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Operacions prèvies 
 

Per començar la introducció de dades al mòdul de passius és convenient disposar de la següent informació 

a ma per part de l’usuari/a: 

 

 Endeutament revisat a data 31 de desembre de l’exercici. 

 

 Informació  individualitzada de cada préstec, operació de tresoreria, avals, arrendament financer  i 

operació amb tractament de passiu  que estigui vigent referida a les clàusules del contracte, quadre 

d’amortització,  saldos  acumulats  a  31  de  desembre  de  l’exercici  anterior,  aplicacions 

pressupostàries  i no pressupostàries  i  la resta d’informació addicional com el número d’expedient 

adjudicat de la Generalitat, expedient del PUOSC... 

 

 Verificar que els conceptes no pressupostaris i aplicacions pressupostàries de l’endeutament estan 

correctament relacionats amb els comptes del PGC vigents amb  la nova  ICAL 2013 des de  l’opció 

del menú principal de Sicalwin Administració del sistema/Taules bàsiques/Classificacions: 

 

 
 

 
 

 

 

 

6



A continuació es detalla un resum dels principals comptes del PGC i operacions d’endeutament tant 

del model normal com simplificat de comptabilitat: 

 

 

 
 

Descripció dels principals comptes emprats al model normal de comptabilitat: 

1700 – Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. 

1730 – Proveïdors d’immobilitzat a llarg termini. 

1740 – Creditors per arrendament financer a llarg termini. 

1790 – Altres deutes a llarg termini. 

5200 – Deutes a curt termini amb entitats de crèdit. 

5210 – Deutes per operacions de tresoreria. 

5230 – Proveïdors d’immobilitzat a curt termini. 

5240 – Creditors per arrendament financer a curt termini. 

5290 – Altres deutes a curt termini. 

6625 – Interessos de deutes amb entitats de crèdit. 

6626 – Interessos d’altres deutes. 

 

 

 
 

Descripció dels principals comptes emprats al model simplificat de comptabilitat: 

    170 – Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. 

    179 – Altres deutes a llarg termini. 

    520 – Deutes a curt termini amb entitats de crèdit. 

    521 – Deutes per operacions de tresoreria. 

    529 – Altres deutes a curt termini. 

    662 – Interessos de deutes. 

 

Interessos

c/t ll/t c/t ll/t

Préstec amb caixes i bancs 5200 1700 6625 5200 1700

Préstec amb entitats públiques 5290 1790 6626 5290 1790

Arrendament financer 5240 1740 6625 5240 1740

Operació amb tractament de passiu 5230 1730 6625 5230 1730

Operació de tresoreria 5210 5210 6626 5210 5210

CPGC del model normal de comptabilitat

Amortització Ingrés

Interessos

c/t ll/t c/t ll/t

Préstec amb caixes i bancs 520 170 662 520 170

Préstec amb entitats públiques 529 179 662 529 179

Arrendament financer 529 179 662 529 179

Operació amb tractament de passiu 529 179 662 529 179

Operació de tresoreria 521 521 662 521 521

Amortització Ingrés

CPGC del model simplificat de comptabilitat
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En el cas d’entitats que tinguin desglossats els crèdits en diferents comptes dels grups 170X‐520X, 

173X‐523X, 174X‐524X, 179X‐5290X i 521X es recomana que s’agrupin en un mateix grup, és a dir, 

1700‐5200, 1730‐5230, 1740‐5240, 1790‐5290 i 5210 ja que el control crèdit a crèdit es farà des del 

mòdul i ja no és necessari el desglossament a nivell de comptes comptables. 

Verificar que el deute pendent de totes  les operacions d’endeutament a data 31 de desembre de 

l’exercici anterior es troba correctament distribuït entre els comptes de llarg i curt termini detallats 

al punt anterior i quadrat amb el pendent real de les entitats financeres. 
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Alta d’operacions d’endeutament a llarg termini 
 

Per  donar  d’alta  una  operació  d’endeutament  a  llarg  termini  s’haurà  d’anar  a  Passiu/Introducció  de 

préstecs i operacions de tresoreria del menú principal de Sicalwin. 

 

 
 

Préstecs i avals sobre préstecs 

 

En aquesta pestanya s’introduiran  les dades bàsiques del préstec  i aval sobre préstec que es  trobaran al 

contracte signat de l’operació. 
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Les dades a especificar en aquesta pestanya són: 

Codi 

El codi està format per tres camps: any, tipus i text lliure. 

Any: Serà inferior o igual a l’exercici corrent, és a dir, per entrar operacions ja existents per primera 

vegada al mòdul es  recomana que es posi  l’any de  formalització de  l’operació mentre que a  les 

noves operacions concertades serà l’exercici de formalització. 

Per exemple, per introduir les dades per primera vegada al mòdul al 2015 d’un préstec formalitzat 

al 2013 es posarà com a any 2013. 

Tipus:  En  clicar  la  tecla  F5  sortirà  un  desplegable  amb  els  diferents  tipus  d’endeutament  que 

permet  el  programa,  en  el  cas  dels  préstecs  i  avals  sobre  préstecs  es  faran  servir  els  tipus  1 

(préstecs) i 3 (avals sobre préstecs). 

Text  lliure:  És  el  codi  alfanumèric  de  6  caràcters  que  s’assignarà  a  l’operació  i  que  és  de  lliure 

elecció pel/a usuari/a. 

Descripció 

El camp de la descripció també és lliure i s’introduirà una breu descripció de l’operació. 

Tipus de deute 

Aquest camp es pot consultar en clicar la tecla F5 i agafarà els següents valors en funció de l’operació que 

es dona d’alta, en el cas del préstecs i avals sobre préstecs es faran servir els tipus de deute 1, 3 i 4. 

Capital 

Import inicial o concertat de l’operació d’endeutament. 

Anys duració 

Vida total de l’operació expressada en anys i que inclourà els períodes de carència i amortització. 
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Pagaments anuals 

 

Número de pagaments a realitzar a l’exercici. 

 

Total de pagaments 

 

Es calculen automàticament i són el número de pagaments a realitzar durant tota la vida de l’operació. 

 

Sistema d’amortització 

 

Aquest camp es pot consultar en clicar la tecla F5 i el mòdul presenta els següents sistemes d’amortització: 

 

 
 

Descripció dels sistemes d’amortització: 

 

 Quota  constant  o  francès  en  què  a  cada  venciment  la  quota  total  pagada  (amortització  més 

interessos) és idèntica sempre que es mantingui el mateix tipus d’interès aplicat. 

 Amortització  lineal  en  què  a  cada  venciment  l’import  a  pagar  en  concepte  d’amortització  serà 

sempre el mateix mentre que  l’import pagat en  concepte d’interessos,  i per  tant  la quota  total, 

variarà.  

 Amortització  al  venciment  en què durant  la  vida de  l’operació  es  faran pagaments  en  concepte 

d’interessos i a l’últim venciment es farà el pagament de l’amortització més els interessos. 

 

Descripció dels tipus de venciment: 

 

 Data a data en què els venciments es faran sempre el mateix dia del mes, per exemple el dia 20 de 

cada trimestre. 

 Fi  de  període  natural  en  què  els  venciments  coincidiran  amb  el  període  natural,  per  exemple 

mensual, trimestral, semestral... 

 

Periodicitat de l’amortització i dels interessos 

 

Aquests camps es poden consultar en clicar la tecla F5 i normalment sempre seran coincidents. En cas que 

no ho siguin s’haurà de complir que la periodicitat de l’amortització sigui igual o superior als interessos.  

 

Els valors permesos són els següents: 
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Base de càlcul 

És  la base sobre  la que es calcularan els  interessos. Per defecte el programa defineix 360 dies, però és un 

camp que l’usuari/a pot modificar segons el càlcul establert a la clàusula del contracte referida al càlcul dels 

interessos (365 dies). 

Anys de carència i períodes de carència 

La  carència  s’expressarà  en  anys  i  serà  el  temps  durant  el  qual  no  es  farà  cap  pagament  en  concepte 

d’amortització. 

Els períodes de carència es calcularan automàticament en funció de  les dades  introduïdes als camps anys 

de carència i pagaments anuals. En aquest període solament es pagaran interessos. 

Percentatge interès nominal 

En aquest camp es posarà el tipus inicial detallat en el contracte de l’operació.  

En operacions ja existents es pot posar el tipus d’interès vigent al primer venciment de l’exercici i si no es 

coneix es pot posar el tipus d’interès vigent al darrer venciment de l’exercici anterior. 

Interès del període 

És  el  tipus  d’interès  a  aplicar  en  un  període  sobre  el  capital  pendent  i  es  calcula  automàticament  pel 

programa. 

Referència del mercat i marge de referència 

En tipus d’interès variable s’haurà d’especificar la referència del mercat detallada en el contracte. En clicar 

la tecla F5 el programa permet les opcions següents: 

Al tipus d’interès variable se li haurà d’afegir el marge de referència que serà un percentatge que s’afegirà 

al tipus de referència del mercat. 
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Data de revisió de l’índex i periodicitat de la revisió 

 

En  tipus  d’interès  variable  s’haurà  d’especificar  la  data  de  la  primera  revisió  del  tipus  d’interès  i  la 

periodicitat de la revisió detallades en el contracte de l’operació. 

 

Data inicial 

 

La  data  inicial  de  les  operacions  existents  entrades  per  primera  vegada  al  mòdul  determinarà  els 

venciments del quadre d’amortització. 

