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PART III: MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 

1 MODIFICACIONS DE PRESSUPOST 
El Pressupost de la Universitat de Barcelona constitueix l’expressió xifrada, conjunta i 
sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, podrà reconèixer la Universitat i els 
drets que està previst liquidar durant l’exercici que compren des de l'1 de gener fins el 31 
de desembre de l’any corresponent.  

1.1 Modificacions de crèdit 
Les modificacions dels crèdits són alteracions del pressupost aprovat inicialment. 
  
Tota modificació positiva del pressupost de despeses ha de ser compensada amb una 
modificació positiva del pressupost d’ingressos o amb una modificació negativa del 
pressupost de despeses.  
 
El segon cas és el conegut com a Transferència de crèdit. Consisteix en el trasllat d’una 
part o tot el crèdit d’un concepte pressupostari a un altre, per tant, disminuirà el crèdit 
d’un concepte (o diversos) en favor d’un altre (o altres) en la mateixa quantia.  
Existeixen dos tipus de transferències de crèdit 

1. Les que anomenarem "transferències ordinàries". S’utilitzaran per fer 
transferències de crèdit internes (entre partides de la mateixa unitat) i entre 
unitats, quan una unitat atorga un ajut o subvenció a una altra, sense rebre 
cap contraprestació.  

2. Les transferències tipus "despeses". S’utilitzen per fer pagaments de 
serveis prestats per una altra àrea de la pròpia UB, per tant, són 
pagaments interns. Aquestes transferències aniran lligades a les "notes de 
càrrec".  Una nota de càrrec és una factura interna de la Universitat de 
Barcelona. És a dir, és la factura emesa per una unitat de la Universitat 
contra una altra unitat de la mateixa Universitat, on sol·licita el pagament 
del servei que li ha prestat o dels béns que li ha lliurat. El mitjà de 
pagament de les notes de càrrec serà el de les TRANSFERÈNCIES DE 
CRÈDIT TIPUS DESPESES. Les MC tipus despeses aniran sempre 
lligades a una nota de càrrec. 
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El pressupost està format per el següents capítols: 
 
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL 
 
CAPÍTOL 2. COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 
 
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES  Càrrega financera per tot tipus de deutes 
contretes o assumides per la Universitat. 
 
CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS  Les transferències i subvencions són 
fons atorgats a altres entitats sense que hi hagi contrapartida directa per part dels 
receptors i que els receptors destinen a despesa corrent. Per tant, com a regla general, 
no es podran imputar a cap d’aquests conceptes cap obligació que tingui associada una 
factura o nota de càrrec. La classificació en els diferents conceptes i subconceptes 
s’imputa segons el tipus d’entitat que rep els fons. 
 
CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS  Despeses realitzades per la Universitat 
susceptibles d’incrementar el seu patrimoni o relacionats amb activitats de recerca. 
 
CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  Les transferències i subvencions són 
fons atorgats a altres entitats sense que hi hagi contrapartida directa per part dels 
receptors i que els receptors destinen a inversions, recerca o altres despeses de capital. 
Per tant, com a regla general, no es podran imputar a cap d’aquests conceptes cap 
obligació que tingui associada una factura o nota de càrrec. La classificació en els 
diferents conceptes i subconceptes es fa segons el tipus d’entitat que rep els fons i la 
naturalesa de la despesa, ja que la recerca es recull tota en el 790 amb independència de 
qui la rep. 
 
CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS 
 
CAPÍTOL 9. PASSIUS FINANCERS 
Les modificacions de crèdit inclouen totes aquelles operacions que suposen prèvia 
aprovació dels òrgans competents, l’augment o disminució dels crèdits inicials del 
pressupost, així com les transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries 
diferents, sense incidència en l’ import global del mateix.  

Aquest procediment s’utilitzarà per a comptabilitzar els següents tipus de modificacions 
de crèdit: 

 Suplements de crèdit (operació centralitzada) 

 Devolucions de crèdit (operació centralitzada) 

 Transferència de crèdit (operació descentralitzada) 
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La numeració en el nou sistema de gestió per les modificacions de crèdit és dependent 
d’entitat de Comptabilitat Pressupostària i independent d’exercici.   

