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1Dades Mestres: Comptes Comptables 
1.1 Introducció: 

Els plans de Comptes contenen el llistat de tots els comptes que estan disponibles per a 
les entitats que gestionen comptabilitat general (a partir d’ara, societats FI), així com les 
definicions bàsiques de les mateixes (Codi del Compte, Denominació de Comptes, Tipus 
de Compte, definicions per al compte disponibles a nivell de la societat, compte de major 
del grup,etc).  

A partir dels Comptes creats en el Pla de Comptes, es determinen en la parametrització 
els comptes que el sistema utilitza per a crear apunts automàticament en la Comptabilitat 
Patrimonial. Exemple d’aquestes comptabilitzacions automàtiques, serien els comptes de 
major associats a la comptabilitat auxiliar, o les comptabilitzacions d’iva o retencions 
practicades. Per exemple, en un apunt comptable on s'indica un indicador d'IVA 
determinat, l'usuari no haurà d'indicar el compte on s'ha de comptabilitzar aquest IVA. 
Això es degut a que s'haurà definit en la parametrització, quin compte s'ha de 
comptabilitzar i els imports corresponents a aquest IVA. Aquesta eina permet agilitzar les 
comptabilitzacions i evitar equivocacions. 

Per a cada societat FI se li determina per parametrització un pla de comptes, però un pla 
de comptes pot ser utilitzat per diverses societats. L'assignació d'una societat FI a un pla 
de comptes, no implica necessàriament que tots els comptes del pla estiguin disponibles 
per aquesta societat, sinó que hem de fer-les disponibles per a aquesta societat de 
manera explícita.  

En la definició del Pla de Comptes es determina també quins comptes són de Balanç (en 
cada exercici té saldo inicial) i quins són de Comptes de Resultats (el saldo inicial en 
cada exercici és nul, al fer-se un arrossegament al benefici o pèrdua de cada exercici).  

El Pla de Comptes definit per a la UB és el ‘UB’.  

Les dades mestres de comptes comptables s'estructuren en dos nivells: nivell pla de 
comptes i nivell de societat. 

NIVELL PLA DE COMPTES: 

Els camps són grup de comptes (serveix per a classificar les comptes de major i 
determinarà la codificació de la compte) i tipus de compte, i denominació. 

Grup de comptes: Serveix per classificar els comptes de major i a més a més per definir 
el status dels camps del mestre, es a dir, determina els camps necessaris per un compte 
al moment de la seva creació i/o modificació, si son d'entrada obligatòria, opcional, o no 
han de mostrar-se (defineix el format de la pantalla de la dada mestre del compte 
comptable a nivell societat). Addicionalment, defineix el rang de números en el qual ha 
d'estar el número de compte.  

Tipus de compte: S'hauran d'especificar si el compte es de Balanç o de Pèrdues i 
Guanys. En el cas de comptes de balanç, el saldo al següent any s'arrossega al mateix 
compte, i en el cas de comptes de pèrdues i guanys (comptes del grup 6 i 7), el saldo 
arrossegat al compte del final de l'exercici. 
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Per al saldo dels comptes del grup 8 i 9, es farà un traspàs manual al final de l'exercici 
contra un compte del grup 13. 

Text breu: Aquest camp s'utilitza per la descripció del compte Comptable. La longitud es 
de fins a 20 caràcters. 

Text explicatiu: Aquest camp s'utilitza per la descripció del compte Comptable. Aquest 
camp, Permet una descripció més amplia que l'anterior. La longitud es de fins a 50 
caràcters. 

NIVELL SOCIETAT: 

Els camps més importants són la moneda, gestió o visualització de partides obertes, grup 
d'estatus camp i categoria fiscal. 

Societat: S'ha d'indicar la societat en la qual es crearà la dada mestre del compte 
comptable. 

Moneda del compte: S'utilitza per indicar la moneda amb la que es gestiona el compte. 
Si s'introdueix la moneda de la societat (EUR), es podran efectuar contabilitzacions en 
totes les monedes. Sinó, en aquest compte només podran fer-se comptabilitzacions en la 
moneda indicada. 

Només saldo en la moneda local: Aquest indicador senyala que en les 
comptabilitzacions del compte les dades només s'actualitzen en la moneda local. 

Categoria Fiscal: Mitjançant aquest camp es poden indicar al sistema que el compte es 
rellevant per impostos. La definició de valors possibles a utilitzar son els següents: 

 

Categoria Fiscal Descripció 

- Només es permet IVA soportat 

+ Només es permet IVA repercutit 

* Es permeten ambues classes 
d'IVA 

 

Comptabilitat Permesa Sense IVA: Si l'indicador està marcat, implica que també es pot 
comptabilitzar el compte sense haver d'introduir un indicador d'impostos. Si al 
comptabilitzar aquest compte s'introdueix un indicador d'impostos es verifica l'entrada 
amb la categoria fiscal (camp anterior). 

Compte Associat: El compte associat assegura l'integració d'un compte de la 
comptabilitat auxiliar del llibre major. D'aquesta manera, quan es comptabilitza un compte 
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auxiliar automàticament es comptabilitza en el compte major associat també, així sempre 
està actualitzat. Per definir un compte de major com a compte de major associat, s'han 
d'indicar en aquest camp el Tipus de compte: la D per comptes de deutors, la K per 
comptes de creditors i la A per comptes d'actius fixos. 

En els comptes de major associats no es possible comptabilitzar res directament si no 
està marcada l'opció de gestió de les partides individuals. 

 

Codi Descripció 

A Actius Fixes 

D Deutors 

K Acreedors 

 

Gestió de partides obertes: Indicador que s'utilitza per indicar al sistema que el compte 
gestionarà partides obertes i d'aquesta manera, es comptempla la compensació de les 
partides. 

Quan està activat aquest indicador les partides es marquen com obertes o tancades 
(compensades). El saldo del compte serà igual al de les partides obertes. Haurà d'estar 
activada sempre pels següents comptes. 1- Comptes de bancs de compensació (com les 
transitòries), 2- Comptes de compensació de factures. 

Visualització partida individual: Indicador que s'utilitza per indicar al sistema que es 
permetrà la visualització de partides individuals per aquest compte. 

Si no està marcat, únicament es podrà visualitzar el saldo del compte, si està marcada es 
podrà veure el saldo i les partides individuals generades mitjançant la contabilització. 

Clau de classificació: Defineix la regla d'estructuració del camp “Assignació”, es a dir, 
que els valors han d'anar informats en el camp assignació, per exemple, la data del 
document. 

A continuació, es descriuen els Grups de Comptes definits per a la Universitat de 
Barcelona: 

 

Grup 
Comptes Significat De 

Compte A compte 

AS01 C. Associats (AR,AP) amb IVA 40000000 49999999 
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ASO2 C. associats CME(AR,AP) sense IVA 40000000 49999999 

ASO3 Creditors / deutors sense IVA 40000000 49999999 

ASO4 Creditors / deutors amb IVA 40000000 49999999 

ASO5 C. associats CME(AR,AP) amb IVA 40000000 49999999 

CTEA Ctes.No Pressupostaris Asso 40000000 59999999 

CTEK Ctes.No Presup No Aso CREDITORS 40000000 59999999 

CTEM Ctes.No Presup No Aso DEUTORS 40000000 59999999 

CTEO Comptes d’Ordre 0 999999 

EXI1 Existències a/IVA s/compt.autom 30000000 39999999 

EXI2 Existències s/IVA s/ compt.autom 30000000 39999999 

FIB1 Financiació bàsica (m.local) 10000000 19999999 

FIB3 Financiació bàsica (cte.assoc) 10000000 19999999 

FIN1 C. financeres ML sense TR 50000000 59999999 

FIN3 C. financeres ML amb TR 50000000 59999999 

FIN5 C. financeres cte. Associat CME 50000000 59999999 

GAS1 Despeses amb IVA 60000000 69999999 

GAS2 Despeses sense IVA 60000000 69999999 

ING1 Ingressos amb IVA 70000000 79999999 

ING2 Ingressos sense IVA 70000000 79999999 

INM1 Immobilitzat amb AM amb IVA 20000000 29999999 
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INM2 Immobilitzat sense AM amb IVA 20000000 29999999 

INM3 Immobilitzat sense AM sense IVA 20000000 29999999 

INM4 Immobilitzat amb AM sense IVA 20000000 29999999 

IVA Comptes de IVA 40000000 49999999 

TOT Tot 0 ZZZZZZZZ 

 

 

Acreedors i Deutors per operacions comercials 

AS01 - C. Associats (AR,AP) amb IVA : Grup de comptes que identifica tots aquells 
comptes associades d'acreedors i deutors amb IVA. En el moment de la creació de la 
dada mestre del compte el camp obligatori demandat es el compte associat. La categoria 
fiscal es un camp opcional. Al tractar-se d'un compte associat, el camp de gestió de 
partides obertes no es rellevant, ja que els comptes associats no es compensen. De la 
mateixa manera, la visualització de partides individuals tampoc es rellevant ja que tots els 
comptes associats estan relacionats amb un llibre auxiliar en el que es detallen els seus 
moviments. La clau de classificació tampoc es visible en aquest grup de comptes. 

ASO2 - C. associats CME (AR,AP) sense IVA: Grup de comptes que identifica a totes 
aquelles comptes associades d'acreedors i deutors sense IVA que son gestionades amb 
CME. 

ASO3 - Creditors / deutors sense IVA: Identifica tots aquells comptes no associats 
d'acreedors i deutors sense IVA. No apareix al camp de categoria fiscal. En aquest cas la 
gestió de partides obertes és un camp opcional, rellevant per aquells comptes que deguin 
ser compensats. La visualització de partides individuals, per veure el detall dels 
moviments del compte i la claus de classificació son camps obligatoris. En l'entrada de 
documents amb comptes del grup ASO3 es permeten fer contabilitacions automàtiques, 
rellevant per la determinació de comptes en els casos en que els comptes provinguin del 
mòdul de compres o vendes. 

ASO4 - Creditors / deutors amb IVA: Identifica tots aquells comptes no associat a 
acreedors o deutors amb IVA. 

ASO5 - C. associats CME (AR,AP) amb IVA: Grup de comptes que identifica a tots 
aquells comptes associats d'acreedors i deutors amb IVA que son gestionats amb CME. 

IVA: Es defineixen els comptes d'IVA. La categoria fiscal es un camp opcional.  

 

CTEA - Ctes.No Pressupostaris Asso  
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CTEK - Ctes.No Presup No Aso CREDITORS  

CTEM - Ctes.No Presup No Aso DEUTORS  

CTEO - Comptes d’Ordre  

 

Existències 

EXI1- Existències a/IVA s/compt.autom: Aquest grup el formen els comptes 
d’existències sense contabilitació automàtica (comptes d’existències que NO provenen 
del mòdul MM). 

Els camps categoria fiscal, gestió de partides individuals i clau de classificació son camps 
opcionals. 

EXI2- Existències s/IVA s/ compt.autom: Igual que EXI1, però no apareix el camp de 
categoria fiscal. 

 

Financiació bàsica 

FIB1- Financiació bàsica (m.local): Els camps de gestió de partides individuals i claus 
de classificació son opcionals. 

FIB3- Financiació bàsica (cte.assoc): Comptes del grup “Financiació Bàsica”, que es 
defineixen com comptes associats. En aquest grup, es defineixen per exemple els 
comptes de dipòsits a llarg termini. 

 

Comptes financers 

FIN1- C. financeres ML sense TR: Es defineixen en aquest grup els comptes financers 
que no siguin comptes de Banc. Gestió de partides obertes, si es rellevant per moviments 
de caixa, el banc propi i el compte bancari son camps opcionals. La gestió de partides 
individuals i clau de classificació son camps obligatoris. 

Per exemple, s'inclouen en aquest grup el compte “Altres deutes a curt termini” 

FIN3- C. financeres ML amb TR: Es defineixen en aquest grup els comptes financers 
associats a comptes de Banc. Gestió de partides obertes, si es rellevant per moviments 
de caixa, el ban propi i el compte bancari son camps opcionals. La gestió de partides 
individuals, claus de classificació, el nivell de tresoreria (per especificar si es tracta d'un 
compte definitiu, una transitori a pagar o a cobrar, etc.), son camps obligatoris. 

FIN5 - C. financeres cte. Associat CME: Es defineixen en aquest grup els comptes 
financers que son comptes associats. La gestió de partides obertes es opcional. La gestió 
de partides individuals, clau de classificació i el compte associat son camps obligatoris. 
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Compres i despeses 

GAS1 - Despeses amb IVA: En aquest grup es defineixen els comptes de despeses amb 
IVA. 

Categoria fiscal es un camp opcional, mentres que la gestió de partides individuals i clau 
de classificació son camps obligatoris. 

GAS2 - Despeses sense IVA: En aquest grup es defineixen els comptes de despeses 
amb IVA i sense contabilitació automàtica. 

Igual que GAS1 però sense el camp de categoria fiscal. 

Vendes i ingressos: 

ING1 - Ingressos amb IVA: En aquest grup es defineixen els comptes d'ingressos amb 
IVA. 

Categoria fiscal es un camp opcional, mentres que la gestió de partides individuals i clau 
de classificació son camps obligatoris. 

ING2 - Ingressos sense IVA: En aquest grup es defineixen els comptes d'ingressos 
sense IVA. 

Igual que ING1 però sense el camp de categoria fiscal. 

Actiu no corrent 

INM1 - Immobilitzat amb AM amb IVA: Aquest grup l'engloba els comptes d’immobilitzat 
amortitzable. Es defineixen, per exemple els comptes d’instal·lacions tècniques, 
maquinaria, entre d'altres. Son comptes associats. 

INM2 - Immobilitzat sense AM amb IVA 

INM3 - Immobilitzat sense AM sense IVA: En aquest grup s'inclouen els comptes 
d'actiu no amortitzables i sense categoria fiscal. Per exemple participacions o fiances. 

INM4: Aquest grup està format per els comptes d'actiu no amortitzables. Es defineixen, 
per exemple els comptes d’instal·lacions en curs, comptes d'amortització i demés. Son 
comptes associats. 

Tornar a l’Índex 
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1.2 Creació comptes comptables 

1.2.1 Alta de comptes comptables - procediment 

La creació de comptes de major pot fer-se en diferents nivells d’actualització. Un compte 
podrà crear-se per al pla de comptes, per a la societat financera o per totes dues a la 
vegada. No es podrà comptabilitzar si el compte no està creat a nivell societat. 

Alta de comptes comptables 

En el moment de crear un nou compte en el Pla de Comptes de la “UB”, es determinarà 
una denominació breu i una altra llarga. També es definirà a aquest nivell si aquesta 
compte es comportarà com un compte de Balanç o de Compte de resultats (PiG). 
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Tant l'unitat de comptabilitat com l’Administració / Serveis/ Departaments / Unitats 
Transversals, poden demanar l'alta d'una compte contable. L'unitat de Comptabilitat 
comprovarà prèviament si hi ha algun compte comptable que pugui servir, en cas negatiu 
mirarà que tingui tota l'informació necessària per crear o modificar el compte comptable 
requerit. Un cop recopilada tota l'informació necessària farà l'alta o modificació. 
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1.2.2 Creació Comptes de Major a nivell de Pla de Comptes - 
Transacció d’accés 

Per accedir a la pantalla de la creació de Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes 
Comptables → Tractament Individual → Segment Pla de 
Comptes 

Mitjançant Transacció FSP0 

 

Operativa: 

Es passa a la pantalla “Compte de major Tractar: Dades Pla Ctes”, on existeixen diferents 
pestanyes amb els camps a omplir. 

1.2.2.1 Pestanya Tipus/Denominació 
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Els primers camps que s’han d’omplir en aquesta pestanya són els següents: 

 Nombre de compte: s’introdueix el codi del compte comptable que identifica el 
nombre de compte de major amb el compte de major del pla de comptes utilitzat.  

 Pla de comptes: per al qual volem que pertanyi el compte que s'està creant, en 
aquest cas solament haurà un Pla de Comptes. 

 
El sistema informarà amb el següent missatge de que el compte no existeix en el Pla de 
Comptes. 
 

 
 
 

Si les dades són similars als d'altre compte de major ja creat es completen els camps en 

la finestra “amb Model”  . Amb aquesta operació es copiarien 
certes dades del compte original, podent ser modificats amb posterioritat. 
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Si prem la icona , o “Intro”, s’accedeix a la pantalla. 

En el cas de crear el compte sense model s’haurà de prémer el botó . 

Els següents camps que es tindran que complimentar són: 

 

 Grup de comptes: característica classificadora dintre dels registres mestres de 
comptes de major. Amb el grup de comptes es determina quins camps són 
obligatoris o opcionals del mestre del compte així com l’interval del rang de 
nombres al que ha de pertànyer el compte. 

 Compte de resultats: S'emplena si el compte de major es gestiona com compte de 
resultats. Aquest paràmetre determinarà l'arrossegament de saldos. 

 Compte de balanç: S'emplena si el compte de major es gestiona com compte de 
balanç. 

 Text breu: Descripció breu del compte de major.  

 Text explicatiu: Descripció llarga del compte de major. Al no ser un camp obligatori 
si no s'emplena es pren per defecte el text breu. 