 

A  les operacions de  l’exercici  corrent  la data  inicial pot  variar en  funció de  la data  triada:  aprovació de 

l’operació,  formalització del contracte, primera disposició, primera amortització... Aquest  fet comportarà 

actualitzacions successives dels venciments del quadre d’amortització fins que aquests coincideixin amb els 

venciments del quadre d’amortització proporcionat per l’entitat financera. 

 

Data de cancel∙lació 

 

Serà  el  darrer  venciment  de  l’operació  d’endeutament  i  es  calcularà  automàticament  pel  programa  en 

funció de la duració de l’operació. 

 

Tercer 

 

Es  posarà  l’entitat  financera  amb  què  es  concerta  l’operació.  En  el  cas  de  préstecs  sindicats  s’indicarà 

l’entitat agent. 

 

Ordinal bancari 

 

S’especificarà  l’ordinal  on  s’ha  realitzat  l’ingrés  de  l’operació.  En  clicar  la  tecla  F5  en  aquest  camp  es 

desplegarà l’ajuda amb tots els ordinals amb què treballa l’entitat. 

 

Situació de l’operació 

 

Aquí es marcarà la situació en què es troba l’operació d’endeutament: 

 

 Autoritzat  serà  l’opció  que  sempre  sortirà marcada  per  defecte  en  donar  d’alta  una  operació  i 

significa que dita operació  està  aprovada  i  autoritzada  i, per  tant,  el programa permetrà  gravar 

operacions. 

 No  aprovat  significa  que  l’operació  no  està  aprovada  i  autoritzada  i,  per  tant,  el  programa  no 

permetrà gravar cap operació. 

 Cancel∙lat  significa  que  l’operació  d’endeutament  ha  finalitzat  i  es marcarà  automàticament  pel 

programa. 

 En  tràmit  significa  que  l’operació  encara  no  esta  aprovada,  però  el  programa  permetrà  gravar 

operacions. 
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Incloure en càlcul de l’estalvi net 

 

Per defecte el programa marcarà aquesta opció a totes les operacions que es donin d’alta en el mòdul.  

 

Cal  recordar que no  s’inclou en aquest  càlcul  les operacions de  crèdit garantides amb hipoteques  sobre 

béns immobles en proporció al préstec afectat per dita garantia ni les liquidacions negatives de la PIE, per 

tant s’haurà de desmarcar sempre aquesta opció. 

 

Préstec assumit 

 

Es marcarà aquesta opció si  l’entitat ha assumit una operació d’endeutament concertada per un altre ens 

(OOAA, societat mercantil...). En aquest cas no es farà cap  ingrés de  l’operació, però si que es realitzaran 

pagaments en concepte d’amortització i interessos. 

 

Text 

 

En aquest camp es pot fer un comentari més ampli sobre l’operació donada d’alta al mòdul. 

 

Aplicacions de préstecs 

 

En aquesta pestanya  s’introduiran  les aplicacions pressupostàries  i els  comptes del PGC de  la nova  ICAL 

2013  de  cada  operació  d’endeutament  (codi  1  ja  que  el  codi  3  no  té  operacions)  que  s’hauran  revisat 

prèviament  tal  i com  s’indica a  l’apartat “Operacions prèvies” d’aquest manual. En  clicar  la  tecla F5 a  la 

primera columna de “Aplicació de” el programa mostrarà les següents opcions: 

 

 
 

 En  introduir  les dades d’una nova operació d’endeutament al mòdul es donaran sempre d’alta  les 

aplicacions pressupostàries de l’operació a l’exercici corrent. 
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 En  introduir  les  operacions  per  primera  vegada  al  mòdul  de  passius,  primer  s’introduiran  les 

aplicacions pressupostàries de l’exercici corrent. 

 

 
 

Després  s’introduiran  les  aplicacions  pressupostàries  amb  els  saldos  acumulats  o  històrics  de 

l’operació d’endeutament fins al 31 de desembre de  l’exercici anterior. No és necessari crear una 

anualitat  per  a  cada  exercici  que  hagi  passat  des  de  la  concertació  (per  exemple,  si  el  préstec 

2013/1/BSAB  es  va  concertar  a  l’exercici  2013  hi  haurà  dues  anualitats  fins  a  l’exercici  2015: 

exercici 2013 i 2014) sinó que serà suficient amb acumular tota la informació a l’anualitat anterior 

(per exemple, en el préstec 2013/1/BSAB a l’anualitat de l’exercici 2014). 

 

 
 

Es pot optar per entrar tota la informació dels saldos acumulats de l’operació que es tingui (ingrés, 

amortització,  interessos  i altres despeses) o es pot entrar  la  informació mínima que  requereix el 

programa acumulada a  l’anualitat de  l’exercici anterior a  l’exercici corrent que serà pel cantó dels 

ingressos els drets reconeguts i recaptats (línia I – import RDI) i pel cantó de les despeses la despesa 

autoritzada, compromesa,  reconeguda, ordenada al pagament  i pagament  realitzat  (línies A  i T – 

import acumulat ADO+P+R). 
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Dades addicionals 

 

Emplenar amb  les dades demanades aquesta pestanya és opcional, però es  recomana de  fer‐ho per dos 

motius: 

 

 Dades de  l’operació donada d’alta al mòdul que estaran  incloses a  la generació dels models CL de 

Tutela financera i dels models CC i PCL de Diputació de Barcelona. 

 Dades informatives addicionals a la consulta de l’operació d’endeutament introduïda. 

 

 
 

Número d’expedient 

 

Número d’expedient que adjudica la Generalitat de Catalunya des de l’any 1996. En operacions anteriors a 

aquest any s’haurà d’indicar la data de formalització. 

Aquest  codi  és  obligatori  a  l’hora  de  comunicar  o  sol∙licitar  autorització  d’una  nova  operació.  Si  no  es 

detalla,  el  Departament  de  Política  Financera  de  la  Generalitat  notificarà  a  l’entitat  la  identificació  de 

l’operació i pot paralitzar l’expedient de la nova operació. 

En comunicar una nova operació, aquest camp es deixarà en blanc. 

 

Període de vigència del tipus inicial 

 

Aquest camp s’emplenarà amb la informació detallada al contracte. 

 

Data d’enviament 

 

En aquest camp es posarà la data d’enviament a Tutela financera per comunicar o autoritzar l’operació. 
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Tipus d’interès nominal 

 

Aquest  camp  solament  s’emplenarà  per  aquelles  operacions  concertades  a  tipus  d’interès  variable  i 

s’emplenarà amb el tipus d’interès inicial estipulat al contracte. 

 

Data primera amortització 

 

La informació per emplenar aquest camp es troba detallada al contracte. 

 

TAE operació 

 

La informació de la taxa actualitzada equivalent referida al tipus d’interès inicial està detallada al contracte. 

 

Garanties préstec 

 

Aquest camp s’emplenarà amb  la  informació detallada al contracte. El programa ofereix diversos tipus de 

garantia en clicar la tecla F5: 

 

 
 

Comissions 

 

En  aquest  camp  s’introduiran  les  comissions  d’obertura,  d’amortització  anticipada  i  altres  comissions 

detallades al contracte en determinar si l’import és fix o variable amb indicació del percentatge i la base de 

càlcul. 

 

En clicar la tecla F5 es desplegarà l’ajuda del programa referida a les diferents possibilitats de periodicitat: 
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Alta de la liquidació negativa de la PIE 
 

Per donar d’alta la liquidació negativa de la PIE s’haurà d’anar a Passiu/Introducció de préstecs i operacions 

de tresoreria del menú principal de Sicalwin. 

 

 
 

Préstecs i avals sobre préstecs 

 

En aquesta pestanya s’introduiran les dades bàsiques de la PIE comunicades pel MINHAP. 
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Les dades a especificar en aquesta pestanya són: 

 

Codi 

 

El codi està format per tres camps: any, tipus i text lliure. 

 

 Any:  S’indicarà  l’any  de  comunicació  de  les  liquidacions  negatives,  és  a  dir,  l’any  2010  per  a  la 

devolució de  la  liquidació negativa de  la PIE de  l’exercici 2008,  l’any 2011 per a  la devolució de  la 

PIE negativa de  l’exercici 2009  i  l’any 2015 per a  la devolució de  la  liquidació negativa de  la PIE 

2013. 

 

 Tipus:  En  clicar  la  tecla  F5  sortirà  un  desplegable  amb  els  diferents  tipus  d’endeutament  que 

permet el programa, en el cas de la PIE es farà servir els tipus 1 (préstecs). 

 

 Text  lliure:  És  el  codi  alfanumèric  de  6  caràcters  que  s’assignarà  a  l’operació  i  que  és  de  lliure 

elecció pel/a usuari/a. 

 

Descripció 

 

El camp de la descripció també és lliure i s’introduirà una breu descripció de l’operació. 

 

Tipus de deute 

 

Aquest camp es pot consultar en clicar la tecla F5 i agafarà els següents valors en funció de l’operació que 

es dona d’alta, en el cas de la liquidació negativa de la PIE es farà servir el tipus de deute 4. 

 

 
 

Capital 

 

Import a retornar de la liquidació negativa de la PIE. 

 

Anys duració 

 

Vida total de l’operació expressada en anys. 

 

Pagaments anuals 

 

Número de pagaments a realitzar a l’exercici. 
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Total de pagaments 

Es calculen automàticament i són el número de pagaments a realitzar durant tota la vida de l’operació. 