1.1.1 Creació d’un suplement de crèdit 

Per a realitzar una modificació del tipus suplement de crèdit heu de seleccionar la 
transacció corresponent del menú i fer doble clic sobre ella, o bé escriure el seu codi en la 
barrar de recerca i prémer  o la tecla Intro. 

 

 

Menú: Modificacions del Crèdit/ Crear modif. Increment  crèdit 

Transacció: Z59_EAPS_MC_SUPL 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 
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Els camps que apareixen en la pantalla són: 

 

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

Família Família de l’expedient 
Comptable      COMPTA S’emplena 

automàticament 

Procediment Procediment de 
Tramitació Comptable      MODCRED S’emplena 

automàticament 

Òrgan Gestor Codi del Òrgan Gestor       Veure taula 
annex 1 

Codi circuit Codi d’obertura de 
l’expedient      SUPL   S’emplena 

automàticament 

Exercici Exercici      Format aaaa S’emplena 
automàticament 

 

A continuació, premeu   i us apareixerà la següent pantalla. 
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On haureu d’omplir les següents dades de la pestanya Dades Generals: 

 

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

Família de 
l’expedient Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 

automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient  MODCRED S’emplena 

automàticament 

Codi de Circuit Codi de circuit de 
l’expedient  SUPL S’emplena 

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

Codi de Model Codi de model de 
l’expedient  MCREDITO S’emplena 

automàticament 

Títol de l’expd. Text explicatiu    

Entitat CP Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda Moneda  EUR S’emplena 
automàticament 

Societat Societat  UB S’emplena 
automàticament 

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

Format 
dd.mm.aaaa 

S’emplena 
automàticament 
amb la data del 
dia. 

Operació Operació  SUPL S’emplena 
automàticament 

Clas. de 
Document Classe de Document  MC S’emplena 

automàticament 

Cl.  Pressup. Classe de  Pressupost   

Veure taula 
següent de 
classes de 
pressupost. 

 

Al clicar sobre el desplegable de les classes de pressupost es mostren els tipus 
disponibles per un suplement de crèdit. 
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En aquesta pestanya es troba el botó . Si el premeu, s’obre la 
pantalla següent:, que permet escriure un text explicatiu que complementi la informació 
del document que estem elaborant 

 

 

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

Per sortir i tornar a la pantalla anterior premeu . 
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A continuació heu de completar les dades de la pestanya Dades Posició: 

 

 

La funcionalitat dels botons o icones que apareixen en aquesta pantalla és la següent: 

 

Icona Descripció 

 Visualitzar detalls sobre la factura. 

 Verificarles dades. 

 Refrescar les dades. 

 Tallar la partida pressupostaria 

 Copiar la partida pressupostaria 

 Enganxar la partida pressupostaria 

 Desfer últims moviments 

 Crear nova línia  

 Afegir línia 

 Eliminar línia 

 Copiar línia 
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Icona Descripció 

 Ordenar en sentit ascendent les dades. 

 Ordenar en sentit descendent les dades. 

 Buscar paraules o valors. 

 Continuar una recerca anterior. 

 Filtrar segons valors de determinats camps. 

 Calcular totals. 

 Calcular subtotals. 

 Imprimir. 

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

 Exportar les dades. 

 Gestionar les disposicions de visualització de camps. 

 Visualitzar gràfic. 

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

 
Exportar partida  

 

Podeu afegir més línies amb els botons  o  . 

 

Per importar una partida premeu el botó  i us apareixerà la pantalla següent: 
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Si desconeixeu les dades de la partida pressupostaria que voleu buscar, feu Intro i us 
apareixeran totes les partides pressupostàries a les quals teniu accés.  

 

 

 

Seleccioneu la partida que voleu importar i premeu el botó . 

 

Per exemple, el document pot quedar així: 
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El significat dels camps que apareixen en aquesta pantalla és el següent : 

 

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

Ce. Gestor Centre Gestor        

Posició 
Pressupostària Posició Pressupostària        

Fons Fons   
Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

Programa 
Pressupostari 

Programa 
Pressupostari   

Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

Import Import de l’increment  
del crèdit        

Any Exercici      Format aaaa S’emplena 
automàticament

 

A continuació es premeu  i us apareixerà el següent missatge on 
s’indica la classe de l’expedient (MODCRED), l’exercici (2010) i el número d’expedient 
que s’ha generat (1000000037). 
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El document pressupostari de modificació de crèdit tipus suplement de crèdit ha estat 
creat satisfactòriament.  L’expedient ha estat creat però falta tramitar-lo (Veure HTUapartat 
1.1.4 Tramitació de Modificacions de Crèdit UTH d’aquest manual). 

