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1 FASES DE LA DESPESA (R, A, D, O) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fases de la despesa són: 

 

1.- Reserva de Crèdit (fase R) –>. Aquesta fase és opcional. És l’acte pel qual s’afecta 
totalment o parcialment el crèdit disponible d’una partida pressupostària. És un instrument 
preventiu previ a la proposta i l’execució de la despesa, pel qual el responsable de crèdit 
autoritza que es retingui o reservi un determinat crèdit.   
 

2.- Autorització de Crèdit (fase A) –> L’autorització de crèdit és l’acte pel qual el 
responsable de crèdit acorda la realització d’una despesa a càrrec d’un crèdit 
pressupostari determinat, sense ultrapassar-ne l’import pendent d’aplicació, calculada de 
manera certa o aproximada per excés. En aquesta fase es desconeix el tercer que 
realitzarà la contraprestació de la despesa. 

3.- Disposició de Crèdit ( fase D)  La fase D és una etapa del procés d’execució 
pressupostària en la qual s’acorda la realització d’una despesa i representa el compromís 
amb un tercer en una quantia determinada exactament. 

En el moment de realitzar una comanda és obligatori la formalització del document AD 
que garanteix l’existència de crèdit. 

 

Reserva de 
Recursos 

(OPCIONAL) 

Ordre  de 
Pagament 

(Factura del 
proveïdor) 

   Pressupost de Despeses 

Bloqueig 
Recursos 

Autorització de 
Recursos 

Compromís 
de Despesa 
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4.- Reconeixement de l’Obligació (fase O)  En aquesta fase, el responsable de crèdit 
contreu en comptes els crèdits exigibles contra la Universitat de Barcelona, un cop ha 
estat  acreditada satisfactòriament la prestació objecte de la disposició. 

El reconeixement de l’obligació s’efectua un cop s’ha rebut la factura corresponent i un 
cop el responsable de la comanda hi ha donat la conformitat.  
 
5.- Pagament de l’obligació (Fase P)  És l’acte pel qual es produeix la sortida 
material, o per qualsevol via de pagament legalment prevista, del fons de tresoreria de la 
Universitat, que dóna lloc a la cancel·lació del deute produït per les obligacions 
reconegudes davant de terceres persones. 
 
Si finalitzada la despesa quedés un saldo sobrant de A o AD, és convenient fer una 
variació negativa per tal d’alliberar el crèdit no utilitzat. 
 
 

1.1 Resum del possibles circuits pressupostaris 
A continuació us detallem els possibles circuits pressupostaris definits actualment en el 
sistema econòmic financer de la UB, així com els diferents tipus de document SAP que 
cal utilitzar per a cadascuna de les fases pressupostàries establertes. 

1.1.1 Resum circuits possibles: 

R-ADO 

Circuit R O Descripció 

RG Reserva de 
Gestió O0 ADO (R) amb 

factura 

Reserva 
gestió amb 
factura 

RG Reserva de 
Gestió O1 ADO (R) 

sense factura

Reserva 
gestió sense 
factura 

RG Reserva de 
Gestió OG ADO (R) 

sense factura

Reserva 
gestió sense 
factura 

RC Reserva de 
Crèdit O0 ADO (R) amb 

factura 

Reserva 
crèdit amb 
factura 

R-ADO 

RC Reserva de 
Crèdit O1 ADO (R) 

sense factura

Reserva 
crèdit amb 
factura 
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R-AD-O 

Circuit R 
 
AD O Descripció

R-AD-
O RC 

Reserva 
de 
crèdit 

DC AD 
referenciat 
a RC 
(convenis)

OC 

O(AD) 
referenciat 
AD 
(convenis)

Reserva 
crèdit sense 
factura 

 

AD-O 

Circuit D O Descripció 

O2 O(D)  amb 
factura 

Tracte 
successiu 
amb factura D2 AD 

s/disponible  
O3 O(D) sense 

factura 

Tracte 
successiu 
sense factura AD-O 

D8 

 Compromís 
amb comanda 
logística 
menor 

O8 
Obligació s/D 
amb comanda 
logística 

Menor amb 
origen MM 

A-D-O 

Circuit A D O Descripció

A7 
Autorització 
sobre 
disponible 

D7 

Compromís 
amb 
referència a 
A7 contracte 
menor 

O7 
O(D7) 
sense 
factura  

Nòmines 
professorat 
extern 
Màsters i 
Postgraus  

D6 

Compromís 
amb 
referència a 
A contracte 
no menor 

O6 

O(D6) amb 
factura 
contracte 
no menor 

Contracte 
no menor A-D-O 

A9 

Autorització 
s/disponible 
no menor 
amb 
comanda      

D9 

Compromís 
s/autorització 
no menor 
amb 
comanda  
logística          

O9 

Obligació 
s/disposició 
no menor 
amb 
comanda 

No menor 
amb 
comanda 
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A-DO ( Documents de viatge) 

Circuit A O Descripció 

AV 

Autorització 
sobre 
disponible 
per viatges 

V1 O(AV) amb 
factura 

Viatges amb 
factura 

A-DO 

AV 

Autorització 
sobre 
disponible 
per viatges 

V2 
O(AV) 
sense 
factura 

Viatges 
sense 
factura 

 

ADO directes contra disponible. 

Circuit O Descripció 

O4 ADO sobre disponible sense factura Conferències, taxes impostos… 
ON ADO sobre disponible sense factura nomina Nòmines 
OB ADO sobre disponible senes factura Beques Beques 
O9 Obligació s/disposició no menor amb comanda Altres 

ADO 

O5 ADO sobre disponible amb factura Altres 

 

Tornar a l’índex 

1.2 Bloqueig de pressupost 
El bloqueig del pressupost és una eina de SAP l’ús de la qual està reservat a l’Àrea de 
Finances per tal que pugui realitzar un bloqueig total o parcial del pressupost motivat per 
un acord de l’òrgan de govern competent. 

 

Tornar a l’Índex 

1.3 Reserva de recursos 
En cas que un responsable de crèdit vulgui reservar o bloquejar total o parcialment un 
crèdit del qual en sigui responsable, podrà utilitzar l’eina de reserva de recursos. 

És un altra forma de bloquejar el pressupost per a disposar de crèdit suficient en un 
moment posterior. La diferència entre els bloqueigs i les reserves és que, encara que els 
dos consumeixen pressupost, en el cas de la reserva es poden fer documents 
pressupostaris contra ella (autoritzacions de crèdit (A), compromisos de despesa (D) i 
reconeixements de l’obligació (O)). 

S’han definit dues tipologies de reserves de recursos: 
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• Reserva de crèdit – requereix del vist-i-plau de l’Oficina de Control Intern, Riscos 

i Responsabilitat Social Corporativa (OCI) de la UB, i per tant, s’emprarà en 
aquests circuits de despesa que així s’estableixi com a obligatòria la reserva 
de crèdit (p.e. el circuit de gestió de convenis amb compromís econòmic). 

• Reserva de gestió – no requereix del vist-i-plau de l’OCI i per tant pot ser emprat 
com a eina d’ús intern per cada centre gestor. 

1.3.1 Creació d’una reserva de recursos 

Sigui quina sigui el tipus de reserva de recursos que s’hagi de realitzar, el procediment a 
seguir és el mateix, amb la diferència de què hi haurà o no el vist-i-plau de l’OCI. Només 
cal seleccionar l’operació a realitzar. Per tant, descriurem el procés només per a la 
creació d’una reserva de crèdit, però aquest serà el mateix si es vol crear una reserva de 
gestió. 

Per a crear una reserva de crèdit heu de seleccionar la transacció corresponent del menú 

i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca i pressionar  o 
la tecla Intro 

 

 

 

Menú: Documents comptables/ Documents pressupostaris/ Reserva de 
Recursos/ Reserva de crèdit (o Reserva de gestió) 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_RC 

Z59_EAPS_GEX001_RG 

 

A continuació, us apareixerà la següent pantalla: 
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On caldrà indicar l’òrgan gestor (1) i l’exercici pressupostari de la reserva de crèdit (2). La 
resta de les dades s’emplenen automàticament. 

Pressioneu   i us apareixerà la següent pantalla: 
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On caldrà completar els següent camps: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Família de 
l’Exped. 

Família de l’Expedient  COMPTA S’omplirà 
automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient  COMPTAB S’omplirà 

automàticament 

Codi de circuit Codi de circuit de 
l’expedient  C-RC per reserva 

de crèdit 

C-RG per reserva 
de gestió 

S’omplirà 
automàticament 

Codi de Model Codi de model de 
l’expedient  RC per reserva de 

crèdit 

RG per reserva de 
gestió 

S’omplirà 
automàticament 

Títol de 
l’expedient  

Títol de l’expedient  A emplenar 
lliurament per 

l’usuari 

Camp de text 
lliure 

Entitat CP Entitat  UB S’omplirà 
automàticament 

Societat Societat  UB S’omplirà 
automàticament 

Data d’obertura Data d’obertura de 
l’expedient 

   

Moneda trans Moneda de transacció  EUR S’omplirà 
automàticament 

 

En pressionar la següent pestanya Dades de Posició, us apareixerà la següent pantalla: 
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On caldrà completar els següent camps: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Centre Gestor Centre Gestor  Emplenar 
manualment 

 

Posició 
Pressupostària 

Posició 
Pressupostària 

 Emplenar 
manualment 

 

Fons Fons  Emplenar 
manualment 

Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

Import Import  Emplenar 
manualment 

 

Any EfCx Any Efectivitat de 
Caixa 

 Emplenar 
manualment 

 

Creditor Creditor  Emplenar 
manualment 

 

Element PEP Element PEP  Emplenar 
manualment 

Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

Ce.Cost Centre de Cost  Automàtic Es deriva del 
Centre Gestor 

Manament Manament  Emplenar 
manualment 
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La funcionalitat dels botons que apareixen en aquesta pantalla ´´es la següent: 

 

Icona Descripció 

 
Visualitza detalls sobre la factura. 

 
Verificar les dades. 

 
Refresca les dades. 

 
Tallar partida pressupostaria 

 
Copiar partida pressupostaria 

 
Pegar partida pressupostaria 

 
Desfer últims moviments 

 
Crear nova línea  

 
Afegir línea 

 
Eliminar línea 

 
Copiar línea 

 
Ordena en sentit ascendent les dades. 

 
Ordena en sentit descendent les dades. 

 
Busca paraules o valors. 

 
Continua una recerca anterior. 

 
Filtra segons valors de determinats camps. 

 
Calcula totals. 

 
Calcula subtotals. 
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Icona Descripció 

 
Imprimeix. 

 
Visualitza les dades com a llista, com a Excel... 

 
Exporta les dades. 

 
Gestiona les disposicions de visualització de camps. 

 
Visualitza gràfic. 

 
Obre l’explorador per a buscar documentació d’ajuda al usuari. 

 
Exportat partida  

 

Es podran afegir tantes línies de posició com partides pressupostàries hagi de tenir el 
document de reserva de crèdit. Això es fa amb els botons  o  . 

La partida pressupostària es pot introduir manualment, o bé importar-la a partir d’una 
cerca de partida. Per importar una partida heu de pressionar el botó  i us apareixerà la 
pantalla següent: 
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Si es desconeixen les dades, podeu fer  Intro i el sistema cercarà totes les partides 
pressupostàries a les quals tingueu accés com a usuari. Es recomana acotar la cerca 
com a mínim amb l’exercici econòmic i el centre gestor per tal que el resultat mostrat sigui 
el més acurat possible. 