Sistema d’amortització 

Aquest camp es pot consultar en clicar la tecla F5 i el mòdul presenta els següents sistemes d’amortització: 

Periodicitat de l’amortització i dels interessos 

Aquests camps es poden consultar en clicar la tecla F5 i normalment sempre seran coincidents. Malgrat que 

la devolució de la PIE no comporta cap pagament en concepte d’interessos el programa demana emplenar 

aquest  camp  per  tal  de  continuar  amb  la  introducció  de  dades.  En  aquest  cas  es  posarà  la  mateixa 

periodicitat a l’amortització i als interessos. 

Els valors permesos són els següents: 

Base de càlcul 

És  la base sobre  la que es calcularan els  interessos. Per defecte el programa defineix 360 dies, però és un 

camp que l’usuari/a pot modificar segons el càlcul establert a la clàusula del contracte referida al càlcul dels 

interessos (365 dies). 

Anys de carència i períodes de carència 

La liquidació negativa de la PIE no tindrà ni anys de carència ni períodes de carència. 

Percentatge interès nominal i interès del període 
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La  liquidació negativa de  la PIE no té cap tipus d’interès assignat, per tant es deixarà el tipus d’interès fix 

que marca el programa per defecte. 

Data inicial 

 

La data inicial entrada al mòdul determinarà els venciments del quadre d’amortització que es generarà de 

la liquidació negativa de la PIE. Per tant, s’indicarà a la liquidació negativa de la PIE 2008 la data inicial de 

31/12/2010, a la liquidació negativa de la PIE 2009 la data inicial 31/12/2011 i a la liquidació negativa de la 

PIE 2013 la data inicial 30/09/2015 que és la data de comunicació. 

 

Data de cancel∙lació 

 

Correspondrà a  la darrera devolució de  la PIE  i es calcularà automàticament pel programa en funció de  la 

duració de l’operació. 

 

Tercer 

 

Es posarà com a tercer el MINHAP. 

 

Ordinal bancari 

 

No  s’especificarà  cap  ordinal  perquè  la  devolució  de  la  liquidació  de  la  PIE  no  és  cap  operació 

d’endeutament, és a dir, no hi ha cap ingrés. 

 

Situació de l’operació 

 

Aquí es marcarà la situació en què es troba la liquidació de la PIE: 

 

 Autoritzat  serà  l’opció  que  sempre  sortirà marcada  per  defecte  i  el  programa  permetrà  gravar 

operacions. 

 Cancel∙lat significa que l’operació ha finalitzat i s’haurà de marcar manualment. 

 

Deute PIE 

 

S’haurà de marcar aquesta opció que permetrà generar el quadre d’amortització i realitzar tota l’operativa 

comptable relacionada amb la liquidació negativa de la PIE. 

 

Incloure en càlcul de l’estalvi net 

 

Cal desmarcar aquesta opció ja que en aquest càlcul no s’inclouen les liquidacions negatives de la PIE. 

 

Text 

 

En aquest camp es pot fer un comentari més ampli sobre l’operació donada d’alta al mòdul. 
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Aplicacions de préstecs 

 

En aquesta pestanya s’introduirà l’aplicació pressupostària i els comptes del PGC de la nova ICAL 2013 de la 

liquidació  negativa  de  la  PIE.  En  clicar  la  tecla  F5  a  la  primera  columna  de  “Aplicació  de”  el  programa 

mostrarà la següent opció: 

 

 
 

 En  introduir  les  dades  de  la  liquidació  negativa  de  la  PIE  al mòdul  es  donaran  sempre  d’alta 

l’aplicació pressupostària a l’exercici corrent. 

 

 
 

 En introduir les liquidacions de la PIE per primera vegada al mòdul de passius, primer s’introduiran 

les aplicacions pressupostàries de l’exercici corrent. 

 

 
 

Després s’introduirà l’aplicació pressupostària amb el saldo acumulat o històric de la liquidació fins 

al 31 de desembre de l’exercici anterior. No és necessari crear una anualitat per a cada exercici que 

hagi passat des de la comunicació (per exemple, si la PIE 2008 es va comunicar a l’exercici 2010 hi 

haurà  quatre  anualitats  fins  a  l’exercici  2015:  exercici  2011,  2012,  2013  i  2014)  sinó  que  serà 

suficient  amb  acumular  tota  la  informació  a  l’anualitat  anterior  (per  exemple,  a  l’anualitat  de 

l’exercici 2014). 
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La  informació  que  s’haurà  d’introduir  farà  referència  a  les  devolucions  realitzades  fins  a  31  de 

desembre (línia E – PMP+P+R). 

 

 
 

Dades addicionals 

 

No  és  necessari  emplenar  aquesta  pestanya  ja  que  la  liquidació  negativa  de  la  PIE  no  és  cap  operació 

d’endeutament. 
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Alta d’operacions de tresoreria 
 

Per donar d’alta una operació de tresoreria s’haurà d’anar a Passiu/Introducció de préstecs i operacions de 

tresoreria del menú principal de Sicalwin. 

 

 
 

Operacions de tresoreria i avals sobre operacions de tresoreria 

 

En aquesta pestanya s’introduiran  les dades bàsiques de  l’operació de tresoreria  i aval sobre operació de 

tresoreria que es trobaran detallades a les clàusules del contracte. 
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Les dades a especificar en aquesta pestanya són: 

 

Codi 

 

El codi està format per tres camps: any, tipus i text lliure. 

 

 Any: Serà inferior o igual a l’exercici corrent, és a dir, per entrar operacions ja existents per primera 

vegada al mòdul es  recomana que es posi  l’any de  formalització de  l’operació mentre que a  les 

noves operacions concertades serà l’exercici de formalització. 

Per  exemple,  per  introduir  les  dades  per  primera  vegada  al mòdul  al  2015  d’una  operació  de 

tresoreria formalitzada al 2014 i encara vigent es posarà com a any 2014. 

 

 Tipus:  En  clicar  la  tecla  F5  sortirà  un  desplegable  amb  els  diferents  tipus  d’endeutament  que 

permet el programa, en el cas de les operacions de tresoreria i avals sobre operacions de tresoreria 

es faran servir els tipus 2 (operacions de tresoreria) i 4 (avals sobre operacions de tresoreria). 

 

 Text  lliure:  És  el  codi  alfanumèric  de  6  caràcters  que  s’assignarà  a  l’operació  i  que  és  de  lliure 

elecció pel/a usuari/a. 

 

Descripció 

 

El camp de la descripció també és lliure i s’introduirà una breu descripció de l’operació. 

 

Tipus de deute 

 

Aquest camp es pot consultar en clicar la tecla F5 i agafarà els següents valors en funció de l’operació que 

es dona d’alta, en el  cas de  les operacions de  tresoreria  i avals  sobre operacions de  tresoreria es  faran 

servir els tipus de deute 2 i 4. 

 

 
 

Límit de crèdit 

 

Import màxim concertat de l’operació de tresoreria. 

 

Base de càlcul 

 

És  la base sobre  la que es calcularan els  interessos. Per defecte el programa defineix 360 dies, però és un 

camp que l’usuari/a pot modificar segons el càlcul establert a la clàusula del contracte referida al càlcul dels 

interessos (365 dies). 
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Periodicitat de l’amortització i dels interessos 

 

En el  cas de  les operacions de  tresoreria aquesta  informació  s’haurà d’especificar al mòdul malgrat que 

l’amortització i/o retorn dels imports i pagament dels interessos generats es farà en funció de si es disposa 

o no de l’operació.  

Aquests camps es poden consultar en clicar la tecla F5 i normalment sempre seran coincidents. En cas que 

no ho siguin s’haurà de complir que la periodicitat de l’amortització sigui igual o superior als interessos. 

 

Els valors permesos són els següents: 

 

   
 

Percentatge interès nominal 

 

En aquest camp es posarà el tipus inicial detallat en el contracte de l’operació.  

En operacions ja existents es pot posar el tipus d’interès aplicat a la primera disposició i si no es coneix es 

pot posar el tipus d’interès aplicat a la darrera disposició realitzada de l’operació. 

 

Interès del període 

 

És el tipus d’interès a aplicar en un període sobre l’import disposat relacionat amb el tipus inicial detallat en 

el contracte. 

 

Referència del mercat i marge de referència 

 

En tipus d’interès variable s’haurà d’especificar la referència del mercat detallada en el contracte. En clicar 

la tecla F5 el programa permet les opcions següents: 

 

 
 

Al tipus d’interès variable se li haurà d’afegir el marge de referència que serà un percentatge que s’afegirà 

al tipus de referència del mercat. 
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Data de revisió de l’índex i periodicitat de la revisió 

 

En  tipus  d’interès  variable  s’haurà  d’especificar  la  data  de  la  primera  revisió  del  tipus  d’interès  i  la 

periodicitat de la revisió detallades en el contracte de l’operació. 

 

Data inicial 

 

Serà la data de contractació de l’operació de tresoreria. 

 

Data de cancel∙lació 

 

Serà la data de finalització de l’operació de tresoreria i s’haurà d’introduir manualment per l’usuari/a. 

 

Tercer 

 

Es posarà l’entitat financera amb què es concerta l’operació. 

 

Ordinal bancari 

 

S’especificarà l’ordinal específic en què es realitzaran els ingressos i pagaments derivats de la utilització de 

l’operació de tresoreria. En clicar la tecla F5 en aquest camp es desplegarà l’ajuda amb tots els ordinals amb 

què treballa l’entitat. 

