RC previ a l’AD o bé buscar-lo a través de la pantalla de filtre que
es desplega prement F5 al camp.
En cas que l’AD sobre crèdit retingut sigui d’un import inferior a l’RC prèvia, el
programa ens permetrà:
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 Reposar el saldo disponible de l’aplicació: es generarà automàticament un RC/
per l’import de l’RC que no està autoritzat i compromès. Si l’AD pertany a un
projecte, el programa ens preguntarà si volem reduir la despesa assignada al
projecte per l’import no autoritzat ni compromès a l’operació.
 Deixar el saldo en fase de crèdit retingut: no es generarà cap operació
automàtica.
ADO: quan s’autoritzi, es comprometi i es reconegui la despesa sobre un crèdit
disponible (codi 240) o retingut (codi 250)
En ambdós casos l’operació podrà ser multiaplicació, podrà incloure descomptes i/o
IVA.
Els camps obligatoris són el Tercer i el compte del PGCP. Opcionalment podem
introduir l’ Ordinal, la Forma i el Tipus de pagament.
Si l’ADO és sobre retingut, caldrà emplenar el camp Operació anterior amb l’RC
prèvia. Quan l’ADO sigui d’un import inferior a l’RC també podrem reposar el saldo
disponible de l’aplicació (es comptabilitzarà un RC/ per la diferència) o deixar el saldo
en fase de crèdit retingut.

Monitor d’aplicació definitiva de despeses

Aquest monitor permet aplicar, massivament, les operacions pendents d’aplicar al
pressupost (codi operació 413 o fase OPA) que normalment venen de l’exercici
anterior, generant automàticament operacions 240 “ADO sobre crèdit disponible”.
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Les factures que tinguin associades les operacions 413, desprès d’haver fet l’aplicació
definitiva, quedaran automàticament associades a les operacions ADO.
Si es vol generar operacions 250 ADO sobre crèdit retingut o 400 Obligació
reconeguda sobre una AD, s’haurà de fer per Operacions d’execució de depeses i
lligar-ho a la operació OPA a través de la icona

, tal i com s’explica a l’apartat

Operacions pendents d’aplicar al pressupost del present manual.
El procediment per a comptabilitzar les OPA massivament serà el següent:
1) A l’opció Indicar criteris de selecció, omplirem els camps de la pantalla de filtre per
tal de seleccionar les operacions 413 que volem aplicar o visualitzar.
Si no utilitzem cap filtre, visualitzarem totes les OPA que encara no estiguin aplicades.
Visualitzarem les OPA prement la icona

de la barra d’eines o l’opció Selecció

anul·lant seleccions anteriors, del Monitor d’aplicació definitiva de despeses, de la
barra d’eines:

2) A la pestanya Veure dades seleccionades, marquem les operacions 413 que volem
aplicar al pressupost.
3) Apliquem les operacions amb l’opció Generar aplicació definitiva de despeses del
del Monitor d’aplicació definitiva de despeses, de la barra d’eines:
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Ens demanarà la data comptable i si volem generar relació comptable, incloure-la en
una relació que ja tinguem creada o comptabilitzar sense relació.

Al finalitzar el procés ens donarà el número d’operació ADO que s’ha generat al aplicar
la OPA.
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L’ Operació anterior serà un camp obligatori.
L’assentament comptable serà igual que el de la rectificació d’obligacions a la baixa.

Saldos inicials de pressupostos tancats (codis 398 i 399)
Exclusivament les entitats que utilitzen el programa per primer cop i que han de donar
d’alta els saldos inicials d’operacions de despeses de tancats, per tal que surtin
reflectits a l’assentament d’obertura de la comptabilitat de l’exercici en curs, podran
gravar:
Saldo inicial d’obligacions (codi 398): donarem d’alta una obligació reconeguda
(fase O) pendent d’ordenar el pagament d’una aplicació pressupostària que
pertany a un exercici anterior.
Saldo inicial de pagaments ordenats (codi 399): donarem d’alta un pagament
ordenat (fase P) pendent de pagament d’exercicis anteriors.
Quan sigui necessari operar amb alguna aplicació pressupostària d’exercicis tancats
que no tenim donada d’alta al programa, veurem el següent missatge d’error:

Donarem d’alta l’aplicació de tancats per Pressupost de Despeses/Pressupostos
Tancats/Càrrega d’aplicacions de pressupostos tancats, omplint els camps de la
següent pantalla:

Dins aquesta opció indicarem si l’aplicació de tancats permet introduir IVA o està
associada a projectes.
Per esborrar alguna de les aplicacions de tancats de la càrrega, l’haurem de
seleccionar en color blau amb el ratolí i després haurem de prémer la icona

de la

barra d’eines o bé la tecla Suprimir del teclat.
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Exercicis futurs
Les despeses plurianuals són les que tenen efectes econòmics en exercicis
posteriors al què s’autoritzen i es comprometen.
Podem gravar operacions amb càrrec a exercicis posteriors a l’actual, sempre que es
donin les circumstàncies previstes a l’Art. 79 i següents del RD 500/1990, que
desenvolupa la LHL en matèria pressupostària.
Accedirem per Pressupost de Despeses/Exercicis Futurs/Compromisos de despeses
plurianuals.

Operacions d’exercicis futurs.
Es podran gravar les següents operacions, ja sigui amb signe positiu o negatiu:
 RC d’exercicis posteriors (codi 100)
 A sobre crèdit disponible (codi 200)
 A sobre crèdit retingut (codi 210)
 AD sobre crèdit disponible (codi 220)
 AD sobre crèdit retingut (codi 230)
 Disposició o compromís (codi 300)
Els camps a omplir per a gravar aquestes operacions funcionen igual que quan es
graven operacions del pressupost corrent. Val a dir, però, que cal tenir en compte els
següents aspectes:
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 Abans de gravar operacions de despeses plurianuals cal indicar a l’ Elaboració
del pressupost de despeses o a la Càrrega d’aplicacions de despeses que
l’aplicació pressupostària podrà admetre aquest tipus d’operacions, tot
especificant si volem que la despesa tingui Límits temporals i quantitatius,
Només límits temporals o cap límit (Sense límits).
 L’import màxim permès per a cada anualitat serà el que indiqui la vinculació,
respectant les especificacions del punt anterior.
 No es poden realitzar operacions multiaplicació.

Les operacions de futurs que es gravin a l’exercici N com a despeses de l’exercici
N+1, seran operacions de l’exercici corrent a l’exercici N+1, sempre que existeixi crèdit
a l’exercici N. Per tant, per barrar aquestes operacions a l’exercici N+1, caldrà fer-ho
des del Pressupost de despeses corrent.
Les operacions que es gravin com a despeses dels exercici N+2 i següents, a l’exercici
N+1 continuaran essent operacions d’exercicis futurs.
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Definició dels límits de compromís
Abans de comptabilitzar cal fer la Definició dels límits de compromís. Aquests límits
poden ser:
Genèrics: són els límits màxims a gastar en les aplicacions (a les bosses de
vinculació). Segons la normativa aquests límits són:
Any

Percentatge

N+1

70

N+2

60

N+3

50

N+4

50

Malgrat això, es poden definir límits diferents als anteriors, en funció del que s’hagi
establert a les Bases d’Execució del Pressupost.
A la càrrega d’aplicacions de despeses caldrà indicar que l’aplicació pot operar amb
despeses plurianuals i límits genèrics:
Específics: si alguna aplicació concreta té algun límit quantitatiu específic. En aquest
cas a la càrrega d’aplicacions de despesa cal indicar que l’aplicació en concret permet
operar

amb

despeses

plurianuals

i

límits

específics:
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Modificació dels límits de compromís
Els límits de compromís per realitzar despeses plurianuals de les aplicacions amb
límits temporals i quantitatius es podran modificar, a l’alça o a la baixa, per l’opció
Modificació dels límits de compromís, tot introduint per a cada exercici futur, l’import
desitjat:

Consultes de despeses d’exercicis futurs.
Podrem realitzar les següents consultes de despeses plurianuals:
Consulta d’operacions de despeses plurianuals: podem fer un filtre per acotar la
consulta:
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i ens mostrarà la següent consulta:

Podem afegir més columnes amb més informació si premem el botó dret del ratolí a
sobre de qualsevol de les cel·les que visualitzem a la consulta.
Consulta d’aplicacions de despeses de futurs: directament, sense opció per realitzar
cap filtre, ens mostrarà la següent consulta:
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Consulta de vinculació de despeses plurianuals: també sense opció de fer filtre,
veurem l’estat de les bosses de vinculació jurídica:

A les consultes d’aplicacions i de vinculació anteriors el límit del compromís i el
disponible serà 99.999.999.999,00 si la bossa de vinculació o l’aplicació tenen
assignades les despeses plurianuals Sense Límit.
Podem exportar les dades de qualsevol d’aquestes consultes a un document de word
o a un full de càlcul d’excel, prement les icones

o

de la barra d’eines,

respectivament.
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Consultes al pressupost de despeses
Es poden consultar les operacions realitzades al pressupost de despeses corrent i als
pressupostos tancats accedint per Pressupost de despeses/Consultes al pressupost
de despeses:

Característiques comunes a totes les consultes.
La major part de les consultes ofereixen les mateixes característiques i funcions a les
què es pot accedir des de la barra d’eines.

Així doncs tenim:

Multiaplicació: ens permet veure el desglòs d’aplicacions en les operacions que
siguin multiaplicació.

Veure IVA i Descomptes. Aquestes dues icones només apareixen en les
consultes d’operacions. Ens permeten veure el detall de l’IVA o els descomptes que
contingui l’operació que estigui marcada en color blau.

Veure ascendents. Ens permet veure totes les operacions anteriors i que hi estan
relacionades (tenen el mateix núm. de referència) a la què tenim seleccionada en blau.
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Per exemple, si tenim seleccionada una operació I, prement aquesta icona podrem
veure tots els RD’s lligats a l’ingrés.

Veure descendents. A les consultes per operació ens permet veure totes les
operacions posteriors i que hi estan relacionades (tenen el mateix núm. de referència)
a la què tenim seleccionada en blau. Per exemple, si tenim seleccionat un ADO,
veurem la P i la R de la mateixa cadena d’operacions.
A les consultes de vinculació, permet veure el detall de les aplicacions que estan
incloses a la bossa de vinculació que tenim seleccionada en color blau.

Guardar i recuperar vista. Aquesta opció ens permet guardar vistes d’usuari, és a
dir, ens permet guardar la configuració personalitzada d’una consulta.

Aquestes vistes d’usuari es podran recuperar prement la icona

. Com que es

guarda la configuració (modificacions fetes respecte la consulta inicial que surt per
defecte), cada cop que recuperem la vista, les dades s’actualitzaran.
Si guardem una vista pública, la podrà recuperar qualsevol usuari que tingui accés a la
consulta, en canvi, si es guarda una vista privada, només la podrà recuperar l’usuari
que la va crear i guardar.

Imprimir document associat. A través d’aquesta opció es podran imprimir els
documents associats a les operacions que estiguin marcades (

).

Podrem marcar o desmarcar totes les operacions de la consulta prement les icones
/

, respectivament.

Si a la barra d’eines, a Utilitats/Opcions d’impressió, tenim seleccionada l’opció
Imprimir amb previsualització, només podrem marcar i, per tant imprimir, una operació.
Per a imprimir molts documents alhora haurem de seleccionar l’opció Impressió a
impressora predeterminada.
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Imprimir reixeta de dades. Aquesta opció ens permet imprimir tot el contingut de
la consulta que visualitzem en pantalla, amb les modificacions que introduïm sobre la
consulta inicial.

Veure resum. Aquesta opció ens mostrarà el següent resum global de la consulta
d’operacions que fem en aquell moment.

Buscar. Permet buscar dins la consulta les operacions que compleixen les
condicions indicades al següent filtre, que es desplega quan es prem la icona:

Enllaç amb eines Office. Prement aquestes icones podrem exportar la
consulta que visualitzem a un document “Word”, “Excel” o “Acces”, respectivament.
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Consulta d’operacions de despesa.
Podrem consultar totes les operacions de despesa que compleixin determinades
característiques. Per buscar les operacions es poden efectuar filtres emplenant els
camps o bé marcant les opcions que presenta la pantalla. Val a dir que es poden
realitzar diversos filtres conjuntament.

1

2
3

4

5

6

Algunes de les opcions de filtre d’aquesta consulta són:
1. Segons quina opció marquem, podrem consultar operacions de pressupost corrent,
pressupostos tancats o totes les operacions (corrent i tancats).
2. Segons quines dades introduïm als camps, podrem seleccionar operacions que
tinguin el mateix:
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Número d’operació ó número de referència, introduint els 12 ó 10 dígits,
respectivament.
Data en què l’usuari va comptabilitzar l’operació (data operació) o la data en què el
sistema va gravar l’operació.
Tercer: al camp de filtre caldrà introduir el NIF, o bé es podrà buscar prement F5.
3. Podrem seleccionar per:
Fase, introduint en majúscules la fase o fases de l’operació desitjada (ADO, AD/...).
Només operacions amb saldo: permet filtrar només les operacions que tenen saldo
pendent de cancel·lar.
Per exemple si tenim un ADO , la P i la R corresponents, vol dir que la despesa
està pagada i que s’ha registrat la sortida de caixa, per tant el saldo d’aquesta
cadena d’operacions estarà a la fase R.
Si només s’hagués pagat part de l’ADO, aquest tindria saldo per la part pendent de
pagament.
Marcant aquesta opció de filtre, només visualitzaríem a la consulta la R en el
primer cas i les 3 operacions en el segon.
4. Es pot filtrar per projecte, préstec o aplicació. Podem emplenar només alguna de les
caselles i no tot el camp. Així doncs, si omplim només la primera casella de la
classificació econòmica (filtrem per capítol), veurem totes les operacions del capítol.
A més a més, si per exemple tenim un pressupost que inclou a la classificació
econòmica el concepte 220 i el subconcepte 22000. Si filtrem per aplicació escrivint
220 i marquem la opció aplicació exacta, només veurem operacions d’aquest concepte
en concret. En canvi si no marquem aquesta opció, veurem operacions de aplicacions
que comencin per 220.
També podem buscar per import brut o líquid de les operacions gravades, usuari que
gravà l’operació, forma de pagament, ordinal pagador, etc.
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5. Podrem veure les operacions de modificació de crèdit per incorporació de
romanents marcant la opció procedents de romanents. Si les operacions RC, A, D i les
seves encadenades s’han incorporat automàticament per Control de Romanents
també les podrem visualitzar amb aquesta opció.
Amb l’opció Finançament podrem consultar les operacions de modificació de crèdit
(MC) que han estat finançades amb el recurs marcat (RLT general, RLT afectat,
Ambdós, Qualsevol).
Ens permet també fer la consulta per la data de caducitat del Certificat 01C (de
contractistes i subcontractistes de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributàries segons l’art. 43.1 f) de la Llei General Tributària).
I també podem filtrar factures on el proveïdor s’hagi acollit al Règim Especial d’IVA per
Criteri de Caixa (RECC).
6. En aquesta pestanya podem fer filtres corresponents a les operacions pendents
d’aplicar a pressupost (413).
Després de fer els filtres desitjats haurem de prémer Veure dades i visualitzarem les
operacions demanades:

Les funcionalitats d’aquesta pantalla són:
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Podem veure el detall d’una operació si fem clic dues vegades o premem intro sobre la
línia de l’operació en qüestió:

Dins del detall, veurem l’assentament comptable de l’operació prement F11:

Prement el botó dret del ratolí podrem afegir o eliminar camps a la reixeta de la
consulta, la qual cosa ens permetrà personalitzar la consulta per a imprimir-la o
exportar-la.
Les operacions multiaplicació apareixeran a la consulta d’operacions en una línia de
color groc i per un import que serà la suma de totes les aplicacions incloses. Podrem
veure el detall de l’operació prement
pantalla de consulta o la icona

el signe “+” situat a la part esquerra de la

de la barra d’eines (en aquest cas es desplegaran

totes les operacions multiaplicació de la consulta).
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A la part inferior de la pantalla de consulta, tenim dues opcions més:
Relació d’operacions: permet imprimir un llistat predissenyat de les operacions
consultades.
Factures associades: mostra la factura associada a la obligació reconeguda
que consultem.

Consultes d’operacions de despeses reduïda.
Aquesta és una variació de la consulta d’operacions de despeses explicada al punt
anterior, i es diferencia principalment d’aquesta en què el temps d’execució de la
consulta és substancialment més breu. Això és degut a què els camps que es poden
visualitzar del resultat de la consulta estan en principi limitats als bàsics (número
d’operació, data, referència, import, partida, saldo, etc) i l’obtenció d’altra informació
addicional mitjançant l’opció afegir camp pot requerir un temps d’espera afegit mentre
el programa realitza la consulta addicional (exemples són els camps de saldo d’IVA,
nom del tercer, assentament, número de tresoreria).
D’aquesta manera, depenent de la informació que vulguem obtenir d’una consulta ens
convindrà escollir la consulta d’operacions de despeses tradicional (on es pot obtenir
tota la informació relativa a les operacions que escollim tot i esperant un temps
d’execució superior) o la consulta d’operacions de despeses reduïda (on obtindrem la
informació bàsica de les operacions i per informació addicional haurem d’afegir un nou
temps d’espera).

Consultes d’aplicacions de despesa.
En totes les consultes següents podem:
 Visualitzar l’estat de les aplicacions, acotant per classificació (aplicació,
programa, capítol, etc.) i per magnituds (marcant les caselles que ens
interessin).
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 Afegir i eliminar camps, prement el botó dret del ratolí.
 Imprimir diversos llistats de la situació de cada aplicació, marcant l’aplicació
i prement l’opció Relació d’operacions.
 Veure un detall de la consulta per aplicació, prement dues vegades amb el
ratolí o prement intro sobre l’aplicació en qüestió.
Les consultes d’aplicacions que podem realitzar són:
Consulta selecció d’aplicacions de despeses exercici corrent.

En base a la selecció feta abans, veiem a la situació de les magnituds marcades de les
aplicacions del capítol II:
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Cal tenir en compte que en aquesta consulta el saldo de crèdit disponible a nivell de
vinculació NO inclourà com a crèdit disponible aquell que s’hagi assignat als projectes
de despesa.
Consulta selecció d’aplicacions de despeses exercici corrent per data.
Ens permet realitzar la mateixa consulta anterior, però acotant per dates.
Abans de fer la selecció de la classificació i les magnituds, haurem d’introduir el
període i prémer Recalcular, per tal que la consulta inclogui totes les operacions
gravades en el període especificat.

Consulta selecció d’aplicacions de despeses exercicis tancats.
Té el mateix funcionament que la Consulta selecció d’aplicacions de despeses exercici
corrent, comentada anteriorment, però amb la informació dels exercicis tancats.
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Consulta selecció d’aplicacions de despeses exercicis tancats per data.
Aquesta consulta té les mateixes funcionalitats que la Consulta selecció d’aplicacions
de despeses exercici corrent per data, comentada anteriorment.

Consultes de vinculacions jurídiques.
Podem realitzar les dues consultes següents:
Consulta vinculació de despeses corrents.
Visualitzarem directament l’estat de les vinculacions jurídiques definides al pressupost,
tot detallant també l’estat dels projectes.
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La informació que ens proporciona cada columna és la següent:
a. Crèdit consignats: és la totalitat del crèdit consignat a la vinculació (crèdit inicial
+ modificacions).
b. Crèdits gastats: és la totalitat del crèdit consumit (en fases RC, A, D, O...).
c. Crèdits disponibles: és la diferència entre les magnituds dels punts a i b
anteriors.
d. Despesa feta en factures: és el crèdit imputat a factures registrades que encara
NO s’han comptabilitzat.
e. Disponible real: és la diferència entre les magnituds dels punts c i d anteriors.
f.