A continuació us apareixerà la relació de totes les partides pressupostàries que 
compleixin amb els criteris de cerca establerts: 

 

 

 

Seleccioneu la partida o partides que voleu importar i pressioneu el botó 

.. Aquestes us apareixeran ja incorporades a la pantalla Dades de 
posició i només heu d’acabar de completar els camps corresponents 

 

 

NOTA: Aquesta opció d’importar partides està disponible en qualsevol pestanya on s’hagi 
d’informar una posició pressupostària. 
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Si es vol  eliminar una línia de posició heu de seleccionar-la i a continuació pressionar el 
botó  . 

Un cop ja tingueu les línies de posició completades amb el seu import ja podeu crear la 

reserva de crèdit . Per això heu de pressionar el botó  per crear 
l’expedient i a continuació el sistema us mostrarà el següent missatge: 

 

 

1.3.2 Tramitació d’una reserva de recursos  

Tot document pressupostari elaborat per un gestor administratiu comporta l’elaboració 
d’un expedient de tramitació comptable. Aquest expedient requereix que sigui tramitat cap 
el responsable del crèdit pressupostari per tal que li pugui donar la seva aprovació 
corresponent. 

El procés de tramitació pot fer-se de forma individual (document a document) o massiva 
(varis expedients a la vegada) 

Pel que fa a la tramitació de les reserves de recursos, cadascun dels tipus de reserves 
definides té un procediment de tramitació diferent, pel que s’expliquen en apartats 
separats, tot i que la transacció que s’utilitza és la mateixa que per a tramitar qualsevol 
document pressupostari. 

 

1.3.2.1 Tramitació d’una reserva de crèdit 

A continuació us expliquem com es realitza el procediment de tramitació de l’expedient 
comptable d’una reserva de crèdit.  

Aquest procés de tramitació serà vàlid per a tramitar els següents expedients:: 

 Reserva de crèdit 

 Ajustament de reserva de crèdit (variació positiva o negativa d’una reserva de 
crèdit ja existent) 

Els passos en el procés de tramitació de l’expedient, i els actors que hi intervenen són els 
següents: 

TRAMITACIÓ DE RESERVA DE CRÈDIT 

Acció Qui ho fa Obligatori / Opcional

Tramitació de l’expedient (Enviament) Gestor administratiu Obligatori 
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Aprovació de l’expedient Responsable de crèdit Obligatori 

Validació de l’expedient OCI Obligatori 

 

1.3.2.1.1.1 Enviament d’una reserva de crèdit a aprovació 

Per a tramitar una reserva de crèdit (o qualsevol altre document pressupostari) heu de 
seleccionar la transacció corresponent del menú i fer doble clic sobre ella, o bé escriure el 

seu codi en la barra de recerca i pressionar  o la tecla Intro, 

 

 

Menú: Tramitació contable/ Tramitació individual/ Tramitació individual 
d’expedients 

Transacció: /GEX/INBOX_SELEC1 

 

Us apareixerà la següent pantalla, on haureu d’indicar els criteris de selecció dels 
expedients a tramitar. Si coneixeu el número de l’expedient que voleu tramitar, només cal 
que l’indiqueu en el camp corresponent i us apareixerà a continuació aquest expedient 
per tal que podeu procedir a la seva tramitació. En cas que no el conegueu, heu d’acotar 
els criteris de cerca, per tipus de document,  etc... 

Per exemple, si voleu cercar totes les reserves de crèdit que teniu pendents de tramitar, 
haureu d’acotar la cerca indicant C-RC en el camp Codi de circuit. 
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Un cop acotada la cerca, premeu el botó Executar    

Accedireu a la bústia de tramitació on es troba l’expedient de reserva de crèdit, creat 
anteriorment, pendent d’autoritzar. Feu doble clic sobre l’expedient, per tal que aparegui 
remarcat en color groc.. 

 

 

 

A continuació us apareix la següent pantalla, en la qual podeu fer les següents accions:: 

• Annexar qualsevol document amb format PDF que hagi d’acompanyar al 
document pressupostari 

• Enviar l’expedient a la bústia d’aprovació del responsable del crèdit, per tal que 
aquest segueixi el seu procés de tramitació. 

• Anul·lar l’expedient, en cas que s’hagi detectar alguna anomalia que així ho 
requereixi i per tant no es vulgui tramitar. 
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L’opció d’annexar documentació s’ha de fer sempre prèviament a l’opció d’autoritzar o no 
la tramitació de l’expedient. Veure l’apartat 1.3.3 d’aquest manual.  

Un cop annexada tota la documentació que cregueu convenient, podeu procedir a la 
tramitació de l’expedient al responsable de crèdit per tal que aquest l’aprovi. 

Per a tramitar l’expedient heu de prémer el botó 
 

Per confirmar l’opció de autorització escollida heu de clicar el botó .de la 
pantalla que us apareixerà 

 

Un cop confirmat, el sistema enviarà de forma automàtica, l’expedient a la safata de 
tramitació d’expedients del responsable del crèdit. Aquest, haurà de prosseguir amb la 
tramitació del document, i validar o no validar la tramitació d’aquest document, 
generalment a través de la seva bústia de tramitació per intranet. Hi haurà alguns 
responsables de crèdit que tindran codi d’usuari de SAP i podran fer les seves 
tramitacions d’expedients a través del sistema SAP, o bé es pot també donar el cas de 
què el responsable de crèdit defugi l’aprovació dels documents a través de la intranet i 
delegui aquesta funció en el gestor administratiu, el qual haurà de fer els tràmits en el 
sistema seguint els passos detallats a l’apartat següent.  
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MOLT IMPORTANT: Si el responsable de crèdit delega el tràmit d’aprovació al gestor 
administratiu, caldrà que aquest prèviament passi a la signatura del responsable de crèdit 
tots els documents pressupostaris abans de la seva tramitació 

 

1.3.2.1.1.2 Aprovació d’una reserva de crèdit 

Per a aprovar una reserva de crèdit (o qualsevol altre document pressupostari) heu de 
seleccionar la transacció corresponent del menú i fer doble clic sobre ella, o bé escriure el 

seu codi en la barra de recerca i pressionar  o la tecla Intro, 

 

 

Menú: Tramitació contable/ Tramitació individual/ Tramitació individual 
d’expedients 

Transacció: /GEX/INBOX_SELEC1 

 

Us apareixerà la següent pantalla, on haureu d’indicar els criteris de selecció dels 
expedients a aprovar. Si coneixeu el número de l’expedient que voleu aprovar, només cal 
que l’indiqueu en el camp corresponent i us apareixerà a continuació aquest expedient 
per tal que podeu procedir a la seva aprovació. En cas que no el conegueu, heu d’acotar 
els criteris de cerca, per tipus de document,  etc... 
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Per aprovar l’expedient  heu de prémer el botó . 

Per confirmar l’opció de autorització escollida  heu de clicar el botó . 

 

 

. 

En l’exemple que estem tractant, el responsable del crèdit disposa de codi d’usuari SAP i 
per tant validarà la tramitació de la reserva de crèdit en el sistema, tal i com es mostra a 
continuació: 

El responsable de crèdit accedeix a la safata de tramitació i obtindrà el llistat dels 
expedients pendents a tractar, en el nostre cas: 
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Desprès d’autoritzar l’expedient passarà a l’estat de validació, funció que ha de realitzar l’ 
on per validar l’expedient, funció que realitza l’Oficina de Control Intern.  

 

1.3.2.2 Tramitació d’una reserva de gestió 

Un cop s’ha creat el document de reserva de gestió o un ajustament d’una reserva de 
gestió, s’inicia de la mateixa manera que en la reserva de crèdit, el procés de tramitació 
comptable. Aquest procés es diferencia del de la reserva de crèdit pel fet que no 
requereix de la validació de l’OCI. 

Per a tramitar una reserva de gestió heu de seleccionar la transacció corresponent del 
menú i fer doble clic sobre ella, o bé escriure el seu codi de transacció en la barra de 

recerca i pressionar  o la tecla Intro, 

 

 

Menú: Tramitació contable/ Tramitació individual/ Tramitació individual 
d’expedients 

Transacció: /GEX/INBOX_SELEC1 

 

Accediu a la bústia de tramitació on es troba l’expedient pendent de tramitar.  
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Feu doble clic sobre ell i us apareixerà la següent pantalla de tramitació: 

 

 

 

Un cop verificat, es pot procedir a la seva autorització. Per això cal que pressioneu sobre 
el botó  per autoritzar l’expedient. 

A continuació, pressioneu el botó per finalitzar la tasca d’autorització. 

 

 

 

Per confirmar l’opció escollida pressione el botó  . 
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Un cop confirmat, l’expedient ja estarà autoritzat. 

 

1.3.3 Annexar documentació a un expedient de tramitació 

A tot expedient de tramitació comptable se li pot annexar documentació que el 
complementi (com per exemple, la proposta de conveni en el cas d’una reserva de crèdit)  

L’annex de documentació és fa en el moment previ a la tramitació de l’expedient cap al 
responsable de crèdit. Un cop l’expedient comptable ja ha estat tramitat cap a l’aprovació 
del responsable de crèdit, el gestor administratiu que l’ha tramitat ja no podrà adjuntar 
cap més documentació.. En cas que se li vulgui adjuntar, ho haurà de fer el responsable 
de crèdit ja que és l’actor que té l’expedient en la seva safata de tramitació  

La documentació a annexar pot ser de dos tipus: 

• Hipertext: document de text generat dins del mateix sistema SAP 

• Extern: document elaborat fora del sistema. El format emprat serà PDF, per tal 
que garantir que pugui ser visualitzar pel responsable de crèdit en el moment de la 
seva aprovació a través de la seva bústia de tramitació per intranet. 

Per annexar documents feu doble clic sobre el requadre de codi model. 
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Es desplegarà una finestra amb els tipus de documents que es poden annexar.  

Feu doble clic sobre el tipus de document que voleu annexar (hipertext o extern): 

 

 

 

Si seleccioneu annexar un hipertext, aquest quedarà annexat en la graella de documents 
amb el codi HIP. 
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Per generar el document hipertext heu de seleccionar la línia i pressionar el botó 

. S'obrirà un document tipus Word en blanc on haureu d’escriure el 
text que voleu que s’adjunti com hipertext a l’expedient de tramitació.  

 

Al finalitzar la redacció del text, premeu el botó  per guardar els canvis fets en el 
document. Anirem a la pantalla anterior . 

El document canviarà a color blau indicant que ha estat annexat. 
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Per visualitzar el document annexat  heu de seleccionar la línea i prémer el botó  
de visualitzar. 

Si el que voleu és annexar un document extern haureu de seleccionar la opció EXT i 

prémer el botó . 

 

 

S'obrirà la següent finestra on haureu d’escriure la descripció del document que es vol 
annexar  

 

Premeu el botó  i sortirà la finestra que es mostra a continuació on,al no tenir cap ruta 
predefinida a on cercar el document, haureu de fer “clic” a la icona   per poder anar a 
seleccionar el document. 
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El document annexat queda així: 

 

Amb el botó  podeu visualitzar el document que acabeu d’annexar 

 

1.3.4 Consulta de l’arbre de l’expedient de tramitació . 

La consulta de l’arbre de l’expedient de tramitació d’un expedient comptable ens permet 
veure l’historial dels moviments que ha tingut l’expedient: tots els passos que s’han seguit 
per tal de tramitar l’expedient, els actors que han realitzat cadascun d’aquests passos, i la 
documentació que s’ha adjuntat. 