 

Situació de l’operació 

 

Aquí es marcarà la situació en què es troba l’operació de tresoreria: 

 

 Autoritzat  serà  l’opció  que  sempre  sortirà marcada  per  defecte  en  donar  d’alta  una  operació  i 

significa que dita operació  està  aprovada  i  autoritzada  i, per  tant,  el programa permetrà  gravar 

operacions. 

 No  aprovat  significa  que  l’operació  no  està  aprovada  i  autoritzada  i,  per  tant,  el  programa  no 

permetrà gravar cap operació. 

 Cancel∙lat significa que l’operació de tresoreria i s’haurà de marcar manualment per l’usuari/a. 

 En  tràmit  significa  que  l’operació  encara  no  esta  aprovada,  però  el  programa  permetrà  gravar 

operacions. 

 

Text 

 

En aquest camp es pot fer un comentari més ampli sobre l’operació donada d’alta al mòdul. 

 

Aplicacions d’operacions de tresoreria 

 

En aquesta pestanya  s’introduiran  les aplicacions pressupostàries  i no pressupostàries    i els comptes del 

PGC de  la nova  ICAL 2013 de cada operació de  tresoreria  (codi 2  ja que el codi 4 no  té operacions) que 
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s’hauran revisat prèviament  tal i com s’indica a l’apartat  “Operacions prèvies” d’aquest manual. En clicar 

la tecla F5 a la primera columna de “Aplicació de” el programa mostrarà les següents opcions: 

 

 
 

 En  introduir  les dades d’una nova operació de  tresoreria al mòdul es donaran  sempre d’alta  les 

aplicacions pressupostàries i els conceptes no pressupostaris de l’operació a l’exercici corrent. 

 

 
 

 En  introduir  les  operacions  per  primera  vegada  al  mòdul  de  passius,  primer  s’introduiran  les 

aplicacions pressupostàries i els conceptes no pressupostaris de l’exercici corrent. 

 

 
 

Després  s’introduiran  les  aplicacions  pressupostàries  i  els  conceptes  no  pressupostaris  amb  els 

saldos acumulats o històrics de  l’operació de tresoreria vigent fins al 31 de desembre de  l’exercici 

anterior. 
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S’entrarà  la  informació  dels  saldos  acumulats  de  l’operació  referida  tant  a  cobraments  no 

pressupostaris (línia I – import disposat de l’operació Inp) i pagaments no pressupostaris (línia A – 

import  retornat  de  l’operació  PMP+P+R)  com  a  pagaments  pressupostaris  dels  interessos  de 

l’operació  de  tresoreria  en  què  es  detallarà  la  despesa  autoritzada,  compromesa,  reconeguda, 

ordenada al pagament i pagament realitzat (línia  – import acumulat ADO+P+R). 

 

 
 

Dades addicionals 

 

Emplenar amb  les dades demanades aquesta pestanya és opcional, però es  recomana de  fer‐ho per dos 

motius: 

 

 Dades de l’operació donada d’alta al mòdul que estaran incloses a la generació dels models CT de 

Tutela financera. 

 Dades informatives addicionals a la consulta de l’operació de tresoreria introduïda. 
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Número d’expedient 

 

Aquest  codi  és  obligatori  a  l’hora  de  comunicar  o  sol∙licitar  autorització  d’una  nova  operació.  Si  no  es 

detalla,  el  Departament  de  Política  Financera  de  la  Generalitat  notificarà  a  l’entitat  la  identificació  de 

l’operació i pot paralitzar l’expedient de la nova operació. 

En comunicar una nova operació, aquest camp es deixarà en blanc. 

 

Període de vigència del tipus inicial 

 

Aquest camp s’emplenarà amb la informació detallada al contracte. 

 

Data d’enviament 

 

En aquest camp es posarà la data d’enviament a Tutela financera per comunicar l’operació. 

 

Tipus d’interès nominal 

 

Aquest  camp  solament  s’emplenarà  per  aquelles  operacions  concertades  a  tipus  d’interès  variable  i 

s’emplenarà amb el tipus d’interès inicial estipulat al contracte. 

 

Data primera amortització 

 

A  les operacions de  tresoreria  l’amortització  i/o retorn anirà en  funció de  la disposició de  l’operació, per 

tant es posarà una data per tal de passar al següent camp o la data detallada al contracte. 
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TAE operació 

 

La informació de la taxa actualitzada equivalent referida al tipus d’interès inicial està detallada al contracte. 

 

Garanties préstec 

 

Aquest camp s’emplenarà amb  la  informació detallada al contracte. El programa ofereix diversos tipus de 

garantia en clicar la tecla F5: 

 

 
 

Comissions 

 

En  aquest  camp  s’introduiran  les  comissions  d’obertura,  disponibilitat  i  altres  comissions  detallades  al 

contracte en determinar si l’import és fix o variable amb indicació del percentatge i la base de càlcul. 

 

En clicar la tecla F5 es desplegarà l’ajuda del programa referida a les diferents possibilitats de periodicitat: 
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Operacions comptables d’endeutament a llarg termini 

Disposició de l’operació d’endeutament 

La comptabilització pressupostària de l’ingrés de l’operació d’endeutament a llarg termini es realitzarà des 

de Tresoreria/Cobraments/Aplicació directa i provisional d’ingressos del menú principal de Sicalwin. 

A  la  primera  pestanya  de  “Ingressos  pressupostaris”  s’introduiran  les  dades  referides  a  la  disposició  o 

disposicions  de  l’operació  que  finançaran  diferents  projectes  de  despeses  i  es  comptabilitzarà 

pressupostàriament un ingrés sense contret previ (RDI). 

En  introduir  l’aplicació de  capítol 9 del pressupost d’ingressos  s’obrirà  l’assignació del  codi de préstec a 

l’operació i en clicar la tecla F5 o en polsar el botó “Acceptar préstec” es desplegarà l’opció de recerca dels 

diferents codi de préstec donats d’alta al mòdul relacionats amb l’aplicació pressupostària. Se seleccionarà 

el codi de préstec corresponent i es polsarà el botó “Acceptar préstec”. 
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Seguidament, s’introduiran la resta de dades de l’operació d’ingrés. 

 

 
 

En confirmar i gravar l’operació d’ingrés s’obrirà el quadre d’amortització de l’operació d’endeutament que 

es podrà actualitzar en aquest moment en introduir l’import disposat en el camp de la columna “Ingressat”. 

En clicar la tecla enter, el quadre d’amortització es generarà automàticament. Un cop actualitzat es polsarà 

el botó de “Continuar”. Per sortir sense actualitzar el quadre d’amortització es polsarà el botó “Continuar”. 

 

 
 

El quadre d’amortització es podrà actualitzar també amb posterioritat a  la gravació de  l’operació d’ingrés 

des de Passius/Consulta general de préstecs del menú principal de Sicalwin. 
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Pagament en concepte d’interessos i amortització de l’operació d’endeutament 

La  comptabilització pressupostària del pagament de  la quota en  concepte d’interessos  i amortització de 

l’operació d’endeutament a llarg termini es podrà realitzar de manera individual o agrupada, amb o sense 

multiaplicació.  

El pagament  agrupat es  realitzarà des de Tresoreria/Pagaments/Pagaments del pressupost de despesa 

sense obligació prèvia del menú principal de Sicalwin. 

La  comptabilització  del  pagament  del  venciment  de  l’operació  d’endeutament  des  d’aquesta  opció 

generarà de manera agrupada un pagament del pressupost de despeses sense obligació prèvia (ADOPR). 

S’introduiran  les  dades  referides  al  pagament  del  venciment  de  l’operació  d’endeutament  en  concepte 

d’interessos i amortització en polsar la icona de multiaplicació    en arribar al camp de programa. 

En introduir a la primera línia de la multiaplicació l’aplicació pressupostària, s’obrirà l’assignació del codi de 

préstec a  l’operació  i en clicar  la tecla F5 o en polsar el botó “Acceptar préstec” es desplegarà  l’opció de 

recerca dels diferents codi de préstec donats d’alta al mòdul relacionats amb l’aplicació pressupostària. Se 

seleccionarà el codi de préstec corresponent i es polsarà el botó “Acceptar préstec”. A les línies successives 

de la multiaplicació, el programa no tornarà a demanar el codi de préstec. 
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Es  comprovarà  que  l’import  total  de  l’operació  coincideixi  amb  l’import  total  comunicat  a  l’extracte  de 

l’entitat financera i es polsarà el botó de “Acceptar”. 

 

 
 

Seguidament, s’introduiran la resta de dades referides al pagament del venciment. 
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En  confirmar  i  gravar  l’operació  de  pagament  s’obrirà  el  quadre  d’amortització  de  l’operació 

d’endeutament que  es podrà  actualitzar  en  aquest moment,  si  s’escau,  en modificar  el percentatge del 

tipus  d’interès  aplicat,  l’import  d’amortització  i  d’interessos  del  venciment  corresponent.  Per  passar  de 

camp  es  clicarà  la  tecla  enter  i  en  arribar  al  final  de  la  línia  el  quadre  d’amortització  s’actualitzarà 

automàticament. Un cop actualitzat es polsarà el botó de “Continuar”. Per sortir sense actualitzar el quadre 

d’amortització es polsarà el botó “Continuar”. 