Romanent incorporat: és el crèdit consignat al pressupost via incorporacions de
romanents de crèdit.

g. Romanent gastat: és la part de crèdit gastat (en fases RC, A, D, O...) del total
de crèdit incorporat.
h. Disponible de romanent: és la diferència entre les magnituds dels punts f i g
anteriors.
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Disponible: és la diferència entre les magnituds dels punts e i h anteriors, per
tant és el crèdit disponible per gastar que no prové de romanents incorporats.

Quan tenim seleccionada en color blau una bossa de vinculació, podem prémer la
icona

de la barra d’eines per veure el detall de les aplicacions que la composen.

Consulta d’execució de despeses per vinculació exercici corrent.
En aquesta consulta tenim la possibilitat d’efectuar un filtre previ que funciona de la
mateixa manera que el filtre de les consultes d’aplicacions, explicat anteriorment.
Podrem veure l’execució del pressupost per vinculacions jurídiques i per les
aplicacions que les composen.

Aquesta consulta ens dóna l’opció d’imprimir 3 llistats predissenyats:
1. Prement l’opció Imprimir informe dades seleccionades podrem escollir entre
obtenir un llistat amb l’execució del pressupost per bosses de vinculació amb o
sense el detall d’execució de cadascuna de les aplicacions de la bossa.
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2. Prement la opció Imprimir estat d’execució, obtindrem el següent llistat:

Consultes de situació de referències d’operacions de despeses.
Aquestes consultes permeten realitzar consultes de referències. Recordem que cada
grup d’operacions encadenades (p. e. una A, una D, una O, una P i una R de la
mateixa despesa) tenen la mateixa referència.
Consulta situació de referència de despeses exercici corrent.
Podrem filtrar per aplicació, projecte, tercer, referència o operació:
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Obtindrem un llistat amb magnituds sobre l’execució de les despeses associades a les
referències demanades:

El camp Operació original ens indica l’operació que genera la referència, que serà la
primera operació de la cadena.
Podem visualitzar totes les operacions associades a cada referència si fem clic dues
vegades o premem intro a la línia en qüestió.
Per exemple, a la consulta anterior veiem que la referència 22018000977 es va
generar amb l’operació 220180005200, que és una AD:
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Llistat situació de referències de despeses exercici corrent.
Podem filtrar per tercer o per aplicació:

Escollirem entre obtenir:
Llistat de referència per aplicació: haurem de marcar els acumulats que volem llistar.
Obtindrem un llistat com el següent per a cada aplicació:

Llistat d’operacions encadenades: Veurem totes les operacions de la referència,
segons el filtre efectuat (tercer, aplicació):
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Bestretes de caixa fixa
La constitució, el seguiment i el control de les bestretes de caixa fixa es troba dins del
menú Pressupost de despeses / Bestretes de Caixa Fixa:

Abans de constituir una bestreta de caixa fixa i poder treballar-hi caldrà:
1) Donar d’alta els conceptes no pressupostaris que utilitzarà la bestreta de caixa fixa.
A través de Processos d’obertura / Càrrega de conceptes no pressupostaris:
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42000 Provisions de fons per bestretes de caixa fixa pendents de justificar, lligat al
compte del Pla General Comptable 5581, que recollirà els imports pagats per l’habilitat
i pendents de presentar els justificants a l’entitat.
45000 Lliuraments per provisions de fons, que recollirà els imports justificats davant
l’entitat, que s’ha fet l’ADO, però pendents d’abonar a l’habilitat i està associat al
compte del PGC 5585.
2) Donar d’alta el tercer habilitat a la base de dades. Caldrà especificar que el tipus de
tercer és “Habilitat” a l’apartat “Altres dades” del Manteniment de tercers:

Així mateix, haurem d’introduir també el seu compte bancari (20 dígits), el que s’hagi
obert per a l’habilitat per a treballar amb els fons de la seva bestreta.
3) Donar d’alta l’ordinal de tresoreria de l’habilitat, el qual pot ser caixa d’efectiu, si té
els fons líquids guardats en una caixa pròpia, o ordinal de banc, si s’ha obert un
compte bancari exclusiu de l’habilitat. Per aquests ordinals s’assignarà un codi que
comenci per 8XX.
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Com hem dit, els ordinals de tresoreria de l’habilitat poden ser de dos tipus (Tipus de
Cte. Restringit):
 Comptes restringides de A.C.F (tipus 1): per comptes bancaris.
 Caixa fixa (tipus 3): per caixes d’efectiu.
Aquests ordinals hauran d’estar lligats a un habilitat que haurà d’estar donat d’alta a la
base de dades de tercers amb el tipus “habilitat”.

Manteniment de bestretes de caixa fixa
Des d’aquesta opció donem d’alta les bestretes de caixa fixa. Aquí determinarem
l’habilitat a qui es concedeix la bestreta, l’import màxim anual, l’ordinal de l’habilitat,
etc.
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Per fer el moviment intern de tresoreria (MIT) anirem a Tresoreria / Moviments interns
de tresoreria. Triarem a tipus de moviment “Bestreta de caixa fixa” i ens demanarà la
data, l’habilitat, el número de bestreta, el concepte no pressupostari del MIT i els
ordinals d’origen i destí amb l’import pel qual constituïm la bestreta.

Pagament als creditors finals
Per a comptabilitzar el pagament de l’habilitat al creditor final s’haurà de fer en 2
passos:
1) Registre de justificants de bestretes de caixa fixa: on es registrarà el justificant com
una factura normal (veure apartat registre de factures del manual), assignant-lo a la
bestreta que correspongui.
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Quan el justificant tingui IRPF, es registrarà amb un descompte al concepte no
pressupostari 2000X (el que es tingui creat per als descomptes d’IRPF). El programa
demanarà que es tingui donat d’alta el concepte no pressupostari 45900 Lliuraments
per pagaments diferits, lligat al CPGC 5585. Aquest concepte no pressupostari
l’utilitzarà com contrapartida a l’IRPF, saldant-lo quan realitzem l’última fase de
reposició de fons.
2) Compte justificatiu de bestretes de caixa fixa: una vegada registrats els justificants,
mitjançant aquesta opció comptabilitzarem el pagament al creditor final, i a la vegada
es generarà el compte justificatiu.

El funcionament d’aquesta opció és similar a la del monitor de comptabilització de
factures (veure apartat monitor de comptabilització de factures del manual). A la
primera pestanya s’hauran d’indicar els criteris de selecció, els quals almenys hauran
de ser l’habilitat i el número de bestreta. A la segona pestanya ens ensenyarà el
resultat, i des d’aquí marquem les factures de les que volem comptabilitzar el
pagament al creditor final i emetre el compte justificatiu:
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Abans de comptabilitzar el pagament i emetre el compte justificatiu ens demanarà les
següents dades:

Un cop finalitzat el procés, podrem imprimir el compte justificatiu per a la seva
signatura:
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Si hem comès algun error al generar el compte justificatiu, existeix l’opció de menú
Anul·lació de Comptes Justificatives, que deixarà els justificants pendents, anul·lant el
pagament no pressupostari que s’ha realitzat al fer el compte justificatiu.

Reposició de fons a l’habilitat
Una vegada s’ha registrat el pagament als creditors finals, amb els comptes
justificatius aprovats podem reposar els fons a l’habilitat. Per reposar els fons farem el
reconeixement de l’obligació (ADO), és a dir, aplicarem els justificants al pressupost, i
posteriorment farem l’ordenació de pagament (P) i el pagament (R).
En primer lloc es realitza l’ADO pel Monitor de comptabilització de factures, dins del
menú del Registre de factures, ja que tenim els justificants registrats. A la primera
pestanya indiquem, almenys, que volem seleccionar els justificants de bestreta de
caixa fixa:
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A la segona pestanya, marquem els justificants que volem comptabilitzar i a través del
monitor comptabilitzem l’ADO, podent fins i tot comptabilitzar les fases posteriors (P i
R).
L’ordenació i el pagament, si no l’hem fet al mateix moment de fer l’ADO, els farem per
Tresoreria, podent-se fer individualment o pels monitors. Al fer la fase R estarem
reposant els fons a l’habilitat, ja que el pagament l’estem comptabilitzant a l’ordinal del
tercer habilitat, que serà el que haurem obert per a la seva bestreta de caixa fixa.

Cancel·lació de la bestreta de caixa fixa
La cancel·lació de la bestreta, al final de l’autorització a l’habilitat corresponent o al
final de l’exercici, es podrà fer de dos maneres, segons el cas:
 Per la part que es cancel·la en efectiu, quan l’habilitat reposa els fons de què
disposa, comptabilitzarem un moviment intern de tresoreria (MIT) des de
l’ordinal de l’habilitat a l’ordinal on entrin els fons.
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 Per la part que es cancel·la amb justificants, i que per tant no se li haurà de
reposar els fons a l’habilitat, registrarem els justificants normalment,
seguidament aprovarem el compte justificatiu, comptabilitzarem l’ADO pel
monitor de comptabilització de factures, i en el moment de realitzar la fase P
introduirem un descompte al concepte no pressupostari al concepte 45000
Lliuraments per provisions de fons, de manera que surti un líquid a pagar de
0€, procedint seguidament a comptabilitzar la R (ordinal de formalització 9XX).

Consulta de bestretes de caixa fixa
Es poden consultar les bestretes de caixa fixa accedint per Pressupost de
despeses/Bestretes de caixa fixa/Consulta de bestretes de caixa fixa.
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Es pot filtrar la consulta per habilitat i per situació de la bestreta. Un cop fet el filtre, ens
apareixerà la següent pantalla des d’on es podran consultar diferents aspectes de la
bestreta de caixa fixa: reposicions, aplicacions, fitxa i relació de bestretes.

La situació de la bestreta podrà ser:
C: constituïda
X: cancel·lada
T: traspassada
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Fent doble clic a sobre la línia de l’habilitat ens apareixerà un resum de la bestreta, des
d’on podrem consultar les aplicacions, les reposicions, els justificants i les operacions
de la bestreta seleccionada.

Per obtenir un resum de la situació de la bestreta i visualitzar-la en pantalla, haurem de
clicar sobre la icona

de la barra d’eines.

Per obtenir la mateixa consulta però en format per imprimir haurem de clicar sobre
l’opció Fitxa ACF
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Pagaments que cal justificar
El tractament dels pagaments a justificar es podrà fer de dos maneres, una d’elles és
quan es decideix obrir un ordinal diferent per cada habilitat de pagaments a justificar, i
l’altra, és quan l’entitat no vol obrir un ordinal per cada habilitat i per tant es dóna d’alta
un únic ordinal genèric de pagaments a justificar, simplificant el procés, però perdent la
informació individualitzada per habilitat. Seguidament explicarem els dos tipus de
tractaments.
Abans de poder treballar amb els pagaments a justificar caldrà:
1) Donar d’alta els conceptes no pressupostaris que s’utilitzaran per
reflectir els moviments comptables dels pagaments a justificar. A través
de Processos d’obertura / Càrrega de conceptes no pressupostaris:
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41000 Provisions de fons per despeses a justificar pendents de justificació, lligat al
compte 5580, que recollirà els pagaments realitzats per l’habilitat al creditor final
pendents de justificar.
45001 Lliuraments per provisions de fons, lligat al compte 5584, que recollirà els
imports pels que s’ha fet l’ADO, pendents d’abonar a l’habilitat.
46000 Despeses realitzades amb provisions de fons per a pagaments a justificar
pendents de justificar, lligat al compte 5586, que recollirà els pagaments realitzats per
l’habilitat al creditor final pendents de justificar a 31.12.
2) Donar d’alta el tercer habilitat a la base de dades. Aquest pas serà necessari
únicament en el cas en què es decideixi obrir un ordinal de pagaments a justificar per
cada habilitat. Caldrà especificar que el tipus de tercer és “Habilitat” a l’apartat “Altres
dades” del Manteniment de tercers:

Així mateix, haurem d’introduir també el seu compte bancari, el que s’hagi obert per a
l’habilitat per treballar amb els pagaments a justificar.
3) Donar d’alta els ordinals de tresoreria dels habilitats o els ordinals genèrics. Els
ordinals podran ser caixes d’efectiu, si té els fons líquids guardats en una caixa pròpia,
o ordinals bancaris, si s’ha obert un compte bancari exclusiu de l’habilitat per treballar
amb els fons del pagament. A aquests ordinals se’ls assignarà un codi 8XX.
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Com hem dit, els ordinals de tresoreria de l’habilitat poden ser de dos tipus (Tipus de
Cte. Restringit):
 Comptes restringides de pagaments a justificar (tipus 2): per comptes bancaris.
 Caixa de pagaments a justificar (tipus 4): per caixes d’efectiu.
Aquests ordinals hauran d’estar lligats a un habilitat que haurà d’estar donat d’alta a la
base de dades de tercers amb el tipus “habilitat”.
En el cas en què no es volgués obrir un ordinal diferent per cada habilitat de
pagaments a justificar, es donarà d’alta un ordinal genèric, el qual també s’haurà de
donar d’alta a les opcions d’instal·lació (des de la Unitat de Suport Comptable per les
entitats que estan en xarxa). Per obrir l’ordinal genèric es farà igual que els ordinals
dels habilitats però no el lligarem a cap habilitat, deixarem el camp de l’habilitat en
blanc, emetent el programa el següent missatge que haurem d’acceptar:
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4) Les aplicacions en les que es vulgui comptabilitzar un pagament a justificar hauran
d’estar definides en la Càrrega d’aplicacions al pressupost de despeses, en l’apartat
“pagaments a justificar” que admetin pagaments a justificar (1) o ambdós tipus (3):

Manteniment de pagaments a justificar
En aquesta opció només entrarem en el cas en què s’hagi obert un ordinal per a cada
habilitat. En aquests casos, abans de poder realitzar un pagament a justificar haurem
de definir les característiques següents del pagament:
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Habilitat: el tercer que haurem definit al Manteniment de tercers com “habilitat”.
Ordinal: els ordinals que s’hagin obert per a l’habilitat, els quals s’hauran donat d’alta
prèviament a Administració del sistema / Taules bàsiques / Ordinals de tresoreria.
Conceptes no pressupostaris: són els que haurem carregat prèviament als Processos
d’obertura per utilitzar en els pagaments a justificar. Poden ser els mateixos per a tots
els habilitats.

Realització del pagament a justificar
La comptabilització del pagament a justificar es realitzarà per les pantalles del
programari de comptabilitat per realitzar els ADO+P+R, ja sigui fase a fase:

o de forma simultània:
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Indicant, en qualsevol dels dos casos, tipus de pagament 05 “a justificar”.
Com hem dit anteriorment, els pagaments a justificar els podem portar diferenciant els
habilitats amb els seus respectius ordinals bancaris o per altra banda, utilitzant ordinals
genèrics.
Quan en el pagament a justificar s’utilitzi l’ordinal genèric, no serà necessari que el
tercer estigui definit com habilitat, ni tampoc caldrà realitzar cap manteniment dels
pagaments a justificar, simplement s’haurà d’haver donat d’alta l’ordinal genèric.
Quan en el pagament a justificar s’utilitzi un ordinal concret per cada habilitat, caldrà
que el tercer estigui definit com habilitat, que s’hagi donat d’alta l’ordinal de l’habilitat, i
que s’hagi realitzat el manteniment de pagaments a justificar.
En els dos casos serà necessari que les aplicacions permetin pagaments a justificar i
que el tipus de pagament s’estableixi com “a justificar” (normalment tipus 5).
En els pagament a justificar amb ordinal genèric, abans de gravar, ens demanarà que
confirmem si volem utilitzar els conceptes genèrics:
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En el cas en què el reintegrament dels fons es faci a l’exercici posterior al del
pagament a justificar, com que no podem fer un reintegrament de pagament
d’exercicis tancats, es comptabilitzarà un ingrés a l’aplicació Reintegre de
pressupostos corrents (article 38), de manera que quan li posem aquesta aplicació, si
el sistema detecta que hi ha pagaments a justificar de pressupostos tancats encara
pendents de justificar, ens demanarà quin pagament a justificar estem reintegrant, el
qual podem buscar a través de l’ajuda, fent F5:

127

Sicalwin

Manual d’usuari

Per altra banda, si el justificant que ha pagat l’habilitat té descompte d’IRPF, abans de
registrar el justificant, caldrà ingressar l’import de la retenció a la tresoreria de l’entitat,
a través d’un Moviment intern de tresoreria.
Per exemple, suposem que el justificant pagat per l’habilitat és de 500€, però amb una
retenció d’IRPF de 75€, per tant se li ha pagat al creditor final 425€, doncs
comptabilitzem un MIT per import de 75€:

El número d’operació que ens doni al gravar aquesta operació serà la que ens
demanarà quan li fem el descompte d’IRPF quan registrem el justificant:
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1) Registre de justificants de pagaments a justificar: on es registrarà el justificant,
assignant-lo al pagament a justificar que correspongui. Anirem a Pressupost de
despeses / Pagaments que cal justificar / Registre justificants de pagaments que cal
justificar:

Es podran registrar diversos justificants corresponents al mateix pagament a justificar,
de manera que quan acabem de registrar el primer, podrem continuar entrant
justificants del mateix pagament a justificar sense haver de sortir de la pantalla, i sense
haver de tornar a entrar el número de pagament a justificar.
2) Operació de justificació del pagament a justificar: en aquest pas es comptabilitza el
pagament al creditor final i es genera el compte justificatiu. Haurem d’anar a
Pressupost de despeses / Pagaments que cal justificar / Operació de justificació d’un
pagament a justificar :

129

Sicalwin

Manual d’usuari

La pantalla es composa de dues pestanyes. A la primera indicarem com operació
anterior el numero de la “R” del pagament a justificar. En aquest moment el sistema
salta automàticament a la segona pestanya, la del “Compte justificatiu del pagament a
justificar”:

Des d’aquesta pestanya podem “imprimir el compte justificatiu” per obtenir el document
corresponent, i si estem d’acord amb les dades “validar compte justificatiu”. Un cop
hem validat el compte justificatiu, ens tornarà a la primera pestanya per completar, en
el seu cas, el text explicatiu i validar-la. Des d’aquí també podrem imprimir el compte
justificatiu un cop l’haguem gravat:
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Pròrrogues
Una vegada realitzat el pagament a justificar, si s’acosta el venciment i es preveu que
no podrà ser justificat, es pot prorrogar la data límit de justificació per tal que no
aparegui com a un pagament a justificar en període de mora.
Per prorrogar la data límit de justificació, anirem a Pressupost de despeses /
Pagaments que cal justificar / Pròrrogues i reintegr. de pag. que cal justificar de
tancaments, i gravarem una operació tipus “P”, indicant la data en què ho estem
comptabilitzant, el número de l’operació “R” a justificar, així com el número de mesos a
prorrogar.
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Justificants pagats per més import
Es pot donar el cas en què tinguem justificants per més import del que se li va pagar al
tercer habilitat. En aquests casos el programa ens deixarà registrar el justificant per
més import del que consta en el pagament a justificar, donant-nos el següent
missatge, al qual haurem de prémer “continuar”:

Si fem una consulta del pagament a justificar, tindrem pendent de justificar un import
negatiu:
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Quan anem a justificar el pagament i elaborar el compte justificatiu, a través de l’opció
del menú Operació de justificació d’un pagament a justificar, ens donarà un missatge,
proposant-nos de realitzar un ADO complementari de forma automàtica per la
diferència. Haurem de validar igualment el compte justificatiu per tal de donar
conformitat als justificants registrats, i confirmar l’operació ADO, la qual haurà
d’ordenar-se el pagament (P) i pagar-se (R) per tal de poder validar definitivament el
compte justificatiu.