 

1.1.2  Creació d’una devolució de crèdit 

 

Per a realitzar una modificació del tipus devolució de crèdit heu de seleccionar la 
transacció corresponent del menú i fer doble clic sobre ella, o bé escriure el seu codi en la 
barrar de recerca i prémer  o la tecla Intro. 

:  

 

Menú: Modificacions del Crèdit/ Crear devolució de crèdit 

Transacció: Z59_EAPS_MC_DEV 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 
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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      MODCRED S’emplena 

automàticament 

Òrgan Gestor Codi del Òrgan Gestor       Veure taula 
annex 1 

Codi circuit Codi d’obertura de 
l’expedient      DEV   S’emplena 

automàticament 

Exercici Exercici      Format aaaa S’emplena 
automàticament 

 

A continuació, premeu  i us apareixerà la següent pantalla. 
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On haureu d’omplir les següents dades de la pestanya Dades Generals: 

 

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

Família de 
l’expedient Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 

automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient  MODCRED S’emplena 

automàticament 

Codi de Circuit Codi de circuit de  DEV  S’emplena 
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Nom del camp Descripció Oblig. Acció de l’usuari i 
valors Comentaris 

l’expedient automàticament 

Codi de Model Codi de model de 
l’expedient  MCREDITO S’emplena 

automàticament 

Títol de l’expd. Text explicatiu    

Entitat CP Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda Moneda  EUR S’emplena 
automàticament 

Societat Societat  UB S’emplena 
automàticament 

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

Format 
dd.mm.aaaa 

S’emplena 
automàticament 
amb la data del 
dia. 

Operació Operació  DEV S’emplena 
automàticament 

Clas. de 
Document Classe de Document  MC S’emplena 

automàticament 

Cl.  Pressup. Classe de  Pressupost  DEVL S’emplena 
automàticament 

En aquesta pestanya es troba el botó . Si el premeu s’obrirà  la 
pantalla següent, on podreu escriure un text explicatiu del document que esteu elaborant. 

 

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



 

 

 

EAPS-MM  – Part III. - Modificacions de Pressupost  Pàgina 18 de 47  

 

EAPS-MM - Part III  Modificacions de Pressupost 

Per sortir i tornar a la pantalla anterior premeu . 

 

Després heu d’omplir la pestanya Dades Posició: 

 

 

La funcionalitat dels botons o icones que apareixen en aquesta pantalla és la següent: 

 

Icona Descripció 

 Visualitzar detalls sobre la factura. 

 Verificar les dades. 

 Refrescar les dades. 

 Tallar partida pressupostaria 

 Copiar partida pressupostaria 

 Pegar partida pressupostaria 

 Desfer últims moviments 

 Crear nova línia  

 Afegir línia 

 Eliminar línia 
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Icona Descripció 

 Copiar línia 

 Ordenar en sentit ascendent les dades. 

 Ordenar en sentit descendent les dades. 

 Buscar paraules o valors. 

 Continuar una recerca anterior. 

 Filtrar segons valors de determinats camps. 

 Calcular totals. 

 Calcular subtotals. 

 Imprimir 

 Visualitzar les dades com a llista, com a Excel. 

 Exportar les dades. 

 Gestionar les disposicions de visualització de camps. 

 Visualitzar gràfic. 

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

 
Importar partida  

 

Podeu afegir més línies amb els botons  o  . 

Per importar una partida premeu el botó  i us apareixerà la pantalla: 
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Si desconeixeu les dades de la partida pressupostaria que voleu buscar, feu Intro i us 
apareixeran totes les partides pressupostàries a les quals teniu accés.  

 

 

Seleccioneu la partida a importar i premeu el botó . 