El  quadre  d’amortització  es  podrà  actualitzar  també  amb  posterioritat  a  la  gravació  de  l’operació  de 

pagament des de Passius/Consulta general de préstecs del menú principal de Sicalwin. 
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Operacions comptables d’operacions de tresoreria 

Disposició de l’operació de tresoreria 

El registre de la disposició de l’operació de tresoreria suposarà la comptabilització a nivell no pressupostari 

d’un  ingrés des de Tresoreria/Cobraments/Aplicació directa  i provisional d’ingressos del menú principal 

de Sicalwin. 

A  la  segona  pestanya  de  “Ingressos  no  pressupostaris  i  pendents  d’aplicació”  s’introduiran  les  dades 

referides a la disposició de l’operació de tresoreria i es comptabilitzarà un ingrés no pressupostari (Inp). 

En  introduir  el  concepte  no  pressupostari  de  l’operació  de  tresoreria  s’obrirà  l’assignació  del  codi  de 

préstec a  l’operació  i en clicar  la tecla F5 o en polsar el botó “Acceptar préstec” es desplegarà  l’opció de 

recerca dels diferents codi de préstec donats d’alta al mòdul relacionats amb el concepte no pressupostari. 

Se seleccionarà el codi de préstec corresponent i es polsarà el botó “Acceptar préstec”. 
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Seguidament, s’introduiran  la resta de dades de  la disposició de  l’operació de tresoreria  i es confirmarà  i 

gravarà l’operació d’ingrés no pressupostari. 

Retorn de l’import disposat de l’operació de tresoreria 

El  registre del  retorn de  la disposició de  l’operació de  tresoreria  suposarà  la comptabilització a nivell no 

pressupostari d’un pagament  que es podrà realitzar de manera individual o agrupada.  

El  pagament  no  pressupostari  agrupat  es  realitzarà  des  de  Tresoreria/Pagaments/Pagaments  no 

pressupostaris sense proposta prèvia del menú principal de Sicalwin. 

La comptabilització del retorn del import disposat de l’operació de tresoreria des d’aquesta opció generarà 

de manera agrupada un pagament no pressupostari sense proposta prèvia (PMP+P+R). 
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S’introduiran  les  dades  referides  al  retorn  de  l’operació  de  tresoreria  i  en  introduir  el  concepte  no 

pressupostari de  l’operació s’obrirà  l’assignació del codi de préstec a  l’operació. En clicar  la tecla F5 o en 

polsar el botó  “Acceptar préstec” es desplegarà  l’opció de  recerca dels diferents  codi de préstec donats 

d’alta  al  mòdul  relacionats  amb  el  concepte  no  pressupostari.  Se  seleccionarà  el  codi  de  préstec 

corresponent i es polsarà el botó “Acceptar préstec”. 

Seguidament,  s’introduiran  la  resta  de  dades,    i  es  confirmarà  i  gravarà  l’operació  de  pagament  no 

pressupostari. 
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Pagament en concepte d’interessos i altres despeses de l’operació de tresoreria 

La  comptabilització  pressupostària  del  pagament  dels  interessos  i  altres  despeses  de  l’operació  de 

tresoreria es podrà realitzar de manera individual o agrupada. 

El pagament  agrupat es  realitzarà des de Tresoreria/Pagaments/Pagaments del pressupost de despesa 

sense obligació prèvia del menú principal de Sicalwin. 

La comptabilització del pagament d’aquestes despeses des d’aquesta opció generarà de manera agrupada 

un pagament del pressupost de despeses sense obligació prèvia (ADOPR). 

S’introduiran  les  dades  referides  al  pagament  dels  interessos  per  l’import  disposat  de  l’operació  de 

tresoreria  i en  introduir  l’aplicació pressupostària s’obrirà  l’assignació del codi de préstec a  l’operació. En 

clicar la tecla F5 o en polsar el botó “Acceptar préstec” es desplegarà l’opció de recerca dels diferents codi 

de préstec donats d’alta al mòdul relacionats amb el concepte no pressupostari. Se seleccionarà el codi de 

préstec corresponent i es polsarà el botó “Acceptar préstec”. 
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Seguidament, s’introduiran la resta de dades referides al pagament dels interessos i es gravarà l’operació. 
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Operacions comptables de la liquidació de la PIE 

Devolució d’ingrés de la liquidació negativa de la PIE 

La  comptabilització  pressupostària  de  la  devolució  d’ingrés  de  la  liquidació  negativa  de  la  PIE  es  farà 

mensualment seguint les instruccions establertes a la nota informativa número 1/2010 de la IGAE. 

La devolució d’ingrés es podrà realitzar de manera individual o agrupada. La devolució d’ingressos agrupada 

es  realitzarà des de Tresoreria/Pagaments/Pagaments per devolució d’ingressos  sense obligació prèvia 

del menú principal de Sicalwin. 

La devolució d’ingressos de  la  liquidació de  la PIE des d’aquesta opció generarà de manera agrupada un 

pagament per devolució d’ingressos sense obligació prèvia (O+P+R). 

En introduir l’aplicació pressupostària de capítol 4 del pressupost d’ingressos de la PIE, s’obrirà l’assignació 

del codi de préstec a l’operació i en clicar la tecla F5 o en polsar el botó “Acceptar préstec” es desplegarà 

l’opció  de  recerca  dels  diferents  codi  de  préstec  donats  d’alta  al  mòdul  relacionats  amb  l’aplicació 

pressupostària. Se seleccionarà el codi de préstec corresponent i es polsarà el botó “Acceptar préstec”. 
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Un cop introduït l’import mensual a retornar (comunicat mensualment pel MINHAP) caldrà polsar la icona 

de descompte   . 

S’introduirà la informació del descompte referida a l’àrea 1 d’ingressos, l’aplicació pressupostària de la PIE, 

el dret reconegut mensual corresponent  i  l’import a retornar mensual. Es polsarà el botó “Acceptar” per 

gravar el descompte. 

43



Seguidament, s’introduiran  la resta de dades referides a  la devolució de  la PIE  i es gravarà  l’operació. Cal 

recordar que aquesta operació es comptabilitzarà amb l’ordinal de tresoreria de formalització (ordinal 901).  
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Consulta de préstecs 

La  consulta  de  les  operacions  donades  d’alta  al mòdul  es  realitzarà  des  de  Passiu/Consulta  general de 

préstecs del menú principal de Sicalwin. 

Des  d’aquesta  opció  s’accedirà  a  la  següent  pantalla  de  consulta  des  de  la  qual  es  podrà  realitzar  una 

consulta  individualitzada  o  global  en  clicar  la  tecla  F5  al  camp  “Préstec”  i marcar  diferents  opcions  de 

consulta.  

En polsar el botó “Dades seleccionades”  i en funció de  la selecció realitzada, el programa ens mostrarà  la 

informació sol∙licitada. 

Des  d’aquesta  pantalla,  en  prémer  el  botó  dret  del  ratolí  es  permet  l’opció  d’afegir  o  eliminar  camps 

d’informació. 
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Càlcul d’amortització 

En polsar aquesta opció es visualitzarà el quadre d’amortització de l’operació seleccionada. Aquesta opció 

no  està disponible per  avals  sobre préstecs ni per operacions de  tresoreria  i  avals  sobre operacions de 

tresoreria. 

En  donar  d’alta  una  nova  operació  d’endeutament  al mòdul  de  passius,  s’haurà  de  càlcular  el  quadre 

d’amortització en introduir manualment l’import ingressat i clicar la tecla intro fins canviar de línia, i caldrà  

comprovar que l’estructura s’ajusta al comunicat  per l’entitat financera. 

Del  quadre  d’amortització  es  podrà modificar  tota  la  informació  recollida  a  les  columnes  activades  (en 

blanc) de cada venciment: percentatge del tipus d’interès variable aplicat,  import  ingressat, amortització, 

amortització extraordinària  i  interessos; a més de generar un nou venciment  (per exemple, per  introduir 

l’amortització extraordinària).  

Després de cada canvi, aquest es guardarà en clicar  la tecla  intro  fins canviar de  línia. Els canvis manuals 

realitzats es poden eliminar en polsar el botó “Recalcular”. 

La primera línia del quadre contindrà el resum de les dades acumulades reals de l’operació d’endeutament i 

a partir de la segona línia hi haurà el càlcul de les dades simulades segons les dades introduïdes a “Préstecs 

i avals sobre préstecs” que es podran modificar i actualitzar amb les operacions comptabilitzades. 

Com ja s’ha comentat anteriorment al punt anterior d’operacions comptables, el quadre d’amortització es 

pot actualitzar bé en el moment de comptabilitzar  les operacions, bé després de  la comptabilització des 

d’aquesta pantalla. 
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Operacions de despeses, ingressos i no pressupostàries 

En polsar aquestes opcions es mostrarà totes  les operacions de despeses  i  ingressos associades al codi de 

préstec  pendents  i  executades  a  l’exercici  corrent  (a  l’opció  de  despeses  es  veuran  les  operacions  de 

despeses pressupostàries de les operacions de tresoreria). 

La pantalla resultant permetrà afegir  i eliminar camps d’informació en clicar el botó dret del ratolí de  les 

operacions associades al codi de préstec. 

És  important  tenir  sempre  el  quadre  d’amortització  actualitzat  ja  que  és  l’eina  que  agafa  el 

programa per generar i elaborar la següent informació: 

Models i fitxers CT i CL de Tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 

Llistats de passius per a l’elaboració del pressupost. 

Informació de l’endeutament de la Memòria.  

