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1. Introducció
El 25 de març de 2015 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va emetre
una nova Guia per a l’Elaboració dels Informes Trimestrals de Morositat, en la qual es
modificava el format dels informes a presentar i del fitxer XML que es lliura a la
plataforma de l’oficina virtual. Això ha fet necessari adaptar el programa Sicalwin i en
aquest document us expliquem les principals novetats al respecte.
Les modificacions només seran aplicables a partir de 2015, per tant es manté el format
de llistats i especificacions del fitxer XML en el cas que l’exercici d’obtenció de la
informació sigui l’exercici 2014.
Les principals novetats dels Informes Trimestrals de Morositat de l’exercici 2015 es
poden resumir en les següents:
- Desapareix l’obligatorietat d’emetre el llistat de “Factures o Documents que porten
més de tres mesos pendents de reconèixer l’obligació” en el fitxer XML. Es pot
obtenir però a títol informatiu.
- En el llistat de Pagaments Realitzats en el Trimestre desapareix la columna PMP
Excedit i es manté una única columna PMP en la que s’indicarà la mitjana del
número de dies que es tarda en pagar una factura.
- En el llistat de Factures Pendents de Pagament, desapareix la columna PMPP
Excedit, Període Mitjà de Pagament Exedit i es manté una única columna PMPP en
la que es calcularà la mitjana del número de dies que porta pendent de pagament
una factura.
- En tots els llistats desapareix la rúbrica “Sense desagregar” i també la fila de
“Pagaments realitzats pendents d’Aplicar a Pressupost” i apareix una única fila al
final de “Pagaments Pendents d’Aplicar” en la que s’inclouen les operacions 413 de
tots els capítols.
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2. Obtenció dels informes a Sicalwin.
Es manté el punt de menú ja existent a Pressupost de Despeses / Registre de
Factures / Informes Trimestrals Llei Morositat.

Hi ha varis canvis apreciables en aquest formulari quan volem obtenir les dades per a
l’exercici 2015, en concret:
- S’ha d’indicar obligatòriament per poder generar els llistats i el fitxer XML, les dades
Comunitat, Província, Municipi i Ens (a la imatge els veieu destacats en vermell).
Tant en el camp Comunitat com en el de Província es pot utilitzar l’opció d’ajuda F5
per tal de consultar els valors possibles. En el camp de Municipi s’accepta un valor
determinat de tres dígits i en el d’Ens un valor de 5 dígits (dos de text i tres
numèrics). Podeu consultar el vostre codi INE a la pàgina de consulta d’Inventari
d’Ens locals de l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera amb les Entitats
Locals.
- Es desmarca per defecte el llistat de “Factures o Documents que porten més de tres
mesos pendents de reconèixer l’obligació”.
- Es presenta una nova Reixeta de Verificació (a la imatge podeu veure l’opció
marcada en vermell) que podem obtenir per a cadascun dels informes i a on es
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mostra detallat per factures, totes les factures incloses en el llistat, de manera que
ens facilitarà la comprovació de les dades incloses en el mateix.
A continuació anem a veure els canvis en cadascun dels informes inclosos.

2.1. Pagaments realitzats en el trimestre.
El llistat presenta un nou format:

Per al càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP), tant de factures com de
certificacions, s’utilitza la següent formula:

∑ (Número de dies període de pagament x Import de l'operació)
PMP =
∑ Import de l'operació

Nº de dies període de pagament = (Data de pagament – Data d’entrada en el registre
administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal
de pagament es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura s’ha pagat fora de termini.
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- Si (Data de pagament – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura s’ha pagat dintre del termini.
Podem sol·licitar que es mostri la Reixeta de Verificació de dades:

Aquesta Reixeta en excel ens ajuda a comprovar les següents dades del llistat:


En una columna es pot visualitzar, per factura, l’import pagat fora de termini i
l’import pagat dintre del termini, els totals hauran de coincidir amb el total pagat
fora i dintre del termini del llistat.



En una columna s’indica el número de dies de període de pagament (Data
pagament – Data entrada en registre administratiu).



Es classifica en una columna el concepte del pagament: Béns corrents i serveis,
inversions reals, altres pagaments per operacions comercials o pendent
d’aplicar al pressupost.
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2.2. Interessos de demora pagats en l’exercici

El nou format del llistat és el següent:

L’únic canvi que s’ha produït en aquest llistat és la desaparició de la fila “Sense
desagregar” que es substitueix per la final de “Pagaments realitzats pendents d’aplicar
a Pressupost”.

2.3. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final del
trimestre.

El nou format del llistat és el següent:
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Per al càlcul del Període Mitjà del Pendent de Pagament (PMPP), tant de factures com
de certificacions es pren la següent formula:
∑ (Número de dies pendent de pagament x Import de l'operació)
PMPP =
∑ Import de l'operació

Nº de dies pendent de pagament = (Data final del trimestre – Data d’entrada en
registre administratiu).
Per determinar si les factures o certificacions s’han pagat dintre o fora del període legal
de pagament, es realitzen les següents comprovacions:
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) > 60 dies - Es
considera que la factura pendent de pagament es troba fora del termini legal de
pagament.
- Si (Data fi de trimestre – Data d’entrada en el Registre Administratiu) < 60 dies – Es
considera que la factura pendent de pagament es troba dintre del termini legal de
pagament.
En el cas d’aquest llistat, si demanem la Reixeta de Verificació, ens apareixerà en
format excel un seguit d’informació que ens servirà per comprovar les dades del llistat.
En concret:
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En una columna es pot visualitzar l’import pendent de pagament fora de termini
i l’import pendent de pagament dintre del termini, els totals de les quals han de
coincidir amb els totals de pendent fora i dintre del termini del llistat.



Es detalla la classificació de cada pagament entre: despesa en béns corrents i
serveis, inversions reals, altres pagaments per operacions comercials o
pendent d’aplicar el pressupost.

2.4. Canvi en el càlcul de la data de venciment de les factures.
Pel que fa a la data de venciment de les factures que es calcula quan es registren a
Sicalwin, s’ha modificat la formula que s’aplica per al seu càlcul per tal d’adequar-la a
l’aparició de la factura electrònica. La nova formula serà:
Data d’entrada en el registre administratiu de factures o plataforma de facturació + Nº
de dies per conformar la factura (termini legal son 30 dies) + Nº de dies per pagar la
factura des de la data de conformitat (termini legal son 30 dies).
El programa seguirà el següent procés: es prendrà la data emmagatzemada a la
plataforma de facturació, si aquesta no existeix, llavors es prendrà la data d’entrada en
el registre comptable de factures.
Quan accedim a Sicalwin per primer cop després d’aquesta actualització, el programa
recalcularà de forma automàtica la Data de Venciment per a totes les factures que
s’hagin registrat en l’exercici 2015 i que es trobin pendents de conformitat atenent a la
formula descrita.
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