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1. Introducció 
 
En aquest document s’expliquen les adaptacions realitzades a SicalWin amb motiu de la 

Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les  obligacions de 

subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i més concretament, en la Guia per 

al compliment dels formularis corresponents a les obligacions trimestrals de 

subministrament d’informació d’entitats locals del segon trimestre de l’exercici 2013. 

 

Tal com s'indica a la guia, l'article 16 de l'Ordre estableix les obligacions trimestrals de 

subministrament d’informació que les entitats locals hauran d’efectuar per mitjans 

telemàtics, però en aquests moments la plataforma de l’Oficina Virtual no permet la 

importació de fitxers xbrl o csv i només s’ha habilitat la comunicació de la informació 

mitjançant el compliment de formularis. 

 

La plataforma de remissió de la informació a comunicar per al compliment d’obligacions 

trimestrals de subministrament d’informació corresponent al segon trimestre del 2013 està 

disponible des del 15 de juliol i restarà oberta fins el dia 3 de setembre. 

 

Per cadascuna de les entitats compreses en l’article 2.1 de l’àmbit subjectiu d’aplicació de 

l’Ordre que integren l’entitat local, s’haurà de remetre la següent informació: 

 

a) Actualització del pressupost en execució per l’exercici 2013 o, en el seu cas, del 

prorrogat fins l’aprovació del Pressupost i detall de la seva execució al final del 

trimestre vençut.  

 

b) Situació del Romanent de Tresoreria. 

 

c) Calendari i Pressupost de Tresoreria. 

 

d) Dades d’execució de dotació de plantilles i efectius (en aplicació d’allò disposat 

a l’article 16.9 de l’Ordre). 



  4 

 

e) Informació que permeti relacionar el saldo resultant d’ingressos/despeses amb 

la capacitat o necessitat de finançament, d’acord amb el Sistema Europeu de 

Comptes (ajustos SEC). 

 

f) Informació complementària per l’anàlisi de la Regla de la Despesa. 

 

Dels punts a) a d) el programa generarà formularis excel completats parcialment. Algunes 

de les dades hauran de ser obtingudes o modificades per l’usuari. En relació als punts e) i 

f) el programa NO generarà cap informe. 

 

 

2. Obtenció de la informació en Sicalwin 
 

 

Tal com disposa la guia s’ha habilitat a l’Oficina Virtual per a la Coordinació Financera 

amb les Entitats Locals una plataforma que permet la comunicació de l’esmentada 

informació a través de formularis, els quals incorporaran anàlisis bàsics de coherència de 

la informació subministrada i la signatura electrònica de la comunicació mitjançant un 

certificat reconegut.  

 

Els formularis per al compliment de l’obligació trimestral de subministrament d’informació 

per les Entitats Locals corresponents al segon trimestre de 2013 per entitats subjectes a 

Pressupost limitatiu/comptabilitat pública són els següents: 

 

F.1.1.1 Resum de Classificació Econòmica
F.1.1.2 Desglossament d'Ingressos corrents
F.1.1.3 Desglossament d'Ingressos de Capital i Financers
F.1.1.4 Desglossament de Despeses Corrents
F.1.1.5 Desglossament de Despeses de Capital i Financeres
F.1.1.8 Romanent de Tresoreria
F.1.1.9 Calendari i Pressupost de Tresoreria
F.1.1.A.3 Dotació de Plantilles i retribucions (execució)
F.1.1.B1

F.1.1.B2 Informació per a l'aplicació de la Regla de la Despesa

Ajustos contemplats en l'Informe d'Avaluació per 
relacionar el saldo resultant d'Ingressos i Despeses 
previstos a final de l'exercici amb la capacitat o 
necessitat de finançament calculada conforme SEC

1. Dades que s'obtindran de la 
comptabilitat generant un full de càlcul 
completat parcialment. Hi ha dades 
que hauran de ser obtingudes o 
modificades per l'usuari.