Per a consultar l’arbre de l’expedient pressioneu el botó  que hi ha a 
la pantalla de la safata de tramitació 
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La funcionalitat del botons que hi ha en l’arbre de tramitació és la següent: 

Icona Descripció 

 Expandir arbre 

 Comprimir arbre 

 Obtenir l’expedient origen 

 Possibles dades a visualitzar 
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Icona Descripció 

 Imprimir documents seleccionats 

 Llegenda 

 Refresca 

 Ajuda 

 

Al seleccionar una línia i clicar el botó  s’expandeix la línia mostrant el seu contingut. 

 

 

 

Els documents són els representats per la icona , fent doble clic sobre ells s’accedeix 
al document. 

 

1.3.5 Visualització d’una reserva de recursos 

Per a visualitzar una reserva de recursos creada amb anterioritat heu de seleccionar la 
transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi de 

transacció en la barra de recerca, i pressionar  o la tecla Intro.  

En el nostre exemple, visualitzarem una reserva de crèdit. Per a visualitzar una reserva 
de gestió cal fer el mateix procés, seleccionant la transacció corresponent. 
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Menú: Documents comptables/ Documents pressupostaris/ Reserva de 
recursos/ Reserva de Crédit/ Visualitzar reserva de crèdit 

Transacció: FMX3 

 

 

 

A continuació, us apareixerà la següent pantalla: 
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On indicareu el número de reserva que voleu visualitzar (1) i la línia de posició (2) dins 
del document de reserva que es vol visualitzar. Cal tenir en compte que: 

• si la reserva només té una línia de posició, no és necessari indicar la posició que 
es vol visualitzar. 

• si té varies línies de posició, hi ha dues casos:  

o si no s’indica res, el sistema mostrarà totes les línies de la reserva de crèdit 

o si s’indica una línia, només es mostra la posició seleccionada. 

Premeu  o Intro i us apareixerà la següent pantalla: 

 

 

 

Per a sortir, premeu . 

 

1.3.6 Creació d’un ajustament d’una reserva de crèdit 

En general, el procés de creació d’ajustament (o variació) de qualsevol document 
pressupostari segueix la següent lògica:  

 En cas que el document que es vol ajustar disposi d’un document corresponent a 
una fase pressupostària prèvia (com per exemple, una disposició de crèdit – D - 
referenciada a una autorització de crèdit –A ), no és possible realitzar un 
ajustament d’augment (variació positiva) per un import superior a ‘import 
disponible del document corresponent immediatament anterior. En el cas de la 
reserva de crèdit que no té document antecedent, s’agafa com a referència 
l’import de la partida pressupostària de la reserva. 
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 No és possible realitzar un ajustament de disminució (variació negativa) per un 

import superior a l’import encara disponible del document pressupostari sobre el 
qual es vol fer la disminució. 

 

La transacció de crear ajustaments de reserva de crèdit s’utilitzarà per: 

 modificar els imports en les reserves desades en ferm (aprovades pel responsable 
del crèdit pressupostari) 

 per a suprimir reserves desades en ferm (deixant el seu import a zero) 

 

Els ajustaments poden ser totals o parcials. 

 

Aquest procés s’utilitzarà per: 

 Ajust de la reserva de crèdit 

 Ajust de la reserva de gestió 

 

Per a crear un ajustament d’una reserva de crèdit heu de seleccionar la transacció 
corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de 

recerca, i pressionar  o la tecla Intro. 

 

 

 

 

Menú: Documents comptables/ Documents pressupostaris/ Reserva de 
recursos/ Reserva de crèdit/Crear ajust del valor reserva de crèdit 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_RCOM 
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Z59_EAPS_GEX001_RGCO 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 

 

 

Premeu  o la tecla Intro i us apareixerà: 

 

 

On els camps que haureu d’emplenar són els següents: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Família Família   S’omple 
automàticament 

Procediment Procediment   S’omple 
automàticament 

Òrgan Gestor Òrgan Gestor  
Emplenar 
manualment  
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Cod.Circu Codi de Circuït   S’omple 
automàticament 

Exercici Any   S’omple 
automàticament 

 

Premeu el botó  per obrir l’expedient d’ajustament. Us apareixerà la 
pantalla següent 

 

 

On haureu d’emplenar les següents dades de la pestanya de Dades Generals: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Exp.origen  Expedient d’origen 
 

 

Emplenar 
manualment 

Introduir el 
número 
d’expedient que 
té el document 
que es vol 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

ajustar 

Procediment Procediment de 
l’expedient  COMPTAB S’omple 

automàticament 

Família de 
l’Exped. Família  COMPTA S’omple 

automàticament 

Codi de Circuit    C-RC-COM S’omple 
automàticament 

Codi Model    RCOM S’omple 
automàticament 

Títol de l’expdt.    
Emplenar 
manualment 

Descripció lliure 
de l’ajustament 
que s’està 
reaitzant 

Entitat CP  Entitat  UB S’omple 
automàticament 

Societat Societat  UB S’omple 
automàticament 

Moneda de 
trans. Moneda de transmissió  EUR S’omple 

automàticament 

Data d’obertura    S’omple 
automàticament 

 

De la pestanya Dades de Posició també haureu d’emplenar els següents camps: 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Increment valor  
Camp que augmenta 
l’import del document al 
qual fa referència 

Emplenar 
manualment 

Camp excloent 
amb la 
disminució de 
valor 

Reducció valor  
Camp que disminueix 
l‘import del document al 
qual fa referència 

 

 

 
Camp excloent 
amb l’augment 
de valor 

Ce. gestor  

En aquest camp l'usuari 
informarà la data 
d'aprovació en el 
moment que registra el 
document 

  S’omple 
automàticament 

Posició 
Pressupostaria  

Classe de document del 
document original   S’omple 

automàticament 

Fons  Document sobre el qual 
es farà l’ajust   S’omple 

automàticament 

Import 
Línia del document 
sobre el qual s’ha de fer 
l’ajust 

 
Emplenar 
manualment 

Import de 
l’ajustament 

AnyEfCx Any Efectivitat de Caixa   
Es 
complimentarà 
automàticament 

Text de posició Text de la posició 
pressupostaria  

Emplenar 
manualment 

Descripció lliure 
de l’ajustament 
que s’està 
reaitzant per 
aquesta posició 

 

Una vegada emplenades totes les dades premeu el botó  per tal de 
generar l’ajustament. 

En la barra de missatges us apareixerà un missatge en color verd similar al següent: 
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1.3.7 Visualització de l’ajustament d’una reserva de crèdit 

Per a visualitzar un ajustament d’una reserva de crèdit elaborat amb anterioritat heu de 
seleccionar la transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el 

seu codi en la barra de recerca, i pressionar  o la tecla Intro 

 

 

Menú: Documents comptables/ Documents pressupostaris/ Reserva de 
recursos/ Reserva de crèdit/ Visualitzar ajust del valor reserva 

Transacció: FMXPM3 

 

Us apareixerà la pantalla: 

 

 

On haureu d’emplenar les següents dades: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Classe de Classe de document del      RC si és una 
reserva de 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

document  document original crèdit 

RG si és una 
reserva de 
gestió 

Número de 
document  

Número de document 
de Reserva de Crèdit al 
que es va fer 
l’ajustament 

       

Posició de 
document  

Posició de la Reserva 
de Crèdit a la que es va 
fer l’ajustament 

       

Ajust de valor  Posició de l’ajustament        

 

Us apareixerà l’ajustament de la reserva que voleu visualitzar, amb tots els camps 
protegits (no es poden modificar): 
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En la pestanya de valors que fa referència al document pressupostari les dades que es 
troben són: 

 Import inicial de la reserva de recursos (1). 

 Valor total (2):  mostra l’import que té el document pressupostari desprès de 
l’ajustament. El seu valor es l’import incial mes l’import de l’ajustament si aquest 
és positiu, o menys l’import de l’ajustament si aquest és negatiu. 

 Import modificat (3): mostra el saldo dels ajustaments fets i  que encara no han 
estat comptabilitzats (aprovats pel responsable de crèdit) 

 Import pendent (4): mostra el saldo de la reserva que encara estàpendent de 
consumir. 

Per a sortir de la pantalla de visualització, premeur . 

Tornar a l’Índex 
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1.4 Autorització de Despesa (Fase A) 
L’Autorització és l’acte pel qual s’acorda la realització d’una despesa a càrrec d’un crèdit 
pressupostari determinat, sense ultrapassar-ne l’import pendent d’aplicació, calculada de 
manera certa o aproximada per excés 

La fase de l’autorització pot estar amb referència a una reserva o  restar directament del 
pressupost. El camp creditor estarà disponible de forma opcional en el sistema..  

Dins d’una autorització és possible introduir posicions d’exercici corrent i de futur 
(pluriannualitat)  

En cas que l’autorització vagi amb referència a una reserva i el seu import sigui superior, 
s’haurà d’ajustar prèviament la reserva. Si aquest és inferior i es preveu que no hi haurà 
cap més autorització, també caldrà ajustar-la per tal d’alliberar el crèdit corresponent. 

 

 

 

1.4.1 Creació d’una Autorització de Despesa 

Hi ha una transacció diferent en funció de si la despesa prevista és un procés de compra 
menor o no menor. 

Per a crear una Autorització de Despesa heu de seleccionar la transacció corresponent 
del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i 

pressionar  o la tecla Intro. 

El procés de creació d’autorització de despesa es vàlid per: 

 Creació d’Autorització Menor 

 Creació d’Autorització No Menor 
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Només cal seleccionar la transacció corresponent 

 

 

Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/Autorització de 
crèdit/Autorització Menor/Crear autorització menor (o no menor) 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_A7 

Z59_EAPS_GEX001_ANM 

 

A continuació, accediu a la següent pantalla: 

 

 

On els camps que haureu d’emplenar són els següents: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Família Família de l’expedient 
Comptable      COMPTA S’emplena 

automàticament 

Procediment Procediment de 
Tramitació Comptable      COMPTAB S’emplena 

automàticament 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Òrgan Gestor Codi del Centre Gestor 
corresponent      

Emplenar 
manualment  

Codi circuit Codi d’obertura de 
l’expedient      

Variable segons 
el tipus de 
autorització. 

S’emplena 
automàticament 

Exercici Exercici      Format aaaa S’emplena 
automàticament 

 

Un cop emplenats tots els camps, pressioneu el botó per iniciar l’obertura del document 
. Accediu a la següent pantalla. 

 

 

 

On els camps que haureu d’emplenar de la pestanya Dades Generals són els següents: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Família de 
l’Exped. Família  COMPTA S’emplena 

automàticament 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Procediment Procediment de 
l’expedient  COMPTAB S’emplena 

automàticament 

Codi de Circuit  Codi de circuit  
Variable segons 
el tipus 
d’autorització 

S’emplena 
automàticament 

Codi Model  Codi de model  
Variable segons 
el tipus de 
autorització. 