Consulta de pagaments a justificar
Una vegada confirmat el pagament a justificar ja el podrem consultar a través del
menú Pressupost de despeses – Pagaments que cal justificar – Consulta de
pagaments que cal justificar. En primer lloc tenim la pantalla de filtre:
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Al confirmar el filtre obtenim els pagaments que compleixen la selecció:

Fent doble clic a sobre la línia ens mostrarà el detall de justificants, reintegraments i
pròrrogues.
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Per obtenir un resum de la situació del pagament a justificar i visualitzar-ho en
pantalla, haurem de clicar sobre la icona

de la barra d’eines:

Per obtenir la mateixa consulta però en format per imprimir haurem de clicar sobre
l’opció Imprimir fitxes.
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Procediment del contracte: Procediment obert, restringit, negociat,... En els tipus de
contracte d’obres, serveis i subministrament el programa permet introduir nous
procediments.3
Criteris de puntuació: únic criteri o multi criteri. En els casos en que el procediment
d’adjudicació sigui el Diàleg Competitiu o Adjudicació Directa , el criteri de puntuació
serà “sense criteri”.

Gravació d’operacions amb dades de contractació
Per les entitats que tinguin activada la configuració per gestionar els contractes, la
introducció de les dades del contracte es farà en els codis d’operacions de despesa:
Pressupost corrent: 220, 230, 300, 240, 250, 413, 260 (prèvies) , 502, 503.
Pressupostos futurs: 220, 230, 300.

En el cas del Registre de factures, no es podrà introduir el tipus de contracte, però si la
factura porta associada una operació d’adjudicació (AD) que porta contracte, al
comptabilitzar la factura, l’obligació reconeguda es gravarà automàticament amb
aquesta dada.
Si es tracta d’una factura d’un capítol de despesa on tenim definit com obligatori
detallar el tipus de contracte, sense que vagi associat a un AD, des del Monitor de
Comptabilització de Justificants es podrà modificar massivament les dades per
introduir massivament el tipus de contracte:
3

Per exemple si es vol diferenciar el contracte menor, per tal de fer el seguiment que diposa
l’article 118 de Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP).
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Modificació d’operacions
En el cas que al gravar una operació no s’hagin introduït les dades del contracte, es
podran introduïr o modificar des de l’opció de menú de “Modificació d’operacions” que
es troba dins d’Administració del sistema.
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Registre de factures

Introducció
Des del menú principal accedim a les funcionalitats que permeten operar amb
justificants per:

Registre d’entrada de factures
Aquesta opció ens permet registrar les factures que entrin a l’Administració i prepararles per a la seva posterior comptabilització. Així doncs, omplint els diferents camps,
introduirem informació de la pròpia factura (dades de la factura externa) i informació
comptable (aplicació, ordinal, descomptes – IRPF ó IVA - ).
Entrarem cada factura per Pressupost de despeses / Registre de factures / Registre de
factures / Registre d’entrada de factures:
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Número factura i data factura: són el número i la data de la factura que entra a
l’Administració. Són camps obligatoris.
Expedient i data expedient: són camps optatius. L’expedient fa referència al
procediment d’aprovació que té la factura, prement F5 podent escollir entre:

Si omplim el camp expedient, s’habilitarà el camp data d’expedient.
Podem utilitzar aquest camp per introduir el número d’expedient municipal o qualsevol
altra dada. Només seran caràcters vàlids en aquest camp comencin per algun número
ja donat d’alta com a codi d’expedient (0, 1, 2...).
Tercer: és el NIF del proveïdor que emet la factura. Podem fer filtre, prement F5 o
intro, per omplir aquest camp.
Resum factura: aquí detallarem els imports de la factura. Hi ha 3 opcions:
1. La factura té IVA deduïble. Introduirem la base imposable de la factura, el tipus
impositiu d’IVA (4%, 10% ó 21%) i que l’IVA és deduïble (escriurem una “S” al camp
Deduïble).
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Desglossament d’aplicacions: indicarem l’aplicació o aplicacions pressupostàries, en
cas de factures multiaplicació, de despeses a les què s’aplicarà la factura.
Si en el moment d’entrar la factura no sabem a quina aplicació s’ha d’imputar la
despesa, podem deixar aquest camp en blanc prement intro fins arribar al camp
següent.
Tot i que aquesta informació no estigui entrada, igualment podrem gravar la factura al
registre, però el programa no permetrà comptabilitzar-la

fins que modifiquem el

registre i introduïm l’aplicació pressupostària.

En cas de conèixer l’aplicació, podrem introduir el camps:
 La classificació orgànica, programa i econòmica de l’aplicació de despeses.
 El codi del projecte de despeses al què es vol vincular la factura.
 L’Operació anterior. Podem relacionar la factura amb operacions d’alguna fase
anterior a la “O” (RC, AD ó D) ja comptabilitzades. Caldrà introduir el número
d’operació en aquest camp.
 La referència de l’operació anterior, s’omplirà per defecte quan introduïm el
número d’operació anterior.
 L’import serà la quantitat que consumirem del pressupost de despeses. Per
defecte mostra l’import que consta com a despesa pressupostària al resum de
la factura entrat. Malgrat això, l’import es pot modificar manualment.

Per introduir cadascun dels camps del desglossament d’operacions i dels camps
següents podem fer servir l’ajuda, prement F5.
Contracte (Tipus/Proc/Criter): per a les entitats amb model normal de comptabilitat, la
Instrucció de Comptabilitat estableix la obligatorietat d’informar sobre la contractació
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administrativa duta a terme per l’entitat (en el punt 22 de la Memòria del Compte
General). El sistema obté aquesta informació de les dades introduïdes en aquests
camps:

.

Els camps a informar són: tipus de contracte, procediment de contractació i criteris
d’adjudicació. Prement F5 en cada un dels camps, el sistema obre una finestra d’ajuda
amb les opcions disponibles.
En funció de la configuració del sistema, aquests camps poden ser d’informació
obligatòria o no, podent distingir la obligatorietat també entre capítols; en aquest segon
cas, deixarem el primer camp en blanc i premerem intro per saltar-nos-els.
El manteniment dels tipus de contractes, procediments i criteris d’adjudicació es
portaran a terme des de l’opció Pressupost de Despeses/Gestió de Contractes.4
Oficina comptable / Òrgan gestor / Oficina tramitadora: aquests tres camps són
obligatoris i fan referència als codis DIR3. En cas de tenir un sol codi per a cada unitat,
aquests ja apareixeran informats automàticament, si no, els haurem d’introduir
manualment o bé, prement F5, amb l’ajuda del programa, amb els codis que tenim
donats d’alta prèviament en la nostra entitat.

Endossatari: introduirem el NIF de l’endossatari de la factura.
Grup d’apunts: és el grup d’apunts al què pertany la factura.
Dies de venciment: número de dies a comptar des de la data en què es va entrar la
factura al registre Sicalwin.
Data de venciment: ens indica la data resultant de sumar el número de dies de
venciment a la data d’entrada de la factura al registre.
Forma i tipus de pagament: són camps opcionals. Els podem emplenar en cas que
sabem com realitzarem el pagament.

4

Veure el punt de menú sobre Gestió de Contractes a Pressupost de Despeses.
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Ordinal tercer: aquest camp s’habilitarà quan la forma de pagament sigui Transferència
bancària. Caldrà introduir el número de compte corrent del proveïdor.
Ordinal pagador: és un camp opcional. Introduirem l’ordinal de tresoreria pel què
efectuarem el pagament de la factura.
Text explicatiu: podrem descriure la factura que estem entrant. Si no tenim prou espai
amb el disponible, prement F3 s’obrirà una finestra d’Observacions a l’operació actual
sense límit d’espai.

Quan tinguem tots els camps omplerts, premerem intro o bé la icona

de la barra

d’eines, per gravar les dades introduïdes i obtenir el número de registre de la factura:

Dades associades per defecte a tercers.
Amb aquesta opció podem associar automàticament dades (aplicació, projecte, forma
de pagament, etc.) a un tercer.

145

Sicalwin

Manual d’usuari

Si tenim dades associades a un tercer, quan registrem una factura i introduïm el tercer
en el camp veurem el següent missatge:

Si acceptem el missatge, s’informaran automàticament les dades associades al tercer
en els camps corresponents del registre. Tot i això, els camps emplenats
automàticament es podran modificar.
Si no acceptem el missatge, no copiarem les dades associades al tercer.
Podem associar diferents plantilles de dades a un mateix tercer. Escollirem la plantilla,
prement F5 al camp

, del registre d’entrada de factures.
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Registre d’abonaments de factures.
Podem registrar els abonaments de factures per Pressupost de despeses / Registre de
factures / Registre d’Abonaments de Factures.
Les funcionalitats i els camps a omplir quan registrem un abonament són pràcticament
els mateixos que els del Registre de factures:

Els camps del Registre d’abonament que no trobem en el Registre de Factures són:
Factura Abonar: aquest camp permet associar l’abonament amb la factura que estem
abonant, introduint el número de registre d’entrada d’aquesta. Un cop informat,
automàticament se’ns emplenen els camps amb les dades de la factura.
Operació Anul·lar: en aquest camp informarem del número d’operació ADO/ o RP
(Reintegrament de Pagament) corresponents a l’abonament, lligant l’abonament amb
la operació comptable i, automàticament, l’abonament quedarà en situació
“comptabilitzat”.
Si no disposem de les dades de tots els camps quan registrem l’abonament, el podrem
recuperar posteriorment entrant el número de registre al camp

.
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Registre certificacions d’obra
Podem registrar les certificacions d’obra, per Pressupost de despeses / Registre de
factures / Certificacions d’obra realitzades per l’entitat.

A part dels camps que hem comentat a l’apartat Registre d’entrada de factures, en
aquesta pantalla trobem dades pròpies de les certificacions d’obra: mes i any de la
certificació, número de certificació, data de formulació i data d’expedició.
En les certificacions d’obra, a diferència de les factures, la data de venciment la
calcularà a partir de la data d’expedició.
En cas de què la certificació vagi acompanyada de la factura corresponent, aquesta
s’enllaçarà amb la certificació des del Registre d’entrada de factures, mitjançant el
camp Nº de Certificació Interna, d’aquesta manera la factura quedarà registrada. Cal
tenir en compte que el registre de la factura s’haurà de fer posteriorment al de la
certificació i que les seves dades són informatives: tota la tramitació comptable i
pressupostària es farà sobre la certificació.
La factura, un cop enllaçada, no necessita cap més tramitació i anirà canviant de
situació quan ho faci la certificació.
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Podem veure les certificacions d’obra pendents d’enllaçar amb factures des de la opció
Consulta general de justificants, informant del tipus de document “7”, Certificaciones
Internas, i activant la opció Cert. Int. Pendents enllaçar a justif.:
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Monitor de comptabilització de justificants.
El monitor de comptabilització de justificants ens permet comptabilitzar en bloc les
factures entrades al registre des del reconeixement de l’obligació fins a la fase del
pagament efectiu (R), la qual cosa ens proporciona un estalvi de temps important.
Accedirem al monitor per Pressupost de despeses / Registre de factures / Monitor de
comptabilització de justificants. Veurem que es composa de 3 pestanyes:

Indicar criteris de selecció: podem realitzar un filtre de les factures o justificants
registrats que volem visualitzar. En cas que no emplenem cap camp, visualitzarem
totes les factures registrades pendents de comptabilitzar.

Veure dades seleccionades: podem visualitzar les factures o justificants que
compleixen els requisits de la selecció prèvia, per tal de comptabilitzar-les. També
podrem elaborar una relació de factures F.
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En el cas de què hi hagi factures marcades per altres usuaris, el resultat d’aquesta
cerca també ens ho mostra:

Si cliquem dos cops a la casella que conté el número de factures marcades per altres
usuaris (en vermell), obrim una finestra amb el detall de factures marcades i l’usuari o
usuaris que les té marcades.
Agrupació de factures: podrem comptabilitzar les factures o justificants seleccionats
agrupant per tercer o habilitat, respectivament.
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Procediment per comptabilitzar factures.
1. A l’opció Indicar criteris de selecció, omplirem els camps de la pantalla de filtre per
tal de seleccionar les factures que volem comptabilitzar o visualitzar.
Si no utilitzem cap filtre, visualitzarem totes les factures entrades al registre pendents
de comptabilitzar.

Visualitzarem les factures prement la icona

de la barra d’eines o l’opció Selecció

de factures a comptabilitzar del Monitor de comptabilització de factures de la barra
d’eines:

Un cop realitzada la selecció de factures, podem afegir més factures a la selecció
inicial, per l’opció Afegir noves factures a la selecció anterior del Monitor de factures o
prement la icona

de la barra d’eines.

Qualsevol selecció de factures es mantindrà sempre que les marquem a l’opció Veure
dades seleccionades. Així doncs, si tanquem el monitor sense deixar-les marcades,
perdrem la selecció efectuada.
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2. A l’opció Veure dades seleccionades visualitzarem les factures seleccionades.
En aquesta selecció podem realitzar diferents accions a traves del monitor:
Si no marquem cap factura podem:

Classificar les factures seleccionades: podem efectuar classificacions seguint un o
diversos criteris alhora. Només cal establir l’ordre i el sentit (ascendent/descendent) en
què es vol la classificació.
Al següent exemple tenim les factures ordenades per número de registre d’entrada i
per nom del tercers, utilitzem dos criteris per fer la classificació en sentit ascendent:
primer ordenem les factures per data de document i després pel nom del tercer.
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El resultat de la classificació de les factures és:

Marcar les factures seleccionades: hem de marcar les factures seleccionades que
volem comptabilitzar.
Podem marcar les factures d’una en una, fent clic dues vegades a la casella

.

Prement l’opció Marcar factures seleccionades del monitor o prement la icona

de

la barra d’eines, podem marcar diverses factures, escollint entre aquestes 3
possibilitats:

 Marcar tota la selecció: marcarem totes les factures que estem visualitzant en
aquell moment.
 Marcar les escollides: marcarem les factures que tenim seleccionades en color
blau a la reixeta.
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 Marcar fins a un import: marcarem les factures que sumin un import inferior o
igual a l’import fixat. L’ordre en què es marcaran les factures, serà l’establert a
la visualització. Per exemple, si volem marcar factures fins a un import màxim
de 2.000,00 euros, el programa selecciona les 2 primeres factures que sumen
un total de 1.414,4€. No selecciona la 3a factura perquè afegint-la, la selecció
superaria els 2.000,00 euros:

Per l’opció del monitor Desmarcar les factures seleccionades o bé prement la icona
de la barra d’eines, tenim les següents possibilitats, que presenten les mateixes
funcionalitats que l’opció de marcar factures:

Visualitzar les factures seleccionades: amb aquesta opció podem visualitzar la factura
entrada al registre que tenim marcada en color blau a la reixeta:
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Un cop visualitzem la factura, podrem consultar totes les dades entrades al registre: el
desglossament d’aplicacions, prement la opció corresponent i els descomptes,
prement la icona

.

Modificar les dades de la factura: amb aquesta opció del monitor podem modificar els
camps: endossatari, ordinal pagador, forma de pagament, tipus de pagament i text
explicatiu de la factura que tenim seleccionada en blau, els camps esmentats
s’activaran posant-se en blanc:
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3. Amb les factures marcades, a més a més de les esmentades anteriorment, tenim a
l’abast les següents opcions del monitor:

Modificar massivament les factures marcades: prement aquesta opció o la icona
de la barra d’eines, podem modificar els següents camps de totes les factures que
tenim marcades en un moment donat:

157

Sicalwin

Manual d’usuari

Si marquem l’opció Completar aplicació, podrem modificar o introduir l’aplicació, el
projecte, l’operació anterior, la referència o el compte del PGCP a les factures
marcades.
Per emplenar qualsevol dels camps anteriors, podem fer servir l’ajuda, prement F5 al
camp en qüestió.
Informe de factures amb tercers sense dades bancàries: aquesta opció permet
imprimir un llistat de totes les factures que tinguin forma de pagament Transferència
bancària i que no continguin les dades bancàries dels tercers de les factures.

Veurem un informe de les factures que compleixen els requisits anteriors, que podem
imprimir prement Informe.
Imprimir llista de factures marcades: aquesta opció, a la què també es pot accedir
prement la icona

de la barra d’eines, ens ofereix les següents funcionalitats:
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 Imprimir sense relació: obtindrem el següent llistat de les factures que tenim
marcades, però no generem cap relació de factures.

 Confirmar relació: permet generar una relació comptable de factures (relació
F), amb la què podrem operar i treballar.
Com que la relació F inclou factures no comptabilitzades i pendents d’aprovació
per l’òrgan competent, està pensada com a relació comptable i llistat de
factures a afegir a les actes d’aprovació. Per això, quan premem l’opció tenim
la possibilitat de definir la data i la capçalera del llistat de la relació comptable:

Després prement Acceptar el llistat s’imprimeix directament:
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i obtenim el número de relació comptable:

Des del menú principal, per Tresoreria / Gestió de relacions comptables /
Consulta de relacions comptables, podem seleccionar i imprimir una relació F
amb el format predefinit de Decret que ofereix el programa.
 Incloure a relació: aquesta opció ens permet incloure les factures marcades en
una relació F generada prèviament.

Després d’incloure les factures marcades, s’imprimirà directament la relació
modificada.
 Generar nova relació: aquesta opció ens permet generar una relació de
factures H. Aquest tipus de relació NO és operativa, donat que no està
definida al programa, per tant és important no escollir aquesta opció.
Imprimir estat de les aplicacions: podem obtenir un informe sobre l’estat de les
aplicacions del pressupost de despeses a les què imputarem les factures que tenim
marcades i compara la situació abans i després de comptabilitzar-les.
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Generar confirming: ens permet generar el fitxer i el llistat de confirming que enviarem
a l’entitat bancària.
Serà necessari que indiquem l’ordinal bancari i la data de venciment:

Agrupar per tercer/habilitat factures/justificants marcats: amb aquesta opció s’activarà
la pestanya Agrupació de factures, que ens permet visualitzar totes les factures que
tenim marcades agrupades (sumades) per tercer o habilitat.
Per poder agrupar factures és imprescindible que els registres de factura tinguin
assignada l’aplicació pressupostària.
Al següent exemple tenim aquestes 3 factures, tenint en compte que les número 2801 i
2802 són del mateix tercer (TERCER DE PROVA):
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Un cop fem l’agrupació, veurem cadascun dels tercers que contenen les factures
marcades, el número de factures que té cadascun, l’import total de les factures, de
l’IVA i els descomptes que contenen les factures:

Amb les factures agrupades tenim actives les següents opcions del monitor, que tenen
les mateixes funcionalitats que les explicades anteriorment per a les factures sense
agrupar:
 Classificar les agrupacions seleccionades: en aquest cas podrem ordenar les
agrupacions per:
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 Marcar i desmarcar les agrupacions seleccionades
 Modificar massivament les agrupacions marcades i modificar les dades d’una
agrupació
 Informe d’agrupacions amb tercers sense dades bancàries
 Generar confirming
 Visualitzar les factures d’una agrupació
 Desfer l’agrupació de factures/justificants

4. Podem comptabilitzar les factures marcades, un cop aprovades per l’òrgan
competent, per l’opció Comptabilitzar les factures marcades del monitor o prement la
icona

de la barra d’eines.