Per exemple, el document pot quedar així: 
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El significat dels camps que apareixen en aquesta pantalla és el següent 

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

Ce. Gestor Centre Gestor        

Posició 
Pressupostària Posició Pressupostària        

Fons Fons   
Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

Programa 
Pressupostari 

Programa 
Pressupostari   

Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

Import Import de l’increment  
del crèdit        

Any Exercici      Format aaaa S’emplenarà 
automàticament

 

A continuació premeu  i us apareix el següent missatge on s’indica 
la classe de l’expedient (MODCRED), l’exercici (2010) i el número d’expedient que s’ha 
generat (1000000037). 
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L’expedient ha estat creat  correctament però falta tramitar-lo (Veure HTUapartat 1.1.4 
Tramitació de Modificacions de Crèdit UTH d’aquest manual). 

 

1.1.3  Creació d’una transferència de crèdit 

Per a realitzar una modificació del tipus transferència de crèdit heu de seleccionar la 
transacció corresponent del menú i fer doble clic sobre ella, o bé escriure el seu codi en la 
barrar de recerca i prémer  o la tecla Intro. 

 

 

Menú: Modificacions del Crèdit / Crear transferència de crèdit 

Transacció: Z59_EAPS_MC_TRANSF 

 

A continuació us apareixerà la següent pantalla: 

 

 

Els camps que apareixen en la pantalla són: 
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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      MODCRED S’emplena 

automàticament 

Òrgan Gestor Codi del Òrgan Gestor       Veure taula 
annex 1 

Codi circuit Codi d’obertura de 
l’expedient      TRANSF  S’emplena 

automàticament 

Exercici Exercici      Format aaaa S’emplena 
automàticament 

 

A continuació, premeu  i us apareixerà la següent pantalla. 
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On haureu d’omplir les següents dades de la pestanya Dades Generals: 

 

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

Família de 
l’expedient Família de l’expedient  COMPTA S’emplena 

automàticament 

Procediment Procediment de 
l’expedient  MODCRED S’emplena 

automàticament 

Codi de Circuit Codi de circuit de 
l’expedient  TRANSF S’emplena 

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

Codi de Model Codi de model de 
l’expedient  MCREDITO 

S’emplena 
automàticament 

 

Títol de l’expd. Text explicatiu    

Entitat CP Entitat CP  UB S’emplena 
automàticament 

Moneda Moneda  EUR S’emplena 
automàticament 

Societat Societat  UB S’emplena 
automàticament 

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

Format 
dd.mm.aaaa 

S’emplena 
automàticament 
amb la data del 
dia. 

Operació Operació  TRAN 

S’emplena 
automàticament 

 

Class. de 
Document Classe de Document  MC 

S’emplena 
automàticament 

 

Cl.  Pressup. Classe de  Pressupost   

A continuació 
es mostren els 
tipus de 
classes. 

 

Al clicar sobre el desplegable de les classes de pressupost el sistema mostra els tipus 
disponibles per una transferència de crèdit. 
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En aquesta pestanya es troba el botó . Si el premeu s’obre la pantalla 
següent, on podeu escriure un text explicatiu que completi la informació del document 
que esteu elaborant: 

 

 

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

Per sortir i tornar a la pantalla anterior premeu . 
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A continuació heu d’omplir la pestanya de Dades de Posició: 

 

 

La funcionalitat dels botons o icones que apareixen en aquesta pantalla és la següent: 

 

Icona Descripció 

 Visualitzar detalls sobre la factura. 

 Verificar les dades. 

 Refrescar les dades. 

 Tallar partida pressupostaria 

 Copiar partida pressupostaria 

 Pegar partida pressupostaria 

 Desfer últims moviments 

 Crear nova línia  

 Afegir línia 

 Eliminar línia 

 Copiar línia 
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Icona Descripció 

 Ordenar en sentit ascendent les dades. 

 Ordenar en sentit descendent les dades. 

 Buscar paraules o valors. 

 Continuar una recerca anterior. 

 Filtrar segons valors de determinats camps. 

 Calcular totals. 

 Calcular subtotals. 

 Imprimir. 

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

 Exportar les dades. 

 Gestionar les disposicions de visualització de camps. 

 Visualitzar gràfic. 

 Obrir l’explorador per a buscar documentació d’ajuda a l’usuari. 

 
Exportar partida  

 

Podeu afegir més línies amb els botons  o  . 