 Societat GL. Assoc.: Número de la societat dins d’un grup. 

 
 

1.2.2.2 Pestanya Paraula clau/Traducció 
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Aquesta pantalla s'utilitza per a traduir el text del compte als diferents idiomes. 

Per actualitzar els textos de les dades introduïdes es procedirà a gravar la informació 

prement la icona  o en el menú Compte de major  Gravar.  

En la part inferior de la pantalla apareixerà un missatge indicant que el compte ha estat 
creat. 
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1.2.2.3 Modificar Comptes de Major a nivell de Pla de 
Comptes 

 

Per a modificar un compte s'accedirà de la mateixa manera que en el punt anterior 
“Registrar un compte de major”. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de la modificació de Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Segment Pla de Comptes 

Mitjançant Transacció FSP0 

 
 

Operativa: 

S’introdueix el nombre del compte de major i el Pla de comptes. 
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Seleccionar el compte que es vol modificar i pressionar el botó .  

Amb les pestanyes es va passant per les diferents pantalles. Es modifiquen les dades 

que es considerin oportunes i es prem el botó . 

En la pantalla apareixerà un missatge indicant que el compte ha estat modificat. 

 

1.2.2.4 Visualitzar Comptes de Major a nivell de Pla de 
Comptes 

 

Per a visualitzar un compte s'accedirà de la mateixa manera que en el punt inicial 
“Registrar un compte de major”. 

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de visualització de Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Segment Pla de Comptes 

Mitjançant Transacció FSP0 

 
 

Operativa: 

En la visualització no es podrà actualitzar el contingut de cap camp del mestre del 
compte.  

Podrà fer-se, com l'alta i la modificació de comptes de major, a diferents nivells, és a dir, a 
nivell pla comptable, a nivell societat o de forma centralitzada. La diferència entre elles 
són les diferents pantalles que es poden visualitzar.  
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S’introdueix el nombre de compte de major i la societat. Seguidament es prem el botó  
o bé, a través de menú Cte, major Visualitzar.  

Amb les pestanyes es va passant per les diferents pantalles per a visualitzar les dades 
requerides.  

En aquest cas només es podran visualitzar les dades, no es podrà realitzar cap 
modificació ja que els camps apareixen en color gris. 

 

1.2.2.5 Blocar/Desblocar Comptes de Major a nivell de Pla 
de Comptes 

 

És possible bloquejar un compte de major per a diferents transaccions: 

Bloqueig Pla de comptes: 

 Es pot bloquejar la creació per a totes les societats, és a dir, mentre l'indicador 
estigui seleccionat no podrà crear-se el compte per a cap societat. 
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 És possible bloquejar per a la comptabilització, només per a una societat o per a 

totes.  

 És possible bloquejar la planificació del compte en totes les societats (mòdul 
costos). 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de bloqueig de Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Segment Pla de Comptes 

Mitjançant Transacció FSP0 

 
 

Operativa: 

S’introdueix el nombre del compte de major. La societat vindrà definida de forma 

predeterminada. Li donem al botó , o bé, es passa a la pantalla “Cte. Major → 
Bloquejar”.  

Apareixerà la següent pantalla: 
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Seleccionar alguna de les opcions de bloqueig i guardar amb el botó . 

Per a desbloquejar un compte, únicament en el pla de comptes, s'accedeix de la mateixa 
forma que per l’acció de bloquejar. 

En aquest cas només es podrà bloquejar o desbloquejar el compte a nivell general, sense 
poder distingir per societat. S’introdueix el pla de comptes i el nombre del compte i 
prement INTRO s'accedeix a la pantalla “Bloquejar comptes de major”. 

 

1.2.2.6 Marcar per Esborrar Comptes de Major a nivell de 
Pla de Comptes 

 

No és possible esborrar un compte comptable des del menú funcional. Per seguretat 
aquesta opció només és possible executar-la a través del menú de parametrització i 
únicament quan el saldo d'aquest compte sigui 0. No obstant això, existeix una opció de 
marcar un determinat compte per a esborrat, per aquells casos que, preveient-ne que 
aquest compte pot desaparèixer, però encara no ha estat possible eliminar-la per tenir 
saldo diferent de 0.  

La marca per a esborrat es pot fer de forma centralitzada, a nivell pla de comptes o a 
nivell societat. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla marcar per esborrar Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Segment Pla de Comptes 

Mitjançant Transacció FSP0 

 

 

Operativa: 

Es procedirà de la següent manera: 
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S’introdueix el nombre de compte de major. Seguidament es prem la icona  o a través 
de menú Cte. de major / Fixar petició de supressió. 

 

 

 

S’ha de clicar sobre l’opció de ‘Petició de supressió’ i guardem . El sistema ofereix un 
missatge de confirmació. 

Per a desmarcar el compte per esborrar s'accedeix al compte per la mateixa transacció i 
es desmarca l’entrada.  

El sistema ofereix la possibilitat de marcar el compte per esborrar, tant a la creació, com a 
la comptabilització i la planificació.  

 

1.2.3   Comptes a nivell de Societat 

 

Per a poder realitzar comptabilitzacions en un compte, aquest ha d'existir en la societat FI 
en la qual es vol realitzar la imputació comptable. 

Per a poder crear un compte a nivell de societat FI ha d'haver estat creat obligatòriament 
en el Pla de Comptes assignat a aquesta societat.  

En la creació d'un compte a nivell de societat, s'haurà d'especificar el contingut dels 
camps definitoris de la utilització que s'ha de fer d'aquest compte en la societat. 

Per a donar d'alta un compte per a una societat, es pot també utilitzar com model les 
definicions existents per al mateix compte en altra societat. 
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Gran part de les definicions realitzades en un compte, ja no són modificables a partir del 
moment que aquest compte hagi rebut una comptabilització que sigui incompatible amb la 
nova definició que es desitja realitzar. 

A partir del moment que un compte hagi rebut comptabilitzacions, no pot ser esborrat del 
sistema, tingui o no saldo. El que el sistema permet, és bloquejar un compte per a 
comptabilització, de manera que encara que existeixi aquest compte no pugui registrar-se 
cap comptabilització. També es permet marcar un compte per a esborrar, el que suposa 
que, en el moment que s'arxivin tots els documents comptables que tinguin 
comptabilització contra aquest compte, aquests també passaran a l'arxiu i no estaran 
actius. 

 

1.2.3.1 Registrar Comptes de Major a nivell de Societat 

 

La creació de comptes de major pot fer-se en diferents nivells d'actualització, per mitjà 
d'aquesta transacció crearem el compte per a la societat financera.  

Accés: 

Per accedir a la pantalla de creació de Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Segment Societat 

Mitjançant Transacció FSS0 

 
 
 

Operativa: 
Es passa a la pantalla “Cte. major Tractar: Dades de Societat” i s'emplenen els següents 
camps: 
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 Compte major: S’introdueix el codi del compte comptable que identifica el nombre 

de compte de major amb el compte de major del pla de comptes utilitzat. 

 Societat: Aquella en la qual volem crear el compte. 

 
Si les dades són similars als d'altre compte de major ja creat es completen els camps en 
la finestra “Model”. Amb aquesta operació es copiarien certes dades del compte original, 
podent ser modificats amb posterioritat. 

 

 

 

Si prem el botó , o “Intro”, i s’accedeix a la pantalla. 

1.2.3.2 Pestanya Dades de Control 
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Els camps principals a nivell Dades de Control són els següents, encara que no 
apareguin tots en aquesta pantalla, ja que com s'ha dit anteriorment, vénen marcats pel 
grup de comptes que s'indica en la primera pantalla: 

 Moneda del compte: Moneda en la qual es gestiona el compte. Si s'indica una 
moneda diferent de la societat, només podran realitzar-se comptabilitzacions en 
aquesta moneda. Si és la moneda de la societat, es podran realitzar 
comptabilitzacions en totes les monedes. 

 Saldos només en moneda local: Indicador que si es selecciona, fa que les dades 
només s'actualitzin en moneda local en les comptabilitzacions del compte. 

 Categoria fiscal: Si es desitja utilitzar el compte per a comptabilitzacions rellevants 
a impostos. 

 Comptabilització permesa sense impost: Provoca que també es pugui 
comptabilitzar el compte sense haver d'introduir un indicador d'impostos. 

 Compte associat p. Classe Compte: Caracteritza el compte de major com a 
compte associat. El compte associat assegura la integració d'un compte de la 
comptabilitat auxiliar en el llibre major. 

 Visualització de partides individuals: Si es fixa aquest indicador serà possible 
veure la composició del saldo del compte per document i posicions. 

 Clau de classificació: Indica de quina manera s'ordenen les partides d'un compte 
al consultar-les. Per a això, el sistema emplena el camp assignació 
automàticament en la comptabilització d'un document.  

 Grup d’autoritzacions: Permet ampliar el control d’autoritzacions per a determinats 
objectes. Els grups d’autorització es poden definir lliurement. 

 Responsable comptable: Aquest indicador s’utilitza en el programa de pagament 
per a la correspondència i les avaluacions. 

 

Una vegada finalitzada l'entrada de dades es prem la següent pestanya. 

 

1.2.3.3 Pestanya Entrada/Banc/Interès 
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On s'emplena de manera obligatòria: 
 

 Grup d’estat camp: Determina els camps a emplenar i/o suprimir en les pantalles 
de comptabilització quan s'utilitza aquest compte. És a dir, si per exemple, aquest 
estat de camp marca que sigui obligatori indicar la data valor, tots els comptes que 
comparteixin l’estat de camp haurien d’informar de forma obligatòria, la data valor, 
ja que si no es fa d'aquesta manera el sistema mostrarà un missatge d'error al 
comptabilitzar. 

 Els grups d’estat de camp a utilitzar seran els estàndards de SAP. Un cop es 
defineixi el pla de comptes definitiu, es revisarà la necessitat de crear o modificar 
aquests grups d’estat: 

 

Grup d’Estat de Camps 

G001 General (amb text, assignació) 

G004 Comptes amb costos 

G005 Ctes. bancaris (data valor obligatòria) 

G006 Comptes material 

G007 Ctes. actius fix.(s/amo. acumulada) 

G029 Comptes d'ingressos 
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G062 Ctes. promoció a la inversió 

G067 Comptes de conciliació 

 

 G001: No hi ha imputacions a objectes de Controlling, ni dades que afectin a 
comptes de tercers (pagaments, retencions...) 

Aquest grup s'utilitza per comptes de Major tal com Capital, reserves... 

 G004: Grup de status camp per a tots aquells comptes de despeses. Es posaran 
a disposició els camps propis del mòdul de costs: Centre de cost, ordre... 

 G005: A més de les dades generals comuns a tots els grups status camp, 
apareix el camp opcional de data valor, utilitzat pels comptes bancaris i transitoris. 

 G006: Relevant per tots aquells comptes de material. S'observa, que en la 
posició del document financer vindrà informat el número de material, ordre. 

 G007: S'habilitaran els camps propis dels comptes d'Actius. 

 G029: Pels comptes d'ingressos, el centre de cost, ordre CO/PP, element PEP, 
comanda del deutor, centre de benefici, objecte PA, deducció d'impostos, gestió 
d'immobles i gestió del patrimoni son camps opcionals. 

 G067: Grup per a tots aquells comptes associats a un llibre auxiliar. S'habiliten 
els camps propis dels comptes de tercers: retenció d'impostos, condicions de 
pagament... 

 

 
Es pot emplenar de forma opcional: 
 

 Posició Pressupostària: Codi alfanumèric de la posició pressupostària, la qual 
crea, modifica i visualitza o assigna un pressupost. 

 
 

1.2.3.4 Pestanya Informació 
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En aquesta pestanya es pot veure dades informatives del compte, des de quin usuari a 
creat el compte, la data de creació o pla de comptes al qual pertany.  

 
Per actualitzar els textos de les dades introduïdes, es procedirà a gravar la informació 
prement la icona  o en el menú Cte. de major/Gravar. 
 
En la part inferior de la pantalla apareixerà un missatge indicant que el compte ha estat 
creat. 

 

1.2.3.5 Modificar Comptes de Major a nivell de Societat 

 

Per a modificar un compte s'accedirà per la ruta de crear compte de major de la mateixa 
manera que abans (registrar un compte de major).  

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de modificació de Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 39 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Segment Societat 

Mitjançant Transacció FSS0 

 

Operativa: 

S’introdueix el número de la compte de major i la societat. 

  

Seleccionar el compte que es vol modificar i pressionar el botó  o bé a partir del menú 
“Cte. Major: Modificar”. Es podran modificar les pestanyes: Dades de Control, 
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Entrada/Bancs/Interès i Informació. Es modifiquen les dades que es considerin oportunes 

i es prem el botó . 

En la pantalla apareixerà un missatge indicant que el compte ha estat modificat. 

 

1.2.3.6 Visualitzar Comptes de Major a nivell de Societat 

 

Per a visualitzar un compte s'accedirà per la ruta de crear compte de major de la mateixa 
manera que abans (registrar un compte de major).  

Accés: 

Per accedir a la pantalla de visualització de Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Segment Societat 

Mitjançant Transacció FSS0 

 
 

Operativa: 

S’introdueix el número de compte de major i la societat.  
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Pressionar : 

Es va passant per les diferents pantalles per a visualitzar les dades requerides.  

 

1.2.3.7 Marcar per Esborrar Comptes de Major a nivell de 
Societat 

 

Al igual que a nivell de pla de comptes, no és possible esborrar un compte comptable des 
del menú funcional. Per seguretat aquesta opció només és possible executar-la a través 
del menú de parametrització i únicament quan el saldo d'aquest compte sigui 0. No 
obstant això, existeix una opció de marcar un determinat compte per a esborrat, per 
aquells casos que, preveient-ne que aquest compte pot desaparèixer, però encara no ha 
estat possible eliminar-la per tenir saldo diferent de 0. 

Per a fer una petició d’esborrar un compte, s'accedirà per la ruta de crear compte de 
major de la mateixa manera que abans (registrar un compte de major).  

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de marcar per esborrar Comptes de Major, ho farem a través de 
la següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Segment Societat 

Mitjançant Transacció FSS0 

 

Operativa: 

Es procedirà de la següent manera: 

 

S’introdueix el nombre de compte de major. Seguidament es prem el botó o bé, a 
partir del menú ‘Cte.major: Fixar petició de supressió’ i es passarà a la pantalla “Compte 
de major Marcar per a esborrat: “Dades Societat”. 
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El sistema ofereix la possibilitat de marcar el compte per a esborrat en la Societat. Una 

vegada seleccionada l'opció desitjada es prem la icona . El sistema ofereix un 
missatge de confirmació. 

Per a desmarcar el compte per a esborrar s'accedeix al compte per la mateixa transacció 
i es desmarquen les entrades. 

 

1.2.3.8 Suprimir Comptes de Major a nivell de Societat 

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de Suprimir Comptes de major, ho farem a través de la següent 
ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual  → Suprimir comptes de major 

Mitjançant Transacció OBR2 

 

Operativa: 

Després d'haver fixat la petició de supressió del compte, si es desitja eliminar 
definitivament el compte deurà seguir els passos que es detallen a continuació: Es deu 
ingressar a la transacció esmentada anteriorment i ingressar el(els) codi(s) de compte(s) 
que desitja eliminar i activar les següents opcions: ‘Suprimir comptes de major’, ‘Execució 
de prova’ y ‘amb dades mestres generals a la societat’. 

 

 

Polsant l botó executar    arribem a la següent pantalla que ens mostra un detall de 
l'execució en prova. 
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Si no hi ha errors haurà de regressar polsant l botó Endarrere , fins l'opció 
‘Execució de prova’ i tornar a executar la transacció. Li apareixerà el següent missatge 

on deurà pressionar el botó  i li apareixerà el missatge de confirmació. 

 

 

 

1.2.3.9 Visualització de Modificacions de Comptes de Major a 
nivell de Societat 

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de visualització de modificacions de Comptes de Major, ho farem 
a través de la següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Visualitzacions de modificacions → A la Societat 

Mitjançant Transacció FSS4 

 
 

Operativa: 

Accedim a la següent pantalla: 

 

 

On introduïm el Pla de Comptes i el compte per al qual volem veure les modificacions que 
ha sofert. 

 

 

Premem <intro>: 

 

Pressionant sobre  totes les modificacions.  
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Si solament es pressiona sobre una línia s’observaran les modificacions d'aquest camp. 
Per veure el detall pressionem sobre qualssevol línia. 

 

 

 

Podrem veure la data i hora en la qual es va produir la modificació, quin usuari la va 
realitzar i el contingut del camp abans i després de la modificació.  

 

1.2.4   Comptes a Nivell Central 

1.2.4.1   Modificació de comptes contables - Procediment 
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Tant l'unitat de comptabilitat com l’Administració / Serveis/ Departaments / Unitats 
Transversals, poden demanar la modificació de la dada mestre d'una compte comptable. 
L'unitat de Comptabilitat analitzarà la petició, i si el canvi és viable.  

Un cop analitzada la  petició, la unitat de comptabilitat pot: 

� Estar d’acord amb els canvis  en aquest cas, fa les modificacions 
necessàries al sistema. 