S’emplena 
automàticament 

 

Títol de l’expdt.  Títol de l’expedient  
Emplenar 
manualment  

Entitat CP  Entitat  UB 

S’emplena 
automàticament 

 

Societat Societat  UB 

S’emplena 
automàticament 

 

Moneda de 
trans. Moneda de transmissió  EUR 

S’emplena 
automàticament 

 

Data d’obertura Data d’obertura  Format aaaa  

 

Desprès haureu d’emplenar la informació de la  pestanya Dades Posició. En aquesta 
pestanya es posarà tota la informació corresponent a les partides pressupostàries contra 
les que es vol realitzar l’autorització de la despesa: 
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Cada partida pressupostària es posa en una línia. Amb el botó  es podran crear totes 
les línees que siguin necessàries. 

El resultat l’omplir serà similar al que es mostra a continuació: 
 

 
Un cop emplenada la informació de la posició pressupostària ja es pot generar el 

document. Per això, pressioneu el botó   per generar l’expedient. 
Una vegada generat es mostrarà el missatge: 

 

 
 

L’expedient se ha creat però no està tramitat. 

 

Després, pressionar  o Intro i apareixerà el compromís model amb els camps no 
protegits per a poder fer modificacions per a crear el nou compromís. Per a desar, 
pressionar . 
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1.4.2 Visualització d’una Autorització  de Despesa 

Per a visualitzar una Autorització de Despesa heu de seleccionar la transacció 
corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de 

recerca, i pressionar  o la tecla Intro. 

El procés de visualització d’auna utorització de despesa es vàlid per: 

 Autorització Menor 

 Autorització No Menor 

Només cal seleccionar la transacció corresponent 

 

 

Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/Autorització de 
crèdit/Autorització Menor/Visualitzar autorització  menor (no menor) 

Transacció: FMY3 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla on heu d’indicar el número de document 
que voleu visualitzar. La posició del document és opcional. 
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El sistema us mostrarà les dades del document creat anteriorment. Per sortir prem el botó 
. 

 

 

 

Si voleu editar la vista d’una de les línies, heu de fer doble clic sobre la posició 
corresponent. 
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Per a navegar d’una línia a una altra, heu d’utilitzar  

 

 

I prémer   o Intro. Per a visualitzar totes les posicions del document de compromís, 
heu de prémer : 
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Per a tornar a visualitzar només una línia, feu doble clic sobre ella, o seleccioneu-la 
prement a l’esquerra de la línia (us apareixerà marcada en color taronja) i a continuació 

premeu  . 

Per sortir, de la visualització heu de prémer . 

 

1.4.3 Impressió del formulari d’una Autorització  de Despesa 

 

Podeu obtenir un formulari del document de l’autorització de despesa. En la pantalla de 
visualització premeu sobre l’opció de menú Document i en el desplegable que us apareix 
a continuació seleccioneu Imprimir. 

 



 

 

 

 EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries  Pàgina 49 de 127  

 

 

EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries 

 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 
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Premeu el botó  per imprimir. 

Automàticament, el sistema ens proposarà la impressora configurada per imprimir 
informes. En el cas de l’exemple, utilitzarem el codi d’una impressora virtual “locl”,. Abans 
d’imprimir, el sistema ens mostrarà una visualització prèvia de l’informe, com per exemple 

VICTOR: Demanar al Fran que posem el formulari de la 
UB i no pas l’estándard 
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1.4.4 Tramitació de l’expedient d’una Autorització de Despesa 

Tal i com ja hem indicat anteriorment, el procés de tramitació de qualsevol document 
pressupostari és sempre el mateix. Per tant, podeu consultar l’apartat 1.3.2 d’aquest 
manual, on es descriuen tots els passos necessaris pera tramitar l’expedient d’una 
reserva de crèdit. On diu Reserva de crèdit  heu de substituir-ho per Autorització de 
despesa o Ajust d’autorització de despesa 

Els passos en el procés de tramitació de l’expedient d’una autorització de despesa, i els 
actors que hi intervenen són els següents: 

TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIÓ DE DESPESA 

Acció Qui ho fa Obligatori / Opcional

Tramitació de l’expedient (Enviament) Gestor administratiu Obligatori 

Aprovació de l’expedient Responsable de crèdit Obligatori 

Validació de l’expedient OCI Opcional 

 

1.4.5 Creació d’un ajust d’una Autorització de Despesa 

Per a crear un ajust d’una Autorització de Despesa heu de seleccionar la transacció 
corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de 

recerca, i pressionar  o la tecla “intro”. 

El procés de creació  d’un ajust d’autorització de despesa es vàlid per: 

 Autorització Menor 

 Autorització No Menor 

 

 

 
Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/Autorització de 

crèdit/Autorització Menor/Crear ajust autorització menor 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_A7COM 
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A continuació, accediu a la següent pantalla: 

 
 

On els camps a emplenar són els següents:: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Família Família de l’expedient 
Comptable      COMPTA S’emplena 

automàticament 

Procediment Procediment de 
Tramitació Comptable      COMTAB S’emplena 

automàticament 

Òrgan Gestor 
Codi del Centre 
Administrador 
corresponent 

     
Empenar 
manualment  Cege 

Codi circuit Codi d’obertura de 
l’expedient      C-A7-COM S’emplena 

automàticament 

Exercici Exercici      Format aaaa  

 

Després premeu el botó d’Obertura d’expedient, que us permetrà accedir a la pantalla 
d’elaboració del document complementari d’autorització de despesa: 
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Els camps a emplenar de la pestanya Dades Generals són els següents: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Exp.origen Expedient origen  
Emplenar 
manualment 

Número de 
l’expedient que 
es vol ajustar 

Procediment Procediment de 
l’expedient  COMPTAB S’omplirà 

automàticament 

Família de 
l’Exped. Família  COMPTA S’omplirà 

automàticament 

Codi de Circuit  Codi de circuit  C-A7-COM S’omplirà 
automàticament 

Codi Model  Codi de model  A7COM S’omplirà 
automàticament 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Títol de l’expdt.  Títol de l’expedient  
Emplenar 
manualment  

Entitat CP  Entitat  UB S’emplena 
automàticament 

Societat Societat  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda de 
trans. Moneda de transmissió  EUR S’emplena 

automàticament 

Data d’obertura Data d’obertura  Format aaaa S’emplena 
automàticament 

 

En aquesta pestanya es troba el botó , al pressionar sobre ell s'obre 
la pantalla següent, que permet escriure una explicació més extensa que complementi el 
document d’ajust:: 

 

 

Desprès d'escriure el text premeu el botó  per guardar les dades.  

Per sortir i tornar a la pantalla anterior, premeu . 

 

També heu d’omplir les següents dades de la  pestanya Dades de Posició: 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Increment valor  
Camp que augmenta 
l’import del document al 
qual fa referència 

 

Camp excloent 
amb la 
disminució de 
valor 

Reducció valor  
Camp que redueix 
l’import del document al 
qual fa referència 

 

 

 
Camp excloent 
amb l’augment 
de valor 

Ce. gestor  
Codi del Centre 
Administrador 
corresponent 

  S’emplena 
automàticament 

Posició 
Pressupostaria  

Classe de document del 
document original   S’emplena 

automàticament 

Fons  Document sobre el qual 
es farà l’ajust   S’emplena 

automàticament 

Import 
Línia del document 
sobre el qual s’ha de fer 
l’ajust 

 
Emplenar 
manualment 

Import que es 
vol ajustar 

AnyEfCx Any Efectivitat de Caixa  Format aaaa S’emplena 
automàticament 

Text de posició   Emplenar 
manualment 

Text lliure per a 
descripció 

 

Un cop emplenats tots els camps, cal generar l’expedient. Per això premem el botó 

. .  
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El document d’ajust ja s’ha general i l’expedient iniciael procés de tramitació comptable 
corresponent. 

1.4.6 Visualització d’un ajust d’una Autorització de Despesa 

Per a crear un ajust d’una Autorització de Despesa heu de seleccionar la transacció 
corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de 

recerca, i pressionar  o la tecla “intro”. 

El procés de creació  d’un ajust d’autorització de despesa es vàlid per: 

 Visualitzar ajustos d’autoritzacions menors 

 Visualitzar ajustos d’autoritzacions no menors 

 

 

 

Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/Autorització de 
crèdit/Autorització Menor/Visualitzar ajust autorització menor (no 
menor) 

Transacció: FMYPM3 

 

Accedim a la pantalla de visualització d’ajust de menor, on s’hauran d’omplir com dades 
obligatòries la classe del document i el número de document. 

La posició del document i l’ajust del valor no són obligatoris. 
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Si s’han omplert les dades, premeu el botó   o fer un Intro. 

El sistema us mostrarà l’ajust menor en una pantalla similar a la que es mostra a 
continuació. 

 

Tornar a l’Índex 



 

 

 

 EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries  Pàgina 58 de 127  

 

 

EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries 

1.5 Disposició de Despesa (Fase D) o compromís 
La Disposició o compromís de despesa (D) és l’acte pel qual s’acorda o es concerta, 
segons els casos, després dels tràmits legals que siguin procedents, la realització d’una 
despesa i representa el compromís amb un tercer en una quantia determinada 
exactament. 

La fase del compromís de la despesa és una fase pressupostària que pot o no estar 
referenciat a un document d’autorització previ. 

Si el compromís està referenciat a una autorització no es podrà superar l’import de 
l’autorització. En cas de necessitat, s’haurà d’ajustar prèviament l’autorització. 

Dints d’un compromís és possible introduir posicions d’exercici corrent i de 
futur.(pluriannualitat). 

Les classes de document que actualment podem utilitzar en el sistema per tal de generar 
una disposició, són: 

Disposició Classe de 
Document 

AD s/disp. amb validació OCI D2 
AD s/disp. Sense validació OCI D3 
Compromís amb referència a A6 
contracte no menor 

 
D6 

Compromís amb referència a A7 
contracte menor 

 
D7 

AD menor amb comanda  
D8 

Compromís s/autorització no menor 
amb comanda MM 

 
D9 

AD referenciat a RC (convenis) DC 

 

En funció de si el procés de compra es menor o no menor, la disposició (D) serà menor o 
no menor. 

 

1.5.1 Creació d’una disposició menor sense referència 

Per a crear una disposició menor sense referència a un document A previ (és a dir, volem 
crear un AD) heu de seleccionar la transacció corresponent del menú, i fer doble clic 

sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i pressionar  o la tecla Intro 
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Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/ 

Disposició de Crèdit/ Disposició Menor/ Sense Referència/ Crear 
disposició menor sense referència 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_AD 

 

A continuació, us apareixerà la següent pantalla: 

 

On haureu d’omplir les dades referents l’òrgan gestor(1) i l’exercici (2) al que fa 
referència. Desprès premeu el botó  per obrir l’expedient. I us 
apareixerà la següent pantalla: 
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On els camps que haureu d’emplenar de la pestanya Dades Generals són els següents: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Família de 
l’Exped. 

Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 
automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient 

 COMPTAB S’emplena 
automàticament 

Codi circuit Codi circuit de 
l’expedient 

 C-AD S’emplena 
automàticament 

Codi Model  Codi Model de 
l’expedient 

  Indicar el tipus 
de document 
que es vol 
elaborar (D2, 
D3, ...) 