Formularis de passius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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En polsar  l’opció d’operacions no pressupostàries es mostrarà tots els moviments de despeses  i  ingressos 

no pressupostaris associats al codi de préstec de  l’operació de  tresoreria pendents  i realitzats a  l’exercici 

corrent. 

 

La pantalla resultant permetrà afegir  i eliminar camps d’informació en clicar el botó dret del ratolí de  les 

operacions associades al codi de préstec. 

 

 
 

Acumulats 

 

Des d’aquesta opció es mostrarà  la  informació acumulada dels exercicis anteriors de totes  les operacions 

de la consulta general de préstecs. 
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Aplicacions 

 

En polsar aquest botó es mostrarà  les aplicacions d’ingressos, despeses  i no pressupostàries associades al 

codi de préstec a l’exercici corrent, així com els comptes comptables associats. 

 

 
 

Dades generals 

 

En polsar aquest botó es mostrarà les dades introduïdes en donar d’alta les operacions al mòdul. 
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Consulta d’operacions 
 

Operacions d’ingressos 

 

La  consulta  de  l’ingrés  o  disposició  de  l’operació  d’endeutament  comptabilitzada  es  realitzarà  des  de 

Pressupost  d’ingressos/Consultes  al  pressupost  d’ingressos/Consulta  d’operacions  d’ingrés  del  menú 

principal de Sicalwin. 

 

 
 

Des d’aquesta opció s’accedirà a la següent pantalla de consulta des de la qual en clicar la tecla F5 es podrà 

buscar i seleccionar els camps de “Codi préstec” i “Orgànica – Econòmica”.  

 

 
 

En polsar el botó de “Veure dades” es mostrarà els resultats de la consulta. 
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Operacions de despeses 

 

La  consulta  del  pagament  en  concepte  d’interessos  i  amortització  de  l’operació  d’endeutament  i 

d’interessos  de  l’operació  de  tresoreria  així  com  d’altres  despeses  comptabilitzades  relacionades  es 

realitzarà des de Pressupost de despeses/Consultes al pressupost de despeses/Consulta d’operacions de 

despeses del menú principal de Sicalwin. 

 

 
 

Des d’aquesta opció s’accedirà a la següent pantalla de consulta des de la qual en clicar la tecla F5 es podrà 

buscar i seleccionar els camps de “Codi préstec” i “Orgànica – Programa – Econòmica”.  

 

 
 

En polsar el botó de “Veure dades” es mostrarà els resultats de la consulta. 
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Operacions no pressupostàries 

 

La consulta dels moviments registrats de  la disposició  i retorn de  l’operació de tresoreria es realitzarà des 

de  Operacions  no  pressupostàries/Operacions  no  pressupostàries/Consulta  d’operacions  no 

pressupostàries del menú principal de Sicalwin. 

 

 
 

Des d’aquesta opció s’accedirà a la següent pantalla de consulta des de la qual en clicar la tecla F5 es podrà 

buscar i seleccionar els camps de “Codi préstec” i “Econòmica (concepte no pressupostari)”. 

 

 
 

En polsar el botó de “Veure dades” es mostrarà els resultats de la consulta. 
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Estalvi net 

La informació relativa al càlcul de l’estalvi net i de les anualitats teòriques de l’amortització s’obtindrà des 

de Passiu/Estalvi net del menú principal de Sicalwin. 

Càlcul de l’estalvi net 

Primera pestanya de “Selecció de préstecs per l’estalvi net”  

El programa marcarà per defecte totes aquelles operacions susceptibles de ser incloses en el càlcul segons 

la informació introduïda a l’opció de “Introducció de préstecs i operacions de tresoreria”. No obstant això, 

el programa permet l’opció de marcar o desmarcar manualment per l’usuari/a. 

Segona pestanya de “Càlcul de l’estalvi net”  

El  programa  calcularà  l’estalvi  net,  el  deute  viu  i  les  ràtios  relacionades  amb  aquests  dos  càlculs: 

percentatge del deute viu i de l’estalvi net. 
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En  polsar  el  botó  “Calcular”  s’obrirà  la  selecció  de  concepte  d’ingressos  de  capítol  I  a  V  d’operacions 

corrents a excloure del càlcul ja que estan afectats a operacions de capital, és a dir, es marcaran els drets 

reconeguts nets de capítol I a V de l’exercici anterior relacionats amb: 

 

 Article 35 de “Contribucions especials”. 

 Concepte 396 de “Ingressos per actuacions d’urbanització”. 

 Concepte 397 de “Aprofitaments urbanístics”. 

 Ingressos de caràcter extraordinari de caràcter no recorrent. 
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En polsar el botó “Acceptar” el programa determinarà la resta de dades automàticament: 

 

 Obligacions reconegudes netes de capítol I, II i IV de l’exercici anterior. No es tindran en compte les 

obligacions reconegudes finançades amb romanent líquid de tresoreria. 

 Anualitats teòriques de  l’amortització calculada des de Passiu/Estalvi net/Anualitats teòriques de 

l’amortització. 

 

En cas que encara no s’hagi aprovat la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, les dades referides a 

drets i obligacions  s’hauran d’introduir manualment i correspondran a la darrera liquidació del pressupost 

aprovada. 

 

 
 

Els càlculs que proporciona aquesta pantalla són: 

 

 Estalvi net. Serà el resultat de la diferència entre els drets reconeguts nets de capítol I a V 

(exclosos  els  drets  reconeguts  nets  afectats  a  operacions  de  capital) de  la  liquidació  de 

l’exercici anterior menys les obligacions reconegudes netes de capítol I, II i IV (excloses les 

obligacions reconegudes finançades amb romanent líquid de tresoreria) de la liquidació de 

l’exercici anterior menys  l’anualitat  teòrica de  l’amortització.  L’estalvi net haurà de  tenir 

import positiu (article 53.1 del TRLRHL). 

 

 Deute  viu.  L’import  resultant  d’aquest  camp  dependrà  de  les  operacions  marcades  o 

seleccionades a la primera pestanya de “Selecció préstecs per l’estalvi net”. 

Cal  recordar  que  en  el  càlcul  del  deute  viu  s’ha  d’incloure  el  capital  viu  de  totes  les 

operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini inclòs l’import de l’operació projectada. 

 

 

 

És important recordar que en el càlcul del deute viu no es tindrà en compte la liquidació negativa 

de la PIE. 
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 Percentatge deute viu o ràtio legal del deute viu. Serà el percentatge resultant de la divisió 

entre  el deute  viu  calculat  al  camp  anterior  i  els drets  reconeguts nets de  capítol  I  a V 

(exclosos  els  drets  reconeguts  nets  afectats  a  operacions  de  capital) de  la  liquidació  de 

l’exercici anterior. El percentatge no podrà ser superior al 110% (article 53.2 del TRLRHL). 

 

 Percentatge estalvi net o  ràtio  legal de  l’estalvi net.   Serà el percentatge  resultant de  la 

divisió entre l’estalvi net calculat al camp anterior i els drets reconeguts nets de capítol I a 

V  (exclosos els drets reconeguts nets afectats a operacions de capital) de  la  liquidació de 

l’exercici anterior. El percentatge tindrà signe positiu. 

 

Anualitats teòriques de l’amortització 

 

L’anualitat teòrica de l’amortització es calcularà per a cadascú dels préstecs a llarg termini concertats, dels 

avalats  pendents  de  reemborsament  i  de  l’operació  projectada.  Es  determinarà  en  termes  constants, 

incloent els  interessos  i  la quota anual d’amortització,  independentment de  la modalitat  i condicions   de 

cada operació, és a dir, no importarà la carència i el sistema d’amortització (article 53.1 del TRLRHL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta pantalla el programa detalla l’anualitat teòrica calculada segons les dades introduïdes al mòdul 

de les operacions subjectes al càlcul a la data de referència del capital pendent (la més propera possible a la 

data d’obtenció del càlcul) i mostrarà la següent informació: 

 

 
 

 Deute viu. Serà el capital pendent de cadascuna de les operacions incloses en el càlcul de l’anualitat 

teòrica  de  l’amortització.  L’import  coincidirà  amb  el  capital  pendent  obtingut  des  de 

Passiu/Consulta general de préstecs sempre a la mateixa data d’obtenció del càlcul. 

És  important  recordar  que  en  el  càlcul  de  l’anualitat  teòrica  de  l’amortització  no  es  tindran  en 

compte: 

 

 La liquidació negativa de la PIE. 

 Operacions de tresoreria. 

 Operacions de crèdit garantides amb hipoteques sobre béns immobles. 
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 Data de cancel∙lació. És la data de finalització introduïda en donar d’alta les operacions al mòdul. 

 

 Anys.  Són  els  anys  que  resten  de  l’operació  i  serà  la  diferència  entre  la  data  de  finalització  de 

l’operació i la data actual de càlcul arrodonida en anys a l’enter superior. 

 

 Interessos. Es calculen a partir del  tipus d’interès que consta a  la data de  referència del càlcul al 

quadre d’amortització. És recomana tenir actualitzats els quadres d’amortització de les operacions 

d’endeutament, en cas de no  tenir‐los actualitzats, seria convenient  introduir  les dades correctes 

des  de  Passiu/Consulta  general  de  préstec  i  polsar  el  botó  de  “Càlcul  amortització”  per  tal 

d’obtenir el càlcul actualitzat de l’anualitat teòrica de l’amortització. 

 

 Anualitat. És l’import de l’anualitat teòrica de l’amortització. 