� No estar d’acord amb els canvis  Fi del procés, no es realitzaran 
els canvis al sistema. 
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1.2.4.2 Registrar Comptes de Major a Nivell Central 

 

S’utilitzarà la opció de crear comptes comptables a nivell Central, sempre que es vulgui 
crear els comptes tant a nivell de Pla de Comptes (per a la UB el pla de comptes UB) com 
a nivell de Societat (Societat UB).  

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de creació de Comptes de Major, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Central 

Mitjançant Transacció FS00 

 
 

Operativa: 
 
Per donar d’alta, modificar o visualitzar  un compte comptable s’accedirà sempre des de 
la mateixa transacció. 
 
Introduïm el compte comptable i el codi de societat. En la mateixa pantalla tenim la opció 
de crear, crear com a model, visualitzar, modificar o bloquejar un compte. 
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A la vista ens trobem amb vàries pestanyes: 
 

1.2.4.3 Pestanya Tipus/Denominació 

 

 

 

En aquesta pantalla hem de  complimentar els següents camps: 
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Nom del Camp Descripció Obligatori 

Grup de comptes 
Resum de comptes que reuneixen idèntics criteris 
com són el rang de números i l’estructura del format 
de la pantalla 

 

Indicador compte de 
Resultats Indica si el compte és un compte de resultats.  

Indicador de compte de 
balanç 

Indica si el compte es gestiona com a compte de 
balanç.  

Text breu Introducció d’una breu descripció.  

Text explicatiu Descripció  del compte.  

Societat GL. Assoc. Número d’empresa dins del grup  

 

Depenent del grup de comptes existeixen variacions a la resta de camps de la pantalles 
successives. En aquest cas hem introduït tots els camps possibles que pot presentar el 
sistema. 

 

1.2.4.4 Pestanya Dades de control 
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En aquesta pantalla observem els següents camps: 

 

Nom del Camp Descripció Acció de l’usuari 
i valors Comentaris Obligatori 

Moneda del 
compte 

Introducció de la moneda 
utilitzada en les 
comptabilitzacions 

EUR   

Saldos només en 
moneda local 

Aquest indicador senyala que 
en les comptabilitzacions dels 
comptes, les dades només 
s’actualitzen en la moneda 
local. Fixarem aquest 
indicador pels comptes en els 
quals no es desitja fer una 
actualització separa per 
monedes de xifres de 
negocis. 

 

Aquest 
indicador 
repercuteix 
sobre les 
transaccions de 
compensació 
dels comptes 
amb gestió de 
partides obertes 

 

Categoria Fiscal 
Determina si el compte és 
rellevant d’impostos i quin 
tipus d’impostos s’apliquen. 

   

Comptabilització 
permesa sense 
impost 

Activarem aquest indicador si 
en el compte s’utilitzen 
comptabilitzacions subjectes i 
no subjectes a impostos 

   

Cte. Associat p. 
Classe cte 

Caracteritza el compte de 
major com a compte associat 
assegurant la integració d’un 
compte de la comptabilitat 
auxiliar en el llibre major 

•Actius Fixos 

•Deutors 

•Creditor 

 

  

Visualització 
Partides 
individuals 

Permetrà la visualització de 
les partides individuals 
comptabilitzades en aquest 
compte. No s’ha d’utilitzar la 
visualització de partides 
individuals pels comptes que 
no siguin necessaris ja que 
per a comptes amb molts 
moviments es necessita molt 
espai d’emmagatzematge  i 
en conseqüència, més temps 
de sistema. 

   

Clau de 
classificació 

Clau per a classificar les 
partides per número 
d’assignació.  

001   
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Nom del Camp Descripció Acció de l’usuari 
i valors Comentaris Obligatori 

Grup 
d’autoritzacions 

Aquest indicador permet 
ampliar el control 
d’autorització per a 
determinats objectes. Els 
grups d’autorització es poden 
definir lliurement 

 

 

 

Responsable 
comptable 

Aquest indicador s’utilitza en 
el programa de pagament 
per a la correspondència i les 
avaluacions. 

   

 
La següent pestanya mostra les dades pel control de l’entrada de documents, banc i 
dades financeres i dades de càlcul d’interessos a la societat.  
 

1.2.4.5  Pestanya Entrada/Banc/Interès 

                                          

 

 

En aquesta pantalla hem de complimentar els següents camps: 

Camp Descripció Obligatori 

Grup d’estat camp Determina el format de la imatge a la entrada 
de documents.  

Pos. 
Pressupostària 

Codi alfanumèric de la posició pressupostària, 
la qual crea, modifica i visualitza o assigna un 
pressupost. 
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1.2.4.6 Pestanya Paraula clau/Traducció 

 

 

Una vegada finalitzada l’entrada de dades, s’han de desar . 

 

1.2.4.7 Bloqueig del Compte de Major a nivell Central  

A  través d’aquesta opció podem bloquejar un compte per a la seva creació en la societat 

o bé bloquejar-lo per comptabilitzar-lo . Es realitza des de la mateixa transacció que 
la de creació de comptes de major a nivell Central “FS00”: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Central 

Mitjançant Transacció FS00 

 

Operativa: 
 

 
 
 

Els camps que ens apareixen són els següents: 
 
 

Camp Descripció 

Bloquejat per crear Aquest indicador té per efecte que el compte quedi bloquejat per a la 
seva creació en la societat. 

Bloquejat p.comptabil. Fa el compte es bloquegi per comptabilització, és a dir, que no pugui 
comptabilitzar-se. 

Bloquejat per 
planificar Té per efecte que el compte quedi bloquejat per la seva planificació. 

Bloquejat p.comptabil. Fa que el compte es bloquegi per comptabilitzacions, és a dir, que no 
pugui comptabilitzar-se dins de la societat. 

 

1.2.4.8 Modificació del Compte de Major a nivell Central 

A partir d’aquesta opció    tenim la possibilitat de modificar les dades de qualsevol 
pestanya d’un determinat compte. Es realitza des de la mateixa transacció que la de 
creació de comptes de major a nivell Central “FS00”. 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Individual → Central 

Mitjançant Transacció FS00 

 

Operativa: 
 

 

 

Després de fer les modificacions pertinents el sistema ens pregunta si volem desar les 
dades modificades, només hem d’acceptar la petició i ja haurem modificat el compte.  
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1.2.4.9 Visualització Modificacions de Comptes de Major a 
nivell Central 

 
Utilitzarem l’opció Visualitzar Modificacions per veure les modificacions que han tingut lloc 
en aquell compte comptable.  
 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de visualització de modificacions de Comptes de Major, ho farem 
a través de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Visualitzacions de Modificacions → Central 

Mitjançant Transacció FS04 

 
 

Operativa: 

A partir d’aquí el sistema ens demana el número de compte que volem modificar, la 
societat i la data i hora a partir de la qual es volen visualitzar les modificacions. També es 
possible veure les modificacions fetes només per un determinat usuari. 
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Després d’emplenar les dades executem la transacció  i obtenim una llista de les 
modificacions cercades amb vàries possibilitats de visualització. 

Tornar a l’Índex 

 

1.3 TRACTAMENT MASSIU 
Amb aquesta funcionalitat es tracta de poder canviar les característiques d’un nombre 
determinat de comptes. 

1.3.1 Modificar en Massa Dades del Pla de Comptes 

Per a realitzar canvis massius que afectin al Pla de Comptes utilitzem aquesta transacció. 
En aquesta transacció solament apareixeran les dades dels camps existents en el 
registre mestre dels comptes a nivell de pla de comptes. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de modificació en massa de Comptes de Major, ho farem a 
través de la següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Massiu → Dades del pla de comptes 

Mitjançant Transacció OB_GLACC11 

 

Operativa: 

Accedim  a la següent pantalla: 

 

 

El sistema informa de que es produeixen modificacions massives i que afectaran a tots 
els objectes seleccionats. Es prem el INTRO i s’accedeix a la següent pantalla: 
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En la qual seleccionarem el Pla de Comptes i d’interval pel que volem que afectin les 
modificacions i executem.  
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Sobre aquests camps realitzarem les modificacions necessàries, una vegada realitzades 
gravem.  

En la part superior de la pantalla ens apareixen els següents botons:  

  Permet afegir restriccions a l'hora de fer la modificació. És a dir, si 
s’afegeix la restricció, el sistema substituirà el valor que desitgem pel nou i la resta de 
camps no sofriran cap tipus de modificació. 

  Permet visualitzar les dades antigues després de fer la modificació 
massiva.  

Per a realitzar les modificacions massives cal seleccionar les columnes i línies que es 
desitgen canviar. Han d'aparèixer en color taronja, per tal de fer-ho, n'hi ha prou amb 
col·locar el ratolí damunt de la columna/línia. Cal tenir en compte que si els valors nous 
estan en blanc, traslladaran aquesta informació a la resta de comptes.  

Una vegada seleccionats els camps i els comptes es pressiona el botó  i 
automàticament el sistema mostrarà els canvis efectuats. Després cal prémer el botó de 
guardar i el sistema mostrarà si el desament ha estat correcte o si s’han produït errors. 
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Per a comprovar que els camps s'han actualitzat solament hauríem de visualitzar el 
compte o comptes.  

 

1.3.2 Modificació en Massa Dades de Societat 

 

Per a realitzar canvis massius a nivell de dades de Societat. L'operativa d'aquesta 
transacció és exactament igual que la explicada en el punt anterior però ho farem a nivell 
de societat i no de Pla de Comptes  

 

Accés: 

 

Per accedir a la pantalla de modificació en massa de Comptes de Major, ho farem a 
través de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Massiu → Dades de Societat 

Mitjançant Transacció OB_GLACC12  

 

Operativa: 

Accedim a la següent pantalla: 
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En la qual seleccionarem la societat i l’interval per al que volem que afectin les 
modificacions i executem. 
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El procediment és el mateix que per a la modificació massiva de comptes a nivell de pla 
comptable. 

Sobre aquests camps realitzarem les modificacions necessàries. Una vegada realitzades, 
gravem. Per a comprovar que els camps s'han actualitzat, solament hauríem de 
visualitzar el compte o comptes. 

 

1.3.3  Modificar en Massa Denominacions 

 

Per a realitzar canvis massius que afectin a les denominacions utilitzem aquesta 
transacció.  

Accés: 

Per accedir a la pantalla de modificació en massa de Comptes de Major, ho farem a 
través de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Comptes → 
Tractament Massiu → Denominacions. 

Mitjançant Transacció OB_GLACC13  

 

Operativa: 

Accedim a la següent pantalla: 
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En la qual seleccionarem el Pla de comptes i l’interval per al qual volem que afectin les 
modificacions i executem. 
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El procediment és el mateix que per a la modificació massiva de comptes a nivell de pla 
comptable. 

Sobre aquests camps realitzarem les modificacions necessàries i una vegada realitzades, 
gravem. Per a comprovar que els camps s'han actualitzat, solament hauríem de 
visualitzar el compte o comptes modificats. 

 

 

Tornar a l’Índex 
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2 Dades Mestres Creditors  
El fitxer mestre de creditors és una de les taules més importants del sistema SAP.  

Les dades mestres de creditors són les dades que es necessiten per a la gestió de les 
relacions comercials amb el creditor, tant des del punt de vista administratiu com des del 
punt de vista comptable.  

Al igual que el fitxer de dades mestres de materials, les dades mestres de creditors estan 
agrupades en diverses pantalles segons les diferents unitats organitzatives. Els tipus de 
dades pel mestre de creditors seran: dades generals, condicions de pagament, dades 
bancàries,etc. 

En general, els creditors s’introduiran al mestre de creditors de la Universitat de 
Barcelona de forma descentralitzada (i es modificaran de forma centralitzada), a 
excepció dels creditors que pertanyin a les següents tipologies (grups de comptes), que 
es crearan i modificaran de forma centralitzada: 

 CFIX’‐ Caixes Fixes 

 ‘CPD’‐ Creditors esporàdics 

 ‘CFIN’‐ Creditors financers  

 ‘CGEN’ – Creditors Genèrics 

 GRUP ‐ Entitats del Grup UB 

 AAPP ‐ Administracions Públiques 

El grup de comptes és una etiqueta que s’utilitza per a classificar els creditors que tenen 
característiques comunes. A més, a cada grup de comptes s’associa un rang numèric, 
que serà el codi identificatiu intern de SAP de cada creditor.  

La Unitat de Comptabilitat serà la responsable de la creació i modificació de les dades 
mestres d’aquests creditors de la Universitat de Barcelona.  

Els grups de comptes (o tipologies de creditors) que s’introduirà al sistema de forma 
descentralitzada, són: 

 PRPF ‐ Creditors Persones Físiques 

 PRON ‐ Creditors Nacionals de Productes i Serveis 

 ESTU ‐ Estudiants UB 

 ACNP ‐ Altres Creditors Nacionals No Creditors 

 PEUB – Personal UB 

 BECA ‐ Becaris 

 CVAT ‐ Creditors comunitaris amb VAT 
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 PFNR ‐ Persones físiques no residents 

 PROE ‐ Altres creditors estrangers 

 ‘ZADR’ – Adreces Comandes / Factures. Aquests creditors es podran donar d’alta 
descentralitzadament. El que tenen de particular és que no neixen bloquejats. 

 ‘ZDON’ – Creditors Donacions i Cessions. Aquests creditors es podran donar d’alta 
descentralitzadament. El que tenen de particular és que no neixen bloquejats. 

Aquests creditors es donaran d’alta al sistema per part de qualsevol usuari final i quedarà 
amb estatus amb estatus bloquejat (a excepció dels ZADR i els ZDON), i no es podran fer 
operacions contra ells fins que no es validin mitjançant un procés de validació específic. 
En concret, contra aquests creditors bloquejats no es podran comptabilitzar operacions 
de disposicions, ni comandes de compres ni factures. 

Tots els tipus de creditors o grups de comptes seran validats per la Unitat de 
Comptabilitat.. 

Es  podran fer modificacions descentralitzadament únicament si el creditor encarà no ha 
estat validat per la Unitat de Comptabilitat (és a dir, que tinguin tipus de bloqueig ‘V’). Un 
cop ja validat, només es podran modificar centralitzadament des de la Unitat de 
Comptabilitat.. 

2.1 Model de dades 
El mestre de tercers és únic però està estructurat en tres nivells: 

 

 

 

 

 

Com es pot observar existeixen 3 segments d’informació que agrupen vàries vistes. 
Cadascuna de les vistes conté varis camps d’informació.  

Dades 
Generals 

Dades de 
Societat 

Dades 
Organització 
de Compres 

Dades que són comuns a tota  la societat i a l’àrea 
de compres. Un creditor només té una vista de 
dades generals. Per ex: Nom del creditor, Direcció, 
NIF. 

Dades que són específiques de la societat FI. 
P.ex.: Compte de passiu associada 

Dades que són específiques de l’àrea de compres. 
Per ex: moneda 
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Tornar a l’Índex 

 

2.2 Grup de Comptes de Creditors 
En el moment de donar d’alta el creditor és obligatori indicar un valor al camp “grup de 
comptes”, escollint d’una llista que prèviament s’ha configurat al sistema. El valor 
d’aquest camp determina el rang de números i els camps a omplir en la fitxa del creditor.  

Grups de comptes a la Universitat de Barcelona: 

GESTIÓ CODI NOM DEL GRUP ÚS 

CFIX Caixes Fixes 
Creditor exclusiu del circuit de 
funcionament. Són els creditors 
habilitats 

CENTRALITZADA 

CPD Creditors 
Esporàdics 

Es definiran diferents tipus de 
creditors esporàdics genèrics. 
S’utilitzarà per a creditors 
ocasionals. Les dades com direcció, 
NIF... no estan informades a la dada 
mestre del creditor, i cada cop que 
es creï una comanda o es 
contabilitzi una factura contra 
aquest creditor, l’usuari haurà 
d’introduir aquestes dades. 
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CFIN Creditors 
Financers 

Són els bancs o caixes d’estalvi que 
tenen contracte de prestació de 
serveis bancaris amb la UB. 

CGEN Creditors Genèrics

Creditors que s’utilitzen per 
comptabilitzar algun procés 
determinat (per exemple: 
comptabilització de les nòmines, 
ajustos a final d’any...). 

GRUP Entitats del Grup 
UB 

Empreses i fundacions que formen 
part del Grup UB 

AAPP Administracions 
Públiques 

S¡inclouran totes les 
administracions públiques: 
Administracions de les Comunitats 
Autònomes, Administracions Locals, 
Organismes de l’Administració de 
l’Estat, Universitats, Jutjats, Agencia 
Tributaria, etc. 

PRON 

Creditors 
Nacionals de 
Productes i 
Serveis 

És el creditor comú de la Universitat 
de Barcelona. No inclou persones 
físiques 

PFPF Creditors 
Persones Físiques 

Persones físiques residents a l’estat 
espanyol (inclou personal d’altres 
universitats o entitats als que se’ls 
ha de realitzar pagaments per 
impartir cursos, conferències, 
reunions, viatges, desplaçaments, 
dietes de Tesis, de Tribunals...). 

ACNP 
Altres Creditors 
Nacionals No 
Creditors 

Inclou personal d’altres universitats 
o entitats, per realitzar pagaments 
per impartir cursos, conferències, 
reunions, viatges, desplaçaments, 
dietes de Tesis, de Tribunals...) 