Per importar una partida premeu el botó  i  us apareixerà la pantalla: 

 



 

 

 

EAPS-MM  – Part III. - Modificacions de Pressupost  Pàgina 29 de 47  

 

EAPS-MM - Part III  Modificacions de Pressupost 

 

 

Si desconeixeu les dades de la partida pressupostaria que voleu buscar, feu Intro i us 
apareixeran totes les partides pressupostàries a les quals teniu accés.  

 

Seleccioneu la partida a importar i premeu el botó . 

Per exemple, el document pot quedar així: 
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El significat dels camps que apareixen en aquesta pantalla és el següent: 

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

Emissor Emissor  Excloent si esta 
marcat receptor  

Receptor Receptor  Excloent si esta 
marcat emissor  

Ce. Gestor Centre Gestor    

Posició 
Pressupostària Posició Pressupostària    

Fons Fons   
Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

Programa 
Pressupostari 

Programa 
Pressupostari   

Obligatori si la 
partida ho 
requereix 

Import Import de l’increment  
del crèdit    

Any Exercici  Format aaaa S’emplena 
automàticament

 

A continuació premeu   i us apareix el següent missatge  
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En el missatge s’indica la classe de l’expedient (MODCRED), l’exercici (2010) i el número 
d’expedient que s’ha generat (1000000037). 

L’expedient ha estat creat però falta tramitar-lo (Veure HTUapartat 1.1.4 Tramitació de 
Modificacions de CrèditUTH d’aquest manual). 

 

1.1.4 Tramitació de Modificacions de Crèdit 

Una vegada s’ha creat l’expedient vinculat a la MC, aquest restarà pendent per ser 
tramitat. L’expedient es troba assignat a la safata d’expedients pendent de ser autoritzat 
per la persona competent per a fer-ho. 

El circuit de validació per les modificacions de crèdit és el següent: 

 

 

A continuació es mostra els tipus de procés de aprovació i validació  per les classes de 
pressupost en suplement de crèdit. 

 

Procés SAP 
(operació) 

Classe 
Pressupost 

Classe 
Document Descripció Procés 

d’aprovació 
Procés de 

Validació OCI 

Suplement AMCR MC Ampliacions de 
Crèdit 

No Sí 

Suplement CGBE MC Crèdits generats 
per Ingressos de 

bases 
d’execució 

No Sí 
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Procés SAP 
(operació) 

Classe 
Pressupost 

Classe 
Document Descripció Procés 

d’aprovació 
Procés de 

Validació OCI 

Suplement CGIA MC Crèdits generats 
per Ingressos 

Afectats 

No Sí 

Suplement CGIC MC Crèdits generats 
per ingressos 

segons 
compromís 

ingrés 

No Sí 

Suplement CGIU MC Crèdits generats 
per ingressos 
amb caràcter 

urgència 

Sí No 

Suplement CREX MC Crèdits 
Extraordinaris 

No Sí 

Suplement CRIN MC Crèdits generats 
per Ingressos 

No Sí 

Suplement POST MC Postgrau No Sí 

Suplement PRSE MC Prestacions de 
Serveis 

No Sí  

Suplement RO11 MC Incorporació de 
romanent no 
afectat art 11 

No Sí 

Suplement ROMA MC Incorporació 
romanent afectat

No No 

Suplement ROMN MC Incorporació de 
romanent no 

afectat 

No Sí 

Suplement SUPL MC Suplement de 
Crèdit 

No Sí 

 

A continuació es mostra els tipus de modificacions de crèdit d’aprovació i validació per les 
classes de pressupost en transferències de crèdit. 

 

Procés 
SAP 

(operació) 
Classe 

Pressupost 
Classe 

Document Descripció 
Procés 

d’aprovació Procés de 
Validació  OCI 
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Procés 
SAP 