 

 Percentatge  càrrega  financera.  Serà  la divisió entre  l’anualitat  teòrica  i  les previsions  inicials del 

pressupost de l’exercici corrent dels capítols I a V. 

 

 Total deute viu. Sumatori de la columna “Deute viu”. 

 

 Total anualitats. Sumatori de la columna “Anualitats”. Aquest serà l’import que agafarà el programa 

al càlcul de l’estalvi net des de Passiu/Estalvi net/Càlcul de l’estalvi net. 
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Generació de models i fitxers de Tutela financera 
 

Els  fitxers  i  models  per  Tutela  financera  de  la  Generalitat  de  Catalunya  es  generaran  des  de 

Passiu/Generació de fitxers Excel per Tutela financera del menú principal de Sicalwin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicació d’operacions a curt termini 

 

Prèviament  a  la  comunicació  de  l’operació  de  tresoreria,  s’haurà  de  donar  d’alta  al  mòdul  des  de 

Passiu/Introducció de préstecs  i operacions de  tresoreria  (emplenar  les  tres pestanyes:  “Operacions de 

tresoreria  i avals  sobre operacions de  tresoreria”, “Aplicacions de préstecs  i   operacions de  tresoreria”  i 

“Dades addicionals”). 

 

En clicar la tecla F5 sobre el camp “Préstec” se seleccionarà l’operació de tresoreria a comunicar i es polsarà 

el botó   per determinar la ruta on es guardaran els fitxers generats. Seguidament, es marcarà el tipus de 

comunicació  a  realitzar  que  en  aquest  cas  serà  “Comunicació  d’operacions  a  curt  termini  (CT)  ‐> 

Formulari_5”. 

 

 

És  important recordar que a  l’hora de generar els models  i  fitxers de Tutela  financera s’haurà de 

tenir en compte que: 

 

 Introducció en el mòdul de la nova operació a comunicar o autoritzar i generació del quadre 

d’amortització corresponent. 

 Actualització dels quadres d’amortització de la resta d’operacions vigents. 

 Revisió de les principals dades introduïdes al mòdul de totes les operacions vigents. 
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En polsar el botó de “Acceptar” apareixerà el següent quadre de dades necessàries per generar el fitxer  i 

que s’haurà d’emplenar: 

 

 
 

Un cop  introduïdes  les dades complementàries es polsarà “Acceptar”  i en acabar  la generació del fitxer el 

programa ens mostrarà el següent missatge: 
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Els fitxers generats seran dos: 

 

 Fitxer del Formulari _5 en format Excel amb el models CT‐0  i CT‐1 de dades generals  i condicions 

financeres, dades comptables i ràtio legal de l’operació de tresoreria. 

 

La pestanya de “Avisos” té un caràcter informatiu i presentarà la informació que s’haurà de revisar i 

modificar dels models CT‐0 i CT‐1. 

 

 
 

 Fitxer Avisos en format Document de text (txt) és de caràcter informatiu i conté la informació que 

s’haurà de revisar i modificar dels models CT‐0 i CT‐1 igual que la pestanya de “Avisos”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

És  molt  important  revisar,  modificar  i  completar  les  dades  dels  formularis  generats  des  del 

programa per part del personal encarregat. 

 

 El  programa  no  elabora  els  models  i  fitxers,  tan  sols  facilita  la  seva  elaboració  i  aquest  fet 

comportarà  que  hi  hagi  camps  sense  emplenar  en  no  disposar  el  programa  de  la  informació 

necessària, informació de la que sí disposarà l’entitat. 
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Comunicació/Autorització d’operacions a llarg termini 

 

Prèviament a la comunicació/autorització de l’operació de préstec, s’haurà de donar d’alta al mòdul des de 

Passiu/Introducció de préstecs  i operacions de  tresoreria  (emplenar  les  tres pestanyes:  “Operacions de 

tresoreria  i avals  sobre operacions de  tresoreria”, “Aplicacions de préstecs  i   operacions de  tresoreria”  i 

“Dades addicionals”)  i associar el préstec a projectes des de Passiu/Associació de préstecs a projectes de 

despeses (punt desenvolupat més endavant en aquest manual). 

 

En clicar la tecla F5 sobre el camp “Préstec” se seleccionarà l’operació de préstec a comunicar/autoritzar i 

es polsarà el botó   per determinar la ruta on es guardaran els fitxers generats. Seguidament, es marcarà 

el tipus de comunicació/autorització a realitzar: 

 

 Entitat local sense OOAA dependents (CL‐40) ‐> Formulari_01 (generat com a exemple). 

 Entitat local amb OOAA dependents (CL‐41) ‐> Formulari_02. 

 OOAA dependent (CL‐42) ‐> Formulari_03. 

 

 
 

En polsar el botó de “Acceptar” apareixerà el següent quadre de dades necessàries per generar el fitxer  i 

que s’haurà d’emplenar: 
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Un cop  introduïdes  les dades complementàries es polsarà “Acceptar”  i en acabar  la generació del fitxer el 

programa ens mostrarà el següent missatge: 

 

 
 

 

Els fitxers generats seran dos: 

 

 Fitxer del Formulari _01 en format Excel amb el models CL‐0, CL‐1, CL‐1S, CL‐2, CL‐3, CL‐40 de dades 

generals,  pla  de  finançament  de  les  inversions,  pla  de  substitució  de  les  operacions  existents, 

condicions financeres, anualitats teòriques i situació econòmica i ràtios legals. 

 

La pestanya de “Avisos” té un caràcter informatiu i presentarà la informació que s’haurà de revisar i 

modificar dels models CL. 

 

La pestanya de “Procediment” és un resum de dades que conté les ràtios legals i financeres. 
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 Fitxer Avisos en format Document de text (txt) és de caràcter informatiu i conté la informació que 

s’haurà de revisar i modificar dels models CL igual que la pestanya de “Avisos”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de la liquidació del pressupost 

 

El model en  format Excel de  comunicació a Tutela  financera de  la  liquidació del pressupost de  l’exercici 

anterior es generarà sempre des de l’exercici següent al liquidat. 

 

En clicar la tecla F5 sobre el camp “Préstec” se seleccionarà  l’operació de préstec més recent de  l’exercici 

en curs  i es polsarà el botó   per determinar  la  ruta on es guardarà el  fitxer generat. Seguidament, es 

marcarà  el  tipus  de  comunicació  a  realitzar  que  en  aquest  cas  serà  “Comunicació  de  la  liquidació  del 

pressupost (PR – 1S.0) ‐> Formulari_10” i es polsarà el botó de “Acceptar” per generar el fitxer. 

 

 

 

És  molt  important  revisar,  modificar  i  completar  les  dades  dels  formularis  generats  des  del 

programa per part del personal encarregat. 

 

 El  programa  no  elabora  els  models  i  fitxers,  tan  sols  facilita  la  seva  elaboració  i  aquest  fet 

comportarà  que  hi  hagi  camps  sense  emplenar  en  no  disposar  el  programa  de  la  informació 

necessària, informació de la que sí disposarà l’entitat. 
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Els fitxers generats seran dos: 

 

 Fitxer  del  Formulari_10  en  format  Excel  amb  el  models  PR‐0  i  PR‐1S.0  de  dades  generals  i 

seguiment de les previsions d’ingressos i despeses. 

 

 
 

 Fitxer Avisos en format Document de text (txt) és de caràcter informatiu i conté la informació que 

s’haurà de revisar i modificar dels models PR. 
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Comunicació de l’estat del deute al final de l’exercici 

 

El model en  format Excel de  comunicació a Tutela  financera de  l’estat del deute al  final de  l’exercici es 

generarà sempre des de l’exercici liquidat de referència. 

 

En clicar la tecla F5 sobre el camp “Préstec” se seleccionarà l’operació de préstec més recent i es polsarà el 

botó    per  determinar  la  ruta  on  es  guardarà  el  fitxer  generat.  Seguidament,  es marcarà  el  tipus  de 

comunicació a realitzar que en aquest cas serà “Comunicació de l’estat del deute al final de l’exercici (ED) ‐> 

Formulari_15” i es polsarà el botó de “Acceptar” per generar el fitxer. 

 

 

 
 

El fitxer generat serà el Formulari_15 en format Excel amb el models ED‐0, ED‐1 i ED‐2 de dades generals, 

estat del deute (crèdits) i estat del deute (avals de crèdits). 

 

És  molt  important  revisar,  modificar  i  completar  les  dades  dels  formularis  generats  des  del 

programa per part del personal encarregat. 

 

 El  programa  no  elabora  els  models  i  fitxers,  tan  sols  facilita  la  seva  elaboració  i  aquest  fet 

comportarà  que  hi  hagi  camps  sense  emplenar  en  no  disposar  el  programa  de  la  informació 

necessària, informació de la que sí disposarà l’entitat. 
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És  molt  important  revisar,  modificar  i  completar  les  dades  dels  formularis  generats  des  del 

programa per part del personal encarregat. 

 

 El  programa  no  elabora  els  models  i  fitxers,  tan  sols  facilita  la  seva  elaboració  i  aquest  fet 

comportarà  que  hi  hagi  camps  sense  emplenar  en  no  disposar  el  programa  de  la  informació 

necessària, informació de la que sí disposarà l’entitat. 
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Associació de préstecs a projectes 
 

Per associar una operació d’endeutament a llarg termini amb un projecte o diversos projectes de despeses 

s’haurà d’anar a Passiu/Associació de préstecs a projectes de despeses del menú principal de Sicalwin. 