PEUB Personal UB 

Personal Docent i Investigador i 
d’Administració i Serveis de la UB, 
que hagi de rebre algun tipus de 
pagament (no contempla 
remuneracions del capítol 1). 

DESCENTRALITZADA 

ESTU Estudiants UB Estudiants de la UB que hagin de 
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rebre algun pagament per haver 
realitzat alguna col·laboració. 

BECA Becaris UB 
Becaris de la UB als quans se’ls ha 
de fer l’abonament de les seves 
beques. 

CVAT 
Creditors 
Comunitaris amb 
VAT 

Creditors d’un país comunitari que 
tinguin VAT 

PROE Altres Creditors 
Estrangers 

Tercers de països comunitaris 
sense VAT o creditors de països no 
comunitaris. 

PFNR Persones Físiques 
No Residents 

Persones Físiques no residents a 
l’estat espanyol 

ZADR 
Adreces 
Comandes / 
Factures 

Aquells creditors que tinguin més 
d’una adreça de lliurament de 
comanda. No es validarà la 
duplicitat de NIF 

ZDON 
Creditors 
Donacions i 
Cessions 

Tercers que realitzen una donació o 
cessió d’actius. Només s’hi 
inclouran les dades generals del 
creditor. No es faran 
comptabilitzacions i no es podran 
utilitzar per a fer-los comandes. 

 

Aquests creditors es donaran d’alta al sistema per part de qualsevol usuari final i quedarà 
amb estatus amb estatus bloquejat (a excepció dels ZADR i els ZDON), i no es podran fer 
operacions contra ells fins que no es validin mitjançant un procés de validació específic. 
En concret, contra aquests creditors bloquejats no es podran comptabilitzar operacions 
de disposicions, ni comandes de compres ni factures. 

Tots els tipus de creditors o grups de comptes seran validats per la Unitat de 
Comptabilitat.. 

Es  podran fer modificacions descentralitzadament únicament si el creditor encarà no ha 
estat validat per la Unitat de Comptabilitat (és a dir, que tinguin tipus de bloqueig ‘V’). Un 
cop ja validat, només es podran modificar centralitzadament des de la Unitat de 
Comptabilitat.. 

El mestre de tercers és únic però està estructurat en tres nivells: 

Tornar a l’Índex 
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2.3 Creació de Creditors  
2.3.1 Alta de creditor de manera centralitzada – Procediment 

Alta Creditors de manera Centralitzada

 CreditorsAltresUnitat de 
Comptabilitat

Necessitat 
donar 
d’alta 

Proveïdor

Necessitat 
donar 
d’alta 

Proveïdor

Formulari alta 
de tercers

Consultar per NIF, 
si el proveïdor 

existeix

Existeix el 
creditor?

Tinc tota la 
informació 

necessaria?

Donar d’alta 
Proveïdor en 

Sistema

Torna la 
informació 
demanada

No

FiSí

No

Sí

Fi

 

Aquests tipus de creditors (Caixes Fixes, Creditors esporàdics,Creditors financers, 
Creditors Genèrics, Entitats del Grup UB i Administracions Públiques), només els podrà 
donar d’alta i modificar la Unitat de Comptabilitat. La resta d’usuaris no tindrà accés a 
donar-los d’alta o modificar-los, però si tindrà accés a visualitzar). Aquests creditors 
naixeran desbloquejats (és a dir, no hi haurà cap procés de validació posterior ja que són 
introduïts en el sistema per la Unitat de Comptabilitat). 
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Quan sorgeixi la necessitat de donar d’alta un creditor d’aquests tipus, es consultarà per 
NIF si aquest ja està donat d’alta al sistema (cal recordar que no es podran duplicar NIFs, 
excepte pels creditors tipus “ZADR – adreces de comanda/factura i ZDON). En cas que el 
creditor no existeixi al sistema, apareixerà un missatge indicant la seva inexistència.. 
L’usuari haurà d’introduir les dades necessàries per donar d’alta el creditor i les gravarà. 
El sistema informarà del codi de creditor que assigna de forma automàtica. 

Per tal de procedir a l’alta definitiva, caldrà adjuntar la següent documentació 
(recomanable que s’adjunti amb format PDF en el moment que l’usuari que ho sol·licita 
introdueix les dades del creditor al sistema): 

 CFIX’‐ Caixes Fixes à Formulari sol∙licitud d’alta/modificació, en cas que  la necessitat no 
sorgeixi de la Unitat de Comptabilitat. 

 ‘CPD’‐ Creditors esporàdics à Formulari sol∙licitud d’alta/modificació, en cas que la necessitat 
no sorgeixi de la Unitat de Comptabilitat. 

 ‘CFIN’‐ Creditors financers à Formulari sol∙licitud d’alta/modificació, en cas que la necessitat 
no sorgeixi de la Unitat de Comptabilitat. 

 ‘CGEN’ – Creditors Genèrics à Formulari sol∙licitud d’alta/modificació, en cas que la 
necessitat no sorgeixi de la Unitat de Comptabilitat. 

 GRUP ‐ Entitats del Grup UB à Formulari sol∙licitud d’alta/modificació, en cas que la 
necessitat no sorgeixi de la Unitat de Comptabilitat. 

 AAPP ‐ Administracions Públiques à Formulari sol∙licitud d’alta/modificació, en cas que la 
necessitat no sorgeixi de la Unitat de Comptabilitat. 

2.3.2 Alta Creditor - Transacció d’accés 

Aquesta transacció s’utilitza tant per al procediment centralitzat com per descentralitzat. 

Per accedir a la pantalla de creació de Creditors, ho farem a través de la següent ruta: 
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Menú Transacció Descripció Grups de 
Comptes 

Menú Comptabilitat Financera 
→ Gestió de Tercers → 
Creditors  → Crear Creditor 
amb Org. Compres i Societat 
Obligatoris 

 

Z59FI_XK01 

 

Aquesta transacció s’utilitzarà 
per a tots aquells grups de 

tercers que són susceptibles 
d’afegir dades de compres en 

la seva creació. 

CVAT 

PROE 

PRON 

PRPF 

CPD 

Menú Comptabilitat Financera 
→ Gestió de Tercers → 
Creditors  → Crear Creditor 
sense Organització de 
Compres. 

Z59FI_XK01_SENSEOC

Aquesta transacció s’utilitzarà 
per a tots aquells grups de 

tercers que no són 
susceptibles d’afegir dades de 
compres en la seva creació. 

AAPP 

ACNP 

BECA 

CFIN 

CFIX 

CGEN 
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GRUP 

PEUB 

PFNR 

ESTU 

Menú Comptabilitat Financera 
→ Gestió de Tercers → 
Creditors  → Annexar 
Document Creditor 

Z59FI_XK01_ZADR 

Aquesta transacció s’utilitzarà 
únicament pel grup de 

comptes ZADR, és a dir, 
creació d’adreces de tercers. 

ZADR 

Menú Comptabilitat Financera 
→ Gestió de Tercers → 
Creditors  → Annexar 
Document Creditor 

Z59FI_XK01_ZDON 

Aquesta transacció s’utilitzarà 
únicament pel grup de 

comptes ZDON, és a dir, 
creació d’adreces de tercers 

de donacions. 

ZDON 

 

Operativa: 

 

A continuació es detallen totes les possibles vistes amb les que ens podem trobar al 
donar d’alta un creditor. Agafarem com a exemple un grup que tingui organització de 
compres per tal de veure totes les pantalles que existeixen en la creació d’un creditor, ja 
que les dades generals i les dades de societat són comunes per tots els grups de 
creditors. 

Cada grup de tercer que podem donar d’alta té camps personalitzats, per tant, en el 
exemple que farem a continuació pot haver-hi alguns camps diferents d’altre grups de 
comptes. 

La primera pantalla amb la que ens trobem és la següent: 
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El primer pas és assignar la societat i el grup de comptes a on pertany el creditor en 
qüestió i la organització de compres. En aquest cas les dades ja vindran informades. 

 

Els camps que componen les dades generals són els següents: 

Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Creditor 

 

Clau alfanumèrica, que 
identifica unívocament un 
creditor o creditor  

 

 

Aquest camp es deixarà en blanc i el 
sistema internament li assignarà la 
numeració segons un comptador 
automàtic. Excepte pel grup de comptes 
CPD i CFIX als que s’ha d’indicar un 
número de creditor. 

Societat Societat en la qual 
crearem el creditor  UB 

Organització 
de compres 

Denomina la organització 
de compres.  UB 

Grup de 
Comptes 

Grup al que pertany el nou 
registre mestre. Segons la 
taula anterior.  

 

El grup de comptes determina el format 
per l’entrada de dades al registre mestre, 
a més de classificar els creditors dins del 
sistema SAP. 

Model  Creditor 

Per crear un creditor amb 
model, introduirem aquí el 
número de creditor que 
ens servirà com a model. 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Model  Societat Societat a la que pertany 
el creditor model.   

Model  
Organització 
de compres 

Organització de compres a 
la que pertany el creditor 
model. 

  

 

A cadascuna de les vistes, serà necessari completar tots els camps que s’indiquen com a 
obligatoris per a poder passar a la següent pantalla. 

Depenent del tipus de Grup de comptes assignat, el camp creditor, s’omplirà 
automàticament amb una numeració interna o manualment. 

Alguns camps que descriurem a continuació podrien no aparèixer en algun creditor. Això 
es degut al tipus de grup de comptes assignat.  

 

2.3.3 Pantalla Adreça (Dades Generals) 

 

La següent pantalla mostra els camps referents a les dades generals del creditor: 
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Els camps on figura la icona són obligatoris.  Si no completem algun d’ells, el sistema 
no ens deixarà passar a la següent pantalla.  

 

Els camps que componen les dades d’adreça són els següents: 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Acció del usuari i 

valors Comentaris 

Nom Raó social o nom del 
tercer  Lliure definició 

La longitud del 
camps és de 35 
dígits 

Criteri de cerca Clau mnemotècnica per  P.ex. abreviatura Informar d’aquest 
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori Acció del usuari i 

valors Comentaris 

1/2 facilitar la recerca 
d’aquest creditor en 
altres processos a SAP  

amb la qual es 
coneix l’entitat. 

camp pot ser de 
gran ajuda per la 
cerca d’un creditor 

Carrer/Número Carrer del creditor  Lliure definició  

Codi Postal Codi postal del creditor  Lliure definició 

El sistema verifica 
que el codi postal 
tingui el format 
correcte 

Població Població  Lliure definició  

Província Província  Lliure definició  

País 
Nacionalitat del Tercer. 
Codi estàndard de SAP 
parametritzable. 

 
Matchcode amb 
valors estàndards: 
‘Espanya’ ’ES’ 

El sistema verifica 
que el format del 
NIF introduït tingui 
el format correcte 

Idioma 
Idioma amb el qual, es 
faran les comunicacions 
amb el creditor 

 
‘C’ Català 

‘S’ Espanyol 
 

Telèfon Número de telèfon més 
habitual del creditor   Poden incorporar-se 

tants com es vulgui 

Telèfon mòbil Telèfon mòbil del creditor   Poden incorporar-se 
tants com es vulgui 

Fax Numero de fax del 
creditor   Poden incorporar-se 

tants com es vulgui 

Correu 
electrònic 

Direcció de correu 
electrònic del creditor   

Necessari per poder 
realitzar 
notificacions via 
correu electrònic 

Comentaris 
Camp per introduir 
comentaris relacionats 
amb l’adreça. 

 
 Disposa de 50 

posicions per afegir 
text. 

 

Si li donem al botó es podran afegir més dades de comunicació. Es 
permet afegir la informació que visualitzem a la següent pantalla: 
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Podem afegir per exemple la direcció de la pàgina web del creditor: 

 

 

Una vegada introduïdes les dades necessàries executem la pantalla i passem a la 
pantalla següent. 

 

2.3.4 Pantalla Control (Dades Generals) 

 

En aquesta vista l’únic camp obligatori és el NIF (pel cas de creditors estrangers hi haurà 
actiu un camp de NIF comunitari també obligatori). Si el NIF ja ha estat introduït 
anteriorment, el sistema ens donarà un avís i  no permetrà donar d’alta un creditor amb el 
mateix NIF. A més, pels grups de creditors BECA, ESTU, PEUB, PFNR I PRPF s’haurà 
de marcar l’indicador de ‘persona física’. 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 81 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 
  
Per a poder consultar de forma conjunta les partides obertes del tercer com a creditor i 
com a deutor, podem relacionar els dos mestres a partir del camp ‘Deutor’. 

 

Els camps que componen les dades de control són els següents: 

 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Acció del usuari 

i valors Comentaris 

Deutor 

Clau alfanumèrica 
que permet 
identificar el deutor 
o deutor de forma 
unívoca 

 

S’ utilitzarà pels 
processos de 
compensació 
entre deutors i 
creditors 

En la visualització de partides 
individuals, serveix per 
establir la relació amb les 
partides individuals del 
deutor. 

Grup 
d’empreses 

Clau de grup 
d’empreses en el 
cas que el creditor 
formi part d’un grup 
d’empreses 

  

 

NIF 1 Indica el número de 
identificació fiscal.   

El sistema valida que el 
número d’identificació sigui 
vàlid per el país indicat a la 
pantalla d’adreces. A més 
verificarà que no estigui 
duplicat (excepte pels grups 
de comptes ZADR i ZDON). 

NIF 
Comunitari 

Número 
d’identificació fiscal 
(NIF.CE) comunitari 
del deutor, creditor 
o societat FI. 

  

Serà obligatori pel grup de 
comptes CVAT. 

Persona 
física    Obligatori en els grups de 

comptes PEUB, BECA, 
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori Acció del usuari 

i valors Comentaris 

ESTU, PRPF i PFNR. 

  
 
Per determinats grups de comptes hi hauran altres camps addicionals que caldrà 
emplenar. A continuació mostrem uns exemples: 
 
 

 
 

 
 

 
 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori

Acció del 
usuari i 
valors 

Comentaris 

País de 
Naixement 

País de Naixement de la 
persona física que donem 
d’alta com a creditor. 

  
Camp només actiu pel 
grup de tercer PRFN 

País de 
Residència 

País de Residència de la 
persona física que donem 
d’alta com a creditor. 

  
Camp només actiu pel 
grup de tercer PRFN 

Número de 
Passaport 

Número de Passaport de la 
persona física que donem 
d’alta com a creditor. 

  
Camp només actiu pel 
grup de tercer PRFN 

Número 
Matrícula 

Número de matrícula de 
l’estudiant que estem donant 
d’alta com a creditor del grup 
ESTU. 

  

Camp només actiu pel 
grup de tercer ESTU. 

Data de 
Naixement 

Data de naixement de la 
persona física que donem 
d’alta com a creditor. 

  

Aquest camp serà 
obligatori pel grup de 
comptes ESTU, BECA i 
PRFN 

Sexe Sexe de la persona física que 
donem d’alta com a creditor.   

Aquest camp serà 
obligatori pel grup de 
comptes ESTU, BECA i 
PRFN. 
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori

Acció del 
usuari i 
valors 

Comentaris 

Lloc de 
Naixement 

Lloc de Naixement de la 
persona física que donem 
d’alta com a creditor. 

  

Aquest camp serà 
obligatori pel grup de 
comptes ESTU, BECA i 
PRFN. 

Professió 
Professió  de la persona 
física que donem d’alta com a 
creditor. 

  

Aquest camp serà 
obligatori pel grup de 
comptes ESTU, BECA i 
PRFN. 

 
 
Una vegada introduïts tots els camps necessaris polsem  i passem a la pantalla 
següent on introduirem les dades referents al pagament: 
 

2.3.5 Pantalla Pagaments (Dades Generals) 

 

 
 

 Els camps que componen les dades de pagament són els següents: 

 

Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

País Clau del país on està la sucursal bancària.  ESPANYA=ES 

Clau de Banc Clau de banc de 8 dígits, que correspon a la 
clau del banc i la clau de la oficina    
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte 
Bancari Número de compte. 10 dígits.   

CC Dígit de control. 2 dígits.  
En cas erroni, el 
sistema emet un 
missatge d’error. 

TpD Serveix per altres processos de SAP per 
optimitzar la gestió de tresoreria.   

Camp per seqüenciar 
els comptes bancaris. 
Per exemple ‘0001’, 
‘0002’... 

Serà obligatori en el 
cas de que s’informi 
de dades bancàries.  

Dades 
Individuals   

Aquest camp vindrà 
sempre preinformat i 
es necessari pel 
procediment de 
funcionament. 

 

Les dades bancàries únicament seran obligatòries quan s’informi una via de pagament de 
transferència. 

Les dades bancàries les confirmem amb la icona  i arribem a la pantalla següent, de 
dades de persones de contacte: 

2.3.6 Pantalla Persona de Contacte (Dades Generals) 
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En aquesta pantalla es poden tractar les dades de la persona de contacte. Si es prem la 
icona  accedirem a la següent pantalla, on es podran introduir 
totes les dades necessàries.  

 

 

 

Es poden incloure més dades complementaries, per a poder realitzar-ho, es poden 

prémer les següents icones .  
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2.3.7 Pantalla Gestió de Comptes Comptabilitat (Dades de 
Societat) 

A la pantalla següent la dada més importants a complimentar és el compte associat del 
creditor. És en aquest compte de major en el que es comptabilitzaran tots els 
assentaments que farem sobre aquest creditor.  

