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Sicalwin ens avisarà, sempre que accedim a aquesta opció des d’un exercici diferent a 

la data actual (per exemple, si dia 20 de desembre de 2015 accedim al Monitor 

d’Incidències de Sicalwin exercici 2016) amb el següent missatge: 

 

 

 

En aquest exemple hem accedit a Sicalwin de l’exercici 2016 però la data actual és de 

2015, per tant al donar-li al botó de Fact. Incidències apareix el missatge anterior. 

 

Per tant, qualsevol incidència de les factures a dia d’avui (20 de desembre 2015) ens 

apareixerà tant a l’exercici 2015 com 2016, però s’ha de resoldre en la base de dades 

de l’exercici 2015 ja que és l’exercici en el que es registrarà comptablement la factura 

un cop resolta la incidència2. Per altra banda, les factures que entrin al sistema a partir 

del gener amb incidència, es podran consultar des dels dos exercicis (n i n+1) però si 

ho fem des de l’exercici n (quan la factura és de l’exercici n+1) el programa ens 

indicarà en el missatge que la incidència s’ha de resoldre en l’exercici n+1 per tal que 

es pugui incorporar correctament en aquell exercici. 

 

El rebuig de factures en el Monitor d’Incidències es podrà fer des de qualsevol dels 

exercicis oberts. 

 

  

                                                 
2 Per exemple tindríem el cas d’una factura amb tercer no existent que cal donar d’alta a Sicalwin. 
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sempre s’haurà de realitzar en l’exercici corrent (n+1) i per tant s’hauran de traspassar 

de l’exercici que finalitza al nou exercici i pagar-les des d’aquest. 

 

Pel que fa a la informació a remetre al Ministeri d’Hisenda i a l’Agència Tributària, el 

tractament de les factures que hagin entrat en la plataforma de facturació a l’exercici 

n+1 i s’hagin traspassat i comptabilitzat en l’exercici n, serà el següent: 

 

 Model 347: les factures s’inclouen en el model en funció de la data de 

comptabilització, per tant la factura es declararà en el 347 de l’exercici n. 

 

 PMP i Informes de Morositat: la data d’entrada en el registre administratiu 

correspondrà a l’exercici n+1, per tant aquestes factures es declararan en el 

n+1.  

 
Així doncs, si tenim una factura en el nou exercici (n+1) en aquesta situació i volem 

traspassar-la a l’exercici anterior (n), seleccionarem el botó Imputar Ex.Ant. Si 

haguéssim completat la factura amb les dades pressupostàries, llavors el programa 

ens avisarà que aquestes dades no es traspassaran: 

 

 

 

En continuar el procés i si al finalitzar hi ha algun error, el programa ens mostrarà un 

informe d’errors detallant la raó per la qual no s’hagi pogut fer el traspàs a l’exercici 

anterior. Per exemple, un motiu de no traspàs seria que la factura tingués data 

document del nou exercici: 
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