2. Informes que no generarà Sicalwin
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La informació s’obtindrà a través del programa generant una fulla de càlcul completada 

parcialment. Hi ha dades addicionals que hauran de ser obtingudes o modificades per 

l’usuari (com ara les estimacions i previsions fins a final d’exercici) si ho considera 

convenient. 

 

La nova opció de programa es troba allotjada a Administració del Sistema / Exportació de 

dades i suports magnètics / Obligacions Trimestrals de Subministrament d’Informació. 

 

 
 

IMPORTANT: Per poder generar els formularis excel correctament és necessari que 

prèviament s’hagi generat el fitxer PENLOC de presentació del Pressupost 2013 al 

Ministeri, de manera que s’hagin completat les taules d’equivalències. Si no s’ha fet és 

necessari primer accedir a aquella opció de programa i completar les equivalències abans 

de poder generar la informació trimestral. 

 

Quan accedim a la nova opció de programa el formulari que apareix és el següent: 
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Al cantó dret s’haurà de definir la data a la que s’ha d’obtenir la informació, de manera que 

si es tracta del segon trimestre indicarem l’últim dia d’aquell trimestre per tal que el 

programa acumuli les dades fins aquella data. 

 

A continuació s’haurà d’indicar la ruta de gravació dels fitxers on Sicalwin guardarà els 

fulls de càlcul. 

 

Passem a repassar cadascun dels formularis que generarà (parcialment) el programa: 

 

2.1. F.1.1.1 Resum de Classificació Econòmica. 
 

En aquest formulari es reflecteix el resum a nivell de capítol, del Pressupost actualitzat de 

l’entitat i de la seva execució fins al final de trimestre vençut. El contingut de les diferents 

columnes d’aquest formulari és anàleg al que s’indica pels formularis F.1.1.2 a F.1.1.5. 

En tots aquests formularis cal tenir en compte el següent: 

 

- Estimació de Previsions Definitives al Final de l’Exercici / Estimació de Crèdits 
Definitius al Final de l’Exercici: en aquest camp s’han d’incloure les modificacions 

pressupostàries aprovades fins a la data i les previstes d’aprovar en l’últim semestre de 
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l’exercici. El programa però ensenyarà en aquesta columna l’import de les previsions 

definitives acumulades fins a la data del sistema que es generen els formularis i haurà 

de ser l’usuari qui hagi de modificar aquestes dades si vol contemplar les modificacions 

de crèdit que tingui previst d’aprovar en l’últim semestre de l’exercici.  

- Previsions Inicials Exercici 2013: aquesta informació serà completada de manera 

automàtica per la Plataforma de l’Oficina Virtual, prenent la informació d’allò remès per 

l’entitat local quan va realitzar la tramesa de les dades del Pressupost 2013.En els 

formularis que generarà Sicalwin, aquesta informació s’obtindrà amb les dades de 

previsions inicials. Pot passar que aquestes previsions siguin diferents de les dades de 

Pressupost que consten en la Plataforma del Ministeri, que el pressupost estigués 

prorrogat en aquell moment, i amb posterioritat s’hagués realitzat l’aprovació del 

pressupost definitiu. 
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2.2. Formularis de Desglossament d’Ingressos i Despeses 
 

Estem parlant dels següent formularis: 

F.1.1.2 Desglossament d’Ingressos i Despeses 

F.1.1.3 Desglossament d’Ingressos de Capital i Financers 

F.1.1.4 Desglossament de Despeses Corrents 

F.1.1.5 Desglossament de Despeses de Capital i Financeres 

 

En tots aquests formularis el desglossament d’informació és a nivell de concepte, d’acord 

amb la relació de conceptes definits pel Ministeri i que haurem hagut de relacionar 

mitjançant la relació d’equivalències necessària pel fitxer PENLOC de Presentació de 

Pressupostos al Ministeri d’Economia i Hisenda (fitxer XBRL). 