 

 

 

Els camps que componen les dades de gestió de comptes són les següents: 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Acció del usuari i 

valors Comentaris 

Compte 
associat 

Compte associat al pla 
de comptes. Es 
comptabilitzarà en 
aquest compte, 
paral·lelament  al 
compte del creditor. 

  

Per tots els grups el 
compte serà el 
40000000, excepte 
per CFIX que serà el 
55800000 i pel grup 
de comptes GRUP 
serà el 40500000. 

Grup 
Tresoreria 

En la gestió de caixa 
s’assignen deutors i 
creditors a través 
d’una entrada de 
registre mestre a grups 
de Tresoreria. 

 
Valors possibles 
segons l’ajuda de 
cerca. 

 

Número de 
compte 
anterior 

   

Aquest camp només 
estarà visualitzable i 
guardarà el número 
del creditor al 
sistema SICUB. 
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Confirmem amb la icona  i arribem a la pantalla següent, de pagaments: 

2.3.8 Pantalla Pagaments Comptabilitat (Dades de Societat) 

 

 

Els camps que componen les dades de comptabilització del pagament són els següents: 

Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Cond.Pagam. 

Grup de condicions de 
pagament  assignat a 
aquest creditor que ens 
determinarà la data de 
venciment. 

 

Cada grup de tercer tindrà unes 
condicions de pagament 
determinades. En cas de ficar unes 
condicions diferents de les que li 
correspon al creditor, el sistema ho 
indicarà mitjançant un missatge 
d’error. 

Verif.fra.dob 

Indicador que evita que al 
registrar factures rebudes, 
aquestes es puguin 
duplicar.  

 
S’haurà de marcar de forma 
obligatòria. 

Bloqueig 
pagament 

Aquest camp s’utilitza per 
bloquejar pagaments 
d’aquest creditor.  

 

En la creació, aquest camp estarà 
protegit i no es podran introduir valors.

Aquest camp només serà gestionat 
per Tresoreria. 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Vies de 
pagament 

Forma de pagament del 
creditor  

Cada grup de comptes té assignat 
una via de pagament. En cas de ficar 
una via de pagament que no li 
correspongui al tercer, el sistema 
informarà quina via de pagament s’ha 
d’introduir. 

Banc Propi 

Aquest camp serveix per 
fixar que els pagaments 
que es facin a aquest 
creditor, surtin sempre per 
aquest banc. 

 

En la creació, aquest camp estarà 
protegit i no es podran introduir valors.

Aquest camp només serà gestionat 
per Tresoreria. 

Clau 
d’agrupació 

Aquest camp serveix per 
agrupar pagaments per 
número de ‘O’. 

 Vindrà preinformat amb valor ‘01’. 

Supl.via pag. 
Aquest camp s’utilitza per a 
cessions, factoring i 
endossaments.  

 Aquest camp serveix per informar del 
receptor alternatiu. 

Receptor de 
pagament 
alternatiu 

Aquest camp s’utilitza per a 
cessions, factoring i 
endossaments. 

 

En la creació, aquest camp estarà 
protegit i no es podran introduir valors.

Aquest camp només serà gestionat 
per Tresoreria. 

                             

Finalment arribem a la pantalla de retencions d’impostos, conceptes que poden ser 
aplicats sobre el tercer per practicar retencions o descomptes en les operacions 
econòmiques mantingudes amb ell. 
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2.3.9 Pantalla Retenció d’impostos Comptabilitat (Dades de 
Societat) 

 

 

De forma predeterminada sortirà el tipus de retenció X0 per descomptes. Aquesta línia no 
haurà de modifircar-se ni esborrar-se, ja que, ens serveix per poder fer descomptes 
(formalitzacions) al creditor. 

Si addicionalment el creditor té retencions fiscals, s’hauran d’introduir aquestes omplint 
els següents camps:  

 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Acció del 

usuari i valors Comentaris 

País de 
retenció 

clau del país de la 
retenció de impostos  011 (Espanya) 

Si el creditor és estranger, 
seleccionar el país que 
correspongui mitjançant 
l’ajuda de cerca. 

TipRet 
Serveix per classificar els 
diferents tipus de 
retencions.  

  
Seleccionar mitjançant 
l’ajuda de cerca. 

Ind.Ret. Estableix el percentatge 
de la retenció.   

El mateix valor 
que el tipus de 
retenció 

Només pot adjudicar-se un 
indicador de retenció per 
Tipus de retenció 

Oblig. 

Permet que el creditor 
estigui obligat al 
pagament del impost per 
aquest tipus de retenció. 

  

Activat si aquesta retenció 
està obligada per aquest 
tercer 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 90 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Acció del 

usuari i valors Comentaris 

Motiu 
d’exempció 

Aquest camp s’haurà 
d’informar només en el 
cas d’inici d’activitat. 

  
 

Exempt des 
de 

Data d’inici del període 
de exempció.    

Exempt fins 
a 

Data de finalització del 
període de exempció.    

 

2.3.10 Pantalla Dades Compres (Dades Organització de 
Compres) 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Acció del usuari i 
valors 

Moneda de 
comanda   EUR 

Condició de 
Pagament 

Grup de condicions de pagament  assignat a 
aquest creditor. Aquesta condició sortirà per 
defecte a l’hora de crear les comandes de 
compres. Ens determinarà la data de venciment i 
la via de pagament. 

 

Haurà de ser el 
mateix valor que 
el informat a la 

pantalla de 
pagaments. 

VerifFactBasad
EM 

Indicador que determina que per a una posició de 
comanda o factura es preveu una verificació de 
factures basada en l’entrada de mercaderies. 
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2.3.11  Pantalla Funció Interlocutor (Dades Organització de 
Compres) 

 

Dins de les dades de compres existeixen diferents “interlocutors comercials” que és el 
concepte que s’utilitza a SAP per diferenciar papers que pot jugar un creditor. Al llarg 
d’una operació d’aprovisionament, el creditor és primer el receptor de la comanda, 
després el subministrador dels material, després l’emissor de la factura i finalment el 
receptor del pagament.  

Qualsevol altre creditor podria assumir una o vàries d’aquestes funcions. Per exemple, si 
un mateix creditor té diferents adreces d’enviament de comanda serà possible assignar-li 
totes aquestes adreces mitjançant les funcions d’interlocutor, i això permetrà seleccionar 
en la gestió del procés d’aprovisionament la adreça corresponent. 

 

 

 

Les funcions d’interlocutor apareixeran per defecte. 

Un cop em omplert tots els camps necessaris per crear un creditor, polsarem la tecla 

d’execució  i ens apareixerà una finestra com la que es mostra a continuació: 
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I finalment, quan s’han desat les dades, el sistema ens donarà el numero extern del nou 
creditor.  

Tornar a l’Índex 

 

2.4 Modificació de les Dades Mestres de Creditors 
Per a modificar les dades mestres d’un creditor, una vegada seleccionat el mateix, els 
passos a seguir són els mateixos que en el punt anterior. Quan el creditor encara no ha 
estat validat, es possible modificar tots els camps del mestre, però una vegada que el 
creditor s’ha validat, les modificacions només es podran fer de forma centralitzada.  
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2.4.1 Modificació Dades Mestres de Creditors - Procediment 
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Modificació Proveïdor
Administració / 
Departament / 

Unitat Transversal
Sol·licitant

Departament de 
Comptabilitat 

Financera

Fi

Necessitat de 
modificar el 
proveïdor

Modificar 
proveïdor al 

sistema

Proveïdor 
validat per la 

UCF?

Petició modificació a la UCF: 
Petició per e-mail –

Formulari ALTA 
MODIFICACIÓ

Rebre la petició de 
modificació o necessitat de 

modificació

Tinc tota 
l’informació 
necessaria?

Modificació dada 
Mestre

Contacte amb el 
sol·licitant per 
demanar-li la 

informació: e-mail, 
telf, fax.

Necessitat iniciada 
per la UCF?

Sí

No Fi

No

Sí

Sí
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Pel que fa a la modificació del registre mestre de tercers es distingeixen dos tipus de 
modificacions: 

 Modificacions de dades d’un creditor ja validat: En aquest cas la modificació 
només es podrà fer de forma centralitzada per part de la  Unitat de Comptabilitat.  

Els usuaris de les administracions, departaments, serveis o unitats transversals 
hauran d’enviar el corresponent formulari d’alta/modificació de creditor a la Unitat 
de Comptabilitat, qui tindrà tres dies per fer les modificacions. 

NOTA: No s’enviarà cap notificació a l’usuari de què la modificació ha estat 
realitzada. Ell ho haurà de consultar en el sistema 

 Modificacions de dades d’un creditor encara no validat: En aquest cas els canvis 
es podran fer de manera descentralitzada directament en el sistema (excepte per 
els creditors tipus (Grups de Creditors: Caixes Fixes, Creditors 
esporàdics,Creditors financers, Adreces Comandes / Factures, Creditors 
Donacions i Cessions, Creditors Genèrics i Entitats del Grup UB). 

Els usuaris de les administracions, departaments, serveis o unitats transversals, 
podran modificar les dades d’aquests creditors, sempre que aquests estiguin amb 
bloqueig ‘V’ (és a dir, creditors que encara no han estat validats pel departament 
corresponent).  

Quan sorgeixi la necessitat de modificar un creditor, es consultarà per NIF el codi de 
creditor. El sistema ens indicarà el codi i es podrà procedir a modificar-lo.  

El sistema valida que l’usuari tingui autorització per modificar el tercer. Cap dada pot ser 
modificada sense disposar d’ autorització per a fer-ho.. 

 

2.4.2 Modificació Dades Mestres de Creditors - Transacció 
d’accés 

Per accedir a la pantalla de modificació de Creditors, ho farem a través de la següent 
ruta: 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 96 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors  
→ Modificar Creditor 

Mitjançant Transacció XK02 

 

 

 

Operativa: 

És possible que el registre d’un creditor canviï durant la nostra relació amb aquest. El 
nostre objectiu és modificar les dades mestres introduïdes en el registre mestre del 
creditor. 

Al accedir a la transacció de modificació apareix una pantalla que permet seleccionar 
aquelles pantalles on es troben les dades que es volen modificar de forma que no s’hagi 
de passar per totes les pantalles del mestre.  

A la pantalla de selecció “Creditor Modificar: Accés” s’introdueix el número del creditor a 
modificar, la societat, i la societat de compres i es marca la pantalla o pantalles en les que 
es volen efectuar modificacions. 
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El procediment serà semblant al procés  de creació d’un creditor nou, ja que les pantalles 
de les dades mestres seran les mateixes.  

S’haurà d’omplir la codificació del creditor que es vol visualitzar, la societat i grup de 
compres a la que pertany. Es marcaran les pantalles que es vol modificar. 

 Aquestes icones permeten marcar i desmarcar tots els indicadors de les 

pantalles. Polsant INTRO o les icones   ens mourem per tot el mestre del creditor, 

farem les modificacions pertinents i polsarem la icona GRAVAR . 

Tornar a l’Índex 

 

2.5 Visualització de les Dades Mestres de Creditor 
 

Per a visualitzar les dades mestres d’un creditor, una vegada seleccionat el mateix, els 
passos a seguir són els mateixos que en el punt anterior. 

S’utilitza la transacció XK03 – Visualitzar creditor. 

S’introdueix el tercer que es vol visualitzar i es marca el tipus d’informació que es vol 
veure. D’aquesta manera s’accedeix a les dades dels tercers de forma individualitzada. 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 98 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
Dins d’aquesta transacció es mostren tots els camps, fins i tot els que no són 
modificables, que apareixeran en gris. 

  

Mitjançant la transacció XK04, es poden identificar quines han estat les modificacions que 
s’han realitzat. 

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de visualització de Creditors, ho farem a través de la següent 
ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors  
→ Modificar Creditor 

Mitjançant Transacció XK03 

 
 

Operativa: 
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Al accedir a la transacció de visualització apareix una pantalla que permet seleccionar 
aquelles pantalles on es troben les dades que es volen visualitzar de forma que no s’hagi 
de passar per totes les pantalles del mestre.  

A la pantalla de selecció “Creditor Visualitzar: Accés” s’introdueix el número del creditor a 
visualitzar, la societat, la societat de compres i es marca la pantalla o pantalles en les que 
es volen efectuar les visualitzacions. 

Tornar a l’Índex 

 

2.6 Blocar i Desblocar un Creditor 
 

A SAP existeix la possibilitat de bloquejar un creditor per a que no pugui rebre 
comptabilitzacions. A la pantalla inicial de la transacció de bloqueig s’indica el creditor que 
es vol bloquejar, així com la societat. 

Aquesta funcionalitat només es gestionarà de forma centralitzada. 

Dintre d’aquest estatus de bloqueig es diferencia entre: 

 Creditors amb tipus de bloqueig “V” � NOUS creditors donats d’alta al sistema. 
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 Creditors amb tipus de bloqueig “X” � Creditors que no han superat el procés de 

validació. 

Un cop l’usuari de la Unitat de Comptabilitat executi l’informe, a partir del propi informe 
podrà  

 Modificar el creditor: A través del informe es podrà navegar a les dades mestres del 
creditor i modificar aquelles dades que considerin errònies.       És possible, que en 
aquest cas l’usuari validador hagi dei contactar amb l’usuari sol·licitant de l’alta. A 
l’informe de creditors trobarà el nom i cognom de la persona que ha donat d’alta el 
tercer. 

 Validar el creditor: Aquest procés implicarà desbloquejar el creditor (això es farà 
automàticament), de manera que aquest ja podrà rebre imputacions (tant 
disposicions, com comandes o factures). La Unitat de Comptabilitat validarà totes les 
sol·licituds d’alta en un termini màxim de 3 dies. 

A continuació, es detallen validacions que el sistema farà de manera automàtica 
(per tant no serien susceptibles de validació per part de l’usuari validador de la 
Unitat de Comptabilitat): 

1.     NIF del creditor 
2.     Validació de NIFs duplicats 
3.     Validació del compte comptable associat (per tipologia de creditor) 
4.     Validació condicions de pagament (per tipologia de creditor) 
5.     Validació vies de pagament (per tipologia de creditor) 
6.     Validacions retencions (si escau) 
7.     Clau d’agrupació de pagaments 

A continuació, es detallen validacions que no farà el sistema de manera 
automàtica i, per tant, són susceptibles de validació per part de l’usuari validador 
de la Unitat de Comptabilitat: 

1.- Idioma de comunicació amb el creditor  
2.- Dades bancàries del creditor 
3.- Moneda del creditor 
4.- Direcció del creditor (país, número…) 

 Rebutjar creditor: Aquest procés implicarà modificar el bloqueig del creditor del valor 
‘V’ al valor ‘X’.  D’aquesta manera tindrem diferenciats els nous creditors donats d’alta 
al sistema (bloqueig ‘V’), i els creditors que han estat rebutjats per la Unitat de 
Comptabilitat (bloqueig ‘X’). 

En el moment que l’usuari sol·licita l’alta d’un creditor, caldrà adjuntar-hi la següent 
documentació (recomanable en format PDF): 

 PRPF - Creditors Persones Físiques 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 

�  Model 136/137 de declaració censal, en cas d'estar exempts d'IAE. 
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 PRON - Creditors Nacionals de Productes i Serveis 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 

�  Fotocòpia sol·licitud d'alta IAE (Impost Activitats Econòmiques). 

�  Model 136/137 de declaració censal, en cas d'estar exempts d'IAE. 

 ESTU - Estudiants UB 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 

�  Fotocòpia DNI o NIE 

�  Fotocòpia de matrícula 

 ACNP - Altres Creditors Nacionals No Creditors 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 

�  Fotocòpia DNI o NIE 

 PEUB – Personal UB 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 

 BECA – Becaris 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 

�  Fotocòpia DNI o NIE 

�  Resolució de BECA 

 CVAT - Creditors comunitaris amb VAT 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 

�  Optatiu (recomanat): Fotocopia document identificatiu del tercer (exemple 
factura) 

 PFNR - Persones físiques no residents 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 

�  Fotocòpia NIE o passaport 

 PROE - Altres creditors estrangers 

�  Formulari sol·licitud d’alta/modificació de Creditor 
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Accés: 

Per accedir a la pantalla de bloqueig i desbloqueig de Creditors, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors  
→ Bloqueig per Comptabilitzacions Creditor 

Mitjançant Transacció XK05 

 

Operativa: 

Podrem blocar i desblocar les dades mestres d’un creditor creat anteriorment per impedir 
que es realitzin comptabilitzacions sobre ell. Quan hàgim informat del creditor i la societat 
arribarem a la pantalla següent: 
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En aquesta pantalla s’activa el bloqueig de comptabilitzacions per a la societat 
seleccionada i es grava. Al intentar realitzar comptabilitzacions sobre aquest creditor el 
sistema genera un missatge d’error de forma que no permetrà comptabilitzar. 

 

 

Els camps que es proposen pel bloqueig de les comptabilitzacions són els següents: 

 

Nom del Camp Descripció 

Totes les societats Indicador que senyala que el compte està bloquejat contra 
comptabilitzacions en totes les societats.  