(operació) 
Classe 

Pressupost 
Classe 

Document Descripció 
Procés 

d’aprovació Procés de 
Validació  OCI 

Enviar / 
Rebre 

ADPP MC Adaptació 
pressupost 
prorrogat 

No No 

Enviar / 
Rebre 

DESC MC Transferències 
per 
desconcentrat 

Sí No 

Enviar / 
Rebre 

SUBU  

MC 

Traspàs de 
subunitats 

Sí No 

Enviar / 
Rebre 

TRA1  

MC 

Transferència 
dins projecte 
afectat 
intercapítols 

Sí Sí 

Enviar / 
Rebre 

TRA2  

MC 

Transferència 
entre projectes 
afectat 
intracapítols 

Sí Sí 

Enviar / 
Rebre 

TRBV  

MC 

Transferències 
dins borsa 
vinculació en 
partides 
afectades 

Sí No 

Enviar / 
Rebre 

TRC1  

MC 

Transferències 
de genèric 
interartícles del 
mateix capítol 

Sí Si 

Enviar / 
Rebre 

TRC2  

MC 

Transferències 
de genèric 
intraartícles del 
mateix capítol 

Sí Sí 

Enviar / 
Rebre 

TRCS  

MC 

Transferències 
de capital a 
corrent 

Sí Si 

Enviar / 
Rebre 

TRG1  

MC 

Transferències 
de corrent a 
capital 

Sí Si 

Enviar / 
Rebre 

TRG2  

MC 

Transferències 
de genèric 
intercapítols de 
corrent i 

Sí Si 
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Procés 
SAP 

(operació) 
Classe 

Pressupost 
Classe 

Document Descripció 
Procés 

d’aprovació Procés de 
Validació  OCI 

intercapítols de 
capital 

Enviar / 
Rebre 

TRPP MC Transferències 
pressupost 
prorrogat 

No No 

 

La tramitació dels expedients es pot fer de forma individual (un a un) o de forma massiva 
(en bloc). 

 

1.1.4.1 Tramitació individual 

 

Per a tramitar un expedient de forma individual heu de seleccionar la transacció 
corresponent del menú i fer doble clic sobre ella, o bé escriure el seu codi en la barrar de 
recerca i prémer  o la tecla Intro. 

:  

 

Menú: Tramitació Comptable/ Tramitació Individual/ Tramitació individual 
expedients 

Transacció: /GEX/INBOX_SELECT1 

 

Us apareixerà la següent pantalla, on es podreu indicar els criteris de recerca. 
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Els camps per a buscar són els següents: 

 

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

Classe  Classe de l’expedient      MCRED  

Exercici Exercici      Format aaaa  

Número 
d’expedient 

Número d’expedient a 
tramitar 

   

Família Família de l’expedient  COMPTA  

Procediment Procediment de 
l’expedient 

 MODCRED  

Òrgan Gestor Codi del Òrgan 
Gestor 

   

Codi de circuit Codi de circuit    

Tràmit Tràmit    

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

Data d’obertura Data d’obertura 
d’expedient 

 Format 
dd.mm.aaaa 

 

Codi 
d’expedient 

Codi de l’expedient    

 

Premeu   i us apareixeran els expedients que verifiquin els criteris de recerca indicats. 

 

Dintre de la safata de tramitació s’haurà de fer doble clic sobre l’expedient que voleu 
tramitar. Aquest quedarà remarcat en color taronja. 

 

 

 

Feu doble click damunt de l’expedient seleccionat i accedireu a la safata per annexar 
documentació. 
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Per annexar documents feu doble clic sobre el requadre de codi model. 

Es desplegarà la finestra amb els tipus de documents que es podeu annexar. Hi ha dos 
tipus: 

 Extern (EXT) on s’annexarà un document extern a l’aplicació. 

 Hipertext (HIP) on el sistema ofereix escriure un document Word que queda 
annexat. 

 

 

 

Feu doble clic sobre el document que es vol annexar. 
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Si seleccioneu l’opció d’annexar un hipertext, aquest quedarà annexat en la graella de 
documents amb el codi HIP. 

 

Per generar el document heu de seleccionar la línia i pressionar el botó  

.  

En el cas de generar un hipertext (HIP) s’obrirà automàticament un document tipus Word 
en blanc on podeu escriure el text que desitgeu 

Després premeur el botó  per guardar els canvis fets en el document hipertext i anirem 
a la pantalla anterior . 
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El document canviarà a color blau indicant que ja està annexat. 

 

 

Per visualitzar el document annexat seleccioneu la línia i premeu el botó  de 
visualitzar. 

Si es vol annexar un document extern (tipus PDF o similar) heu de seleccionar l’opció 

EXT i prémer el botó . 