Si no hem agrupat les factures per tercer, veurem el següent missatge:

Després podrem escollir com volem comptabilitzar:
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En aquesta finestra hem de considerar tres qüestions: el tipus de bloqueig de la
comptabilització, la fase comptable que volem comptabilitzar i si volem comptabilitzar
mitjançant relacions comptables.
Tipus de bloqueig:
 Bloquejar lot: en cas que a alguna factura li manqui alguna dada necessària per
a la comptabilització de la fase comptable que es vol gravar, el programa ens
mostrarà un error i NO es comptabilitzarà cap de les factures marcades.
 Bloquejar

operació:

entre

totes

les

factures

marcades,

només

es

comptabilitzaran les que siguin correctes, és a dir, les que tinguin les dades
necessàries per a la comptabilització. Les factures incorrectes o que presentin
errors NO es comptabilitzaran.
Fase comptable:
Podem escollir fins a quina fase de despeses (ADO, P, R) volem comptabilitzar i en
quina data. També podem escollir que es comptabilitzi com a Despesa pendent
d’aplicar al pressupost (OPA).
Si hem associat la factura a una operació anterior (RC, A, D), quan comptabilitzem les
obligacions es generaran la resta de fases fins arribar a la O.
Per exemple, si hem lligat una factura a una operació A, quan marquem comptabilitzar
Obligacions, generarem la fase D i la O.
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En cas que la factura no estigui lligada a una operació anterior, directament es
generarà un ADO, quan comptabilitzem Obligacions.
Relacions comptables:
Quan comptabilitzem les fases comptables O i P, tenim la possibilitat de generar una
nova relació d’operacions ADO (relació O) o P (relació P), d’incloure l’operació que
estem gravant a una relació generada prèviament o bé comptabilitzar les operacions
individualment, sense encabir-les a cap relació.
Abans de gravar les operacions, el monitor permet personalitzar les noves relacions
que generem. Per exemple, si volem generar una relació O, que inclou operacions
ADO, podem indicar:

La gestió de les relacions comptables que creem en el monitor es realitza per
Tresoreria / Gestió de relacions comptables.
Després d’introduir aquestes dades, el programa valida la correcció de les factures:

Un cop validades, comença el procés automàtic de comptabilització:
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Quan aquest procés acaba, obtenim els números de relacions comptables i de la
primera i última operació generada:

També es podran comptabilitzar les factures agrupades. Aquesta opció és útil quan
només volem comptabilitzar les factures d’un tercer en concret, només haurem de
marcar el tercer, no les factures, una a una, per tal de comptabilitzar-les.
El procés de comptabilització comença quan premem la opció Comptabilitzar les
factures agrupades per tercer del monitor i veiem el següent avís:

Comptabilitzant factures agrupades també podem escollir fins a quina fase volem
comptabilitzar i si creem relacions comptables:
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Les operacions que es generen són multiaplicació.
Per exemple, comptabilitzant l’ADO, la P i la R de dos factures agrupades, només
obtenim 3 números. d’operació i no 6.

Veiem, doncs, el desglossament de les 3 operacions multiaplicació:

Com que el monitor no permet imprimir els documents associats a les operacions
generades en el mateix moment en què es graven, haurem de fer-ho per Pressupost
de despeses/Consultes al pressupost de despeses/Consulta d’operacions de
despeses, fent filtre pel número de relació comptable o bé pels números. d’operació.
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Comptabilització de despeses pendents d’aplicar al pressupost
El Monitor de Comptabilització de Justificants dóna la possibilitat de generar de forma
massiva operacions 413, de despeses pendents d’aplicar al pressupost, sense
necessitat d’haver de registrar operació per operació al punt de menú Operacions de fi
d’exercici / Operacions pendents d’aplicar al pressupost.
El funcionament és el mateix que quan es comptabilitzen pressupostàriament les
factures. Es generaran operacions 413 de totes les factures marcades (han de tenir
aplicació assignada o assignar-la en aquest moment).
Perquè aquesta possibilitat estigui visible al monitor de justificants, l’usuari ha de tenir
concedit permís per gravar operacions 413 des del punt de menú d’Administració del
Sistema / Permisos usuari-operació.
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Consultes de factures i justificants.
Des del menú principal, accedint al registre de factures, podem realitzar diferent tipus
de consultes sobre les factures registrades:
 Consulta general de justificants.
 Llista de tercers per situació de justificants.
 Llista de factures registrades a una data.
 Informe de justificants agrupats per situació
 Consulta de factures

Consulta general de justificants.
Aquesta opció permet realitzar dues consultes sobre l’estat de les factures registrades:
Dades generals i Factures per situació.
Podem filtrar la informació omplint els camps següents:

Prement Dades Generals obtindrem la següent consulta, que ens mostra el número i la
data d’entrada, el número i la data de document, l’import total, la situació de la factura,
l’operació, el tercer, el nom del tercer, el text explicatiu, la data de tramitació, la data de
venciment, l’aplicació i la descripció de l’aplicació:
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Existeixen 3 tipus de situació de les factures:
 Registrada: quan només està entrada al registre i encara no s’ha
comptabilitzat. Veurem que el camp Operació està en blanc.
 Comptabilitzada: quan la factura està entrada i comptabilitzada. Al camp
Operació veurem el número d’operació ADO associat a la factura.
 Pendent d’aplicar al pressupost: quan la factura està entrada i s’ha registrat al
compte 413, donat que és una obligació pendent d’aplicar al pressupost. Al
camp Operació veurem el número d’operació 413 (o fase OPA) associat a la
factura.
A la part superior trobem la barra d’eines amb diferents utilitats:

Emet un llistat “Llibre d’IVA” amb el detall de les factures i l’IVA desglossat”:
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Genera relació de factures:

Ofereix la possibilitat d’imprimir un llistat de factures pendents de pagament i
l’import dels interessos de demora que correspon abonar als proveïdors. A la part
inferior de la pantalla ens demanarà les dades per a l’emissió del llistat:

Genera un full d’excel amb les factures seleccionades, desglossant les dades
d’IVA.
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Exporta a word o a excel la consulta realitzada.
Quan tenim seleccionada una factura en color blau:

 Prement

podem consultar l’històric de la factura seleccionada:

 Prement

, quan la factura estigui comptabilitzada o pendent

d’aplicar al pressupost, el programa ens mostrarà el resultat d’una Consulta
d’operacions del pressupost de despeses de l’operació associada a la factura
seleccionada. Aquesta consulta ens ofereix la mateixa operativa que si
l’haguéssim realitzat accedint per Pressupost de Despeses.

 Prement

, podem consultar la factura recuperant el registre de la

mateixa:

172

Sicalwin

Manual d’usuari

A la consulta veiem tot el registre entrat, podem canviar de pestanya i accedir
tant al Resum de la factura com al Desglossament d’operacions. Prement la
icona

de la barra d’eines podem visualitzar els descomptes de la factura.

 Prement Factures per situació, visualitzarem la següent consulta, que relaciona
informació del registre de la factura amb la seva situació comptable:

En aquest cas també podem exportar la consulta a excel prement la icona
de la barra d’eines.
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Llista de tercers per situació de justificants.
Introduirem el NIF del tercer i les situacions de les seves factures entrades. Podem
prémer F5 per emplenar ambdós camps amb l’ajuda del programa.

Obtindrem un llistat amb l’import total de factures associades al tercer, segons les
situacions demanades:
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Llista de factures registrades a una data.
Amb aquesta consulta podem obtenir un llistat predissenyat de factures o altres
justificants.
Tenim la possibilitat de filtrar per les variables que ens mostra la següent finestra:

Podem omplir cada camp de filtre amb l’ajuda del programa prement F5.
Per exemple, filtrant només per tercer, obtenim un llistat com el següent:

El llistat inclou el número de registre (tipus de justificant, any, número), la data
d’entrada al registre i la data de la factura, el NIF/CIF del tercer, el número de factura
del tercer, el nom del tercer, el text explicatiu de la factura, la fase d’execució del
pressupost de despeses, el grup d’apunts, l’import i l’import líquid.
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Si marquem l’opció Llistat de justificants registrats a una data per aplicació, obtindrem
el mateix llistat anterior, però classificant les factures per aplicacions:

En l’exemple, la primera factura està en situació “Registrada” i no té informada
l’aplicació pressupostària d’imputació de la despesa.
Podem agrupar tota la informació del llistat anterior, per tercer, per centre gestor o per
ambdós, marcant la opció desitjada a la part inferior de la finestra de filtre.

Informe de justificants agrupats per situació.
En aquesta pantalla els criteris per filtrar són molt semblants a la pantalla anterior, amb
la particularitat que en aquesta es poden afegir les diferents situacions en les que es
pot trobar una factura, que volem visualitzar al llistat.

176

Sicalwin

Manual d’usuari

En el llistat s’agruparà les factures per la situació en la que es trobin, totalitzant el
número i l’import de factures que es troben en la mateixa situació.
En aquest informe també es calcula el número de dies que les factures han estat en
cadascuna de les situacions de factura.

En el cas que seleccionem l’opció Resultat per pantalla, a la reixeta de resultats de la
consulta apareixeran totes les situacions configurades per a les factures i no
exclusivament les situacions que l’usuari hagi indicat a la pantalla de criteris. Com que
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aquesta pantalla es pot exportar a excel, l’usuari podrà eliminar les columnes que no
necessiti mostrar en l’informe.

Consulta de factures
Aquesta consulta és molt semblant a la Consulta general de justificants, però el
resultat es presenta de forma diferent. La finestra per filtrar les factures a visualitzar és
la mateixa, però el format del resultat de la cerca és diferent:

A banda dels camps que apareixen per defecte amb el resultat de la consulta, prement
el botó dret del ratolí tenim la possibilitat d’afegir o suprimir camps

,

podem afegir fins a un total de 52 camps. Un cop afegits els que ens interessen, com
en la consulta anterior, podrem exportar a excel o word el resultat per explotar les
dades.
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Un cop establerts els criteris de selecció, premerem Dades generals per visualitzar la
pantalla que ens permet entrar el canvi:

Marcarem amb un tic la fila de la factura que volem canviar i al camp Operació
introduirem el número d’operació ADO que hem d’associar a la factura; si no el sabem,
podem obrir la finestra d’ajuda prement F5, el sistema ens suggerirà automàticament
les operacions que coincideixen la informació de la factura que volem canviar de
situació. El sistema permet canviar la situació de més d’una factura a la vegada.
Després seleccionarem Canviar situació, de manera que es desplegarà la següent
finestra:
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principal, accedirem a Pressupost de despeses / Registres de factures / Fases d’ús
restringit.

Associarem la fase i l’usuari, seleccionant-los en color blau i prement

.

L’associació quedarà gravada quan la visualitzem a Situació Actual (part inferior de la
finestra ).
En cas que volem eliminar l’associació o permetre l’accés de l’usuari a la fase en
concret, eliminarem el registre de la Situació Actual, seleccionant la línia en color blau i
prement

.

Podem consultar les fases d’ús restringit accedint per Pressupost de despeses /
Registres de factures / Consulta de fases d’ús restringit:
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Incorporació de factures telemàtiques.
El programa de comptabilitat es connecta periòdicament a la plataforma de l’AOC on
cada entitat rep les seves factures electròniques. Si existeixen factures disponibles en
aquesta plataforma, el sistema les descarrega automàticament al programa de
comptabilitat.
Podem incorporar al Sicalwin les factures rebudes telemàticament a través del menú
Pressupost de despeses / Registre de factures / Incorporació de factures telemàtiques.
En aquest monitor apareixeran totes les factures telemàtiques rebudes i sense
incidència que estan pendents de tramitar, és a dir, pendents de registrar o de rebutjar.

Les accions que l’usuari pot dur a terme a través d’aquesta pantalla són:
Completar la factura: marquem la factura i premem el botó, s’obrirà la pantalla del
registre de factures on es completarà la resta d’informació necessària per a la seva
posterior comptabilització. Podrem entrar dades com l’operació anterior, el centre
gestor, el grup d’apunts, l’aplicació pressupostària, etc., tot i què podem confirmar-la
sense informar aquests camps.
Els camps que venen informats originalment en la factura electrònica no es poden
modificar (per exemple el tercer o l’import de factura), la signatura digital garanteix la
integritat de la informació i, per tant, aquesta no es pot modificar.

183

Sicalwin

Manual d’usuari

Veure document: amb aquest botó obrim un visor del fitxer xml que mostra les dades
contingudes en el mateix; aquest visor és estàndard i ens mostrarà totes les factures
de la mateixa manera, independentment de qui enviï la factura.

Tot i què la vista prèvia mostra la factura amb una resolució molt baixa, utilitzant els
botons de la barra superior

podem veure o

descarregar la visualització estàndard en pdf de la factura electrònica.
El lateral esquerra de la pantalla dona informació sobre el fitxer de la factura
electrònica; i el lateral dret en indica si hi ha documents annexes a la factura i
informació sobre la tramitació electrònica de la mateixa si fos el cas.
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El sistema obliga a escriure un motiu de rebuig, que serà notificat electrònicament al
proveïdor, si no l’informem, no podrem rebutjar la factura.5

El sistema permet rebutjar més d’una factura a la vegada. Per fer-ho, haurem de
marcar les que vulguem rebutjar i prémer el botó; per evitar que ens pregunti el motiu
de rebuig per a cada una, n’escriurem un i marcarem el tic Repetir motivo en la finestra
del rebuig.
Confirmar factures: una vegada haguem completat la informació comptable de la
factura, el botó confirmar factures la incorpora definitivament a Sicalwin, actualitzant
l’estat a “registrada”. Fins aquest moment la factura no estava visible a la consulta de
factures. Com en el cas anterior, el sistema permet confirmar més d’una factura a la
vegada, per fer-ho, només cal que marcarem les que volem confirmar.
Un cop confirmada ja la podrem comptabilitzar normalment.

5

Si el programa no us ofereix la possibilitat d’indicar el motiu de rebuig i desitgeu que sí ho
demani i treballeu en xarxa, poseu-vos en contacte amb l’equip de Suport.
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Si passades 24 hores des que ens arriba una factura al servidor no hem entrat a la
pantalla d’Incorporació de factures telemàtiques, quan entrem al Sicalwin el sistema
generarà automàticament el següent missatge:

Factures Incidències
Abans de registrar les factures electròniques, la plataforma de l’AOC fa una sèrie de
comprovacions formals de l’esquema de dades del fitxer .xml de la factura electrònica i
els fitxers que no els compleixen no es registren a la plataforma.
Sicalwin, per la seva banda, amb les factures que es descarrega de la plataforma, fa
unes altres comprovacions i totes les factures que presenten alguna incidència les
deixa a banda per a la seva revisió.
Per accedir al repositori de factures telemàtiques amb incidència, des de la pantalla de
la Incorporació de factures telemàtiques, premem el botó

, i s’obre

una graella amb totes les factures en aquesta situació:
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La graella mostra la informació disponible en columnes. La més important és la de
Text Explicatiu, on hi ha el motiu pel qual la factura presenta una incidència. En funció
de la incidència podrem, o bé resoldre-la, o bé rebutjar la factura.
En cas de resoldre la incidència, un cop realitzades les actuacions oportunes, el
sistema no mou automàticament la factura al monitor d’incorporació de factures
telemàtiques, caldrà esperar a què el programa es torni a connectar al servidor de
l’AOC per a que la factura es mogui.
La graella de resultats de factures amb incidència ens ofereix diferents opcions:
 Mod. Text Rebuig: si rebutgem una factura amb incidència, per defecte el
sistema informa com a motiu de rebuig el text explicatiu de la incidència.
Mitjançant aquesta opció, el sistema permet canviar el motiu de rebuig.
 Veure document: aquest botó obre el visor en pdf de la informació de la factura
electrònica.
 Confirmar rebuig: en el cas que efectivament vulguem rebutjar la factura.
S’obrirà una finestra de confirmació i rebutjarà la factura, si no li hem canviat el
motiu de rebuig, el sistema informarà el text explicatiu de la incidència.
Mentre existeixin factures pendents de tramitar en el monitor de Factures Incidència,
apareixerà un missatge informatiu cada cop que entrem el programa:
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Monitor d’activitat EFACT
Mitjançant aquesta opció, el programa permet consultar totes les connexions que ha
fet el sistema a la bústia de l’entitat de l’AOC, així com les descàrregues de factures i
altres accions que s’han portat a terme des del registre de factures.
Des del Registre de factures/Monitor d’Activitat EFACT se’ns obre una finestra que
serveix per filtrar la factura que estem buscant:

Aquesta finestra presenta dos tipus de filtre diferents i la graella de resultats:
 La part superior de la finestra permet filtrar per la informació de l’entitat que té
el registre, pel seu estat i pel tipus de factura a buscar.
 La part del filtre pròpiament permet buscar per any i número de justificant, pel
tercer que ha enviat la factura i per data d’entrada en el sistema.
Un cop informats els camps per filtrar, la graella de resultats ens informa de l’activitat
que han tingut les diferents factures:
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A banda de les diferents situacions que poden tenir les factures, el sistema també
registra cada canvi de situació de la mateixa factura, així, podem consultar tot l’historial
d’una factura electrònica, en l’exemple, l’historial complert de la factura amb número
de registre F/2017/426:

En cas de les factures rebutjades, el camp Text explicatiu informa del motiu del rebuig.
Com sempre, podem exportar el resultat del filtre a excel o word per explotar les dades
de la cerca.
Finalment, a través d’aquesta finestra podem veure el moment en què el sistema s’ha
connectat per última vegada al servidor de l’AOC. Com a mínim el sistema es
connecta una vegada al dia al servidor per comprovar si existeixen noves factures per
descarregar, però això depèn del número total de factures electròniques que hi hagi al
sistema. Això vol dir que si el programa es connecta al servidor de l’AOC a les 10:00
del matí, totes les factures electròniques rebudes posteriorment no es descarregaran
fins a la següent connexió.
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Codificació d’òrgans administratius – DIR3

La codificació DIR3 (Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines) és una aplicació
de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, que proporciona un Inventari
unificat i comú a l’Administració, de les unitats orgàniques i organismes públics
existents a cada moment. Cada Administració s’encarrega d’actualitzar directament les
dades de la seva estructura en aquest directori.
Aquests codis serveixen per encaminar les factures dins de l’ens públic receptor de la
mateixa: les administracions de dimensió més gran gestionen factures des de diferents
àmbits i requereixen d’un sistema que els permeti rebre i gestionar les factures que els
corresponen, aquest sistema és la codificació DIR3, que permet distingir les factures
segons el seu destí. Hi ha tres tipus de codificacions:
 Oficina comptable
 Òrgan gestor
 Unitat tramitadora

Per poder descarregar les factures electròniques sense incidència, el sistema ha de
tenir informats els codis DIR3 de l’entitat; a banda, aquesta codificació també és
obligatòria per al registre de factures que no siguin electròniques.
El manteniment dels codis DIR3 es fa des de Pressupost de despeses/Registre de
factures/Codificació d’òrgans administratius – DIR3. Un cop tenim els codis de la
nostra entitat, mitjançant aquesta finestra els introduirem al sistema:
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A la part superior de la finestra podem seleccionar cada un dels codis a informar, i a la
part inferior és on els introduïm.
Un cop hem introduït aquests codis (i mentre no hi hagi cap modificació), no serà
necessari fer cap altre manteniment en el sistema.
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Informes Trimestrals Llei de Morositat
L’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, estableix la obligatorietat de les
Corporacions Locals d’elaborar i remetre un informe sobre el compliment dels terminis
previstos legalment per al pagament de les obligacions de cada entitat.
Per tal de facilitar el compliment d’aquesta obligació, el programa permet crear un
fitxer .xml que es carrega a la plataforma del Ministeri d’Hisenda amb la informació
requerida amb el format adequat. A part del fitxer, el programa ens permet generar els
informes amb la informació que s’ha de portar a l’aprovació per l’òrgan competent de
l’entitat.
Des de l’opció de programa Pressupost de despeses/Registre de factures/Informes
Trimestrals Llei de Morositat, obrim la finestra per confeccionar el fitxer:

Aquesta finestra té tres parts diferenciades:
 Selecció del trimestre a generar: seleccionem el trimestre sobre el qual volem
generar la informació. Els municipis amb població inferior a 5.000 habitants
estan exempts de presentar la informació dels primers tres trimestres de l’any.
 Selecció de l’informe a imprimir: la norma estableix els 4 informes obligatoris a
lliurar, des d’aquesta opció podem seleccionar els que ens interessi. També
permet excloure del càlcul les factures en funció de la situació que es trobin.
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 Generació d’informes: aquesta opció permet informar al programa de la carpeta
de destí del fitxer amb l’informe de morositat. Cal informar també de les dades
identificatives de l’entitat: comunitat, província, municipi i ens.
Un cop tenim tots aquests camps informats, premem Generar per començar amb el
procés de càlcul i generació de la informació.
El sistema mostra una barra de progrés del càlcul per a cada un dels informes. A
banda, quan ha acabat de recopilar les factures incloses en els informes primer, tercer
i quart, ens obre una nova finestra amb una graella amb les factures detallades;
aquesta graella serveix per revisar-les i, en cas necessari, excloure del càlcul les que
considerem que no hi han de ser, desmarcaríem les que volguéssim excloure i
premeríem Acceptar per continuar:

Un cop acabats els càlculs, el sistema ens mostra cada informe perquè el puguem
imprimir o guardar:
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Finalment ens apareix una finestra d’avís on el programa ens indica que el fitxer s’ha
generat correctament i la carpeta on s’ha guardat:

196

Sicalwin

Manual d’usuari

Informe de Tresoreria Tutela Financera de Catalunya
Per donar compliment a l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals de la Generalitat de Catalunya, el programa
incorpora una funcionalitat que permet fer el càlcul i traure la informació requerida.
Des de l’opció Pressupost de despeses/Registre de factures/Informe de Tresoreria
Tutela Financera de Catalunya obrim la finestra amb el formulari per generar la
informació requerida.