 

 
 

Les dades introduïdes en aquesta pantalla no estan relacionades amb les dades contingudes al projecte de 

despeses del mòdul de Sicalwin Pressupost de despeses/Projectes i despeses amb finançament afectat, és 

a  dir,  aquestes  dades  solament  s’utilitzaran  a  efectes  de  la  comunicació/autorització  de  l’operació  de 

préstec mitjançant els models CL a Tutela financera tal i com ja s’ha desenvolupat anteriorment en el punt 

d’aquest manual referit a la generació de models i fitxers de Tutela financera. 

 

 
 

En clicar la tecla F5 en el cap “Codi” se seleccionarà el codi d’operació i es detallarà per a cada projecte de 

despesa  finançat amb  l’operació de préstec  l’aplicació pressupostària de  la despesa d’inversió  i  les seves 

diferents  fonts de  finançament, així com  la duració útil estimada de  la  inversió. En el cas que  la despesa 

d’inversió estigui finançada una part amb PUOSC caldrà detallar l’any d’aprovació i el número d’obra. 

 

Cal  recordar que  la  suma  total de  l’import de  la despesa  finançada amb  l’operació de préstec haurà de 

coincidir amb l’import total concertat de dita operació. 
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Llistats de previsions 
 

Els  llistats  de  previsions  de  passius  s’elaboraran  des  de  Passiu/Llistats  de  passius  per  elaboració  del 

pressupost del menú principal de Sicalwin. 

 

 
 

Previsions de quotes d’amortització a pagar al proper exercici desglossades per préstecs 

 

En  aquesta  pantalla  se  seleccionarà  el  primer  llistat  de  “Previsions  de  quotes  d’amortització  a  pagar  a 

l’exercici 201X desglossades per préstecs” i es polsarà el botó de “Acceptar”. 

 

Si es vol generar aquest  llistat per a un codi de préstec determinat caldrà clicar la tecla F5  i seleccionar el 

codi d’operació i seguidament polsar el botó de “Acceptar”. 
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Es generarà el  següent  llistat de previsions per al proper exercici desglossat per amortització de  capital, 

interessos i total quota a pagar per a cada codi d’operació (no de les operacions de tresoreria). 

 
 

Previsions d’amortització agrupades per partides a l’exercici corrent 

 

Se seleccionarà el segon  llistat de “Previsions d’amortització agrupades per partides a  l’exercici 201X”  i es 

polsarà el botó de “Acceptar”. 

 

Si es vol generar aquest  llistat per a un codi de préstec determinat caldrà clicar la tecla F5  i seleccionar el 

codi d’operació i seguidament polsar el botó de “Acceptar”. 

 

 
  

Es  generarà  el  següent  llistat de previsions  agrupades per  aplicacions pressupostàries d’amortització de 

capital i d’interessos de l’exercici corrent. 
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Resum de previsions per préstecs per a totes les anualitats 

 

Se seleccionarà el tercer llistat de “Resum de previsions per préstecs per a totes les anualitats” i es polsarà 

el botó de “Acceptar”. 

 

Si es vol generar aquest  llistat per a un codi de préstec determinat caldrà clicar la tecla F5  i seleccionar el 

codi d’operació i seguidament polsar el botó de “Acceptar”. 

 

 
  

Es generarà el següent llistat de resum de previsions per a cada préstec per a totes les anualitats fins la seva 

finalització desglossat per amortització de capital, interessos i total quota a pagar prevista per a cada codi 

d’operació fins la seva finalització. 
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Memòria 
 

Al  final  de  l’exercici  es  podran  obtenir  els  models  corresponents  de  la  Memòria  relacionats  amb 

l’endeutament des de Sortides per impressora/Comptes anuals/Memòria del menú principal de Sicalwin. 

 

 
 

Al model normal de comptabilitat la informació de la Memòria referida a l’endeutament es troba al punt 14 

de “Informació sobre l’endeutament” (punt 12 al model simplificat de comptabilitat). 

 

 
 

Es marcarà el model de la memòria a generar i es polsarà el botó de “Imprimir”.  

Els  models  es  generaran  individualment,  és  a  dir,  no  es  poden  seleccionar  els  tres  models  alhora 

(MEM14.A.1.1, MEM14.A.2.1 i MEM14.C). 

El model generat serà en format PDF i es podrà imprimir i guardar. 

 

 

 

74



Deutes en moneda nacional (MEM14.A.1.1) 

 

El programa generarà el següent llistat segons el tipus de deute: 

 

 Deutes amb entitats de crèdit. 

 Deutes amb entitats de crèdit per operacions de tresoreria. 

 Deutes amb entitats públiques. 

 Altres deutes. 

 

 
 

Interessos explícits de deute en moneda nacional (MEM14.A.2.1) 

 

El programa generarà el següent llistat segons el tipus de deute: 

 

 Deutes amb entitats de crèdit. 

 Deutes amb entitats de crèdit per operacions de tresoreria. 

 Deutes amb entitats públiques. 

 Altres deutes. 

 

 
 

Avals concedits (MEM14.C) 

 

El programa generarà el següent llistat segons el tipus d’aval concedit per l’entitat local amb la informació 

referida  als  avals  pendents  a  1  de  gener,  els  avals  concedits  i  cancel∙lats  durant  l’exercici  i  els  avals 

pendents a 31 de desembre. 
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Llistats d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
 

Des de Administració del sistema/Exportació de dades i suports magnètics del menú principal de Sicalwin 

es podran generar els formularis relacionats amb  l’endeutament bé del pressupost aprovat o pròrroga de 

l’anterior, bé de l’obligació trimestral de subministrament d’informació. 

 

 
 

Informació estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

 

En aquesta pantalla es generaran els formularis a enviar al MINHAP del pressupost aprovat o prorroga del 

pressupost anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans de generar el formulari F.1.1.13 és molt important recordar: 

 

 Revisar el mòdul de passiu de l’exercici anterior a 31 de desembre. 

 Traspassar  el  passiu  a  l’exercici  següent  (punt  desenvolupat  més  endavant  en  aquest 

manual). 

 Activar i actualitzar, si s’escau, els quadres d’amortització al nou exercici. 
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Es  polsarà  el  botó    per  determinar  la  ruta  on  es  guardarà  el  formulari  generat,  se  seleccionarà  el 

formulari  F.1.1.13 de “Estat de moviments i situació del deute” i es polsarà el botó de “Acceptar”.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Obligacions trimestrals de subministrament d’informació 

 

En  aquesta  pantalla  es  generaran  els  formularis  a  enviar  al MINHAP  de  les  obligacions  trimestrals  de 

subministrament d’informació (31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre). 

 

 

 

 

 

 

 

És molt important revisar, modificar i completar les dades del formulari generat des del programa 

per part del personal encarregat. 

 

El programa no elabora el formulari, tan sols facilita la seva elaboració i aquest fet comportarà que 

hi hagi camps sense emplenar en no disposar el programa de  la  informació necessària,  informació 

de la que sí disposarà l’entitat i que s’introduirà manualment. 
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Es polsarà el botó   per determinar la ruta on es guardaran els formularis generats, se seleccionaran els 

formularis  F.1.1.13 i F.1.1.14 de “Deute viu i venciment mensual previst en el proper trimestre” i “Perfil de 

venciment del deute en els propers 10 anys”, i es polsarà el botó de “Acceptar”.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

És  molt  important  revisar,  modificar  i  completar  les  dades  dels  formularis  generats  des  del 

programa per part del personal encarregat. 

 

El programa no elabora els formularis, tan sols facilita  la seva elaboració  i aquest fet comportarà 

que  hi  hagi  camps  sense  emplenar  en  no  disposar  el  programa  de  la  informació  necessària, 

informació de la que sí disposarà l’entitat i que s’introduirà manualment. 
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Traspàs de préstecs al nou exercici 
 

Des de Operacions de fi d’exercici/Processos específics/Traspàs de préstecs del menú principal de Sicalwin 

es traspassaran tots els préstecs i operacions de tresoreria vigents a 31 de desembre al següent exercici. 

 

 
 

Abans de realitzar el traspàs és convenient haver revisat tots els préstecs i operacions de tresoreria, de tal 

manera que es traspassin les dades definitives derivades de la revisió de l’endeutament de l’exercici que es 

tanca,  així  com  al  nou  exercici  tenir  aprovat  el  pressupost  definitiu  o  treballar  amb  la  pròrroga  del 

pressupost a l’exercici anterior. 

 

Per traspassar es poden seleccionar alhora tots els préstecs  i operacions de tresoreria vigents o es poden 

seleccionar individualment. Un cop seleccionats es polsarà el botó de “Traspassar”.  

 

 
 

  Realitzat  el  traspàs  i  abans  de  treballar  amb  el  mòdul  és  important  realitzar  les  següents 

comprovacions al nou exercici: 

 

 Revisar  i modificar,  si  s’escau,  la  relació  entre  classificacions  i  comptes  del  PGC  des  de 

Administració del sistema/Taules bàsiques/Classificacions. 

 Revisar  i modificar, si s’escau,  les aplicacions pressupostàries  i comptes del PGC del mòdul 

de passius des de Passiu/Introducció de préstecs i operacions de tresoreria/Aplicacions de 

préstecs i operacions de tresoreria (exercici corrent). 

 Activació dels quadres d’amortització des de Passiu/Consulta general de préstecs (polsar el 

botó de “Càlcul d’amortització”). 
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