Societat selec. 
Indicador que senyala que el compte està bloquejat contra 
comptabilitzacions en la societat que l’indiquem en la pantalla 
anterior. 

Totes les organitzacions de 
compres 

Indicador que senyala que el compte està bloquejat per a fer 
comandes i factures logístiques per a totes les organitzacions de 
compres. 

Organització de compres 
seleccionada 

Indicador que senyala que el compte està bloquejat per a fer 
comandes i factures logístiques per a la organització de compres 
seleccionada. 

Func. bloqueig No utilitzar. 

 

Per a desblocar el creditor posteriorment s’hauria de tornar a aquesta transacció, 
desmarcar tots els camps i gravar.  

Tornar a l’Índex 
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2.7 Fixar Petició de Supressió de Creditors  
 

El procés de donar de baixa un creditor a SAP es denomina Fixar Petició supressió. Quan 
un creditor té comptabilitzacions no és possible esborrar-lo directament sinó que serà 
necessari marcar-lo per a supressió i posteriorment llançar un procés per a esborrar tots 
els que estan marcats.  

Aquesta funcionalitat només es gestionarà de forma centralitzada. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de supressió de Creditors, ho farem a través de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors  
→ Bloqueig per Esborrar i Petició d'Esborrat Creditor 

Mitjançant Transacció XK06 

 

Operativa: 
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La primera pantalla a la que s’accedeix mitjançant la ruta anterior permet seleccionar el 
creditor que es vol marcar per a esborrar. Per això s’indicarà el número de compte. 

 

 

Polsant Enter s’accedeix a la següent pantalla on s’activen les marques de esborrat i a 
continuació es grava. 

 

 

 

Al intentar comptabilitzar contra aquest creditor, el sistema mostra un missatge d’avís 
indicant que el creditor està marcat per ser esborrat, encara que permet comptabilitzar. 
Per a desmarcar un creditor per a suprimir s’accedeix a aquesta mateixa transacció, es 
desactiven les marques de supressió i es guarda novament.  

 

Tornar a l’Índex 

 

2.8 Suprimir Comptes de Tercers 
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Aquesta funcionalitat només es gestionarà de forma centralitzada. 

La opció de suprimir creditors, només serà possible si aquest no ha rebut cap 
comptabilització. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de Suprimir Comptes de Tercers, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú de Comptabilitat Financera → Gestió de comptes 
Comptables → Tractament individual → esborrar compte 

Mitjançant Transacció OBR2 

 
 

Operativa: 

Després d'haver fixat la petició de supressió del creditor, si es desitja eliminar 
definitivament el creditor deurà seguir els passos que es detallen a continuació: Es deu 
ingressar a la transacció esmentada anteriorment i ingressar el(els) codi(s) de creditor(s) 
que desitja eliminar i activar les següents opcions: ‘Suprimir creditors’, ‘Execució de 
prova’ y ‘només dades mestres generals al pla comptes’ o ‘amb dades mestres generals 
a la societat’. 
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Polsant l botó executar    arribem a la següent pantalla que ens mostra un detall de 
l'execució en prova. 

 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 108 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

Si no hi ha errors haurà de regressar polsant l botó Endarrere , llevar l'opció ‘Execució 
de prova’ y tornar a executar la transacció. Li apareixerà el següent missatge on deurà 

pressionar el botó  i li apareixerà el missatge de confirmació. 

 

 

 

Tornar a l’Índex 

 

2.9 Visualitzar Modificacions en les Dades 
Mestres  de Creditors  

Accés: 

Per accedir a la pantalla de Visualització de les modificacions de Creditors, ho farem a 
través de la següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors  
→ Visualitzar Modificacions Creditor 

Mitjançant Transacció XK04 

 

Operativa: 

A través d’aquesta transacció s’obté informació sobre totes les modificacions realitzades 
als registres del Mestre de creditors. 

En la pantalla inicial d’aquesta transacció s’indica el creditor del que es volen analitzar les 
modificacions, la societat a la que pertany i la societat de compres. També es pot 
delimitar la data a partir de la qual es volen consultar les modificacions i l’usuari que les 
ha realitzat. 

Podrem controlar les modificacions realitzades a les dades mestres dels creditors. 
Podrem visualitzar un historial de totes les modificacions efectuades en un interval de 
temps. 

 

 

Els camps que componen les dades per a la visualització de modificacions són els 
següents: 
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Nom del Camp Descripció Obligatori 

Creditor Número del tercer en SAP  

Societat Societat on es volen visualitzar les modificacions.   

Organització de 
compres Organització de compres  

A partir data 
modif. 

Només es visualitzaran les modificacions realitzades a 
partir d’aquesta data.  

Modificat per Nom de l’usuari que va efectuar la modificació.  

 

Polsant   arribem a  la següent pantalla:  

 

 

 

Aquesta pantalla ens indica els camps de les dades mestres que s’han modificat. Si ens 
situem sobre un camp i polsem , passarem a una nova pantalla : 
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Si tornem a picar sobre la modificació i polsem de nou , s’obrirà una finestra com 
aquesta: 

 

 

On podrem veure amb més detall l’usuari que va fer la modificació i la data i hora de 
modificació. 

Tornar a l’Índex 

 

2.10 Directori de Creditors  
L’índex de creditors serveix per a visualitzar o imprimir dades mestres de creditors. 
També es pot utilitzar per obtenir informació i documentació. 

El número de creditors que es poden seleccionar es pot limitar amb ajuda de criteris de 
selecció. D’entre aquests criteris tenim, per exemple, el creditor, la societat, els conceptes 
de cerca o la definició d’un interval en les característiques mencionades. 

No obstant això, en el cas de les següents entrades, només s’imprimiran aquells creditors 
pels que existeixin dades mestres dependents de la societat. 

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de Suprimir Comptes de Tercers, ho farem a través de la 
següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors  
→ Directori de Creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012086 
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Tornar a l’Índex 

 

2.11 Llista d’Adreces 
 

Aquesta transacció permet visualitzar el llistat d’adreces dels creditors existents a les 
dades mestres. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de Llista d’Adreces, ho farem a través de la següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors 
→ Llista d’Adreces 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012087 

 

Operativa: 
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Tornar a l’Índex 

 

2.12 Visualitzar Modificacions de Creditors 
 

Podem visualitzar les modificacions que s’han fet en les dades de creditors. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de Suprimir Comptes de Tercers, ho farem a través de la 
següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors 
→ Visualitzar Modificacions de Creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012089 

 

Operativa: 
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Tornar a l’Índex 

 

2.13   Llistat Bloqueig Creditors 
 

Podem visualitzar un llistat d’informació sobre bloqueig de creditors i altra informació de 
creditors rellevant. 
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Accés: 

Per accedir a la pantalla de Suprimir Comptes de Tercers, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors 
→ Llistat bloqueig Creditors 

Mitjançant Transacció Y_ERD_30000001 

 

Operativa: 
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Podem seleccionar i limitar els creditors que volem visualitzar a partir de les opcions 
d’aquesta pantalla. Per exemple, podem limitar la cerca de creditors per grup de comptes 

de creditors. A continuació, executem . 

 

 

 

  

 

Tornar a l’Índex 
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3 Dades Mestres de Deutors  
El fitxer mestre de deutors és una de les taules més importants del sistema SAP.  

Les dades mestres de deutor són les dades que es necessiten per a la gestió de les 
relacions comercials amb el deutor, tant des del punt de vista administratiu com des del 
punt de vista comptable. Els tipus de dades pel mestre de deutors seran: dades generals, 
condicions de pagament, dades bancàries, etc. 

3.1 Model de dades 
Donat que la informació a associar a un deutor pot variar entre diferents unitats 
organitzatives (ex. Societat, Àrea de Compres), el mestre de deutors es troba dividit en 
segments. Aquests segments, permeten “particularitzar” aquella informació que 
únicament s’ha de tenir en compte en el context d’una unitat organitzativa. 

A continuació es mostra un esquema que reflexa aquesta estructura dividida en 
segments: 

 

Tornar a l’Índex 

 

3.2 Grup de comptes de deutors 
En el moment de donar d’alta el deutor és obligatori indicar un valor al camp “grup de 
comptes”, escollint d’una llista que prèviament s’ha configurat al sistema. El valor 
d’aquest camp determina el rang de números i els camps a omplir en la fitxa del creditor.  

Grups de comptes proposat per a la UB: 

Grup comptes Denominació 

CAAP Altres Administracions Públiques 

CPD Deutors esporàdics 

DEST Deutors Estrangers sense VAT 

DGEN Deutors Genèrics 

Dades de 
Societat 

Dades Generals 

Dades que són específiques de la societat FI. P.ex.: 
Compte de passiu associada 

Dades que són comuns a tota  la societat i a l’’àrea 
de compres. Un client només té una vista de dades 
generals. Per ex: Nom del deutor, Direcció, NIF. 
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Grup comptes Denominació 

DGUB Deutors Grup UB 

DLIN Deutors Nacionals 

DVAT Deutors Comunitaris amb VAT 

GENE Generalitat 

MINI Ministeris 

ZADR Adreces 

 

 Generalitat: Entitat pública que englobada com a un sol grup, on els deutes de 
diferents seccions es rebran com a un sol tipus. 

 Ministeris: Agrupació dels deutes de diferents ministeris en el grup Ministeris per 
tal de homogeneïtzar el deute. 

 Altres Administracions Públiques: S’inclouen les altres administracions públiques 
com: Administracions de comunitats autònomes, Administracions locals, 
Organismes de l’Administració de l’Estat, Universitats, Jutjats, Agencia Tributaria, 
etc. 

 Deutors Nacionals: Deutors del país. No inclou persones físiques. 

 Deutors comunitaris amb VAT: Deutors d’un país comunitari que tinguin VAT. 

 Deutors sense VAT: Deutors d’un país comunitaris que no tinguin VAT. 

 Deutors Grup UB: Deutors que pertanyin a l’entitat o grup de la UB. 

 Deutors Genèrics: La resta de deutors que no s’hagin classificat en qualsevol dels 
altres grups esmentats anteriorment. 

Tornar a l’Índex 

 

3.3 Crear Deutors 
El mestre de deutors s’estructura en vàries vistes: Dades generals i Dades de societat. 

3.3.1 Alta de deutors - Procediment 

Les altes de deutors es gestionaran de forma descentralitzada. Actualment, no hi ha cap 
circuit de validació associat al mestre de deutors, de manera que un cop aquests estiguin 
donats d’alta, es podran enregistrar comptabilitzacions contra ells. 
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Per dona d'alta un deutor, l'Administració / Serveis / Departaments / Unitats Transversals 
comprovaran pel número de NIF si el deutor ja ha estat donat d'alta i si coincideix amb el 
que s'està treballant, en cas de que no s'hagi donat d'alta prèviament, es comprovarà que 
es tingui tota la informació necessària. En cas negatiu, li demanarà al deutor via mail, 
telèfon o fax. Un cop es disposi de tota l'informació l'Administració / Departaments / 
Unitats Transversals donarà d'alta al sistema el deutor. 

3.3.2 Transacció d’accés 

Per accedir a la pantalla de creació de Deutors, ho farem a través de la següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors 
→ Alta Deutor 

Mitjançant Transacció FD01 

 

Operativa: 

3.3.2.1 Pantalla d’Accés 

 

 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 125 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
S’ha d’assignar una societat i el Grup de comptes. Necessitem enregistrar les dades 
mestres dels nostres deutors. Les dades mestres dels deutors són les dades que es 
necessiten per la gestió de les relacions comercials amb el deutor. 

 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Grup de 
comptes 

Grup al que pertany el nou 
registre mestre. Segons la 

taula anterior. 
 

El grup de compte determina el 
format per l’entrada de dades al 

registre mestre. A part de classificar 
els creditors dins del sistema SAP 

Deutor Número que tindrà  el deutor 
al sistema.  

El sistema internament asigna un 
número de forma automàtica al 
deutor, excepte en el grup CPD 

(deutors esporàdics) 

Societat Societat en la qual crearem 
el Deutor  UB 

Model/Deutor 

Per crear un deutor amb 
model, introduirem aquí el 
número de deutor que ens 

servirà com a model. 

  

Model/Societat Societat a la que pertany el 
deutor model.  UB 

 

Alguns camps que descriurem a continuació podrien no aparèixer en algun deutor. Això 
es degut al tipus de grup de comptes assignat.  

Un cop omplertes les dades es prem la icona  o <INTRO>, i s’accedirà a la següent 
pantalla. 

3.3.2.2 Pestanya Dades Generals 
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Ens mostra els camps referents a les dades generals del deutor: 

 

Nom del Camp Descripció Obligatori Acció del usuari i 
valors Comentaris 

Nom Nom del deutor que estem 
creant  Lliure definició. La longitud del camps 

és de 35 dígits 

Criteri de cerca 1/2 

Clau mnemotècnica per 
facilitar la recerca d’aquest 
deutor en altres processos 
a SAP  

 
P.ex. abreviatura 
amb la qual es 
coneix l’entitat. 

Informa d’aquest 
camp pot ser de gran 
ajuda per la cerca 
d’un creditor 

Carrer/Número 
Carrer del deutor i número 
com a part integrant d’una 
adreça. 

 Lliure definició  

Codi Postal/ Població Codi postal i Població  del 
deutor  Lliure definició  
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Nom del Camp Descripció Obligatori Acció del usuari i 
valors Comentaris 

País País  
Matchcode amb 
valors estàndards: 
‘Espanya’ ’ES’ 

El sistema verifica que 
el format del NIF 
introduït tingui el 
format correcte 

Província Província del deutor    

Idioma 
Idioma amb el qual farem 
les comunicacions amb el 
deutor 

 
‘C’ Català 

‘S’ Espanyol 

 

Telèfon Número de telèfon mes 
habitual del creditor   Poden incorporar-se 

tants com es vulgui 

Telèfon mòbil Telèfon mòbil del deutor   Poden incorporar-se 
tants com es vulgui 

Fax Numero de fax del deutor   Poden incorporar-se 
tants com es vulgui 

Correu electrònic Direcció de correu 
electrònic del deutor  

 Necessari per poder 
realitzar notificacions 
via correu electrònic 

Comentaris 
Camp per introduir 
comentaris relacionats 
amb l’adreça. 

 
 Disposa de 50 

posicions per afegir 
text. 

  

Els camps on figura la icona són obligatoris.  Si no completem algun d’ells, el sistema 
no ens deixarà passar a la següent pantalla.  

Si li donem al botó es podran afegir més dades de comunicació. Es 
permet afegir la informació que visualitzem a la següent pantalla: 
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Podem afegir per exemple la direcció de la pàgina web del creditor: 

 

 

 

Una vegada introduïdes les dades necessàries executem la pantalla i passem a la 
pantalla següent. 

 

3.3.2.3 Pestanya Dades de Control 

 

En aquesta vista l’únic camp obligatori és el NIF. El sistema valida la longitud i calcula la 
lletra, amb la qual cosa si el número introduït no és correcte, el sistema donarà un 
missatge d’error. 
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En el cas de la UB si el NIF ja ha estat introduït anteriorment, el sistema ens donarà un 
avís i  no permetrà donar d’alta un deutor amb el mateix NIF. 

 

 

 
Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Creditor 
Clau alfanumèrica que 
permet identificar el creditor 
de forma unívoca. 

 

S’ utilitzarà pels processos de 
compensació entre deutors i 
creditors. En la visualització de 
partides individuals, serveix per 
establir la relació amb les partides 
individuals del creditor. 

Grup 
d’empreses   

En cas de que el deutor o creditor 
pertanyi a un grup d’empreses, es 
pot introduir aquí una clau de 
grup. La clau de grup es pot  
assignar  lliurement. 

NIF 1 Indica el número de 
identificació fiscal.  9 dígits.  

Persona Física    

NIF Comunitari 
Número d’identificació fiscal 
(NIF.CE) comunitari del 
deutor, creditor o societat FI. 

 
Obligatori en els grups de 
comptes DVAT. 

 
Una vegada introduïts tots els camps necessaris polsem la pestanya següent. 

3.3.2.4 Pestanya Pagaments 
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En el cas de que s’omplin les dades bancàries, és necessari omplir tots els camps que 
contenen les dades del banc.  

 

Nom del Camp Descripció Obligatori 

País Identifica el país en el qual té la seva seu el banc.  Si s’omplen dades 
bancàries. 

Clau del banc S'indica la clau de banc amb la qual s'han arxivat les 
dades bancàries en el país corresponent.  

 Si s’omplen dades 
bancàries. 

Cte del banc Aquest camp conté el nom sota el qual es duu el compte 
en el banc. 

 Si s’omplen dades 
bancàries. 

Titular del 

Indicació addicional de nom necessària per a la gestió 
automàtica de pagaments quan el nom del titular del 
compte no coincideix amb el nom del deutor o del 
creditor. 

 

Clau de control 
Aquest camp conté una clau de verificació per a la 
combinació del codi bancari i el nombre del compte 
bancari. 

 Si s’omplen dades 
bancàries. 

Tp. banc 
Clau mitjançant la qual s'indica ja en la posició del 
document, quin banc de l'empresa col·laboradora haurà 
d'emprar-se per al pagament. 

 Si s’omplen dades 
bancàries. 