En aquesta finestra només cal seleccionar el trimestre sobre el qual es vol fer el càlcul
i la ruta on està la carpeta on volem guardar el fitxer excel que genera; de forma
optativa també podem indicar el número d’expedient i omplir el camp d’observacions.
Un cop omplerts els camps, premem el botó Calcular, el sistema comença a recopilar
la informació i, quan acaba, obre una finestra on mostra les operacions incloses en el
càlcul; podem excloure qualsevol operació que considerem desmarcant-la en la
graella, continuem prement Acceptar. Aquesta graella s’obre dos cops.
Un cop finalitzat, el programa ens mostra les dades resultants:
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Per visualitzar l’informe, hem de prémer el botó Imprimir. Podem comprovar com ha
inclòs tant el número d’expedient (a la part superior de l’informe) com el camp
d’observacions (a la part inferior), que li hem indicat en la finestra incial:

Quan acabi de generar el fitxer, ens apareixerà un missatge de confirmació amb el
nom i la carpeta on l’ha guardat:
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Període Mitjà de pagament RD 635/2014

Introducció
El Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, estableix la obligatorietat de calcular i
trametre una sèrie d’indicadors del període mig de pagament a proveïdors, són els
següents:
 PMP Global i la seva sèrie històrica.
 PMP de l’entitat i la seva sèrie històrica.
 Ràtio d’operacions pagades i la seva sèrie històrica.
 Ràtio d’operacions pendents de pagament i la seva sèrie històrica.
 Import total de pagaments realitzats.
 Import total de pagaments pendents.

S’estableix la obligatorietat del càlcul i remissió d’informació de forma trimestral,
només les entitats incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 del TRLHL
(capitals de província o amb població superior als 75.000 habitants) hauran de
calcular/publicar la informació amb caràcter mensual.
La norma requereix que el càlcul d’aquests indicadors s’ha de fer a nivell de Grup,
segons la definició de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, és a
dir, el càlcul de la pròpia entitat i del seu perímetre institucional d’acord amb l’inventari
d’ens locals (Organismes autònoms, fundacions, etc.).
La definició del grup d’entitats és una tasca del personal de Suport. Igualment, si teniu
alguna entitat que no treballa amb Sicalwin, però forma part del grup, podeu indicarnos el seu nom per tal que la donem d’alta com a integrant del grup. En aquest cas, les
dades i ràtios a trametre per aquella entitat s’hauran de calcular a banda i introduir-los
manualment en el sistema.
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Obtenció dels indicadors
Per a calcular els indicadors anem a Registre de Factures / Període Mig de Pagament
RD 635/2014 / Obtenció Indicadors PMP RD 635/2014. Ens apareix el següent
formulari:

El càlcul dels indicadors es fa des d’aquesta pestanya, independentment de si el grup
el formi una sola entitat o bé més d’una.
Aquesta pantalla té dos apartats diferenciats:
 Període de generació: escollirem el període a calcular, el còmput serà
trimestral o mensual en funció de la nostra entitat.
 Justificants a excloure:
o

Si l’entitat es va acollir a mecanismes de pagament a proveïdors

o

Altres justificants exclosos per defecte

Un cop informat el formulari, premem el botó Generar per començar els càlculs. Se’ns
obrirà una finestra amb una graella amb les factures pagades incloses, el sistema
permet excloure del càlcul les que considerem simplement desmarcant-les; a
continuació, apareixerà el detall de les factures pendents de pagament, també perquè
puguem excloure les que considerem.
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El programa ens mostrarà el detall de les entitats que composen el grup d’entitats i
carregarà la informació calculada i confirmada de cada una. Per calcular el Període
Mig de Pagament del grup haurem de prémer el botó Calcular *PMP del grup.
El programa comprovarà que cada entitat del grup hagi confirmat les ràtios de forma
individual, en cas contrari ens apareixerà el següent missatge:

Per poder generar el fitxer .xml amb la informació pel Ministeri, cal que les dades
identificatives de l’entitat estiguin informades, s’han d’incloure manualment a la
mateixa graella on consten els indicadors:
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Si no informem d’aquestes dades, el sistema no podrà generar correctament el fitxer i
ens avisa amb un missatge d’error:

Si d’entre les entitats del grup n’hi ha alguna que no treballa amb Sicalwin, llavors
l’entitat que realitza el càlcul de l’indicador global podrà introduir de forma manual en
la reixeta de dades els imports prèviament subministrats per l’entitat. Només cal
introduir-los i validar la línia premen intro.
El programa no es permet modificar les dades d’entitats que treballin amb Sicalwin.
Per fer-ho, primer haurem d’eliminar el registre seleccionant-lo i esborrant-lo i després
tornar a fer els càlculs per aquella entitat i per al període seleccionat.
Podem consultar les dades històriques confirmades de l’indicador per a cada entitat
premen els botons corresponents situats a la part inferior de la finestra:
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4 – Projectes d’inversió finançats amb recursos generals. Només podrem
indicar les aplicacions d’inversió que es finançaran amb recursos propis de
l’entitat. Amb aquest tipus de projecte mai podrem afectar cap tipus d’ingrés.
5 – Altres projectes de despeses finançats amb recursos generals. Utilitzarem
aquest tipus per aquelles despeses que no son d’inversió, és a dir, despeses
corrents, i que es financen amb recursos propis o generals de l’entitat.
8 – Projecte fictici. Utilitzarem aquest tipus quan vulguem definir un projecte en
el que temporalment registrarem ingressos que encara no els assignarem a cap
projecte concret.
9 – Superprojectes. Per a projectes de nivell superior, els quals engloben
subprojectes, que poden compartir el mateix finançament i finançament
específic per a cadascun d’ells.
Gestor: indicarem el nom de l’òrgan gestor del projecte (en projectes de tipus 2,3, 4 i 5)
o la classificació per programa o econòmica afectada del projecte (tipus 0 i 1).
Núm: és el comptador del projecte. El programa assignarà el número 1 al primer
projecte amb un any, tipus i gestor determinat, tot i que li podrem assignar nosaltres el
número que vulguem.
Descripció: el nom del projecte que estem definint.
El camp de Projecte finalitzat el marcarem només quan el vulguem donar per finalitzat,
d’aquesta forma, el projecte no es traspassarà a l’exercici següent. És recomanable
abans de marcar-lo com finalitzat donar de baixa les previsions de despesa i d’ingrés
que no s’hagin executat.
A continuació haurem d’indicar l’inici, el final, la durada estimada, el codi territorial i el
tipus de vinculació del projecte.
Inici: mes (del 1 al 12) i any d’inici del projecte de despesa.
Final: mes i any de la finalització estimada del projecte
Durada estimada: en funció de les dates anteriors el programa calcula el
número de mesos estimats de durada del projecte.
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Codi territorial: Podem indicar un codi territorial per a una millor localització del
projecte. Aquest camp no és obligatori.
Tipus de vinculació: Existeixen tres opcions en la definició de la vinculació de
les aplicacions de despeses associades al projecte:
Codi 0 – No vinculant. En aquest cas les aplicacions del projecte no es
vinculen en sí mateixes i en cas de superar-se el crèdit de la previsió del
projecte tirarà de la bossa de vinculació a la qual pertany l’aplicació del
projecte. No és recomanable per al control dels projectes ja que pot
provocar problemes en el càlcul del coeficient de finançament.
Codi 1 – Vinculació qualitativa i quantitativa. Cada aplicació del projecte
es vincula en sí mateixa creant una bossa de vinculació específica, de
manera que no es podran proposar despeses superiors a les previstes
al projecte. És el tipus que es recomana per un millor control i
seguiment dels projectes.
Codi 2 – Vinculació només qualitativa. L’aplicació assignada a un
projecte crea una bossa de vinculació específica pel projecte però en
cas de necessitar fer una despesa superior a la prevista llavors utilitzarà
crèdits de la bossa de vinculació a la qual pertany l’aplicació dintre del
Pressupost.
Un cop definits aquests camps, el programa ens demanarà que validem les dades
introduïdes i en cas de optar pel SI, la capçalera del projecte restarà gravada en el
programa per seguidament continuar entrant la informació pressupostària associada.
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Expe
edients: Aqu
uesta dada completa e
el codi del projecte (2018/2/INVE
ER/1/expediient) i
és necessari crrear-ne alm
menys un p
per cada prrojecte, amb el seu núúmero i la seva
el projecte si
s l’expedien
nt és únic.
desccripció, que pot coincidir amb la de
Apliccacions de despesa: In
nclourem to
otes les aplicacions de
el pressupoost de desp
peses
que fformen partt del projectte. Perquè una aplicac
ció pressupo
ostària es ppugui inclou
ure en
un prrojecte de despeses,
d
serà
s
necesssari haver in
ndicat a la Càrrega
C
dell pressupos
st que
aque
ella aplicaciió Enllaça amb projecctes. Si no es va indicar en el seu mome
ent, el
programa ens preguntarà
p
si la volem enllaçar arra. En aque
esta reixetaa només po
odrem
ons del pres
ssupost corrrent i de fu
uturs, però no
n de presssupostos tancats
indiccar aplicacio
(per aquesta op
pció veure apartat
a
Mod
dificació d’acumulats de pressupoostos tancatts). El
na més crè
èdit que el disponible a l’aplicaciió del
programa contrrolarà que no s’assign
presssupost.
v mitjança nt una mod
dificació de
e crèdit, s’i ndicarà zero en
Si ell crèdit del projecte ve
aque
est apartat, i en l’exped
dient de mo
odificació de
e crèdit s’in
ndicarà el prrojecte i l’im
mport,
de m
manera que quan el com
mptabilitzem
m actualitza
arà la fitxa del
d projecte..

Dade
es de finan
nçament
Si ell projecte es
e finança amb recurrsos genera
als de l’entitat (tipus 4 o 5) aquesta
pesta
anya no s’h
habilitarà. Per
P la resta
a de tipologia de projjectes haurrem d’ompllir els
camp
ps correspo
onents.
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els ingresso
os i l’Any fin
nal de recep
pció.
L’Anyy d’inici de recepció de
ategoria de
e finançame
ent: Aquest a dada és informativa, si es fina nça només
s amb
La ca
recurrsos propis o ordinaris
s (tipus 1), si es finanç
ça íntegram
ment amb reecursos afe
ectats
(tipuss 2), o bé es cofinança amb rrecursos affectats i recursos proopis (tipus 3). A
contiinuació validarem les
s dades i procedirem
m a omplir la informaació relativa als
ingre
essos especcíficament afectats
a
aa
aquest proje
ecte.

La
a categoria de
d finançame
ent 1 (Recurrsos propis ) no es podrà
à seleccionaar en el cas que
q
ess tracti d’un projecte
p
de despesa
d
amb
b finançamen
nt afectat de tipus 2 o 3

Agen
nts que fina
ancen la despesa: ind
dicarem el tercer que finança ell projecte. Si es
tracta
a d’una mu
ultiplicitat de
e tercers q ue financen
n l’obra perr un mateixx concepte (com
ara p
per contribu
ucions espe
ecials o quo
otes urbaníístiques) tenim l’opció de fer serv
vir un
NIF ffictici del tip
pus Multiterc
cer, marcan
nt per això la casella qu
ue hi ha a ccontinuació..
Amb aquesta op
pció possibilitarem que
e en el mom
ment de fer les operaciions d’ingre
essos,
o
tant el
e camp de
el tercer (qu
ue serà el genèric
g
o ficctici) com ara
a el
se’nss permeti omplir
camp
p interessa
at (on podrem informa
ar del NIF real del te
ercer que rrealitza l’ing
grés).
D’aquesta manera en el document imprès apareixerà l’in
nteressat fifinal, però en el
ecte s’acum
mularan les dades
d
a l’ag
gent genèric
c.
proje
stió, proced
direm a de
etallar on diu “Aplicaacions d’in
ngrés”
Marccant l’agent en qües
l’apliccació d’ingrressos o ap
plicacions d ’aquell tercer/agent am
mb la previssió de l’aportació
per a
anys.
esta inform
mació, el programa
p
eens calcula
arà el
Una vegada haguem intrroduït aque
nançament per
p aquella aplicació/a
agent i a mé
és ens indiccarà el coefficient
coefiicient de fin
de fin
nançament global del conjunt
c
delss ingressos sobre la de
espesa prevvista.
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En e
el cas que es
e tracti d’u
un projecte fictici (tipus
s 8) el prog
grama noméés ens perm
metrà
introd
duir-li previsions d’ingrés, mai de
e despesa, i el coefic
cient global de finança
ament
semp
pre serà 1.

Altre
es dades i Observacio
O
ons i Obres
s en Curs
mes pestany
yes noméss són informatives (i per tant ees poden omplir
o
Les dues últim
ntàriament), no influeiixen en less operacion
ns o els cà
àlculs del pprojecte, només
volun
ajude
en a un milllor control de
d l’execució
ó del projec
cte.
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apartat “Fite
es” haurem d’indicar u na data i la descripció de la fita asssolida.
En l’a
Si vvolem utilitzzar l’aparta
at ”Actuacio
ons” haure
em de crea
ar prèviam
ment per Taules
T
gene
erals els cod
dis del conc
cepte (veure
e apartat Ad
dministració
ó del sistem
ma).
es dades el codi de co ncepte és lliure i no s’ha de crearr prèviamen
nt per
En canvi a Altre
es generals..
taule
el camp “Observacio
ons” podem
m indicar una línia d’actuació (camp lliu
ure) i
En e
l’explicació o co
omentari que
e ens conviingui.

Con
nsultes de projectes
s i/o despe
eses amb finançament afectaat
Entra
ant en la co
onsulta de projectes e
ens trobare
em una prim
mera panta lla que funciona
com a filtre de recerca.
r
Po
odem selecccionar filtran
nt per quals
sevol dels ccamps que se’ns
eixen, o bé
é, si no li indiquem cap criteri,, prement la tecla
ofere

ens

apare
eixerà una reixeta amb
b tots els prrojectes don
nats d’alta en
e el prograama.

dades que a priori ens
s mostrarà son el total de la desp
pesa previssta i l’ingrés
s total
Les d
previist, però si premem el
e botó drett del ratolí sobre la re
eixeta i seleeccionem Afegir
A
camp
p – Informa
ació addicio
onal, llavorss ens mostrrarà informa
ació referennt a les dife
erents
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fasess de l’execcució pressu
upostària d
dels projectes, tant de
e la part dee despeses
s com
d’ing
gressos.

a prevista l’aplicació procedeix a sumar les obliga
acions
Per presentar la despesa
negudes en
n exercicis anteriors m
més les pre
evisions de
efinitives deel pressupo
ost de
recon
l’exercici corrent assignade
es al projectte i les que s’hagin indicat d’exerccicis futurs.
ual manera,, els ingressos previst os són el resultat de sumar
s
els ddrets reconeguts
D’igu
en exxercicis antteriors més les previsio
ons definitiv
ves de l’exercici correntt i les d’exe
ercicis
futurss. Si en l’exxercici corre
ent els dretss reconeguts superess
sin l’import previst llavo
ors el
programa utilitza
aria per aqu
uest càlcul ll’import dels
s drets reco
oneguts.
Anem
m a estudia
ar cadascun
na de les te
ecles que es
e presente
en en l’extreem inferior de la
panta
alla com op
pcions de co
onsulta.

Dade
es generals
s
Amb aquesta opció
o
se’ns presenten les dades del projectte tal qual es van intrroduir
inicia
alment.
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h sobrepassat el prim
mer any d’existència, on diu crèèdits inicials
s ens
Si ell projecte ha
prese
entarà l’imp
port previst inicialment a cada exe
ercici.
Amb el botó Operacions podrem
p
con
nsultar les operacions
s de despeeses e ingre
essos
utades
impu

al

projecte. Si preme
em

dues

vegades sobre l’Aggent

(pestanya

“Fina
ançament”) es poden visualitzar
v
e
els acumulatts d’aquest camp.
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Anua
alitats
em consulta
ar les anua
alitats del p
projecte, per aplicació de despesees i ingress
sos o
Pode
agen
nt, així com les modificacions realitzades, els coe
eficients i desviacions de
finan
nçament perr cadascun dels exerciicis del projecte.

A l’essquerra trobem dues pestanyes,
p
ngrés. Si seeleccionem la de
la de despesa i la d’in
desp
pesa, prime
er escollim l’exercici q ue ens inte
eressa cons
sultar, llavoors premem
m dos
copss a sobre de
d l’aplicac
ció de desspeses, veu
urem l’exec
cució de l’aaplicació en les
difere
ents fases pressupos
stàries així com els saldos. També podem
m consulta
ar les
modiificacions de
d consigna
acions del p
projecte i le
es operacio
ons imputaddes a l’apliicació
selecccionada.
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Pel q
que fa als in
ngressos po
odem veure
e les següen
nts dades:

-

Agents: Els càlculls es realittzen a niv
vell de terc
cer (si un tercer té dues
ons d’ingrés
s associade
es al projectte el resultat es dona aagrupat).
aplicacio

-

Aplicacio
ons: Des d’aquesta
d
o
opció, si premem
p
do
os cops poodem veure
e els
acumula
ats, havent escollit
e
l’exe
ercici corres
sponent.

-

Modifica
acions: Podem veure lles modifica
acions de consignacio
c
ons i previs
sions,
així com
m les transfferències d
de desviacio
ons de fina
ançament qque ha ting
gut el
projecte (podem torrnar a imprrimir el docu
ument de trransferènciaa si ho desitgem
prementt

-

).

Operacio
ons: Veurem
m les opera
acions d’ingrés imputad
des al projeecte.