 

En el cas que Sicalwin detecti que hi ha conceptes o subconceptes que no existeixin en el 

formulari del Ministeri, ens mostrarà un missatge d’avís i a continuació serà necessari 

realitzar les equivalències de la mateixa manera que es fa en l’obtenció dels fitxers 

PENLOC, LENLOC. 
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Aquestes relacions només s’hauran d’introduir una vegada, si amb posterioritat tornem a 

generar les dades, es mostraran les equivalències gravades amb anterioritat, per si 

l’usuari vol realitzar alguna modificació. 

 

 

2.3. F.1.1.9 Calendari i Pressupost de Tresoreria 
 

D’aquest formulari Sicalwin només emplenarà la informació de les tres primeres 

columnes: Trimestre tancat Recaptació / Pagaments acumulats al final del trimestre 
vençut.  
 

En relació a la informació que conté aquest formulari: 

 

Cobraments i pagaments no pressupostaris de corrent: es tindran en compte els 

cobraments i pagaments no pressupostaris exceptuant els conceptes 30XXX i 40XXX, de 

cobraments i pagaments pendents d’aplicació, atès que aquests es consideren en altres 

apartats. 
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Corriente Cerrados Total (1) julio agosto septiembre

Fondos líquidos al inicio del periodo (1) 2.178.007,79  1.864.288,59  1.864.288,59  1.864.288,59  1.864.288,59 

Cobros presupuestarios 2.348.084,75 € 178.385,41 € 2.526.470,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Impuestos directos   1.071.056,75 € 56.611,48 € 1.127.668,23 € 0,00 €
2. Impuestos indirectos  12.269,48 € 0,00 € 12.269,48 € 0,00 €
3. Tasas y otros ingresos  361.369,47 € 61.300,39 € 422.669,86 € 0,00 €
4. Transferencias corrientes  852.124,18 € 60.473,54 € 912.597,72 € 0,00 €
5. Ingresos patrimoniales  27.269,84 € 0,00 € 27.269,84 € 0,00 €
6. Enajenación de inversiones reales  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7. Transferencias de capital  23.995,03 € 0,00 € 23.995,03 € 0,00 €
8. Activos financieros  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9. Pasivos financieros  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Cobros no presupuestarios 4.296.966,89 € 4.296.966,89 € 0,00 €
Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 1.777.818,04 € 1.777.818,04 € 0,00 €

Pagos Presupuestarios 2.306.379,62 € 233.995,12 € 2.540.374,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
1. Gastos de personal   814.548,47 € 1.444,95 € 815.993,42 € 0,00 €
2. Gastos en bienes corrientes y servicios  1.017.082,32 € 202.246,82 € 1.219.329,14 € 0,00 €
3. Gastos financieros  982,03 € 0,00 € 982,03 € 0,00 €
4. Transferencias corrientes  389.806,53 € 18.681,85 € 408.488,38 € 0,00 €
5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6. Inversiones reales  79.603,86 € 11.621,50 € 91.225,36 € 0,00 €
7. Transferencias de capital  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8. Activos financieros  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9. Pasivos financieros  4.356,41 € 0,00 € 4.356,41 € 0,00 €
Pagos no presupuestarios 6.374.599,55 € 6.374.599,55 € 0,00 €
Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fondos líquidos al final del periodo 1.864.288,59 € 1.864.288,59 € 1.864.288,59 € 1.864.288,59 € 1.864.288,59 €

Prevision minimo de Tesoreria 0,00 €

Necesidad de endeudamiento/ excedente tesoreria 1.864.288,59 € 1.864.288,59 € 1.864.288,59 € 1.864.288,59 € 1.864.288,59 €

Concepto

 Recaudacion/Pagos reales y estimados
Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final 

del trimestre vencido (2)
Previsiones Trimestre en curso

RePrevision Recaudación/Pagos en cada mes (3) Recaud./Pagos en el 

trimestre (4)

 
 

Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva de corrent: prendrà el saldo dels 

conceptes de cobraments pendents d’aplicació , conceptes 30XXX, calculat fins a la data 

final del trimestre vençut. La Plataforma del Ministeri comprova que aquest import 

coincideixi amb l’indicat pel mateix concepte al formulari F.1.1.8 Romanent de Tresoreria. 