Títol de l’expdt. Títol de l’expedient   Text lliure per a 
la descripció 

Entitat CP  Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Societat  Societat financera  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda trans Moneda transacció  EUR S’emplena 
automàticament 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Data d’obertura Data d’obertura  Format 
dd.mm.aaaa 

S’emplena 
automàticament 

 

Desprès haureu d’emplenar la informació de la  pestanya Dades Posició. En aquesta 
pestanya es posarà tota la informació corresponent a les partides pressupostàries contra 
les que es vol realitzar l’autorització de la despesa: 

 

 

On les dades a omplir són: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Centre Gestor Estructura Orgànica    

Posició 
Pressupostària Classificació Econòmica    

AnyEfCx Any Efectivitat de Caixa    

Fons Origen dels recursos   

Serà obligatori si 
la partida 
pressupostaria ho 
requereix 

Import Import del document    

Text de la 
Posició del 
document de 
referència. 

Text de la Posició del 
document de referència.    
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Creditor Creditor    

Element PEP 

Element d’imputació de 
despeses i ingressos 
procedents de la 
comptabilitat 

  

Serà obligatori si 
la partida 
pressupostària ho 
requereix 

Centre de Cost Element d’imputació del 
cost   

Es derivarà 
automàticament 
del centre gestor 

Manament Manament    

 

Cada partida pressupostària es posa en una línia. Amb el botó  es podran crear totes 
les línees que siguin necessàries. 

Un cop emplenada la informació de la posició pressupostària ja es pot generar el 

document. Per això, pressioneu el botó   per generar l’expedient  

Quan s’ha generat el document sortirà un missatge semblant aquest: 

 

 

 

1.5.2 Creació d’una disposició menor amb referència 

Per a crear una disposició menor amb referència a un document A previ (és a dir, volem 
crear una D amb referència a una A) heu de seleccionar la transacció corresponent del 
menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i pressionar 

 o la tecla Intro 

: 
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Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/ 

Disposició de Crèdit/ Disposició Menor/ Amb Referència/ Crear 
disposició menor amb referència 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_D7 

 

A continuació, us apareixerà la següent pantalla: 

 

On s’hauran d’omplir les dades referents l’òrgan gestor (1) i l’exercici (2) al que fa 
referència. Després premeu el botó  per obrir l’expedient. 
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On els camps que haureu d’emplenar de la pestanya Dades Generals són els següents: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Exp. origen Expedient origen    

Família de 
l’Exped. 

Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 
automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient 

 COMPTAB S’emplena 
automàticament 

Codi circuit Codi circuit de 
l’expedient 

 C-D7(A7) S’emplena 
automàticament 

Codi Model  Codi Model de 
l’expedient 

 D7 S’emplena 
automàticament 

Entitat CP  Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Societat  Societat financera  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda trans Moneda transacció  EUR S’emplena 
automàticament 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Data d’obertura Data d’obertura  Format 
dd.mm.aaaa 

S’emplena 
automàticament 

 

Per escollir que s’obri el desplegable amb els expedients d’origen heu de prémer el boto 

. Sortirà la pantalla que es mostra a continuació on haureu de fer un Intro. 

 

 

Premeu sobre l’expedient i les dades d’aquest s’arrossegaran a la disposició. 
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Després d’omplir la pestanya de Dades Generals heu d’omplir les dades de la pestanya 
de Dades de Posició. 

 

 

En la pestanya Dades de Posició trobem les següents dades: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Centre Gestor Estructura Orgànica   S’emplena 
automàticament 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Posició 
Pressupostària Classificació Econòmica   S’emplena 

automàticament 

AnyEfCx Any Efectivitat de Caixa    

Fons Origen dels recursos   S’emplena 
automàticament 

Import Import del document    

Nº Doc Ref. Número de Document 
de referència   S’emplena 

automàticament 

Pos.Doc.Ref Posició del document 
de referència   S’emplena 

automàticament 

Text de Posició Text de la Posició del 
document de referència.    

Creditor Creditor    

Element PEP 

Element d’imputació de 
despeses i ingressos 
procedents de la 
comptabilitat 

  S’emplena 
automàticament 

Centre de Cost Element d’imputació del 
cost   S’emplena 

automàticament 

Manament Manament   S’emplena 
automàticament 

 

Un cop emplenades totes les dades, podeu generar el document prement el botó 
. 

 

1.5.3 Creació d’una disposició no menor 

El procediment de contractació no menor exigeix que prèviament a la disposició hi hagi 
una autorització prèvia. Per tant, mai es podrà fer una disposició no menor sense 
referència. 

Per a crear una disposició no menor heu de seleccionar la transacció corresponent del 
menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i pressionar 

 o la tecla Intro 
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: 

 

 

Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/ 

Disposició de Crèdit/ Disposició No Menor/  Crear disposició no 
menor  

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_DNM 

 

A continuació us apareix la pantalla: 

 

On heu d’omplir les dades referents a l’òrgan gestor (1) i l’exercici (2) al que fa 
referència. Desprès premeu el botó  per iniciar l’expedient. 
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Us apareixerà la pantalla d’obertura on heu d’omplir les dades de la pestanya Dades 
Generals. 

 

 

On els camps que haureu d’emplenar de la pestanya Dades Generals són els següents: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Exp. origen Expedient origen    

Família de 
l’Exped. 

Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 
automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient 

 COMPTAB S’emplena 
automàticament 

Codi circuit Codi circuit de 
l’expedient 

 C-D-NM S’emplena 
automàticament 

Codi Model  Codi Model de 
l’expedient 

  D8 o D9 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Entitat CP  Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Societat  Societat financera  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda trans Moneda transacció  EUR S’emplena 
automàticament 

Data d’obertura Data d’obertura  Format 
dd.mm.aaaa 

S’emplena 
automàticament 

 

Després heu d’omplir les dades de la pestanya de Dades Posició: 

 

 

On les dades a emplenar són: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Centre Gestor Estructura Orgànica    

Posició 
Pressupostària Classificació Econòmica   S’emplena 

automàticament 

AnyEfCx Any Efectivitat de Caixa    

NºDoc.Ref. Número de document 
de referència   S’emplena 

automàticament 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Pos.Doc.Ref Posició del document 
de referència   S’emplena 

automàticament 

Fons Origen dels recursos   S’emplena 
automàticament 

Import Import del document    

Text posició Text de la Posició del 
document de referència.    

Creditor Creditor    

Element PEP 

Element d’imputació de 
despeses i ingressos 
procedents de la 
comptabilitat 

  

S’emplena 
automàticament 

Centre de Cost Element d’imputació del 
cost   S’emplena 

automàticament 

Manament Manament   S’emplena 
automàticament 

 

Després d’omplir les dades premeu el botó  per generar el 
document. 

 

1.5.4 Visualització d’una disposició de despesa 

Per a visualitzar una disposició de despesa heu de seleccionar la transacció corresponent 
del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i 

pressionar  o la tecla Intro 

Aquest procés serà el mateix per visualitzar: 

 Disposicions menors sense referència 

 Disposicions menors amb referència 

 Disposicions no menors 
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Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/ 

Disposició de Crèdit/ Disposició Menor/  Sense referència/ Visualitzar 
disposició menor sense referència 

Transacció: FMZ3 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 

 

on haureu d’omplir el camp Número de document (1). De forma opcional podeu omplir la 
Posició (2) del document si sabem quina posició concreta del document volem veure, en 
cas que el document tingui més d’una posició.. Si aquest darrer camp es deixa en blanc, 
es veuran totes les posicions del document. 

Premeu el botó  o fer Intro per passar a la pantalla de la visualització de la disposició. 
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1.5.5 Creació d’un ajust d’una disposició de despesa 

Hem de crear un ajust d’una disposició de despesa quan haguem d’augmentar o 
disminuir el seu import, en una o vàries de les seves posicions. 

Es podran crear ajustos de valor, tant positius com negatius, però sempre contra un 
document prèviament comptabilitzat en ferm (és a dir, que hagi estat aprovat pel 
responsable del crèdit pressupostari). Per tant, al crear un ajustament de valor és 
necessari informar-li el número sobre el qual es vol fer l’ajustament. El document d’origen 
pot estar composat per una o vàries línies. 

Si es tracta d’un document amb una única línia, el sistema la identificarà automàticament. 

Pel contrari, quan el document contingui vàries línies, s’haurà d’informar sobre quina 
d’elles s’ha de fer l’ajustament pressupostari. 

Per a crear un ajust d’una disposició de despesa, heu de seleccionar la transacció 
corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de 

recerca, i pressionar  o la tecla Intro 
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Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/ 

Disposició de Crèdit/ Disposició Menor/  Sense referència/ Crear 
ajust disposició menor sense referència 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_ADCO 

 

Aquest procés serà vàlid per crear ajustos de: 

 Disposicions menors amb referència 

 Disposicions menors sense referència 

 Disposicions no menors 

Us apareixerà la pantalla de creació de l’expedient on haureu d’omplir com camps 
obligatoris l’òrgan gestor (1) i l’exercici (2). 

 

 

Per realitzar l’obertura de l’expedient prmeu el botó . 

En la pantalla d’ obertura haureu d’omplir les dades de la pestanya Dades Generals. 
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On els camps que haureu d’emplenar de la pestanya Dades Generals són els següents: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Exp. origen Expedient origen    

Família de 
l’Exped. 

Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 
automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient 

 COMPTAB S’emplena 
automàticament 

Codi circuit Codi circuit de 
l’expedient 

 C-AD-COM S’emplena 
automàticament 

Codi Model  Codi Model de 
l’expedient 

  Codi del  tipus 
de document 
pressupostari 
que s’està 
ajustant (D2, 
D3, ...) 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Títol de l’expdt. Títol de l’expedient   Text lliure per a 
la descripció 

Entitat CP  Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Societat  Societat financera  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda trans Moneda transacció  EUR S’emplena 
automàticament 

Data d’obertura Data d’obertura  Format 
dd.mm.aaaa 

S’emplena 
automàticament 

 

Desprès haureu d’emplenar la informació de la  pestanya Dades Posició. En aquesta 
pestanya es posarà tota la informació corresponent a les partides pressupostàries contra 
les que es vol realitzar l’ajust 

  

 

Els camps d’aquesta pestanya són: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Increment valor  
Camp que augmenta 
l’import del document al 
qual fa referència 

 

Camp excloent 
amb la 
disminució de 
valor 

Reducció valor  
Camp que disminueix 
l’import del document al 
qual fa referència 

 

 

 
Camp excloent 
amb l’augment 
de valor 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Ce. gestor  Centre gestor    

Posició 
Pressupostària  

Classe de document del 
document original   S’emplena 

automàticament 

Fons  Document sobre el qual 
es farà l’ajust   S’emplena 

automàticament 

Import 
Línia del document 
sobre el qual s’ha de fer 
l’ajust 

  Import que 
s’està ajustant 

AnyEfCx Any Efectivitat de Caixa   S’emplena 
automàticament 

Text de posició Text descriptiu de la 
posició   Camp de text 

lliure 

 

Un cop completada la posició contra la qual es vol fer l’ajust, podeu generar el document. 
Per generar –lo, premeu el botó . 