Els a
acumulats d’ingrés
d
que
e podem co
onsultar mo
ovent-nos cap
c a la dreeta, tant si és
é un
agen
nt com una aplicació, són:
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Prevvisions inicia
als: la previs
sió d’ingréss inicial del projecte.
p
Ajusttos de les Previsions
s inicials: a
aquells can
nvis en les
s previsionns realitzats
s per
“Mod
dificació de consignacio
ons i previssions”.
anvis en le
es prevision
ns realitzatts mitjançant un
Modiificació de previsions:: aquells ca
expe
edient de mo
odificació de crèdits.
nitives: la su
uma de les ccolumnes anteriors.
a
Prevvisions defin
nançament: es calcula dividint els
s ingressos de l’agent ((si ho consultem
Coefficient de fin
per a
agent), o per aplicació
ó, (si ho co
onsultem pe
er aplicació) entre totaa la despes
sa del
proje
ecte. Per ing
gressos es tenen en c ompte els drets
d
recone
eguts en exxercicis ante
eriors
(sum
mant i restan
nt les devolucions d’in
ngrés i les rectificacion
r
ns del saldoo inicial de drets
d’exe
ercicis anteriors) més l’ingrés pre
evist per l’ex
xercici corre
ent. Si els ddrets reconeguts
de l’e
exercici o els comprom
misos conce
ertats són su
uperiors a la
a previsió tootal de l’exe
ercici,
llavors la xifra superior es prendrà
p
com
m a previsió
ó de l’exercici.
d finançam
ment rebudes o cedides
s, llavors aqquestes sum
men o
Si hi hagués desviacions de
en, respectivvament, a l’’import de d
drets recone
eguts en ap
plicar la fórm
mula.
reste
que fa al denominado
d
or, la desp
pesa, es se
egueix pràc
cticament laa mateixa regla,
r
Pel q
suma
ant a les obligacions
o
reconegud
des en la vida
v
del pro
ojecte, la ddespesa pre
evista
(crèd
dit definitiu de
d l’exercici) i prevision
ns futures.
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Desviacions de finançament: són les desviacions acumulades, i es poden visualitzar
per agent o per aplicació. Es tracta de la diferència entre els drets reconeguts
acumulats de tota la vida del projecte menys el producte del coeficient per les
obligacions reconegudes de tota la vida del projecte.
A l’import dels drets reconeguts s’hauran de sumar o restar l’import de les desviacions
rebudes o cedides segons el cas.
Desviacions de finançament cedides: Import dels drets reconeguts en el projecte que
s’han cedit a un altre projecte i que per tant no computen en el càlcul del coeficient ni
de la desviació de finançament (Vegeu apartat “Transferència de desviacions”).
Desviacions de finançament rebudes: Import dels drets reconeguts rebuts d’un altre
projecte. Aquests es computen en el càlcul del coeficient i desviació de finançament.
Desviació de tresoreria: Es calcula acumulada i és la diferència entre els cobraments
realitzats del projecte menys el producte del coeficient de finançament pels pagaments
realitzats.
Desviació imputable a l’exercici: Calculada igual que la Desviació de finançament, en
aquest cas només es prenen en consideració els drets i obligacions reconegudes de
l’exercici.
Si visualitzant els ingressos per aplicacions premem dos cops sobre una de les
aplicacions, ens ensenyarà l’execució de l’exercici d’aquella aplicació així com les
dades de desviacions i coeficient de finançament.
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Acum
mulació de
e dades
Serà
à necessari prémer aqu
uest botó prrèviament a Imprimir fiitxa, perquèè s’actualitz
zin les
dade
es abans de
d la impre
essió (no é
és necessa
ari fer aquest pas peer les cons
sultes
anterriors).
Imprrimir fitxes
Prèvviament s’ha
aurà de ma
arcar un pro
ojecte, i en donar-li a aquesta oppció el prog
grama
ens iimprimirà tres llistats, un
u amb la fi txa generall del projectte,

mb les operracions de despesa,
d
un am

i un a
altre amb le
es operacion
ns d’ingrés
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Desv
viacions pe
er projecte
at resum de
e les desviacions imputtables a l’ex
xercici per cadascun
c
deels projecte
es
Llista

ment assoc
ciat
Imprrimir docum
v
els projecttes que hag
guem
Des de l’opció de Consulta de projecctes, quan visualitzem
esco
ollit a la reixxeta de dad
des podrem
m accedir a diferents llistats clicaant la icona
a
que ttenim al me
enú de dalt.

mpressió de
e Projectes presenta siss opcions diferents:
d
La im
er Projecte: Informa d
dels acumulats genera
als de desppesa i ingré
és, no
Estatt Resum pe
apare
eixen les ap
plicacions.
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Estat Resum per Expedient: és similar a l’anterior, informant de l’execució per
expedient de despesa del projecte.
Projectes amb Execució i Finançament. El llistat informa, per any i aplicació, d’allò
previst, compromès, reconegut i pendent (previst menys reconegut), tant en despeses
com en ingressos.
Informe de Projectes per agent. Per cada agent, es presenten tots els projectes que
finança, i s’indica en la part d’ingressos els compromisos, drets i cobraments, i en la
part de despeses, aquests mateixos imports però prorratejats al coeficient de
finançament de l’agent, per veure si hi ha desviacions entre allò reconegut o pagat.
Estat de Despeses amb Finançament Afectat. Per cada projecte, ens informa del
finançament afectat de les despeses.
Romanents de Projectes de Despeses. El llistat ens informa el que s’ha incorporat,
autoritzat, reconegut, ... per cada projecte en l’exercici en qüestió i els saldos a
incorporar en l’exercici següent.

Modificació de consignacions i previsions
En qualsevol moment de la vida del projecte aquest pot patir modificacions en les
seves consignacions, tant de despeses com d’ingressos. En aquest sentit, la
consignació de despeses assignada al projecte pot resultar insuficient i necessitarem
incrementar-la,

o

pot

produir-se

un

augment

de

l’aportació

prevista

d’un

agent/aplicació, havent d’incrementar llavors l’aplicació d’ingrés.
També es poden produir baixes, tant de despeses com d’ingrés. En el cas de les
despeses, durant la comptabilització de les operacions d’execució del pressupost de
signe negatiu, el programa ens proposarà baixes de manera automàtica en funció de
l’import,
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essos les b
baixes s’ha
an de fer manualment
m
t des de l’opció
però en el cass dels ingre
c
ons i previsiions.
Modiificació de consignacio
assignacion
ns de despe
esa i ingrés d’un projec
cte es poden modificarr per dues vies:
v
Les a
-

Mitjança
ant un exped
dient de mo
odificació de
e crèdits, si en el cas dde l’increme
ent de
consigna
ació de des
spesa aque
est increme
ent no esta
ava previst a l’aplicació del
pressupo
ost inicial.

-

Mitjança
ant una rea
assignació dels crèdits, entre el
e pressupoost general i el
projecte. Aquesta opció
o
és la q
que contem
mpla la Modificació de consignac
cions
i previsiions.

A mé
és d’aquestt canvi en le
es consigna
acions de despesa
d
i/o d’ingrés, aqquesta opció del
programa perm
met també un
u Canvi d’’Agents, se
empre i qua
an l’agent qque canviem no
tingu
ui operacions ja realitzades ni tampoc tingui aplica
acions asssociades d’anys
d
anterriors.

dits inicials: modificació
ó de despesses
Crèd
er el projec
cte de desp
pesa amb el
e codi corre
esponent. A continuac
ció, la
Indiccarem prime
panta
alla ens mo
ostrarà per anys les a
aplicacions del projecte
e. Escollim l’any i apliicació
que e
ens interesssa modifica
ar i indiquem
m, a la case
ella “A/D” si es tracta dd’un augment (A)
o dissminució (D
D) de la consignació in
nicial així com
c
l’imporrt d’aquestaa modificac
ció. El
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motiu
u de la modificació és
é un cam
mp codificatt per taules i escollirrem el que
e ens
intere
essi. Per últtim, introduirem un texxt explicatiu de la modifficació.

ació que ssuposi un im
mport
En ccap cas el programa ens deixarrà gravar una modifica
assig
gnat al proje
ecte superio
or al dispon
nible en la bossa
b
de l’aplicació.

En la
a tecla

situada ba
aix a la drreta podem consultar l’Històric de
d les

modiificacions re
ealitzades sobre
s
el proj
ojecte
Prevvisions inicia
als: modifica
ació d’ingre
essos
ollirem marrcant-lo l’ag
gent del q
qual volem
m modificarr la previssió d’ingrés
s i a
Esco
contiinuació el programa
p
ens mostrarà
à a la part de baix de
e la pantallaa les aplica
acions
d’ing
grés associa
ades a aque
est agent. E
En situem a l’aplicació i exercici quue ens interessa
i com
mpletem la informació
i
necessària.. Escollirem
m “A” si es tracta d’un aaugment o “D” si
es trracta d’una disminució
ó així com l’import d’a
aquest ajustt. El motiu de l’ajust és
é un
camp
p codificat per taules i que pode
em consulta
ar fent F5 i per últim eescriurem el
e text
explicatiu de l’op
peració.
Es pot donar el cas que amb l’ajust q
que realitze
em el total d’ingressos
d
previstos superi
s
grama ens ho indicarà però ens ddeixarà conttinuar
el tottal de la desspesa prevista. El prog
grava
ant l’ajust.
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esta opció podem con
nsultar l’his
stòric de les
s modificaccions realitz
zades
També en aque
ment la tecla
a
prem
Canvvi d’Agents.
És usual que qu
uan definim
m un projectte, a l’inici de
d l’exercici pressuposstari, i aque
est es
nça amb un préstec, al no sab
ber amb quin banc es
e contracttarà, s’opta
a per
finan
assig
gnar-li un agent
a
ficticii (per exem
mple “présttec”). En el moment dde contractar el
présttec amb l’e
entitat corresponent é
és quan he
em de realitzar el caanvi d’agen
nt per
esco
ollir el tercerr real que fin
nança l’obra
a.
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La pa
antalla pressenta dos camps: l’age
ent actual, que
q fent F5 i aplicant fiiltre trobarem els
agen
nts disponib
bles actualm
ment en aq
quest proje
ecte, i el nou agent, on indicare
em el
terce
er que ha de finança
ar el projeccte pel ma
ateix concepte i la m
mateixa apliicació
d’ing
gressos.
ecla “Canvviar” per tal que
Una vegada esscollits els dos agentts, li donarrem a la te
ecuti el canvvi.
s’exe
només es produirà sempre
s
i qquan no s’hagin
Tal ccom hem dit abans, el canvi n
comp
ptabilitzat operacions
o
amb
a
l’agentt actual ni hi
h hagi asso
ociades apliicacions en anys
anterriors.

El canvi d’age
ent NO es podrà
p
realitza
ar en cas qu
ue hi hagi comptabilitza
c
ades operacions a
Agent actual o tingui asso
ociades apliccacions d’any
ys anteriors.
l’A

Ope
eracions en el press
supost
e pressupo
ost de despe
eses
Operracions en el
operació és
é un compromís o una obliga
ació recone
eguda, enss apareixerrà un
Si l’o
missatge en pantalla d’”Av
vís de desvi ació negativa”, la miss
sió del qual és informa
ar-nos
de l’e
execució de
els ingresso
os associatss a aquest projecte.
p
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Li do
onem Accep
ptar i gravem
m l’operació
ó si així ho volem.
v
el cas que es
e tracti d’una operació
ó A sobre RC,
R o D sobre A, per m
menor impo
ort, el
En e
programa ens demanarà
d
si desitgem anular les operacions
o
anteriors dde la cadena
a que
uedaran am
mb saldo.
es qu

m “Reposarr el saldo al
a disponiblle de l’apliccació” llavo
ors el
Si ess contesta que volem
programa ens fa
arà una altra pregunta

el cas que vulguem
v
dis
sminuir el ccrèdit previs
st en el pro
ojecte conteestarem que
e sí, i
En e
quan
n no vulguem
m modificarr la previsió
ó de despes
sa del projec
cte li direm que no.
Operracions en el
e pressupo
ost d’ingresssos
ació de les
s operacion s d’ingrés no presenta cap partiicularitat, només
La comptabilitza
afegir el cod
di del projecte en l’ope
eració relac
cionada. No
omés en el cas que el
e dret
cal a
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recon
negut superi l’import previst
p
al pro
ojecte el prrograma ens avisarà, pperò ens de
eixarà
contiinuar la com
mptabilització.

Tran
nsferència
a de desviacions de
e finançam
ment.
L’opcció de menú
ú de Transfferència de desviacions de finançament perm
met el traspàs de
finan
nçament (qu
ue ja ha sigu
ut reconegu
ut) d’un projjecte a un altre.
a
as més típicc és del tra
aspàs de fin
nançament des d’un projecte
p
fictiici (tipus 8) a un
El ca
altre real (tipus 2 o 3). Recordem qu e el projectte fictici només es creea amb l’ob
bjectiu
d’afe
ectar un ingrrés que en aquell mom
ment no tenííem decidit a què destiinar-lo.
el moment de
d definir un projecte fictici, al mantenimentt només poodrem indica
ar els
En e
agen
nts finançad
dors i les ap
plicacions d’’ingressos però
p
mai de
e despeses.. El coeficie
ent de
finan
nçament se
empre serà 1 i les de
esviacions de
d finançam
ment serann igual als drets
recon
neguts.
d
el de
estí dels fon
ns, mitjança
ant la opció del menú T
Transferènc
cia de
Un ccop s’hagi decidit
desvviacions tra
aspassarem
m les desviiacions pos
sitives del projecte ffictici cap a un
proje
ecte real. També
T
utilitzarem aq
questa opció en cas que tingueem un pro
ojecte
sobre
efinançat, perquè
p
la despesa fina
alment exec
cutada sigu
ui menor a la prevista, o bé
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perquè s’hagi rebut
r
finanç
çament add
dicional no
o prevista, i per tant el coeficient de
nçament sig
gui superior a 1.
finan
La pa
antalla que ens trobare
em serà la ssegüent:

En la
a part superrior de la pa
antalla intro
oduirem el projecte
p
que
e cedeix el finançament i el
programa ens informarà del
d saldo d
dels compro
omisos, dre
ets reconegguts, coefic
cient i
gent i l’apliccació d’ingrressos que cedeix, aixíí com l’impo
ort de
desvviacions. Esscollirem l’ag
la trransferència
a. El motiu
u de la tra
ansferència
a és un ca
amp codificcat per tau
ules i
ollirem el qu
ue més ens interessi.. A continu
uació, a la part de baaix, indicare
em el
esco
proje
ecte recepto
or (o projecttes), i per ú ltim accepta
arem l’operació de trannsferència.

Els projectes
s receptors
s sempre h
han de tenir donat d’alta l’agentt que cede
eix el
fin
nançament i l’aplicació d’ingressoss en l’exerc
cici corrent

El prrograma pe
ermet imprimir el docu
ument “TD”” al que es pot assocciar signatura en
docu
ument (codi “TD” en el menú de pe
eus de sign
natura).
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Si el document no s’imprim
meix en aqu
uest momen
nt també es
s pot fer dess de la Con
nsulta
de Projectes / Anualitats
A
/ Ingressos / Modificacio
ons / Imprim
mir documennt associat.
udes o cedides sumen
n o resten, respectivament,
Les desviacionss de finançament rebu
d
reconeguts en el càlcul del coeficie
ent de fin ançament i les
l’import dels drets
desvviacions.

Mod
dificació d’acumulatts de pres
ssupostos
s tancats
Aque
esta opció del
d program
ma només ss’ha d’utilitz
zar quan es volen intrroduir en aquest
mòdu
ul aquells projectes que
q
venen d’exercicis
s anteriors, és a dir, en el mo
oment
d’inicciar el mòdu
ul disposen
n d’un històrric d’obligac
cions recon
negudes, drrets reconeguts i
desvviacions asssociats a aq
quell projeccte i que po
ortàvem el seu
s control i seguimen
nt per
un altre mitjà (ssigui un full de càlcul e
etc.). És ne
ecessari que
e informem
m al program
ma de
eriors d’aqu
uell projecte
e per tal que
e, a l’exerciici actual, re
ealitzi
l’execució en exxercicis ante
ectament tant dels coefficients de finançamen
f
nt com de lees desviacio
ons.
els ccàlculs corre
ntrada d’un projecte iiniciat en exercicis
e
anteriors
a
haa de seguir les
El procés d’en
üents passe
es:
segü
anteniment de projecte
es i despesees amb f.a.
1. Crrear la capççalera del prrojecte : Ma
En
n primer lloc hem d’introduir les d
dades inicials del projec
cte: el codi,, la descripc
ció, la
du
urada, el tip
pus de finan
nçament, el s agents. Si
S al pressupost de l’exxercici corre
ent es
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nova

prev
visió

desp
pesa

haurem

d’intro
oduir-la

am
mb

la

do
otació

co
orresponentt, i el mateix
x en cas de
els ingressos.
A l’hora de definir
d
el co
odi d’aquesst projecte, l’any del projecte hauurà de ser el
e del
ue ha prese
entat dadess d’execució
ó, sigui de despeses
d
o ingressos.
prrimer any qu
ntroduir el acumulats
s de presssupostos tancats:
t
Modificació
M
2. In
d’acumulatts de
presssupostos ta
ancats.
Des d’aquí introduirem,, una vega da recuperrem el proje
ecte premeent F5, tote
es les
nualitats de
el projecte que han presentat dades d’e
execució. LLes dades
s que
an
introduirem per cada exercici ssón els crèdits
c
prev
vistos, less autoritzac
cions,
ompromisoss, obligacio
ons i paga
aments en el cas de despesees, i previs
sions,
co
co
ompromisoss, drets i cobramentss en el d’’ingressos així com eel coeficien
nt de
fin
nançament i desviació
ó acumulada
a per cada aplicació d’ingrés.
d
Dee totes aquestes
da
ades, les ún
niques que utilitza el p
programa pe
er al càlcul de desviaciions i coefic
cients
só
ón els dretss reconeguts i les obl igacions re
econegudes
s, per la quual cosa he
em de
disposar de la informació correcta
a per no provocar
p
errors en elss estats de
e final
d’exercici.
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Con
nsulta d’ac
cumulats de
d projecttes
La pantalla pre
esenta un filtre similar al de la consulta de projectes. Aqquesta opció del
pro
ograma pressenta els ac
cumulats pe
er anualitat i aplicació, de tota la vvida del projjecte,
tant de despesses com d’in
ngressos i d
d’agents.

es presenta
a els següe
ents estats ((es poden afegir
a
La consulta d’acumulats de despese
otó dret del ratolí):
o trreure campss amb el bo

acumulats d’ingressos
d
s presenta aquests
a
cam
mps (es podden afegir com
c
a
La consulta d’a
cam
mps les dessviacions ce
edides i les rebudes):
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es al formaat excel pe
er tal
Reccordem que sempre podem exxportar aquestes dade
d’ad
daptar-les a les nostres necessita
ats.
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Pressupost d’Ingressos

Introducció.
En aquest mòdul explicarem l’operativa relacionada amb el pressupost d’ingressos,
tant d’exercici corrent com de tancat.
El menú del pressupost d’ingressos és el següent:
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Pressupost corrent. Operacions d’execució d’ingressos.

Des d’aquí realitzarem totes les operacions comptables de pressupost corrent, sempre
que no hi hagi moviment de caixa.
Aquesta opció del menú està dividida en tres pestanyes; reconeixement i anul.lació de
drets, Obligació reconeguda per Devolució d’Ingressos i Compromisos d’Ingrés.

Reconeixement i anul·lació de drets.