 

NOTA: És important que l’entitat hagi gravat l’assentament d’obertura de la comptabilitat 

en el moment de generar aquesta informació, ja que en cas contrari el saldo dels 

conceptes 30XXX pot diferir del saldo dels comptes del Pla General de Comptabilitat 

(PGCP) d’ingressos pendents d’aplicar i per tant l’import que aquí constés seria diferent 

de l’indicat al Romanent de Tresoreria (que es calcula mitjançant saldos dels comptes del 

PGCP). 

 

Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva de corrent: S’indicarà el saldo dels 

conceptes de pagaments pendents d’aplicació, conceptes 40XXX, calculat aquest fins al 

final del trimestre vençut indicat. La Plataforma comprova que aquest import coincideixi 

amb el que es detalla pel mateix concepte al Formulari F1.1.8 Romanent de Tresoreria. 

Igual que en l’anterior cas, cal que l’assentament d’obertura de 2013 estigui gravat perque 

ambdues xifres coincideixin (la d’aquest formulari i la que consta al romanent de 

tresoreria). 
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2.4. F.1.1.8 Romanent de Tresoreria 
 

Sicalwin calcularà el Romanent de Tresoreria acumulat a la data que l’usuari hagi indicat. 

Aquests acumulats s’obtindran a la data de finalització del trimestre vençut, acumulant els 

saldos de les comptes del PGCP que composen el romanent de tresoreria d’acord amb la 

ICAL. En concret els comptes que s’acumulen són els següents: 

 

 Fons líquids: Saldos dels comptes PGCP 570, 571, 573, 574.1, 575.1, 575.9, 577 i 

578. 

 Drets pendents de cobrament: 
De pressupost corrent: Saldo del compte PGCP 430 

De pressupost tancat: Saldo del compte PGCP 431. 

D’altres operacions no pressupostàries: saldos dels comptes PGCP 260, 265, 440, 

442, 449, 456, 470, 472, 565, 566. 

Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva: Saldos dels comptes PGCP 

559 i 554. 

 Obligacions pendents de pagament: 
De pressupost corrent: Saldo del compte PGCP 400. 

De pressupost tancat: Saldo del compte PGCP 401 

D’altres operacions no pressupostàries: Saldos dels comptes PGCP 180, 185, 410, 

414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 507, 522, 525, 560, 561. 

Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva: Saldos dels comptes PGCP 

555 i 558.1 

 Saldos de dubtós cobrament: Saldo del compte PGCP 490. 

 Excés de Finançament Afectat: Aquesta dada apareixerà en blanc, ja que el 

programa és incapaç d’obtenir l’import de les desviacions a una data determinada. Si 

l’entitat ho considera convenient pot ajustar-la manualment en el formulari. 

 Saldo d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost al final del període: Saldo 

del compte PGCP 413. 

 Saldo de Creditors per devolució d’ingressos al final del període: Saldo del 

compte PGCP 408. 
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S’ha de tenir en compte que en el cas que l’entitat no hagi realitzat l’assentament 

d’obertura de la comptabilitat de l’exercici 2013 els saldos dels comptes PGCP 

anteriorment indicats no estaran correctes i per tant les dades del Romanent de Tresoreria 

a la data de finalització del trimestre no seran fiables. 

 

En el cas que Sicalwin detecti que l’entitat no ha gravat l’assentament d’obertura de la 

comptabilitat, mostrarà un missatge d’advertència, però permetrà continuar: 

 

 
 

La Plataforma del Ministeri realitza vàries comprovacions amb les dades introduïdes del 

Romanent de Tresoreria i la resta de formularis. En concret es comprova que coincideixin: 

 

 Els Fons Líquids a final de trimestre vençut del formulari del Romanent ha de 

coincidir amb la mateixa xifra del formulari F.1.1.9 Calendari i Pressupost 

Tresoreria. 