 

 

 

S’obre la següent finestra on heu d’ escriure la descripció del document que voleu 
annexar. 
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Premeu el botó  i us apareixerà la finestra que es mostra a continuació on al no tenir 
cap ruta predefinida s’haurà de clicar  per poder anar a seleccionar el document extern 
que voleu annexar. 

 

 

 

El document annexat queda així: 

 

Amb el botó  podeu visualitzar el document . 

Per continuar tramitant l’expedient feu doble clic sobre l’expedient i us apareixerà el botó 
. Si el premeu, 

enviareu l’expedient a la bústia d’autorització del responsable de crèdit corresponent. 

Us apareixerà la pantalla per confirmar l’opció d’enviar Expedient: 

 

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 
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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.  

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 

El procediment d’autorització de l’expedient per SAP és el següent, accedint a la bústia 
de tramitació de documents pressupostaris, com ja hem explicat amb anterioritat. 

Un cop seleccionat l’expedient que volem autoritzar, ens apareixerà la pantalla següent: 

 

 

La funcionalitat dels botons que es troben en aquestes pantalles és la següent: 

 

Icona Descripció 

 Visualitzar l’arbre de tramitació de l’expedient 

 Eliminar el document annexat. 

 Visualitzar les dades bàsiques de l’expedient. 

 Annexar un document.  
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Prement el botó  s’accedeix a l’arbre de tramitació de l’expedient que 
representa l’historial de l’expedient. 

 

La funcionalitat dels botons en l’arbre de tramitació és la següent 

Icona Descripció 

 Expandir arbre 

 Comprimir arbre 

 Obtenir l’expedient origen 

 Possibles dades a visualitzar 

 Imprimir documents seleccionats 

 Llegenda 

 Refrescar 

 Ajuda 

 

Al seleccionar una línia i clicar el botó  s’expandeix la línia mostrant el seu contingut, 
tal i com es mostra en la pantalla següent: 
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Els documents són els representats per la icona , fent doble clic sobre ells s’accedeix 
al document. 

Premeu sobre el botó  per autoritzar l’expedient. 

Premeu el botó Confirmar per finalitzar la tasca d’autorització. 

 

 

El document pressupostari ja està comptabilitzat. 

 

Opcionalment, en funció del tipus de document que s’estigui autoritzant, serà necessari la 
validació final de l’Oficina de Control Intern de la UB.  

 

1.1.4.2 Tramitació massiva  

La tramitació massiva d’expedients permet tramitar varis expedients a la mateixa vegada, 
sense necessitat d’autoritzar-los un per un. N’hi haurà prou en validar-ne un i la resta 
quedaran validats també. 

Per tramitar expedients de forma massiva s’accedeix a la següent transacció: 
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Menú: Tramitació Comptable/ Tramitació massiva d’expedients OCI/ 
Comptabilització massiva de MC’s 

Transacció: Z59_EAPS_CONTA_MC 

 

Us apareixerà la pantalla: 
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On els camps són: 

 

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

Entitat CP Entitat  UB S’emplena 
automàticament 

Societat Societat  UB S’emplena 
automàticament 

Família Família de l’expedient 
Comptable  COMPTA S’emplena 

automàticament 

Procediment Procediment de 
Tramitació Comptable  MODCRED S’emplena 

automàticament 

Òrgan Gestor Codi del Òrgan Gestor       Veure taula 
annex 1 

Codi circuit Codi de circuit        

Exercici Exercici      Format aaaa  

Número de 
l’expedient Número de l’expedient    

Nom d’usuari Nom d’usuari    

Centre gestor Centre Gestor    

Pos. Pressp. Posició Pressupostaria    

Fons Fons    

Data d’obertura Data d’obertura    

 

Premeu el botó  i us apareixerà la pantalla amb les Modificacions de crèdit  
pendents de tramitar. 

Per tramitar massivament marcar  totes els documents vulgeu tramitar i premeu el botó  

. 
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Apareixerà la pantalla de validació dels expedients on es podran validar pressionant el 
botó . 

 

 

 

Per confirmar l’opció escollida heu de prémer el botó . 
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Desprès de prémer el botó de Confirmar quedaran comptabilitzats tots els expedients que 
s’havien seleccionat a l’inici de la tramitació massiva. 

HTUTornar a l’índexUTH 
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