Des d’aquesta pantalla comptabilitzarem els drets reconeguts, així com anul·lacions i
cancel·lacions. Conté els següents camps:
Codi d’operació: Si fem F5 podrem veure els codis d’operació disponibles:
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El camp signe dona per defecte el positiu (+), i ens servirà per comptabilitzar
operacions d’aquest signe. El signe Negatiu (-) ens servirà per anul·lar operacions ja
prèviament comptabilitzades.
Data comptable: per defecte es fixa la data en què es realitza la operació, però ens
permet modificar-la.
Operació anterior: Aquest camp s’activarà quant el signe d’operació sigui negatiu o
requereixi una fase anterior. Per exemple, en anul·lacions o cancel·lació de drets.
El camp ens mostrarà el següent: 120XX/ , i només caldrà afegir el número d’operació
a darrera, sense 0. La barra (/) actua de comodí i omple el zeros de l’operació fins a
completar les 12 posicions. Així, l’operació 120XX/15 serà la 120XX0000015.
Si no sabem el número d’operació anterior, només cal prémer F5 (ajuda) per filtrar-la.
Núm. Expedient i Data expedient. Aquest camp no és obligatori. Si volem omplir-ho,
podrem indicar l’òrgan que acorda l’operació i la data. Aquí també podem utilitzar F5.
Projecte. Omplirem aquest camp si disposem del mòdul de projectes al Sicalwin i
l’operació està lligada a un projecte. També podrem fer servir F5. Aquest camps no
admet seleccionar més d’un projecte, pel que si l’operació és multiprojecte s’ha
d’accedir a la multiaplicació i indicar per cada aplicació pressupostària el número de
projecte que afecta.
Econòmica. Aquí posarem l’aplicació pressupostària que volem a l’operació. En aquest
camp només es pot entrar una aplicació pressupostària. També podrem fer servir F5.
Si volem entrar varies aplicacions pressupostàries caldrà anar a la icona de la
multiaplicació

de la barra d’eines. També ens deixarà entrar un projecte diferent a

cada aplicació, a condició que el tercer sigui el mateix.
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Préstec. En cas que l’aplicació estigui associada a un préstec s’activarà la casella.
Subvenció. En qualsevol de les pantalles de gravació d’operacions que afectin al
pressupost d’ingressos, si l’aplicació del pressupost utilitzada és de capítol 4 o 7, el
programa ens demanarà la introducció de dos camps:


Tipus de Subvenció



Codi de Subvenció

En qualsevol operació d’ingressos dels capítols 4 i 7 s’haurà d’informar en tots els
casos del Tipus de Subvenció. En els casos que tinguem creat el Codi de Subvenció
prèviament, al indicar-lo (fent F5 el programa ens ensenya les subvencions creades
amb aquella aplicació d’ingrés associada) el programa inserirà automàticament el
Tipus de Subvenció associat, que serà 1, 2 o 3.
En canvi, si no indiquem el codi de subvenció, llavors només podrem escollir entre els
següents Tipus de Subvenció:

Si després d’introduir un codi de subvenció seleccionem un tercer per l’operació
d’ingrés diferent del que es va associar a la subvenció (a Manteniment de
Subvencions) llavors el programa ens donarà el següent missatge:
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La informació del codi i tipus de subvenció s’heretarà en tota la cadena d’operacions
de la referència, per tant, si la introduïm en un compromís d’ingrés, llavors totes les
operacions descendents estaran associades al mateix codi de subvenció, i la dada no
es podrà ni eliminar ni modificar.
Op. Compromís. Aquest camp es deixarà en blanc si no tenim cap compromís
d’ingrés. Si en tenim, caldrà posar el número del compromís o fer F5 per filtrar-ho.
Compte PGCP. Per defecte quan l’aplicació pressupostària només està assignada a
un compte del pla general comptable. Si hi ha més d’un compte assignat, fent F5
podrem escollir el que ens interessi.
Tercer i Interessat: indicarem qui és el tercer que realitza l’ingrés. Per norma general
aquesta dada va al camp de «tercer», només en els casos de projectes amb
finançament afectat en què l’agent finançador s’hagi definit com a multitercer, s’haurà
d’indicar també l’interessat de l’operació, tot i que serà un camp opcional. Per
exemple, si hem definit un projecte finançat amb l’agent Contribucions Especials (i
l’hem marcat com multitercer), a efectes d’agent finançador només serà un tercer, no
obstant al gravar les operacions d’execució d’ingressos es pot detallar el NIF concret
de tots els tercers que ingressen mitjançant la casella interessat, de manera que a
l’imprimir el document o consultar la operació es veurà el detall però a la fitxa del
projecte només apareixerà un agent.
Import operació. Indicarem la quantia econòmica de l’operació.
Grup d’apunts. Només l’omplirem si portem centres de cost.
Text explicatiu. Ens permet entrar un text lliure amb un màxim de 120 caràcters.
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Operacions amb IVA.
Un cop indicat l’import, i sempre que l’aplicació pressupostària tingui indicat IVA
opcional o sempre, s’activarà la icona

que caldrà prémer. S’obrirà la següent

pantalla:

En aquesta finestra hem d’emplenar les dades relatives a la base imposable i el tipus
d’IVA. El programa ens calcularà l’import de l’IVA repercutit.
Podem seleccionar el tipus d’IVA fent F5. Els tipus actualment en vigor són:
Tipus d’IVA

Descripció

Percentatge

0

Exempt

0

3

Súper Reduït

4%

6

Reduït

10%

7

Normal

21%
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Anul·lacions i cancel·lacions de drets.
En aquesta primera pestanya també es comptabilitzen les anul·lacions i cancel·lacions
de drets d’acord amb les diferents causes previstes a la ICAL:
 Drets anul·lats
Per anul·lacions de liquidacions: codi 750
Per ajornaments i fraccionaments: codi 752
 Drets cancel·lats
Per cobraments en espècie: codi 759
Per insolvències: codi 755
Per altres causes: codi 757
Les anul·lacions i cancel·lacions de drets no presenten cap més dificultat que indicar el
codi d’operació que li correspongui i l’operació anterior, la qual volem donar de baixa o
cancel·lar parcialment. L’assentament disminuirà el saldo a la operació anterior i
referència.
A continuació pararem atenció a les opcions Anul·lacions de drets per ajornament i
fraccionament, i Cancel·lació de drets per cobrament en espècie .

Anul·lacions de Drets per Ajornament i Fraccionament
La instrucció de comptabilitat ens obliga a donar de baixa del pressupost d’ingressos
qualsevol ajornament de cobrament d’un dret que resti a l’entitat per un termini
superior a 1 any. A més, haurem de distingir entre l’import que venç en un any (a curt
termini), i més enllà d’un any (a llarg termini).
Per fer-ho, a la pestanya de Reconeixement i anul·lació de drets, escollirem el codi
d’ajornaments i fraccionaments.
En arribar al camp de l’import s’obrirà una finestra on ens demanarà els imports per
períodes, a curt termini (dintre de l’any a comptar des del 31 de desembre de l’exercici
corrent) i llarg termini (més d’un any). Aquí emplenarem la data dels ajornaments i els
imports per tal d’imputar-los al concepte no pressupostari corresponent. Si no tenim
aquests conceptes creats, els haurem de donar d’alta a Càrrega de conceptes no
pressupostaris
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Pels ajornaments i fraccionaments a curt termini els conceptes no pressupostaris
associats als comptes del PGCP s’indiquen en funció de la naturalesa d’operació i el
tercer associat:
Concepte no
pressupostari

Compte
PGCP

Capítols
econòmica

Tercer

Altres condicions

10443

4430

1, 2, 3, 4, 7 i 5
(quant té
naturalesa no
financera

Qualsevol Només aquelles operacions
de cap. 5 de naturalesa no
financera, que són aquelles
del compte PGCP associat a
la classificació és diferent de
76*

10441

4431

9

Qualsevol

10442

4432

6, 8 i 5 (quan té
naturalesa
financera)

Tercer del Només aquelles operacions
grup
de cap. 5 quan el compte
associat a la classificació és
igual a 76*

10440

4433

6, 8 i 5 (quant té
naturalesa
financera)

Tercer
fora del
grup

Només aquelles operacions
de cap. 5 quan el compte
associat a la classificació és
igual a 76*

Pels ajornaments i fraccionaments a llarg termini el concepte no pressupostari que
s’ha de crear és 10444 i està associat al compte del PGCP 2621.

Si la data de venciment que indiquem és a curt termini llavors quan passem per
l’econòmica no pressupostària el programa ens proposarà les possibilitats de la 10440
a 10443, però en intentar gravar el fraccionament controlarà que el concepte escollit
sigui coherent amb el capítol i naturalesa de l’operació i el tercer associat. Si també
inclou un venciment a llarg termini llavors el programa ja directament ens proposarà el
242

Sicalw
win

Manual d’usuari
d

conccepte 10444
4, que és l’associat a
al compte 2621 de Deutors
D
a lllarg termin
ni per
fracccionament i ajornamentts.

n venç el te
ermini o en cas de cob
brar anticipa
adament el deute, fareem el mateix
x que
Quan
fem per un dre
et reconegu
ut. Un cop
p haguem passat
p
el camp
c
imporrt de l’operació,
prem
merem la ico
ona de venc
ciment de d rets de la barra
b
del me
enú superioor.

activar la iccona s’obrirrà la finestrra de venciment de drets
d
i, si eel tercer té drets
En a
ajorn
nats, fent F5 ens mostrarà les opera
acions vive
es d’aquesst tercer. Aquí
selecccionarem l’operació
l
que
q
necesssitem i clica
arem acceptar per tornnar a la pantalla
del D
Dret reconeg
gut.
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Cancel·lació de Drets per Cobrament en Espècie.
Utilitzarem aquest codi quan un tercer cancel·li un deute que té amb l’entitat en
espècie: amb un terreny o amb la realització d’un servei. Quan arribem al compte del
pla general comptable, fent F5 escollirem el compte al qual imputarem el bé rebut o el
servei prestat. (Si tenim el mòdul GPA d’inventari, ho enllaçarà amb ell).

Obligació reconeguda per devolució d’ingressos.

Codi oper.: tenim vàries opcions disponibles:

Per defecte apareix el codi 450 Proposta de Manament de Pagament per Dev./Ing.,
que és l’opció més utilitzada. També permet fer rectificacions de saldos inicials,
positius i negatius, i comptabilitzar prescripcions.
Si es tracta d’una devolució d’un ingrés cobrat a l’exercici corrent indicarem l’operació
al camp operació ingrés, no és obligatori. Si es tracta d’una devolució d’ingressos
cobrats en exercicis anteriors no indicarem res a aquest camp.
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L’operació amb signe negatiu anul·larà obligacions reconegudes per devolucions
d’ingressos comptabilitzades amb anterioritat.
Per rectificar l’import o anul·lar obligacions reconegudes per devolució d’ingressos
d’exercicis anteriors, seleccionarem el codi d’operació 451 Rectificació de saldo Inicial
d’Obligacions Reconegudes per Devolució d’Ingressos o 455 Prescripció del Saldo
Inicial d’Obligacions Reconegudes per Devolució d’ingressos respectivament. .

Compromisos d’ingrés
Des d’aquesta opció donarem d’alta el compromís d’ingrés; és a dir, l’import que un
tercer s’ha compromès a aportar a una data determinada, i que pot estar condicionat a
la realització d’una activitat per part de l’ens.

Codi operació:
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Registrarem el Compromís d’ingrés amb el codi 300. En cas que l’operació afecti
aplicacions pressupostàries associades a projectes i despeses amb finançament
afectat o a subvencions s’ha d’indicar el codi a les caselles corresponents.
Per tal d’anul·lar els compromisos d’ingrés no realitzats es fan servir els codis
següents:
 300 Concert de Compromisos. Amb signe negatiu per anul·lacions de
compromisos concertats a l’exercici corrent.
 310 Anul·lació de Compromisos Concertats Incorporats. Per anul·lacions que
es van concertar en pressupostos anteriors com compromisos de corrent i que
s’han traspassat a l’exercici actual.
 311 Anul·lació de Compromisos Imputables a l’Exercici. Per l’anul·lació de
compromisos que es van concertar en exercicis anteriors com a compromisos
d’exercicis futurs i han estat traspassats a aquest exercici.

Pressupostos tancats.

En finalitzar un exercici i fer el tancament, els drets reconeguts de pressupost corrent
es traspassaran a l’exercici següent com operacions de pressupostos tancats.
Qualsevol operació que afecti aquests drets s’haurà de fer des d’aquest apartat del
menú, sempre i quan no afectin la tresoreria, ja que aquestes es realitzen per
Tresoreria /Cobraments.
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Rectificació i anul·lació de saldos.
Cal tenir en compte que l’operativa per les operacions de tancats és la mateixa que
hem explicat amb anterioritat pel pressupost corrent.

Codi d’operació: els codis d’operació permesos des d’aquesta opció són els següents.

Les operacions que podem realitzar són:
 Rectificació del saldo inicial de Drets Reconeguts (codi 700) pel que
modificarem el saldo inicial pendent de cobrament de l’aplicació, amb el signe
positiu per augmentar i amb el negatiu per disminuir. Es pot realitzar una
multiaplicació i també es pot assignar IVA (si l’aplicació l’admet). Les dades
que s’han d’indicar són les mateixes que les de les operacions de Dret
Reconegut d’exercicis corrents.
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 Anul·lacions i cancel·lacions de drets de pressupostos tancats. Al camp
operació anterior s’ha de reflectir el Dret Reconegut afectat, prement F5
s’activa el menú d’ajuda i filtre.
Si és el primer exercici que utilitzem el Sicalwin entrarem per aquesta opció totes les
operacions d’exercicis tancats. Recordem que l’operativa és la mateixa que la que hem
explicat en l’apartat de Pressupost d’ingressos / Pressupost corrent / Operacions
d’execució d’ingressos.
En el cas d’entrada inicial de dades a Sicalwin, prèviament a l’entrada dels pendents
de cobrament d’exercicis tancats, donarem d’alta les aplicacions d’ingressos
pressupostàries a Càrrega d’Aplicacions de Pressupostos Tancats.

Càrrega d’Aplicacions de Pressupostos Tancats
La funció d’aquest mòdul és la de permetre donar d’alta noves aplicacions que
procedeixen de pressupostos tancats.
Es carreguen aplicacions de pressupostos tancats :
 El primer any d’us del programa per carregar els saldos inicials.
 Per rectificar a l’alça una aplicació que no existeix a pressupostos tancats.
 Donar d’alta un RD d’una aplicació que no existia al pressupost tancat.

Dins la graella hi ha els següents camps a omplir:
Exercici: indicarem l’any de l’aplicació.
Orgànica: si portem orgànica al pressupost d’ingrés, l’especificarem.
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Econòmica: indicarem la classificació econòmica de l’aplicació d’ingressos.
Àlies: és un nom mnemotècnic opcional que serveix per cridar o nomenar l’aplicació.
Descripció: el nom de l’aplicació d’ingressos.
IVA: N quan la partida no té IVA a repercutir, S si l’IVA és obligatori, i O si l’IVA és
opcional.
GFA: si permet enllaçar amb projectes. S’indicarà amb les mateixes lletres que fem
servir per l’IVA: N, S i O.
Si volem esborrar alguna de les

aplicacions entrades, només cal que

seleccionem la línea en color blau i

premem la icona de la barra del menú.
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Exercicis futurs
Compromisos d’ingressos d’exercicis futurs
L’única operació que es pot realitzar per exercicis futurs al pressupost d’ingressos és
el compromís d’ingrés que es registrarà quan existeixi l’acord o concert d’un tercer aliè
a l’entitat que finança una despesa determinada en exercicis futurs. S’imputarà a
l’exercici en què es preveu realitzar i es fracciona en cas que la seva realització abasti
diferents exercicis. No té assentament comptable associat.

Els camps de l’opció Compromís d’ingrés d’exercicis futurs no varien respecte dels que
presenta l’opció de Compromís d’ingrés del pressupost d’ingressos corrents. Només
haurem d’afegir l’exercici en que rebrem l’aportació i l’import d’aquesta.
No es poden realitzar operacions multiaplicació.
En cas que s’hagi d’assignar un codi de projecte, aquest ha d’estar definit prèviament
amb execució plurianual i previsió d’ingrés a l’aplicació corresponent.
Per anul·lar el compromís s’ha de canviar el signe a negatiu i consignar l’operació que
es vol barrar a la casella Operació Anterior.
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Consulta de compromisos d’ingressos futurs

En acotar els criteris i prémer Veure Dades se’ns mostra la graella amb les operacions
que acompleixen el filtratge

Per consultar en detall l’operació ens situarem damunt i clicarem dues vegades.
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Consultes al pressupost d’ingressos
Consulta d’operacions d’ingrés.

Haurem de seleccionar els criteris pels quals volem filtrar la consulta, si no s’indica cap
ens mostra totes les operacions d’ingressos en prémer Veure Dades.
Es pot utilitzar més d’un criteri alhora, per exemple, si volem consultar les operacions
en fase Dret Reconegut del capítol 4, hauríem de fixar una RD a la primera casella de
fases i un 4 a la primera casella d’Econòmica d’aplicació pressupostària.
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Es pot filtrar per tercer, interessat, aplicació, codi de préstec, número de subvenció i
diferents criteris més, puntualitzem els següents:
Agrupació. per defecte apareix Totes les Operacions, es pot marcar pressupost corrent
o tancat.
Sempre que hi hagi un interval en una consulta s’ha d’omplir les dues caselles «des
de» i «fins a», si es vol buscar una operació en concret s’ha d’anotar les mateixes
dades a les dues caselles, si pel contrari es busca un interval s’ha d’anotar la primera
operació a la casella «des de» i l'última a la casella «fins a».
Núm d’operació. Filtra pel número d’operació en cas de buscar una en concret o per
interval si s’acota un altre número d’operació a la casella següent.
Referència. Filtra pel número de referència de les operacions.
Cte PGCP. És el compte financer assignat a la classificació econòmica de l’operació.
Assentament. Número d’assentament assignat en comptabilitat.
Expedient. Número d’expedient assignat a l’operació.
Data operació. És la data comptable.
Gravades. Es fa referència al dia en que es va gravar l’operació.
Document. En cas de emetre factures mitjançant el mòdul corresponent al menú
d’ingressos del Sicalwin, si es vol filtrar pel número de registre de la factura s’ha de
filtrar mitjançant aquesta casella. Per exemple, es vol consultar les operacions
relacionades amb la factura emesa 2017/15, al filtrar pel número de document apareix
el Dret Reconegut i l’Ingrés.
Només op. De Transf. De DR Rec. En marcar aquesta casella sortiran les operacions
fetes al menú de traspàs del recaptador .
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Codi operació. Filtra pels codis associats a les operacions. Per exemple: 700 és el codi
associat a les operacions RD i RD/. Podem posar fins a 4 codis simultàniament.
Fases. Són fases d’execució del pressupost. Per exemple: RD, RD/, I, I/. Podem posar
fins a 4 fases simultàniament.
Al peu de formulari hi ha tres pestanyes de filtre, la primera és per les dades referents
al cobrament de l’operació, la segona fa referència a les dades d’incorporació de la
ORGT i l’última pestanya pot filtrar pel número de subvenció o el text explicatiu.
Un cop escollides les dades de filtratge s’ha prémer Veure Dades i el programa ens
mostrarà la graella amb totes les operacions que compleixen els paràmetres
seleccionats.

Per veure els detalls d’una operació en concret s’ha de clicar dues vegades sobre ella.
El símbol «+» quan apareix a l’esquerra d’una operació significa que es tracta d’una
multiaplicació.

Si

cliquem

sobre

ell

visualitzarem

les

diferents

aplicacions

pressupostàries que en formen part. Si ens cal visualitzar més dades ens col·locarem
a la graella i premerem el botó dret del ratolí per afegir o eliminar els camps que ens
interessi consultar.
Amb les icones

podem visualitzar les operacions corresponents a les fases

anteriors o posteriors a la seleccionada, és a dir, veurem les operacions amb el mateix
número de referència.
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Les icones

exportaran les dades als programes Word i Excel respectivament les

dades visualitzades a la graella.
Per imprimir el document associat a una operació la seleccionem pel requadre que
apareix a l’esquerra i clicarem la icona

Per seleccionar totes les operacions de la graella hem de clicar
selecció

i per anul·lar la

.

Als quadres que apareixen a peu de consulta trobem les següents opcions:
Relació d’operacions. Llista les operacions marcades.
Factures associades. Amb operacions de drets reconeguts ens mostra el detall de la
factura emesa associada, si en té.
Genera Relació Comptable Amb les operacions marcades generarà una relació I
d’ingressos.