 

 Els Drets pendents de cobrament de pressupost corrent del Romanent ha de 

coincidir amb la diferència entre els imports Total de Drets reconeguts nets i 

Recaptació Líquida que figuren al formulari F.1.1.1 Resum de Classificació 

Econòmica. 
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 Les Obligacions pendents de pagament de pressupost corrent del Romanent han 

de coincidir amb la diferència entre els imports del Total d’Obligacions 

reconegudes netes i Pagaments líquids del formulari F.1.1.1 Resum de 

Classificació econòmica. 

 

 Tant els cobraments pendents d’aplicació definitiva com pagaments pendents 

d’aplicació definitiva que consten al formulari del Romanent, han de coincidir amb 

les xifres que per aquests conceptes s’indiquen en el formulari F.1.1.9 Calendari i 

Pressupost de Tresoreria. 
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2.5. F.1.1.A3 Dotació de Plantilles i Retribucions 
 

Aquesta és la informació a la que fan referència els articles 7.1 i 7.2 i 16.9de l’Ordre 

HAP/2105/2012. 

 

La forma d’obtenció d’aquest formulari és similar a la descrita en la guia anterior de 

remissió de dades de pressupost inicial, en concret aquesta informació estava recollida en 

l’article 15.2.d. de l’esmentada Ordre. 

 

La diferència amb l’anterior formulari de pressupost és que en aquell es detallaven els 

crèdits inicials previstos i en el formulari trimestral es mostra l’import de les obligacions 

reconegudes fins a la data de finalització del trimestre vençut. 

 

Recordem a continuació la forma d’obtenir aquesta taula de Plantilles i Retribucions a 

Sicalwin: 

 

La informació s’ha de presentar desagregada en els diferents sectors d’activitat d’acord 

amb el que indica la guia del Ministeri.  

 

Així doncs s’hauran d'emplenar tants quadres com sectors d'activitat tingui l’entitat, de 

manera que, per obtenir la informació, es teclejarà prèviament la classificació orgànica i el 

programa dels quals s'obtindrà la informació per un sector determinat. Si només tenim un 

sector d’activitat encabit en el pressupost no caldrà indicar orgànica i programa en concret 

i es deixarà en blanc.  

 

En el formulari publicat pel Ministeri hi ha classificacions econòmiques que poden trobar-

se en diversos apartats, com es pot comprovar: 
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Per això Sicalwin ens demanarà (a més de l'orgànica i programa referits) que indiquem 

aquelles classificacions econòmiques en què hem pressupostat aquests conceptes. 

 

Per exemple, veiem que el personal laboral eventual, recollit en el concepte econòmic 

131, pot aparèixer en les columnes: 

- Bàsiques 

- Complementàries 

- Incentius al rendiment 

 

Imaginem que en el nostre pressupost hem dotat les retribucions bàsiques del personal 

laboral eventual a l’econòmic 13101, les complementàries d'aquest mateix personal en el 

subconcepte 13102, i els incentius al rendiment estan desglossats en dos subconceptes, 

el 13103 i el 13104 (amb diferents denominacions que ara no vénen al cas). 

 

Llavors, quan Sicalwin ens pregunti pel desglossament en la següent pantalla: 
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Haurem d’entrar el següent detall: 

 

 
 

Cas que en el nostre pressupost no estigui desglossat el concepte 131 en els diferents 

subconceptes, escriurem el concepte "131" en qualsevol casella (per exemple en la 

primera, retribucions bàsiques) i la informació sortirà pel total en aquesta columna, i li 
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caldrà desglossar manualment la informació en les diferents columnes (ja sigui en el full 

Excel perquè quedi guardada la informació, o directament a la plataforma del Ministeri). 

 

 
 

 