 

1.5.6 Visualització d’ajustos de disposició 

Per visualitzar un ajust de disposició heu de seleccionar la transacció corresponent del 

menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i prémer  
o la tecla Intro 

 

 

Menú: Documents comptables/Documents Pressupostaris/ 

Disposició de Crèdit/ Disposició Menor/  Sense referència/ Crear 
ajust disposició menor sense referència 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_ADCO 
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Aquest procés serà el mateix per visualitzar: 

 Ajusts de disposicions menors amb referència 

 Ajusts de disposicions menors sense referència 

 Ajusts de disposicions no menors 

 

A continuació, us apareixerà la següent pantalla: 

 

On heu d’omplir la classe de document (1) i el número de document (2) que es vulguin 
visualitzar. Com camps opcionals pofeu omplir la posició del document (3)  i l’ajust del 
valor (4) si els sabem o volem fer una consulta concreta. 

Desprès premeu el botó  o fer Intro i us apareixerà la pantalla de visualització de 
l’ajust de la disposició. 
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En la pestanya de valors que fa referència al document pressupostari trobeu les dades 
següents: 

 Import inicial de la reserva de recursos(1). 

 Valor total (2): mostra l’import total desprès dels ajustos. El seu valor es l’import 
inicial més l’import dels ajustos. 

 Import modificat (3): saldo dels ajustos fets i no comptabilitzats (pendents 
d’aprovació). 

 Import pendent (4): saldo disponible de la disposició que encara està pendent de 
consumir. 
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1.5.7 Tramitació d’una disposició de despesa 

Els circuits de tramitació d’un expedient de disposició i els documents als que fan 
referència són els següents: 

D APROVACIÓ

ANUL·LACIÓ

SI COMPTABILITZAR

NO

Gestor del Crèdit / 
Usuari Total

Responsable del Crèdit / 
Usuari Total

VIST-I-PLAU
SI

NO

Control Intern

 

 

 

Els documents sempre han d’estar aprovats pel responsable del crèdit corresponent.  

A continuació es mostra com heu de tramitar l’expedient d’una disposició de despesa: 
Recordeu que la transacció que s’utilitza és la mateixa que s’utilitza per a tramitar 
qualsevol document pressupostari i que aquest procés de tramitació consta de 2/3 pasos: 

• Tramitació o enviament de l’expedient al responsable de crèdit  a càrrec del 
gestor administratiu que ha elaborat l’expedient (obligatori) 

• Aprovació de l’expedient   a càrrec del responsable de crèdit (obligatori) 

• Validació de l’expedient  a càrrec de l’OCI (opcional) 

 

TIPUS 
VIST‐I‐
PLAU 
(OCII) 

D2  AD s/disp.   NO 

D6   Compromís amb 
referència a A6 contracte no 
menor 

SI 

D7   Compromís amb 
referència a A7 contracte 
menor 

NO 

D9   Compromís 
s/autorització no menor  
amb referència a A6 
comanda  logística              

SI 
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Aquest procés serà el mateix per tramitar expedients de: 

 Disposicions menors amb referència 

 Disposicions menors sense referència 

 Disposicions no menors 

 Ajusts de disposicions menors amb referència 

 Ajusts de disposicions menors sense referència 

 Ajusts de disposicions no menors 

 

1.5.7.1 Enviament d’una disposició de despesa a aprovació 

Per a enviar l’expedient d’una disposició de despesa a l’aprovació del responsable de 
crèdit heu de seleccionar la transacció corresponent del menú i fer doble clic sobre ella, o 

bé escriure el seu codi en la barra de recerca i pressionar  o la tecla Intro, 

 

 

Menú: Tramitació contable/ Tramitació individual/ Tramitació individual 
d’expedients 

Transacció: /GEX/INBOX_SELEC1 

 

Us apareixerà la següent pantalla, on haureu d’indicar els criteris de selecció dels 
expedients a tramitar. Si coneixeu el número de l’expedient que voleu tramitar, només cal 
que l’indiqueu en el camp corresponent i us apareixerà a continuació aquest expedient 
per tal que podeu procedir a la seva tramitació. En cas que no el conegueu, heu d’acotar 
els criteris de cerca, per tipus de document,  etc... 
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Un cop acotada la cerca, premeu el botó Executar    

Accedireu a la bústia de tramitació on es troba l’expedient de disposició de despesa, creat 
anteriorment, pendent d’autoritzar. Feu doble clic sobre l’expedient, per tal que aparegui 
remarcat en color groc.. 

 

 

 

A continuació us apareix la següent pantalla, en la qual podeu fer les següents accions:: 

• Annexar qualsevol document amb format PDF que hagi d’acompanyar al 
document pressupostari 

• Enviar l’expedient a la bústia d’aprovació del responsable del crèdit, per tal que 
aquest segueixi el seu procés de tramitació. 

• Anul·lar l’expedient, en cas que s’hagi detectar alguna anomalia que així ho 
requereixi i per tant no es vulgui tramitar. 
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L’opció d’annexar documentació s’ha de fer sempre prèviament a l’opció d’autoritzar o no 
la tramitació de l’expedient. Veure l’apartat 1.3.3 d’aquest manual.  

Un cop annexada tota la documentació que cregueu convenient, podeu procedir a la 
tramitació de l’expedient al responsable de crèdit per tal que aquest l’aprovi. 

Per a tramitar l’expedient heu de prémer el botó 
 

Per confirmar l’opció de autorització escollida heu de clicar el botó .de la 
pantalla que us apareixerà 

 

Un cop confirmat, el sistema enviarà de forma automàtica, l’expedient a la safata de 
tramitació d’expedients del responsable del crèdit. Aquest, haurà de prosseguir amb la 
tramitació del document, i validar o no validar la tramitació d’aquest document, 
generalment a través de la seva bústia de tramitació per intranet. Hi haurà alguns 
responsables de crèdit que tindran codi d’usuari de SAP i podran fer les seves 
tramitacions d’expedients a través del sistema SAP, o bé es pot també donar el cas de 
què el responsable de crèdit defugi l’aprovació dels documents a través de la intranet i 
delegui aquesta funció en el gestor administratiu, el qual haurà de fer els tràmits en el 
sistema seguint els passos detallats a l’apartat següent.  
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MOLT IMPORTANT: Si el responsable de crèdit delega el tràmit d’aprovació al gestor 
administratiu, caldrà que aquest prèviament passi a la signatura del responsable de crèdit 
tots els documents pressupostaris abans de la seva tramitació 

 

1.5.7.2  Aprovació d’una disposició de despesa 

Per tramitar l’aprovació d’un expedient de disposició de despesa heu de seleccionar la 
transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la 

barra de recerca, i prémer  o la tecla Intro 

 

 

Menú: Tramitació contable/ Tramitació individual/ Tramitació individual 
expedients 

Transacció: /GEX/INBOX_SELECT1 

 

Accediu a la safata de tramitació on es troba l’expedient pendent d’autorització.  

 

 

Fer doble clic sobre l’expedient i s’obre la tasca d’autorització de l’expedient pressionar el 
botó  per autoritzar-lo. 

 



 

 

 

 EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries  Pàgina 85 de 127  

 

 

EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries 

 

 

Per confirmar l’opció escollida premeu el botó  de la finestra de 
confirmació. 

 

 

 

L’arbre de l’expedient de la disposició quedarà com es mostra a continuació.  
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En l’arbre reflexa la tramitació de l’expedient, es pot veure que ha estat autoritzat i 
comptabilitzat, així com la data i l’usuari que ho ha fet  

Pressionant la icona  podreu accedir al document de la disposició. 

 

Tornar a l’Índex 

 

1.6 Reconeixement de l’Obligació (Fase O) o 
Manament 

El reconeixement de l’obligació (Fase O) és l’operació de contreure en comptes els 
crèdits exigibles contra la UB, com a conseqüència que hagi estat acreditada 
satisfactòriament la prestació objecte de la disposició 

La fase de reconeixement de la despesa és una fase pressupostària que pot o no estar 
referenciat a un document de disposició previ. 

Si el reconeixement de l’obligació està referenciat a una disposició, aquest no podrà 
superar l’import de la disposició. En cas de necessitat, s’haurà d’ajustar prèviament la 
disposició. 

Dins d’un document de reconeixement d’obligació només és possible introduir posicions 
d’exercici corrent i  mai de futur.(pluriannualitat). 

Les classes de document que actualment podem utilitzar en el sistema per tal de generar 
un reconeixement d’obligació o manament de pagament (O) són: 
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Reconeixement d’Obligació Classe de 
Document 

ADO (R) amb factura O0 
ADO (R) SENSE factura O1 
O (D) amb factura O2 
O (D) sense factura O3 
O (AV) amb factura V1 
O (AV) sense factura V2 
ADO sobre disponible sense factura O4 
ADO sobre disponible sense factura Nòmina ON 
ADO sobre disponible sense factura Beques OQ 
ADO sobre disponible amb factura O5 
ADO (RG) convenis OG 
O sobre D amb comanda logística O8 
O(D7) manament sobre disposició Beques OQ 
ADO moneda estrangera OE 
O (AD) per a convenis OC 
O (D) no menor amb comanda O9 

 

El reconeixement de l’obligació es fa davant de la presentació per part del tercer que ha 
prestat el servei d’una factura o d’un document que permeti justificar la seva realització. 
En funció de si hi ha o no factura, el procediment de tramitació del document de 
manament de pagament (O) serà diferent: 

• Amb factura: a través del Registre de Factures 

• Sense factura: mitjançant la transacció de SAP corresponent, en funció de la 
classe de document que s’estigui tramitant. 
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1.6.1 Reconeixements d’obligació amb factura – Registre de 
Factures 

Totes les factures s’han de gravar en el Registre de Factures. 

L’entrada de les factures al Registre de Factures tecnològicament tindrà dos orígens 
diferenciats: 

 OCR – Sistema d’escaneig intel·ligent  

 Manual 

 

Inicialment, en fase de prototipus,  l’entrada de factures per OCR es farà de forma 
centralitzada des de la Unitat de Comptabilitat. Per tant, en general, els usuaris hauran de 
gravar les factures manualment en el Registre de Factures 

Les classes de document de reconeixement amb factura que es crearan partir de factures 
registrades en el registre de factures són els següents:  

 

Classe de document 
Referència a un 

document 
pressupostari anterior 

O0 Referència a D0 

O2 Referència a D2 

O5 Sense referència 

O6 Referència a D6 

O8 Referència a D8 

V1 Referència a AV 

 

 

1.6.1.1 Capçalera de factura 

Anem a veure el procediment d’enregistrament o creació de factures en el Registre de 
Factures, per tal que a continuació podeu realitzar el corresponent reconeixement 
d’obligació (O) 

Una capçalera de factura equival al registre o anotació d’una factura en el Registre de 
Factures 
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1.6.1.1.1 Creació d’una factura o un abonament pressupostari 

Per crear una factura (o un abonament) heu d’accedir a la transacció: 

 

 

Menú: Registre de Factures/ Registre Capçalera Factures/ Enregistrar 
factura/abonament pressupostari 

Transacció: /IECI/RF01 

 

Per crear una factura en el registre de factures heu de seleccionar la transacció 
corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de 

recerca, i prémer   o la tecla Intro. 

 

 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 

 

 

On haureu d’indicar: 
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Nom del 
camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 

valors Comentaris 

Societat Societat financera      UB S’emplena 
automàticament 

Exercici Exercici 
pressupostari 

     Format aaaa S’emplena 
automàticament 

Creditor Codi SAP del creditor 
que ha emès la 
factura 

      El codi és el codi SAP 
del creditor i no el NIF. 
Es pot buscar el codi 
SAP a partir del NIF 
mitjançant la cerca que 
podeu fer prement el 
matchcode que apareix 
al costat del camp. 