Consulta d’aplicacions d’ingressos exercici corrent.
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Indicarem l’aplicació i les dades que volem que ens mostri la consulta, en cas que no
s’especifiqui aplicació ens llistarà la informació per totes les aplicacions. També es pot
filtrar per capítol o article. En prémer dades ens llistarà la consulta:

Amb el botó dret del ratolí podem treure o afegir camps a la consulta presentada. En
clicar damunt d’una aplicació podem veure el detall de l’execució pressupostària a la
segona pestanya
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Consulta d’aplicacions d’ingressos exercici corrent per data

La consulta funciona igual que l’anterior amb la particularitat de consultar l’execució
d’un període de temps acotat per l’usuari. S’ha de definir l’interval de dates i prémer
Recalcular, un cop aparegui el missatge «Procés Acabat Correctament» s’ha de
prémer Veure Dades per tal que aparegui la graella amb el llistat. També es poden
afegir i eliminar camps amb el botó dret del ratolí.

Consulta d’aplicacions d’ingressos exercicis tancats.
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Es pot consultar la situació dels ingressos pendents de recaptar d’exercicis anteriors.
Ens permet escollir l’any, i decidir si volem o no sumar per exercici i exacció mitjançant
l’opció :

L’opció

es pot utilitzar per tal que la consulta sigui exactament

de l’aplicació que hem indicat (per exemple, si indiquem l’econòmica 399 a tres dígits
que busqui exactament l’econòmica a tres dígits).

Consulta d’aplicacions d’ingressos exercicis tancats per data.
Presenta el mateix funcionament que l’explicat a Consulta d’aplicacions d’ingressos
exercici corrent per data.
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Traspàs de recaptador.
Aquesta opció permet traspassar un pendent de cobrament que gestionava la pròpia
entitat a una altra entitat externa. Podem traspassar-ho per l’import total o parcial,
segons el que necessitem.

Primer indicarem el tercer de l’operació que volem traspassar, i a sota el tercer
destinatari.
Podrem escollir tantes operacions com vulguem, ja siguin de pressupost corrent o
d’exercicis tancats; i també variar els imports d’aquestes en el cas que només
necessitem transferir una part de l’operació.
Un cop completem tots els camps fent intro ens gravarà les noves operacions, les
quals apareixeran com fase TD (= transferències de drets reconeguts) i amb el nou
tercer; alhora que ens anul·larà els RD amb l’antic tercer. Aquesta anul·lació també
ens apareixerà com fase TD, però amb signe negatiu.
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Registre de factures emeses
Des d’aquesta opció de menú l’entitat pot registrar, emetre i comptabilitzar factures.

Registre i emissió de factures.
En aquesta pantalla donarem d’alta les factures que emet l’entitat i que després
voldríem comptabilitzar com dret reconegut (fase RD).

Per emetre un nou justificant el camp Número de Factura el deixem en blanc. Per
modificar una factura ja registrada, introduirem en aquest camp el número de factura
generat pel programa (es pot buscar mitjançant F5).

260

Sicalwin

Manual d’usuari

El camp Tipus té valor + per factures i – per abonaments de factures.
Al camp Data Factura apareix per defecte la data del sistema tot i que és possible
canviar-la.
Si el justificant d’ingrés a emetre repercuteix IVA, indicarem la base imposable i el
tipus a les caselles corresponents sinó introduirem l’import total del justificant
directament en el camp Import Íntegre.
A la pestanya de Desglossament Aplicacions indicarem l’aplicació (o aplicacions)
d’ingressos i els imports que imputarem al justificant i en el seu cas el codi projecte.
A la columna operació indicarem el compromís d’ingrés al que, en el seu cas, volem
imputar el justificant emès. Podrem buscar l’operació del compromís mitjançant la tecla
de funció F5.
Si el tercer és una administració pública s’haurà de completar els camps
corresponents a la Oficina Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora destinatàries
de les factures. L’administració pública receptora de la factura ens ha de fer arribar el
codi DIR 3 i el donarem d’alta per la opció de Codificació d’òrgans administratius
DIR3- Aliens, explicada a l’apartat corresponent del present manual.
La data de venciment són 30 dies i surt per defecte.
Al confirmar les dades el sistema ens dóna un número de registre amb la possibilitat
d’imprimir la factura emesa.
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Registre d’abonaments de factures emeses.
Els abonaments s’introdueixen per la mateixa opció de Registre i emissió de factures,
al camp tipus s’ha d’introduir l’opció d’abonament mitjançant el signe «-». Si es prem
la tecla de funció F5 apareix l’opció d’abonament:

El registre funciona de la mateixa manera que per les factures. En el desglossament
d’aplicacions, al camp operació, podrem filtrar un RD o deixar-ho buit. Si s’indica RD,
en comptabilitzar l’abonament des del monitor de comptabilització de factures,
generarà el RD negatiu enllaçat amb el positiu.

Si no indiquem un RD, també es pot enllaçar des del monitor de comptabilització de
factures emeses, filtrant per abonaments i un cop a la selecció dins del monitor de
comptabilització de factures hi ha l’opció Enllaç amb pagament o anul.lació de dret. En
clicar-la s’obrirà un quadre on posar el número d’operació RD.
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Comptabilització de factures emeses.

Quan entrem al Monitor de Comptabilització de factures emeses ens situem a la
primera pestanya on s’han d’indicar els criteris de selecció pels què volem seleccionar
les factures que tenim registrades. En cas de no introduir cap criteri es seleccionen
totes les factures pendents de comptabilitzar del registre de factures emeses. Si tenim
factures marcades directament ens mostrarà la segona pestanya Veure dades
seleccionades.
S’ha d’indicar el tipus de justificant a comptabilitzar, que es pot seleccionar mitjançant
la tecla de funció F5, el signe positiu «+» són factures emeses i el signe negatiu «-»
són els abonaments.
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Executant el Monitor de comptabilització de factures / Selecció de factures per comptabilitzar o
bé prement la icona de la barra d’eines

ens mostrarà les factures que acompleixin els

criteris filtrats. En cas de voler afegir a la selecció noves factures es pot realitzar mitjançant la
opció dins del Monitor de comptabilització de factures / Afegir noves factures a la selecció
anterior o bé prement la icona

de la barra d’eines.

Al prémer Comptabilització de Factures Emeses al menú superior trobem les següents
opcions:
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Classificar les factures seleccionades: es poden ordenar les factures segons diferents
criteris, indicarem l’ordre en què volem que ens ordeni les factures de manera
ascendent, és a dir, posarem un 1 a la casella que volem que llisti en primer lloc, un 2
a la segona i així successivament.

Marcar les factures seleccionades: També es pot marcar la factura prement dos cops
sobre la casella de l’esquerra o bé, si volem seleccionar totes les factures del monitor
es pot clicar la icona
Desmarcar factures seleccionades. Opció per desmarcar les factures, la icona
corresponent és
Modificar massivament les factures marcades. Mitjançant aquesta opció es pot
incorporar l’expedient, decret, tipus d’exacció i la data. En cas que les factures no
disposin d’aplicació marcant la opció Completar aplicació podrem afegir-la i el número
de projecte en el seu cas. La icona de la barra d’eines és
Enllaç amb Dret Reconegut. Amb aquesta opció podrem enllaçar la factura amb un
dret reconegut ja comptabilitzat amb anterioritat.
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Imprimir llista de factures marcades. Al marcar aquesta opció el sistema ens pregunta
si volem imprimir el llistat de les factures marcades, generar una nova relació de
factures o incloure-les a una relació ja existent. Icona

Comptabilitzar les factures marcades o la icona

. El sistema demana la data

comptable i ens dona l’opció de bloquejar el lot o la operació. En cas d’activar l’opció
Bloquejar lot no es comptabilitzarà cap factura marcada si hi ha alguna que no tingui
les dades necessàries per ser comptabilitzada. En canvi si es bloqueja l’operació
només les factures incorrectament registrades no seran comptabilitzades. En acabar la
comptabilització ens dóna la opció d’imprimir els documents associats i finalment ens
dóna els números d’operació dels Drets Reconeguts generats.

Visualitzar les factures seleccionades. Ens permet veure el detall de la factura
seleccionada.
Modificar les dades de la factura. Es pot modificar el tipus d’exacció i el text explicatiu.
Emetre Quadern 19. Mitjançant aquesta opció es genera el fitxer de rebuts pel
cobrament bancari. Ens demana l’ordinal de tresoreria i la data del càrrec. Al generar
el fitxer apareix la pantalla per desar-lo on correspongui al nostre ordinador.
Agrupar per tercer les factures marcades. En cas de tenir diverses factures amb un
mateix tercer si es vol generar un Dret Reconegut que les aplegui totes haurem
d’utilitzar aquesta opció. Un cop filtrades les factures el sistema ens dirigeix a la
tercera pestanya, per comptabilitzar-les s’ha de prémer la opció de comptabilització de
factures al monitor de comptabilització, es generarà un sol Dret Reconegut per la suma
de les factures agrupades.
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Consulta de factures emeses.
Utilitzarem aquesta opció per consultar les factures i abonaments registrats.

D’acord amb els criteris emprats els programa llistarà les factures que compleixin els
criteris, si no es posa cap filtre apareixen totes les factures emeses al prémer Dades
generals.

Per afegir o eliminar camps s’ha de prémer el botó dret del ratolí, per marcar o
desmarcar la selecció de factures que apareixen es fa mitjançant les icones

de

la barra d’eines.
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Per imprimir el document de factura associat s’utilitza la icona
Al peu de consulta hi ha les següents opcions:
Emetre Quadern 19. Genera el fitxer de rebuts per enviar a l’entitat bancària.
Associar Document. Es pot associar un document a la factura. Aquesta opció només
pot ser utilitzada en aquelles entitats que disposen del programa de gestió documental
i signatura electrònica FIRMADOC.
Veure Document. Mostra el document que s’ha associat prèviament mitjançant l’opció
anterior.
Històric. Mostra les fases de comptabilització de la factura.
Veure factura. Són les dades de la factura registrada.

Llistat de factures emeses a una data.

Aquesta consulta llista les factures d’acord amb el filtre introduït.
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Codificació d’òrgans administratius – DIR3- Aliens
En el cas d’emetre factures amb destinatari Administració Pública, aquesta ens haurà
de fer arribar el codi DIR3 de les oficines comptables, òrgans gestors i unitats
tramitadores destinatàries de la factura. S’ha de donar d’alta aquests codis mitjançant
la opció Codificació d’òrgans administratius DIR3 Aliens que trobarem al Registre de
factures emeses.

Al camp Tipus d’Òrgan Administratiu seleccionarem el corresponent a la Oficina
Comptable, Òrgan Gestor o Unitat Tramitadora.
El Codi d’Òrgan Administratiu serà un codi alfanumèric de 9 dígis que s’haurà donat
d’alta prèviament per l’administració pública destinatària al Directori Comú DIR3, i que
li haurem de sol·licitar.
Si no s’ha definit a la fitxa del tercer, s’haurà d’introduir també les dades corresponents
a la direcció de facturació.
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Gestió de Subvencions rebudes

Manteniment de Subvencions rebudes
Per donar d’alta una subvenció rebuda haurem d’accedir a aquesta pantalla i sempre
abans de gravar una operació del capítol 4 o 7 que es trobi sota els supòsits de la
norma.

Anem a detallar el sentit de cadascun dels camps que conté aquest formulari:
Codi de la subvenció: haurem d’indicar l’exercici / tipus / codi. L’exercici serà el de
creació de la subvenció. El tipus de la subvenció es tracta d’un camp que admetrà
algun d’aquests valors:

L’últim camp del codi a emplenar és lliure.
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Descripció de la subvenció: és una descripció lliure.
Import de la subvenció: S’ha d’introduir l’import de la subvenció. Prèviament a realitzar
el procés d’imputació de la subvenció al resultat econòmic patrimonial el programa
comprovarà les dades per tal de verificar que l’import de la subvenció registrada
coincideix amb l’import de les operacions de drets reconeguts més ingressos de
contret simultani comptabilitzats amb aquesta.
Reintegrable: Per defecte vindrà desmarcada aquesta opció, per tant es consideraria
NO reintegrable. En funció del que s’esculli en aquesta opció l’assentament que es
gravarà en el moment de realitzar l’ingrés de la subvenció serà un o altre. Haurem de
marcar l’opció de reintegrable en el cas que ens hagin concedit una subvenció
subjecte a unes condicions i en el moment de l’alta es no les haguem complert i per
tant sigui susceptible de retorn l’import rebut. Quan marquem aquesta opció, i per tant,
considerem que la subvenció és reintegrable, llavors no serà obligatori introduir les
dades associades al criteri d’imputació a resultat, ja que les subvencions tindran la
consideració de passiu, utilitzant els comptes del PGCP dels subgrups 17* i 52*
corresponents.
Import reintegrable: si hem marcat l’anterior opció haurem d’indicar l’import a
reintegrar, que sempre haurà de ser diferent de zero.
Tercer: el tercer que ens ha concedit la subvenció.
Aplicació d’ingressos: Serà obligatori indicar l’aplicació del pressupost d’ingressos del
capítol 4 o 7 que existeixi en el pressupost de l’entitat, el compte de la qual sigui
coherent amb el tipus de subvenció escollit en introduir el codi inicial. S’haurà
d’atendre a les següents equivalències:
Tipus de
Descripció de la subvenció
subvenció
Subvencions rebudes per al finançament d'immobilitzat
1
Subvencions per Actius corrents i Despeses (projectes)
2
Subvencions per al finançament d'operacions financeres
3
(préstecs)

Compte
PGCP
753X
754X
756X

Compte PGCP: El programa indicarà de forma automàtica el compte associat en
funció de les dades introduïdes prèviament en el manteniment, en concret tenint en
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compte: el tipus de subvenció indicat, i si el tercer que ens ha concedit la subvenció
pertany al grup d’entitats o no.
Compte Passiu: Només s’habilitarà aquest camp en el cas que la subvenció s’hagi
catalogat com reintegrable. S’indicarà el compte del PGCP a la que s’ha de generar
l’assentament, en concret comptes dels subgrups 52*, 17*.
Criteri d’imputació: només s’haurà d’indicar el cas que la subvenció no sigui
reintegrable. En funció del tipus de subvenció indicat tindrem un criteri o altre entre
aquests:

El programa escollirà automàticament el criteri en funció del tipus de subvenció. Per
cadascun dels motius serà necessària una informació determinada per poder calcular
de forma automàtica la imputació de la subvenció a resultat de cada exercici.
Quan la subvenció es marca com reintegrable aquest camp apareixerà bloquejat. Si
posteriorment reclassifiquem la subvenció a no reintegrable, serà obligatori completar
aquestes dades per tal que es realitzi una correcta imputació a resultats de la
subvenció.
En funció del criteri les dades addicionals sol·licitades seran les següents:


Amortització de l’actiu: en el cas de subvenció del tipus 1, per al finançament
d’immobilitzat, la imputació al resultat econòmic es realitzarà al mateix ritme
que l’amortització del bé associat, en proporció a la vida útil del bé, amb el
mateix mètode d’amortització, o en el seu cas, quan es produeixi l’alienació o
baixa del bé a inventari. En el cas que es treballi amb l’aplicació de gestió de
patrimoni (GPA), aquest camp tindrà ajuda associada i el programa validarà
que el codi del bé existeixi en l’aplicació de patrimoni. Aquestes dades no seran
obligatòries en el moment de l’alta de la subvenció, però sí al final de l’exercici,
de forma prèvia a realitzar la imputació al resultat de la part corresponent de la
subvenció.
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 Despesa executada en projecte de despesa: específic pel tipus 2 de subvenció,
subvenció pel finançament de despeses, en aquest cas la imputació de la
subvenció a resultat serà correlativa a l’execució i meritament de les
obligacions reconegudes associades a la subvenció. Aquesta correlació el
programa la podrà conèixer mitjançant el projecte de despesa que li haurem
d’indicar.
Aquest camp tindrà ajuda associada i validarà que només apareixen aquells
projectes on en les dades del finançament consti aquell agent i en que entre els
conceptes d’ingrés definits estigui el concepte introduït en el Manteniment de
subvencions.



Pagament d’amortització de préstecs: específic pel tipus 3 de subvenció, es
sol·licitarà el codi de préstec associat. En aquest cas el ritme d’imputació
dependrà dels pagaments d’amortització de l’esmentat préstec que haurem
associat.



Criteri lliure: Si escollim aquest criteri llavors haurem d’indicar el nombre d’anys
en que s’haurà de realitzar la imputació (per sistema lineal) de la subvenció al
resultat.
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Consulta de subvencions rebudes
A la consulta de subvencions rebudes podem filtrar per diversos criteris com podem
comprovar en aquesta pantalla:

Un cop li donem a Filtrar, passem a la segona pestanya de Resultats. Des d’aquesta
pestanya podem visualitzar la informació de les subvencions que compleixen els
condicionants de la consulta. A la part superior de la pantalla apareix un resum de
cada subvenció, quan seleccionem una d’elles se’ns carrega a la part inferior de la
pantalla totes les dades associades a aquella subvenció que hem donat d’alta en el
Manteniment de Subvencions i a més, en les pestanyes de Corrent i Tancats podrem
consultar els acumulats per cada fase del pressupost d’ingressos per aquell codi de
subvenció.
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A més, podrem consultar des d’aquí les operacions gravades en el pressupost
d’ingressos associades a aquella subvenció.
D’entre les dades que es visualitzen a la pantalla de consulta es troben:
 Els imports imputats a resultat per codi de subvenció, així com l’import pendent
d’imputar a resultats.
 Acumulats d’execució d’operacions d’ingrés associades.
 En el cas de que s’hagués produït una reclassificació d’una subvenció rebuda,
de Reintegrable a no reintegrable o a la inversa, es podrà consultar els imports
reclassificats.

Reclassificació de subvencions rebudes
Dintre del menú de subvencions rebudes, trobarem l’opció relativa a Reclassificació de
Subvencions.

Es poden presentar dues situacions possibles que a continuació tractarem:
Que una subvenció es transformi en deute : és el cas d’una subvenció catalogada com
no reintegrable que passa a ser considerada com reintegrable. Llavors procedeix
reclassificar la subvenció com deute.
Quan accedim a l’opció de Transformació de Subvencions en Deutes ens trobarem el
següent formulari:
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La data sempre serà la de final d’exercici, indicarem el codi de la subvenció i llavors
haurem d’introduir el compte PGCP de passiu a la qual ha de revertir l’assentament de
reclassificació. El programa ens donarà a escollir els diferents comptes dels subgrups
17* i 52*.

Un cop inserit el compte de passiu, podem generar l’assentament de reclassificació:

Pel fet de gravar aquesta operació de reclassificació de préstec, en el detall de la
subvenció es gravarà un nou acumulat anomenat Import reclassificat de No
reintegrable a Reintegrable, el qual es restarà per calcular el saldo de la subvenció
pendent d’imputar.
Que un deute es transformi en subvenció: serà el cas contrari, una subvenció
catalogada com reintegrable passi a no reintegrable. Serà el cas més usual, ja que
inicialment l’haurem catalogada com reintegrable (perquè encara no hem complert les
condicions establertes a la subvenció) i a posteriori, un cop satisfetes les condicions,
passem a considerar-la no reintegrable. En aquest cas haurem de reclassificar el
deute a subvenció. Per fer-ho, accedirem a l’opció anomenada Transformació de
Deutes en Subvencions
En aquest cas el codi de subvenció tindrà ajuda associada, ja que el programa només
ens proposarà els codis d’aquelles subvencions que en aquest moment consten com a
reintegrables (passiu).
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Quan realitzem aquesta reclassificació ens demanarà el Criteri d’Imputació, atès que
aquesta dada no estava introduïda en el Manteniment de Subvencions quan es tracta
de subvencions reintegrables.

A continuació ja podem generar l’assentament de reclassificació:
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