Referència Indicació addicional per a les dades bancàries de 
l'interlocutor comercial.   
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Una vegada introduïts tots els camps necessaris per passar a les dades de societat 
polsem la següent pestanya. 

 

3.3.2.5 Pestanya Persona de Contacte 
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3.3.2.6 Pestanya Dades Societat  
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte 
associat 

Compte associat al pla de 
comptes. Es comptabilitzarà en 
aquest compte paral·lelament  
al compte del deutor. 

 

Per a tots els grups excepte DGUB, el 
compte associat és el 4300000. Pel grup 
DGUB el compte serà 43500000. En cas 
d’utilitzar un altre compte, el sistema no 
permetrà continuar. 

Número 
compte 
anterior 

  
Aquest camp només estarà visualitzable 
i guardarà el número del creditor al 
sistema SICUB. 

Una vegada introduït el camp de compte associat polsem la pestanya següent. 

3.3.2.7 Pestanya Pagaments  

 

Nom del Camp Descripció Obligatori 
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Condició de 
Pagament 

Grup de condicions de pagament  assignat a aquest deutor. 
Aquesta condició sortirà per defecte a l’hora de facturar. 
Ens determinarà la data de venciment i la via de pagament. 

 

Vies pag. Identifica el mitjà que es fa servir pels cobraments de 
deutors.  

Una vegada introduïts tots els camps necessaris polsem la pestanya següent. 

 

3.3.2.8 Pestanya Correspondència 

 

 

 

Nom del Camp Descripció Obligatori 

Proc.reclam. Clau per al procediment de reclamació a emprar. 
Veure valors segons Matchcode.  

Receptor recl. 

Nom de compte del deutor que haurà de rebre 
les reclamacions. El nombre de compte és 
necessari solament, quan les reclamacions no 
hagin d'enviar-se al deutor, amb el qual 
existeixen crèdits a cobrar. 

 

Últ.reclamació Data última reclamació.  

Respons.reclam. 

Sigla que designa al responsable d'efectuar les 
reclamacions. Amb ajuda d'aquesta sigla, el 
sistema determina el nom del responsable, que 
s'imprimirà en les cartes de reclamació. 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 135 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

Nom del Camp Descripció Obligatori 

Bloqueig recl. Clau que indica el motiu del bloqueig de 
reclamació.  

Reclam.judicial Data d'obertura d'un procediment de reclamació 
judicial.  

Niv.reclamació Xifra que indica amb quina freqüència ja es va 
reclamar una partida o un compte.  

Clau agrupació 

La clau d'agrupament és una regla partir de la 
qual s'agrupen les partides obertes del compte 
amb fins de reclamació. S'empra quan les 
partides obertes d'un deutor no han de reclamar-
se conjuntament, sinó que han d'escriure's 
diverses reclamacions per a un compte. 

 

 

Una vegada introduïdes totes les dades, hem de gravar per tal que quedi guardat el nou 
deutor. 

Tornar a l’Índex 

 

3.4 Modificació de les Dades Mestres de Deutors 
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3.4.1 Modificació Dades mestres Deutors Descentralitzat - 
Procediment 

Modificació Deutors Descentralitzat

Administració / 
Serveis / 

Departament / 
Unitats Transversals

Deutor

No

Sí

No

Sí

Deutor 
existeix?

Necessitat 
modificar 
Deutor

Lluirament de la 
informació 

necessaria: e-mail, 
telf, fax.

Tinc tota la 
informació 

necessaria?

Consultar per NIF, 
si el deutor 

existeix

Modificar el deutor 
al Sistema

Fi

Fi

 

Per a modificar les dades mestres d’un deutor, una vegada creat, els passos a seguir són 
els mateixos que en el punt anterior. 

Quan el deutor encara no té comptabilitzacions, es possible modificar tots els camps del 
mestre, però una vegada que el deutor ha rebut comptabilitzacions, hi ha algunes dades 
no modificables. Aquests camps no modificables apareixen en color gris i no hi ha 
possibilitat d’escriure sobre ells.  

Es possible que els registres d’un deutor canviïn durant la nostra relació amb aquest. El 
nostre objectiu es modificar les dades mestres introduïdes en el registre mestre del 
creditor. 
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Es podran realitzar modificacions de les dades mestres de deutors de forma 
descentralitzada, de tots els camps definits com a modificables a cada grup de comptes. 

 

3.4.2 Modificació Dades mestres Deutors - Transacció d’Accés 

Per accedir a la pantalla de modificació de Deutors, ho farem a través de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → 
Deutors → Modificar Deutor 

Mitjançant Transacció FD02 

 

Operativa: 
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Mitjançant el matchcode, buscarem el deutor. Si busquem per l’ajuda de cerca Deutors 
per grup de comptes, el sistema ens proporcionarà tots els deutors que pertanyen al  grup 
que seleccionem. 

 

 

 

A la pantalla de selecció “Deutor Modificar: Accés” s’introdueix el número del deutor a 
modificar i la societat.  

El procediment seria semblant al procés  de creació d’un deutor nou. Polsant les 
pestanyes  ens mourem per tot el mestre del creditor, farem les modificacions pertinents i 

polsarem la icona GRAVAR . 

Tornar a l’Índex 

 

3.5 Visualització de les Dades Mestres de Deutors 
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Per a visualitzar les dades mestres d’un deutor, una vegada seleccionat el mateix, els 
passos a seguir són els mateixos que en el punt anterior. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de visualització de Deutors, ho farem a través de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors 
→ Visualitzar Deutor 

Mitjançant Transacció FD03 

 

Operativa: 
 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 140 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
A la pantalla de selecció “Deutor Visualitzar: Accés” s’introdueix el número del deutor a 
visualitzar i la societat i es podran efectuar les visualitzacions de totes les dades mestres 
del deutor. 

Tornar a l’Índex 
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3.6 Blocar i Desblocar un Deutor  
 

A SAP existeix la possibilitat de bloquejar un deutor per a que no pugui rebre 
comptabilitzacions. A la pantalla inicial de la transacció de bloqueig s’indica el deutor  
que es vol bloquejar, així com la societat. 

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de bloqueig i desbloqueig de Deutors, ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors 
→ Bloqueig per Comptabilitzacions Deutor 

Mitjançant Transacció FD05 

 

Operativa: 
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Podrem bloquejar i desbloquejar les dades mestres d’un deutor creat anteriorment per 
evitar que es realitzin comptabilitzacions sobre ell. Quan hàgim informat del deutor i la 
societat arribarem a la pantalla següent: 

 

 

 

Nom del Camp Descripció 

Totes les 
societats 

Indicador que senyala que el compte esta bloquejat contra comptabilitzacions 
en totes les societats.  

Societat 
seleccionada 

Indicador que senyala que el compte esta bloquejat contra comptabilitzacions 
en la societat que l’indiquem en la pantalla anterior. 

Polsarem la icona GRAVAR . 

Per a desblocar el deutor posteriorment s’hauria de tornar a aquesta transacció, 
desmarcar  els camps i gravar. 

Tornar a l’Índex 
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3.7 Visualitzar Modificacions en les Dades 
Mestres de Deutors 

 

A través d’aquesta transacció s’obté informació sobre totes les modificacions realitzades 
als registres del Mestre de deutors. 

 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de visualització de modificacions de Deutors, ho farem a través 
de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors 
→ Visualitzat Modificacions Deutor 

Mitjançant Transacció FD04  

 

Operativa: 
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En la pantalla inicial d’aquesta transacció s’indica el deutor del que es volen analitzar les 
modificacions i la societat a la que pertany. També es pot delimitar la data a partir de la 
qual es volen consultar les modificacions i l’usuari que les ha realitzat. 

Podrem controlar les modificacions realitzades a les dades mestres dels deutors. Podrem 
visualitzar un historial de totes les modificacions efectuades en un interval de temps. 

 

Nom del Camp Descripció Obligatori 

Deutor Número del tercer en SAP  

Societat Societat on es volen visualitzar les modificacions.   

A partir data 
modificació 

Només es visualitzaran les modificacions realitzades a 
partir d’aquesta data.  

Modificat per Nom del usuari que va efectuar la modificació.  

Polsant  <INTRO>  arribem a  la pantalla:  
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Aquesta pantalla ens indica els camps de les dades mestres que s’han modificat.  

Si ens situem sobre un camp i polsem  passarem a una nova pantalla :  

 

Si tornem a picar sobre la modificació i polsem de nou , s’obrirà una finestra com 
aquesta: 

 

 
 

On podrem veure amb mes detall qui va fer la modificació i quan. 

Tornar a l’Índex 

 

3.8 Marcar per Esborrar Deutors 
  

El procés de donar de baixa un deutor a SAP es denomina Fixar Petició supressió. Quan 
un deutor té comptabilitzacions no és possible esborrar-lo directament sinó que serà 
necessari marcar-lo per a supressió i posteriorment llançar un procés per a esborrar tots 
els que estan marcats.  
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Accés: 

Per accedir a la pantalla de marcar per esborrar Deutors, ho farem a través de la següent 
ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors 
→ Bloqueig per Esborrar i Petició d'Esborrat Deutor 

Mitjançant Transacció FD06 

 

 

 

Operativa: 
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La primera pantalla a la que s’accedeix mitjançant la ruta anterior permet seleccionar el 
deutor que es vol marcar per a esborrar. Per això s’indicarà el número de compte. 

 

 

 

Polsant Enter s’accedeix a la següent pantalla on s’activen les marques de esborrat i a 
continuació es grava. 

 

 

 

Al intentar comptabilitzar contra aquest deutor, el sistema mostra un missatge d’avís 
indicant que el deutor està marcat per ser esborrat, encara que permet comptabilitzar. Per 
a desmarcar un deutor per a suprimir s’accedeix a aquesta mateixa transacció, es 
desactiven les marques de supressió i es grava novament. 

Tornar a l’Índex 

 

3.9 Directori de Deutors  
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El directori de deutors s’utilitza per visualitzar o imprimir les dades mestres de deutors 
necessaris en l’àmbit de la comptabilitat financera. També es pot utilitzar per obtenir 
informació i per documentació.  

Accés: 

Per accedir al directori de deutors, ho farem a través de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors  
→ Directori de Deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012179 

 

Operativa: 
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Tornar a l’Índex 
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3.10 Llista d’Adreces Deutors  
 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de llista d’adreces, ho farem a través de la següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors  
→ Llista d’Adreces Deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012180 

 

Operativa: 
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Tornar a l’Índex 

 

3.11 Visualitzar Modificacions de Deutors  
 

Accés: 

 

Per accedir a la pantalla de visualització de modificacions, ho farem a través de la 
següent ruta: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors  
→ Visualitzar Modificacions de Deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012182 

 

Operativa: 
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Tornar a l’Índex 
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4 Funcionalitats Addicionals 
4.1 Ajust Dades de Retencions 

 

Aquesta funcionalitat ens serveix per ajustar  la informació de retencions d’impostos 
després de modificar el registre mestre o després de modificar la informació de retencions 
d’impostos a la societat. 

Els "tipus de retenció d’impostos rellevants" es modifiquen, per exemple, degut a 
modificacions de la legislació. Si en la data de comptabilització de la factura o del 
pagament existeix una diferencia en els tipus de retencions rellevants, al activar les 
partides obertes es produiran errors. 

Aquesta funcionalitat ajusta les partides obertes que ja existeixen en el sistema a la 
modificació dels tipus de retenció d’impostos rellevants, així ja podran tornar-se a activar 
les partides individuals. 

L’execució d’actualització d’aquest report s’ha d’iniciar, quan no s’estiguin realitzant 
comptabilitzacions. Després de l’entrada de documents s’haurà modificat la informació de 
retencions d’impostos en el registre mestre de creditors, o bé per la societat. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de Ajust de Dades de Retenció  , ho farem a través de la 
següent ruta: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → 
Funcionalitats Addicionals  → Ajust Dades de Retencions 

Mitjançant Transacció Z59_FI_AJRET 
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Operativa: 

 

 

Si s’han realitzat modificacions en la informació de retencions d’impostos dels registres 
mestres de creditors, seleccioni en la "Selecció cte.". Introdueixi els creditors modificats i 
limiti la selecció a la societat corresponent ‘UB’.  

Seleccioni els documents per als que cal modificar les retencions d’impostos, 
seleccionant les pestanyes: documents normals, documents registrats prèviament i 
documents periòdics. 

En "Ajust  documents" seleccioni “Mode Prova” per a verificar les modificacions 
proposades. A continuació, pot iniciar el report en execució d’actualització (no ha d’estar 
activat l’indicador "Mode Prova"). 

Seleccioni "Afegir nous tipus de retenció d’impostos" si s’ha elevat la quantitat de tipus de 
retenció d’impostos rellevants. Seguidament, es crearà la informació de retenció 
d’impostos per les partides obertes. 

Seleccioni "Suprimir tipus de retencions no rellevants" si la quantitat de tipus de 
retencions rellevants s’han reduït. D’aquesta manera, s’esborra l’indicador de retenció 
d’impostos en la informació de retenció de impostos existent de les partides obertes. 

Quan tinguem totes les dades, executem .  
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A la primera taula es visualitza tota la informació de retenció d’impostos que s’ha afegit.  

A la segona taula, apareixerà la informació modificada.  

A la tercera taula en visualitzarà la informació de retencions esborrada.  

En la següent taula, obtindrem informació dels comptes bloquejats per la proposta de 
pagament, en que cas que existeixi. Per aquests comptes no es podrà realitzar cap 
tractament, sinó s’efectua primer la execució del pagament o s’esborra la execució de la 
proposta.  

 

Tornar a l’Índex 
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5 Annex: Característiques Creditors   
 

Grup de Comptes Creació 
Número 

de 
Compte 
Assignat 

Identificació
Condició 

de 
Pagament 

Via de 
pagament 

CFIX Centralitzada 55800000
No es 

demanen 
dades 

V000 Transferència

CPD Centralitzada 40000000
No es 

demanen 
dades 

N/A N/A 

CFIN Centralitzada 40000000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V000 Transferència

CGEN Centralitzada 40000000
No es 

demanen 
dades 

N/A N/A 

GRUP Centralitzada 40500000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V030 Transferència

AAPP Centralitzada 40000000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V000 Transferència

PRPF Descentralitzada 40000000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V030 

V060 

V085 

Transferència

PRON Descentralitzada 40000000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V030 

V060 

V085 

Transferència

ESTU Descentralitzada 40000000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V000 Transferència

ACNP Descentralitzada 40000000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V030 

V060 

V085 

Transferència
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PEUB Descentralitzada 40000000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V000 Transferència

BECA Descentralitzada 40000000
NIF 1 / 

Verifica NIF 
duplicats 

V000 Transferència

CVAT Descentralitzada 40000000

NIF 
comunitari / 
Verifica NIF 

duplicats   

V001 Transferència 
SEPA 

PFNR Descentralitzada 40000000 Número de 
Passaport 

V000 

V002 

Transferència

Transferència 
SEPA 

Divisa 

Xec Divisa 

PROE Descentralitzada 40000000
No es 

demanen 
dades 

V002 
Divisa 

Xec Divisa 

ZADR Descentralitzada 40000000
NIF 1 /  No 
verifica NIF 

duplicats 
- - 

ZDON Descentralitzada 40000000
NIF 1 /  No 
verifica NIF 

duplicats 
- - 

 

 

Grup de 
Comptes Indicadors de Retenció Dades de 

compres Dades Addicionals 

CFIX Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries NO El creditor neix amb una 

codificació externa 

CPD Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries SI El creditor neix amb una 

codificació externa 

CFIN Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 

CGEN Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 

GRUP Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 
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AAPP Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 

PRPF Descompte: ‘X0’ / Retencions  
obligatòries SI El creditor neix amb 

codificació interna 

PRON Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries SI El creditor neix amb 

codificació interna 

ESTU Descompte: ‘X0’ / Retencions  
obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 

ACNP Descompte: ‘X0’ / Retencions  
no obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 

PEUB Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 

BECA Descompte: ‘X0’ / Retencions  
obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 

CVAT Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries SI El creditor neix amb 

codificació interna 

PFNR Descompte: ‘X0’ / Retencions  
obligatòries NO El creditor neix amb 

codificació interna 

PROE Descompte: ‘X0’ / Retencions 
no obligatòries SI El creditor neix amb 

codificació interna 

ZADR NO NO El creditor neix amb 
codificació interna 

ZDON NO NO El creditor neix amb 
codificació interna 
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6 Annex: Característiques Deutors   
 

Grup de Comptes 
Número de 

Compte 
Assignat 

Identificació 

CAAP 43000000 Verifica NIF duplicat 

CPD 43000000 Verifica NIF duplicat 

DEST 43000000 Verifica NIF duplicat 

DGEN 43000000 Verifica NIF duplicat 

DGUB 43500000 Verifica NIF duplicat 

DLIN 43000000 Verifica NIF duplicat 

DVAT 43000000 Verifica NIF duplicat 

GENE 43000000 Verifica NIF duplicat 

MINI 43000000 Verifica NIF duplicat 

ZADR 43000000 Verifica NIF duplicat 

 

Tornar a l’Índex 
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7 DOCUMENTS COMPTABILITAT 
GENERAL 

El sistema utilitza el “principi del document” que significa que cada comptabilització 
realitzada en el sistema s'emmagatzema sota la forma d'un document intern. Cada 
document està compost d'una capçalera i posicions. Cada comptabilització ha de tenir 
com a mínim la següent informació: data de document i data de comptabilització, tipus de 
document, societat FI, moneda, clau de comptabilització, número de compte i imports. 
Per tal que el sistema permeti la comptabilització del document, les sumes deutores i 
creditores del mateix, han de ser iguals. 