Referència Referència de la 
factura que es vol 
crear 

      El número de la factura 
que facilita el proveïdor 

 

A continuació us apareixerà la pantalla de creació de factura. 
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On caldrà emplenar els següents camps (els remarcats en vermell són els primers que 
heu d’informar):: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Import Import de la factura        

Centre Gestor Centre Gestor       En cas que la 
factura tingui 
una comanda, el 
Cege ha de 
coincidir amb 
l’AD d’aquesta 
comanda 

Centre de cost Centre de cost        

Descripció Text capçalera 
document 

   

Moneda Moneda      EUR S’emplena 
automàticament 

Data factura Data de la factura      Format  
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

dd.mm.aaaa 

Tipus document Tipus document de la 
factura 

     F  

Activitat factura Activitat factura      F per a factures de 
càrrec;  

A per a factures 
d’abonament 

 

Data entrada 
registre 

Data entrada de la 
factura 

 Format 
dd.mm.aaaa 

 

Data 
conformació 

Data conformació  Format 
dd.mm.aaaa 

 

Data de 
recepció 

Data de recepció    

Pos.Presupost. Posició 
Pressupostaria 

  S’emplena 
automàticament 
a partir de la 
informació de 
l’AD (si existeix) 

Fons Fons   Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

S’emplena 
automàticament 
a partir de la 
informació de 
l’AD (si existeix) 

Element PEP Element PEP   S’emplena 
automàticament 
a partir de la 
informació de 
l’AD (si existeix) 

Doc. 
Pressupostari 

Document AD contra 
el que s’ha de gravar 
el reconeixement 
d’obligació 

  S’emplena 
automàticament 
al posar el núm. 
de comanda 

Nº  de 
Comanda 
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En cas que estigueu gravant una factura que va contra una comanda ja existent, la única 
dada pressupostària que heu de gravar és el centre gestor, que ha de coincidir amb el de 
l’AD que té associat la comanda. 

Per tal que s’empleni automàticament el número del document pressupostari AD contra el 
que s’ha de gravar el reconeixement de l’obligació, hem d’indicar el número de comanda 
contra la qual va aquesta factura. Si no teniu anotat el número de comanda en la factura, 
podeu cercar-lo clicant en el botó de matchcode que apareix quan cliqueu damunt del 
camp Nº de Comanda. S’us obrirà una pantalla de cerca com aquesta: 

 

Un cop ompliu el número de comanda, el sistema informarà automàticament el número 
d’AD que té associat a aquesta comanda en el camp Doc. Pressupostari de la pantalla 
Enregistrar Factura/Abonament Pressupostari, tal i com es mostra en la figura següent: 
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El que no s’omple es el camp Posició que fa referència a la línea de la AD per la que es 
pagarà la factura que l’hauríem d’informar manualment (si l’AD té més d’una posició) 

Un cop introduïdes totes les dades, podeu guardar prement el botó  . 

Confirmeu l’opció de guardar pressionant el botó SI per tal donar d’alta la factura en el 
Registre de Factures. 

 

 

Ara ja només quedaria generar el corresponent document de reconeixement d’obligació 

 

1.6.1.1.2 Consulta d’una factures o abonament 

Mitjançant aquestes transaccions, amb uns criteris de selecció previs, podreu consultar 
totes les factures registrades en el sistema, sempre verificant els perfils d'autoritzacions 
(que tingueu accés al centre gestor, ...) 

 

Aquesta transacció s’utilitzarà per a consultar factures que estiguin sense assignar (és a 
dir, sense document d’obligació creat contra ella. 
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Per consultar una factura (o abonament) heu de seleccionar la transacció corresponent 
del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i prémer 

 o la tecla Intro. 

 

 

 

Menú: Registre de factures/ Registre de capçalera factures/ 
Comptabilització Factures/ Consulta Factures/Abonaments 
Pressupostaris 

Transacció: /IECI/RF_TR_DOCS_004 

 

 

 

 

Aquesta consulta de factures, en manera llistada, serà navegable, fins a la pròpia factura, 
i d'aquí al document pressupostari generat contra ella.  
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Clicant el botó  podreu navegar fins la pròpia factura (la podreu visualitzar). 

Per veure el document generat contra ella, seleccioneu la línia i feu doble clic. Us 
apareixerà una pantalla semblant aquesta: 

 

 

1.6.1.1.3 Modificació d’una factura o abonament 

Per modificar una factura (o un abonament) en el registre de factures heu de seleccionar 
la transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la 

barra de recerca, i prémer   o la tecla Intro 
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Menú: Registre de Factures/Registre Capçalera Factures/Modificar 
factura/abonament pressupostari 

Transacció: /IECI/RF02 

 

 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 

 

On heu d’emplenar els següents camps: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de 
l’usuari i valors Comentaris 

Societat Societat financera      UB  
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de 
l’usuari i valors Comentaris 

Exercici Exercici 
pressupostari 

     Format aaaa  

Creditor Codi SAP del creditor 
que ha emès la 
factura que es vol 
modificar 

      El codi és el codi SAP 
del creditor i no el NIF. 
Es pot buscar el codi 
SAP a partir del NIF 
mitjançant la cerca que 
podeu fer prement el 
matchcode que apareix 
al costat del camp. 

Referència Referència de la 
factura que es vol 
modificar 

       

 

Premeu Intro. i us apareixerà la factura, on podreu modificar els camps que no estiguin 
protegits: 
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Per a guardar, premeu . 

 

1.6.1.1.4 Visualització d’una factura o abonament 

Per visualitzar una factura o un abonament ja gravat en el registre de factures heu de 
seleccionar la transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el 

seu codi en la barra de recerca, i prémer   o la tecla Intro 

 

 

Menú: Registre de Factures/ Registre Capçalera Factures/ Visualitzar 
factura/abonament pressupostari 

Transacció: /IECI/RF03 

 

 

 

Us apareixerà la pantalla següent: 
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On heu d’emplenar els següents camps: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de 
l’usuari i valors Comentaris 

Societat Societat financera      UB  

Exercici Exercici 
pressupostari 

     Format aaaa  

Creditor Codi SAP del 
creditor que ha 
emès la factura que 
es vol visualitzar 

      El codi és el codi SAP 
del creditor i no el NIF. 
Es pot buscar el codi 
SAP a partir del NIF 
mitjançant la cerca que 
podeu fer prement el 
matchcode que apareix 
al costat del camp. 

Referència Referència de la 
factura que es vol 
visualitzar 

       

 

Premeu Intro. i us apareixerà la factura, amb tots els camps protegits: No podreu 
modificar res. 
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Per a sortir, premeu . 

 

1.6.1.1.5 Eliminació d’una factura o abonament 

Per poder esborrar o eliminar una factura cal que aquesta no tingui cap document 
pressupostari associat. 

Per eliminar una factura que està gravada en el registre de factures heu de seleccionar la 
transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la 

barra de recerca, i prémer   o la tecla Intro 
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Menú: Registre de Factures/ Registre Capçalera Factures/ Eliminar 
factura/abonament pressupostari 

Transacció: /IECI/RF04 

 

 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 

 

 

On heu d’emplenar els següents camps:: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Societat Societat financera      UB  

Exercici Exercici pressupostari      Format aaaa  

Creditor Codi SAP del creditor 
que ha emès la 

      El codi és el 
codi SAP del 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

factura que es vol 
eliminar 

creditor i no el 
NIF. Es pot 
buscar el codi 
SAP a partir del 
NIF mitjançant 
la cerca que 
podeu fer 
prement el 
matchcode que 
apareix al costat 
del camp. 

Referència Referència de la 
factura que es vol 
esborrar 

       

 

Premeu Intro. i us apareixerà la factura, amb tots els camps protegits: 

 



 

 

 

 EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries  Pàgina 104 de 127  

 

 

EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries 

 

 

Si efectivament voleu eliminar la factura del sistema, premeu  el botó   i es 
confirmarà la decisió 

 

1.6.1.2 Creació d’un reconeixement d’obligació (associar 
una factura a una obligació) 

Un cop la factura està ja gravada en el Registre de Factures, es pot procedir a la creació 
del corresponent document pressupostari de reconeixement d’obligació 

Per crear el document d’obligació a partir d’una factura gravada en el registre de factures 
heu de seleccionar la transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o 

escriure el seu codi en la barra de recerca, i prémer   o la tecla Intro: 
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Menú: Menu SAP / Registre de Factures/ Associar factures a obligacions 

Transacció: /IECI/RF_TR_DOCS_002 

 

 

 

 

A continuació, us apareixerà la següent pantalla de recerca de factures, on per exemple 
podreu buscar-les pels següents criteris: 

 

 



 

 

 

 EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries  Pàgina 106 de 127  

 

 

EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries 
Haureu d'introduir obligatòriament unes dades, a més d’altres d’opcionals, per a poder 
discriminar aquelles factures que desitjeu incorporar al document de Reconeixement 
d’Obligació (O): 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció del usuari i 
valors Comentaris 

Societat Societat      UB  

Exercici Exercici      Format aaaa  

Referència Referència de la 
factura  

   

Creditor Creditor contra qui 
està feta la factura 

   

Data de 
document 

Data de factura  Format 
dd.mm.aaaa 

 

Tipus de 
document 

Indica si el document 
és una factura de 
càrrec o un pagament 

 F (factura de 
càrrec) 

 

Centre Gestor  Centre Gestor     

Posició 
Pressupostària 

Posició 
Pressupostària 

   

Fons Fons    

Data d’entrada 
de factura 

Data d’entrada de 
factura 

 Format 
dd.mm.aaaa 

 

 

Prement  us apareixeran totes les factures que verifiquin els criteris de recerca 
indicats, i que estiguin en estat “factura sense assignar”.  
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La funcionalitat de les icones que apareixen en aquesta pantalla és la següent: 

 

Icona Descripció 

 
Visualitza detalls sobre la factura. 

 
Ordena en sentit ascendent les dades. 

 
Ordena en sentit descendent les dades. 

 
Busca paraules o valors. 

 
Continua una recerca anterior. 

 
Filtra segons valors de determinats camps. 

 
Calcula totals. 

 
Calcula subtotals. 

 
Imprimeix. 

 
Visualitza les dades com a llista, com a Excel... 

 
Exporta les dades. 

 
Gestiona les disposicions de visualització de camps. 

 
Visualitza gràfic. 

 
Obre l’explorador per a buscar documentació d’ajuda al usuari. 

 
Refresca les dades. 

 
Llegenda de les icones. 

 
Visualitza la factura. 
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Icona Descripció 

 
Crea l’ADO i inicia el workflow. 

 

 El procés que es detalla a continuació serà vàlid per a crear els següents 
documents pressupostaris de reconeixement d’obligació : 

 

 O0 – ADO amb referència a R amb factura 

 O2 – O amb referència a AD amb factura 

 O5 – ADO sobre disponible amb factura (sense referència) 

 O6 – O amb referència a D contracte no menor amb factura 

 O8 – O amb referència a D(8) comanda logísitica amb factura 

 V1 – O amb referència a AV amb factura 

 

� Anem a crear un Reconeixement d’Obligació amb referència a D8 (O8)) a partir 
d’una factura ja gravada en el registre de factures i que té una comanda logísitca i 
per tant un document pressupostari D8. Crearem una O.  

Seleccioneu la línia de factura clicant en  (apareixerà en color taronja) i premeu 
.  

 
 

Us apareixerà la següent pantalla, on haureu d’indicar (fent doble clic) la classe de 
document “O0”: 
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En el nostre escollim O8 que es l’obligació que va referenciada al AD (D8) 

Exercici: 

 

A continuació tenim: 
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L’obligació recupera les dades del meu AD, ja nomes caldria desar el document. 

Quan desem l’obligació el sistema ens pregunta si es l’última factura que estem 
introduint, sempre referint-se a la comanda. 

 

Si li diem que no desarà l’obligació i permetrà afegir mes factures relacionades amb la 
meva comanda però si li diem que si quan es comptabilitzi l’obligació el sistema barrarà 
automàticament el AD no permeten introduir mes factures. 

Si ara visualitzem el meu AD veiem que: 
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Imaginem ara que tenim un AD per 2500 i comandes per 1770 euros i anem fent factures 
contra la nostra AD 

 

Veiem la nostra obligació que consumeix crèdit del AD i l´import pendent que equival al 
saldo del AD. 

El sistema no permetrà barrar el import del AD si el import consumit es inferior al import 
de la comanda, es a dir, si tenim una comanda per 1770 euros i el nostre AD es de 2500 
euros, només deixarà barrar per un import :2500-1770 = 730 Euros, això vol dir que fins 
que l´import pendent del AD no sigui igual o inferior a 730 no barrarà automàticament el 
AD al comptabilitzar la O.  

Si volgués barrar el document abans de que la comanda estigui totalment facturada el 
que hauria de fer es modificar la comanda amb el preu que finalment he facturat per a 
que el sistema barri el AD automàticament. 

Llavors aniria entrant factures fins a facturar totalment la comanda, una vegada estigues 
totalment facturat i li digues que es la última factura el sistema barraria la posició o les 
posicions que tingui el AD: 

 

 

Fins que no he facturat els 1770 euros de la comanda el sistema no ha permès barrar el 
AD. Si el volgués barrar abans de facturar la comanda hauria de modificar-la. 

Si vaig a visualitzar els ajustos. 
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Veiem que ha barrat per la diferència que hi havia entre el AD i la meva comanda. 

L’expedient ha estat generat, però falta tramitar-lo com la resta de documents 
pressupostaris (consultar l’apartat 1.3.2. d’aquest manual) 

 

1.6.1.3 : Visualització d’un document d’obligació 

Per visualitzat un document d’obligació associats a una factura o abonament gravat en el 
registre de factures heu de seleccionar la transacció corresponent del menú, i fer doble 

clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de recerca, i prémer   o la tecla Intro 

 

 

Primer heu de visualitzar la factura o abonament i després podreu visualitzar els 
documents contables vinculats aquesta. 
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Podeu navegar fins el document d’obligació fent els següents passos:  

 Premeu el botó  

 Feu doble clic en el número de línia 

 Premeu  

I us apareixerà la pantalla següent: 

 
 

A continuació es descriuen els camps que apareixen en la pantalla: : 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Creditor Creditor    

Ind.LME 
Identificador de 
comptes en el Llibre 
Major Especial 

   

Tipus de banc 
int. 

Tipus de banc 
interlocutor    

Pagador Receptor del pagament    

Posició 
Pressupostària Classificació Econòmica    

Centre Gestor  Estructura Orgànica    

Fons Origen dels recursos   
Si la partida 
pressupostària 
ho requereix 

CompMAj Compte Major    

Element PEP 

Element d’Imputació de 
despeses i ingressos 
procedents de la 
comptabilitat 

  
Si la partida 
pressupostària 
ho requereix 

Actiu fix Número principal del 
actiu fix    

Centre de Cost Element d’imputació de 
cost   

Vindrà 
determinat per 
la classe de 
cost 

Doc.Pressupost Número de document 
pressupostari    

Import Import del RD    

Impost Quota d’IVA    

Ind. impostos Ind. impostos    

Referència Referència    

Text de Posició Text de Posició    

Via de Via de pago a través     
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

pagament del qual es te que paga 
la partida 

Assignació Informació addicional a 
la posició del document    

Classe mov. Classe de moviment 
d’actius fixos    

Cond.pag Condicions de 
pagament    

Ind. BCR Indicador del Banc 
Central Regional    

Supl.via.pag Suplement per a la via 
de pagament    

 

En la pestanya de Dades Generals (1) es visualitza el document d’obligació que està 
comptabilitzat. En la pestanya Imputació  (2) es visualitza la partida pressupostària, el 
compte de major i la factura de referència. 

Per a veure els documents que s’han creat, heu de fer el següent: 
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I feu doble clic sobre el document comptable (o de controlling, o pressupostari) que es 
desitja visualitzar: 
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1.6.2 Reconeixements d’obligació sense factura 

1.6.2.1 Comptabilització d’un reconeixement d’obligació sense 
factura 

Per comptabilitzar un reconeixement d’obligació sense factura heu de seleccionar la 
transacció corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la 

barra de recerca, i prémer  o la tecla Intro 

Aquest procediment serà vàlid per a comptabilitzar el següents tipus de reconeixements 
d’obligació, seleccionant la transacció corresponent: 

 Manament ADO 

 Manament ADO (nòmines) 

 Manament ADO (beques) 

 Manament ADO amb referència a D7 

 Manament O menor amb referència AD 

 Manament  amb referència a R 

Anem a explicar només el primer cas, però el procés és el mateix per a tots els altres 
casos 

 

 

Menú: Manaments/Manaments de pagament/Reconeixement 
d’Obligació/Manament ADO 

Transacció: Z59_EAPS_GEX001_ADO 

 

Apareix la pantalla de creació on heu d’indicar l’òrgan gestor (1) i l’exercici (2). 
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Per obrir l’expedient premeu el botó . I us apareixerà la següent 
pantalla:  

 

 

On els camps que haureu d’emplenar de la pestanya Dades Generals són els següents: 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Família de 
l’Exped. 

Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 
automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient 

 COMPTAB S’emplena 
automàticament 

Codi circuit Codi circuit de 
l’expedient 

 C-ADO S’emplena 
automàticament 

Codi Model  Codi Model de 
l’expedient 

 O4 S’emplena 
automàticament 

Entitat CP  Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Societat  Societat financera  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda trans Moneda transacció  EUR S’emplena 
automàticament 

Data d’obertura Data d’obertura  Format 
dd.mm.aaaa 

 

Títol de l'expdt. Títol de l'expedient   Camp de text 
lliure 

 

A continuació heu d’omplir les dades de la pestanya Dades Posició. Podreu afegir les 

línies que vulgueu pressionant el botó . 
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On els camps a emplenar tenen el següent significat:: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Centre Gestor Estructura Orgànica   S’emplena 
automàticament 

Posició 
Pressupostària Classificació Econòmica   S’emplena 

automàticament 

Fons Origen dels recursos   S’emplena 
automàticament 

Import Import del document    

Text de la 
Posició del 
document de 
referència. 

Text de la Posició del 
document de referència.   Camp de text 

lliure 

Creditor Creditor    

Element PEP 

Element d’imputació de 
despeses i ingressos 
procedents de la 
comptabilitat 

  

S’emplena 
automàticament 

Centre de Cost Element d’imputació del 
cost   S’emplena 

automàticament 

Manament Manament    

 

Per crear el document  premeu el botó  que us portarà al registre del 
manament de pagament. 
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On els camps que haureu d’emplenar són els següents: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Creditor Creditor    

Posició 
Pressupostària  

Posició 
Pressupostària  
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Centre Gestor Centre Gestor    

Fons Fons   Obligatori si la 
partida 
pressupostària 
ho requereix 

Programa 
pressupostari 

Projecte   Obligatori si la 
partida 
pressupostària 
ho requereix 

Import Import    

Via de 
pagament 

Via de pagament   Es deriva del 
creditor. 

Tipus de banc 
interlocutor 

Tipus de banc 
interlocutor 

  Obligatori si la 
via de 
pagament ho 
requereix 

 

Per a desar, premeu  i us apareixerà en la part inferior de la pantalla el següent 
missatge, indicant que l’operació ha estat guardada amb èxit. 

 

 

 

1.6.2.2 Anul·lació d’un Reconeixement d’Obligació sense factura 
(barrat) 

Un document pressupostari de reconeixement d’obligació no es pot variar. Només és pot 
anul·lar (o barrar) 

Per realitzar l’anulació d’un reconeixement d’obligació heu de seleccionar la transacció 
corresponent del menú, i fer doble clic sobre ella, o escriure el seu codi en la barra de 

recerca, i prémer  o la tecla Intro 
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Menú: Documents Comptables/ Manaments/ Manaments de Pagament/ 
Anul·lació Reconeixements d’Obligació 

 

Aquest procediment serà vàlid per a fer:: 

 Barrat manament ADO 

 Barrat manament ADO (nòmines) 

 Barrat manament ADO(beques) 

 Barrat manament ADO amb referència a D7 

 Barrat manament O menor amb referència AD 

 Barrat manament  amb referència a R 

 

Per exemple crearem un barrat amb referència a D7. 
 

 
 

Premeu el botó . 
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A continuació, us apareixerà la següent pantalla: 

 

 

On els camps que haureu d’emplenar de la pestanya Dades Generals són els següents: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Exp. origen Expedient d’origen    

Família de 
l’Exped. 

Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 
automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient 

 COMPTAB S’emplena 
automàticament 

Codi circuit Codi circuit de 
l’expedient 

 C-O7-COM S’emplena 
automàticament 

Codi Model  Codi Model de 
l’expedient 

 7O S’emplena 
automàticament 

Entitat CP  Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Societat  Societat financera  UB S’emplena 
automàticament 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Moneda trans Moneda transacció  EUR S’emplena 
automàticament 

Data d’obertura Data d’obertura  Format 
dd.mm.aaaa 

S’emplena 
automàticament 

 

A continuació seleccionem la pestanya Dades de posició 

 

 

On les dades que cal emplenar són les següents: 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

Centre Gestor Estructura Orgànica   S’emplena 
automàticament 

Posició 
Pressupostària Classificació Econòmica   S’emplena 

automàticament 

Fons Origen dels recursos   S’emplena 
automàticament 

Import Import del document    

Text de la 
Posició del 
document de 
referència. 

Text de la Posició del 
document de referència.    

Creditor Creditor    



 

 

 

 EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries  Pàgina 126 de 127  

 

 

EAPS-MM – Part II Fases de la despesa: Operacions Pressupostàries 

Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

NºDoc Ref Número de document 
de referència   S’emplena 

automàticament 

Element PEP 

Element d’imputació de 
despeses i ingressos 
procedents de la 
comptabilitat 

  

S’emplena 
automàticament 

Centre de Cost Element d’imputació del 
cost   S’emplena 

automàticament 

Manament Manament   S’emplena 
automàticament 

Posició Posició en el document   S’emplena 
automàticament 

Actiu Fix Nom principal del actiu 
fix   S’emplena 

automàticament 

Subnumero de 
actiu fix Subnumero de actiu fix   S’emplena 

automàticament 

 

Premeu el botó  per generar el document de barrat 

El sistema us indicarà l’import de l’abonament. Per a desar, premeu . 
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Al guardar mostrarà el següent  missatge, que indica que el barrat ha estat realitzat 

 

 

Tornar a l’ÍndexxTornar a l’índex 
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