Ja que el llibre major i els auxiliars intercanvien dades, només han d'introduir-se les 
operacions una vegada en el sistema. El sistema verifica la coherència de les dades 
abans de gravar-les: si existeixen errors, no es graven les dades i el sistema proposa 
correccions. 

Quan les dades siguin correctes, el sistema actualitzarà l'arxiu del document i els saldos 
de compte de major, informant sobre el nombre de document assignat internament. 

Al comptabilitzar, el sistema crea un document i transfereix les dades introduïdes al llibre 
major. A continuació s'actualitzen els comptes de major segons l'operació de que es 
tracti. 

7.1 Documents Financers 

7.1.1 Comptabilitzacions Generals 
A continuació s’estableix el procediment per a realitzar comptabilitzacions en comptes 
comptables. 

Accés: 

Per accedir a la pantalla de comptabilitzacions amb Comptes de Major, ho podeu fer a 
través de la següent ruta: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Comptabilitzacions Generals → Comptabilitzacions 
Generals 

Mitjançant Transacció FB01 

 
 

Operativa: 

Accediu a la següent pantalla: 
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Abans de començar a comptabilitzar existeixen una sèrie d'opcions de tractament de 
comptabilitzacions que s'han de verificar. Tan sols es realitzarà la primera vegada que 
l'usuari entri a la comptabilització de documents o cada vegada que es desitgeu modificar 
aquestes opcions.  

Heu de pressionar el botó de tractament . 

Apareix la següent pantalla: 
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7.1.1.1.1 Pestanya Entrada Documents 

 

 Opcions d’entrada general: 

 Documents només en moneda local: Fa que només sigui possible introduir 
documents en moneda local. 

 Camps d'import només per moneda document: Fa que, per a l'entrada de 
documents en moneda estrangera, només es pugui entrar els imports en 
moneda estrangera. 

 Tipus canvi de primera posició document: Fa que, per a l'entrada de 
documents en moneda estrangera, només es puguin ficar els imports en 
moneda estrangera. 
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 Documents sense operacions CME: Evita que puguin introduir-se 

operacions en compte de major especial. 

 Documents no són multisocietats: Aquest indicador determina que no és 
necessària l'entrada de documents a nivell multisocietats, és a dir, no 
s'accepten documents amb moviments multisocietats. 

 Només es poden registrar de forma preliminar documents complets: Fa 
que a l'entrada preliminar de documents només sigui possible registrar de 
forma preliminar (gravar) documents complets. En el cas de documents 
incomplets, per exemple aquells amb saldo diferent de zero, és impossible 
el registre en forma preliminar. 

 Suprimir divisió interlocutor en capçalera: Indicador que en la capçalera de 
document no s'ha d'entrar cap valor de proposta per a la divisió de 
l'empresa col·laboradora, és a dir, la divisió de l'interlocutor. 

 Calcular import net d’impostos: Si les quotes d'IVA han de ser calculades, 
pot indicar-se en aquest camp que els imports dels comptes de major 
entrats són imports nets. En cas contrari, es partirà del supòsit que els 
imports de comptes de major entrats comprenen l'IVA a calcular. 

 Copiar text en registre compte de major: Aquest indicador assenyala que 
l'últim text de posició entrat serà inclòs automàticament en aquelles 
posicions de compte de major en les quals el compte de major permeti 
l'entrada d'un text de posició. 

 No copiar indicador d'impostos: Desactiva la parametrització estàndard 
que fa que l'últim indicador fiscal sigui traslladat automàticament a la 
posició de comptes de major. 

 Entrada ràpida per número ESR: Amb aquest indicador fixat, l'entrada 
ràpida de factures rebudes pot efectuar-se indicant el nombre d'abonat 
ESR, sense necessitat d'indicar el número del compte. 

 Entrada ESR amb visualització control: Si està fixat aquest indicador, a 
l'efecte de l'entrada ràpida mitjançant el nombre d'usuari ESR, el compte 
que s'ha determinat utilitzant el nombre ESR es visualitzarà en una imatge 
de selecció encara que aquella sigui unívoca. 

 No actualitzar totals de control 

 Comptabilització negativa automàticament: Permet introduir documents 
amb comptabilitzacions negatives en les seves posicions. 

 Proposta de moneda de document: 

 Moneda local: Vindrà fixada, en el camp moneda, la moneda local. 

 Última moneda document utilitzada: Vindrà fixada, en el camp moneda, la 
moneda utilitzada en l'últim document registrat. 

 Cap: No fixarà cap moneda en el camp moneda per endavant. 
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 Societat proposada: 

 Suprimir societat per defecte: Fa que s’ignori la proposta de societat ‘UB’. 
Només té sentit quan el registre de documents es fa habitualment per 
diferents societats. 

 Màscares d’entrada i variant d’estructura de línies per entrada de documents: 

 Entrada ràpida posicions comptes de major: Tipus de plantilla a utilitzar per 
a l'entrada ràpida de documents en comptes de major. 

 Entrada ràpida fra./ab.: Tipus de plantilla a utilitzar per a l’entrada ràpida 
de factures rebudes. 

 Entrada preliminar: Tipus de plantilla a utilitzar en les entrades preliminars 
de documents. 

 Model d'imputació: Tipus de plantilla a utilitzar en l'entrada de documents 
amb models d'imputació. 

 Estructura de línies resum doc.: Tipus de clau sota la qual està 
emmagatzemada la descripció d’una possible estructura de línies per a la 
visualització i el tractament de llistes. 

 Resum docs. com a Grid Control ALV: Es determina com es presentarà el 
resum de documents en el registre de documents comptables. Sense fixar 
l’indicador obtindrem una representació per línies i obtindrem una 
representació en forma de taula amb disseny modern, fixant l’indicador.  



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 167 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
7.1.1.1.2 Pestanya Visualització Document 

 

 

 Variants d’estructura de línies per visualització de document 

 Estructura de línies: Indica la clau sota la qual està emmagatzemada la 
descripció d’una possible estructura de línies per la visualització i el 
tractament de llistes. 

 Visualitzar documents mitjançant... 

 Núm. Referència: Indicador de cerca per número de referència. 

 Vista de llibre major: Visualització de document a vista de llibre major. 

 D’altres opcions de visualització 

 Resum de document: Determinació de la representació de resums de 
documents. 

 Visualitzar operació multisocietats: En el cas que un document comptable 
formi part d’una operació de multisocietats, s’especifica si s’ha de 
visualitzar un únic document específic d’una societat o la operació de 
multisocietats completa. 
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 Relationship Browaer en mode propi:S’ha de fixar aquest indicador si el 

document Relationship Browser s’ha d’iniciar en la visualització del 
document comptable. 

 Visualitzar dades impostos segons reporting: En aquest nivell es determina 
la representació dels imports base de l’impost i dels tipus impositius de la 
finestra de visualització per les dades de l’impost sobre el volum de 
negocis que es poden buscar en la visualització de document. 

7.1.1.1.3 Pestanya Partides Obertes 

 

 Tractar partides obertes 

 Referència de pagament amb criteri de selecció: Al marcar aquest camp es 
poden seleccionar les posicions del document que s’ha de compensar, 
indicant la referència de pagament i sense necessitat d’indicar el número 
de compte del deutor. S’hauria de marcar el camp quan es creen factures 
especificant una referència de pagament que normalment es especificada 
pels deutors. 

 Tractament partides amb entrada ordres: Fa que el sistema introdueixi una 
columna en el tractament de partides obertes amb una funció de 
comparació. Serveix per activar o desactivar partides o canviar el dret a 
descompte. 
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 Partides seleccionades inicialment inactives: Per controlar l’estatus (actiu o 

inactiu) en que es representen les partides obertes en un tractament de 
compensació. Les partides que han de compensar-se s’hauran d’activar. 

 Entrada import pagament part. restants: Assenyala que al introduir partides 
per la resta, s’ha d’introduir l’import de pagament i no l’import restant. El 
sistema comptabilitzarà la partida per la resta, de manera que l’import sigui 
la diferència entre l’import a pagar i l’import pagat. 

 Utilització de pools de treball: Permet introduir a més d’un número de 
compte per la cerca de partides obertes en operacions de pagament 
manual, un poll de treball. 

 Visualitzar imports nets: Fixant aquest indicador, al tractar partides obertes 
es visualitzaran primer els imports nets. Si no es fixa, es visualitzaran els 
imports bruts. 

 Incloure referència a factura: Controla que les partides, que estan 
interrelacionades per la referència a factura, s’activin o desactivin 
conjuntament en el tractament de partides obertes. Així es suprimeix el risc 
de pagar una factura i oblidar compensar l’abonament corresponent. Fixant 
l’indicador ja no es poden fer pagaments parcials amb referència a factura. 

 Classificació per import s/signe +/-: Si es marca l’indicador les partides es 
visualitzaran en ordre d’import sense tenir en compte el signe. En cas 
contrari, els imports es visualitzaran tenint en compte el signe negatiu o 
positiu. 

 Variants d’estructures de línies per a operacions de compensació o per a 
pagament automàtic: Indica la clau sota la que està emmagatzemada la 
descripció d’una possible estructura de línies per la visualització i el 
tractament de llistes. 

 Model d’imputació per a diferències de pagament: Model d’imputació de la 
funció per eliminar la diferència en la compensació de 
pagaments/cobraments. 
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7.1.1.1.4 Pestanya Partides Individuals 

 

 Visualitzar partides individuals 

 Layouts: Les disposicions controlen les edicions de les llistes. Es podrà 
emmagatzemar la següent informació: estructura de columnes de la llista, 
criteris de classificació i condicions de filtratge. 

 Representació: Visualització de les dades de partides individuals. 

 Selecció files: bifurcar a.. amb F2 es podrà visualitzar la posició del 
document o un resum dels documents. 

 Quantitat màxima de partides: Delimitació del número de partides que es 
visualitzen a la llista de sortida.  
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7.1.1.1.5 Pestanya Gestió Crèdits 

 

 Variant d’estructura de línies per gestió de crèdits: Per a la visualització i 
tractament de llistes. 

 Variant de classificació per a gestió de crèdits: Nom de la variant de 
classificació. 

 

7.1.1.1.6 Pestanya Avisos 

 

 Variant d’estructura de línies per a resum d’avisos: Per a la visualització i 
tractament de llistes. 
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7.1.1.1.7 Pestanya Llibres de Caixa 

 

 Opcions d’inici: Període de visualització (últim període, avui, aquesta 
setmana, actual). 

 Opcions d’entrada 

 Fixar data de comptabilització i data document igual a la data del sistema: 
Es fixa dins del llibre de caixa el valor proposat per la data de 
comptabilització i la data del document sempre en funció de la data del 
sistema. Si no es fixa es proposa l’últim dia del període de visualització per 
les dates de comptabilització. 

Una vegada revisats els camps torneu a la pantalla inicial prement el botó .  

La comptabilització d'una operació en el sistema es realitza per mitjà d'una estructura ja 
definida (denominada document) que consta de diversos apartats: 

 Capçalera: Divisió que suporta el assentament comptable complet i que té dades 
pròpies del document com data de document, data de comptabilització, classe de 
document, societat. Aquestes dades fan referència a l'operació completa. 

 Posicions: Descriu cadascun dels apunts del assentament comptable. Haurà tants, 
com apunts. 

En la pantalla ‘Comptabilitzar document: Dad. Capçalera’, s'introduirà en primer lloc els 
camps de capçalera segons les especificacions de la següent taula: 
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data document La data de document és la data de creació del 
document original.   

Data 
comptabilitat 

Data amb la qual un document entra en la 
comptabilitat financera o en la comptabilitat de 
costos. 

  

Número 
document 

Clau per accedir al document comptable que es 
generarà quan comptabilitzem les dades.  

Aquest camp s’omple 
automàticament amb un 
ordre de números 
seqüencial. 

Referència 
El nombre de document de referència pot contenir 
el nombre de document per a l'interlocutor 
comercial. Però en aquest camp també pot 
introduir-se altre tipus d'informació. 

 L’usuari pot omplir 
aquest camp lliurement. 

Txt.capç.doc 
El text de capçalera de document conté aclariments 
o notes que tenen validesa per a tot el document, 
és a dir, no només per a posicions de document 
determinades. 

 L’usuari pot omplir 
aquest camp lliurement. 

Classe 

La classe de document serveix per a classificar els 
documents comptables. Amb la classe de document 
es deixa constància en la capçalera del tipus de 
document.  

Per cada classe de document s'acorden 
determinades propietats que controlen la captura 
del document o s'inclouen en el mateix. 
Especialment es fixa per cada classe de document 
quin àrea de nombres de document es permet per 
als documents. 

  

Període 
Les xifres de moviments en els comptes 
s’actualitzen per períodes en l’exercici. La societat 
defineix en quants períodes es divideix un exercici.  

 
Es defineixen 12 
períodes o mesos 
naturals. 

Societat Clau de la Societat FI.  ‘UB’ 
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Moneda/Tipus 

de canvi 

Moneda amb la que es gestionen els imports al 
sistema i tipus de canvi per convertir a moneda 
estrangera. 

  

Data conversió Data per a la determinació del tipus de canvi.   

 

A continuació, haureu d’afegir la primera posició del document a comptabilitzar: 

 

 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris

Clau 
Comptable 

Clau de comptabilització amb la que s’afegirà una posició al 
document comptable: Deure/Haver.   

 

Compte Compte de major en el que comptabilitzarem.   

Indicador 
CME Indicador que defineix un compte de major especial.   

ClM 
Per la comptabilització d’immobilitzats, es classifica una operació 
empresarial que controlen diverses accions del sistema al 
comptabilitzar. 
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Una vegada introduïts tots els camps, pressioneu <INTRO> per passar a la pantalla 
següent: 
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Aquesta pantalla variarà segons la classe de document que vulgueu comptabilitzar. 
Visualitzem un exemple amb la majoria de camps possibles. 

A continuació, haureu d’afegir les dades econòmiques de la primera posició del document 
comptable que heu afegit en la pantalla anterior: 

 

Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Creditor Número de compte de deutor/creditor 
en posició de document.  Definit a la pantalla anterior. 

Societat Societat FI.  ‘UB’ 

Llibre Major 
Número de compte de major sobre el 
que s’actualitzen les xifres del 
moviment. 

 Definit pel número de creditor. 

Import Import en la posició del document en 
moneda del document.   
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Càlcul Impost Fa que el sistema comptabilitzi 
l’import d’IVA de forma automàtica.    

Indicador d’impost 

Categoria impositiva que s’ha de tenir 
en compte per la declaració 
d’Hisenda. Per cada indicador 
s’emmagatzema en sistema el tipus 
impositiu i altres característiques. 

 

 

Condició de 
pagament 

Clau a partir de la qual es defineixen 
les condicions de pagament.  

Pel cas de comptabilitzacions 
contra tercers, aquest camp 
s’informa de forma automàtica 
amb les dades mestres del 
tercer. 

Dies/Percentatge 
Venciment dins del qual s’ha 
d’efectuar el pagament per a tenir dret 
a descompte. 

 
 

Data bàsica 
Data que fa referència a les dades pel 
venciment dels descomptes i del 
pagament. 

 

Només en el cas de comptes de 
major la data de venciment és 
immediata ja que no existeixen  
dades de descomptes. 

Fixat 

Fa que es pugui aprofitar la primera o 
segona condició de descompte per 
pagament immediat, encara que el 
venciment hagi vençut. 

 

Amb aquest indicador es poden 
evitar pèrdues per descomptes 
per pagament immediat. 

Base desc. Part de l’import de la factura sobre el 
que s’ha d’aplicar el descompte.   

Referència factura 
Per afegir dades a la posició del 
document que estan relacionades 
amb una altra posició del document. 

 
 

Bloqueig de 
pagament 

Indicador de bloqueig de pagaments 
que fa referència al tercer.   

Via de pagament Via de pagament per la qual s’ha de 
pagar la partida.   

Ces/End/Fac Característica en les partides obertes 
per a l’agrupació de  pagaments.   

Mon. pagament Moneda per al pagament automàtic.   

Import moneda 
pagament 

Import en moneda del pagament, per 
a pagaments automàtics.   

Referència 
pagament 

Referència clau en la factura del 
tercer.   

Receptor pagament 
individual al 
document 

Assenyala que han d’indicar-se o bé 
s’ha indicat la direcció i les dades 
bancàries d’un pagador alternatiu per 
al pagament d’aquesta posició. 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Assignació Informació addicional en la posició del 
document.    

Indicador de béns 
d’inversió 

Indica que aquesta factura es tracta 
d’una factura per a proveïdors de 
béns d’inversió. 

 
 

Text Text explicatiu per a la posició del 
document.   

 

Si a la primera posició del document afegiu un compte de major en comptes de 
comptabilitzar contra un tercer com en l’exemple anterior, els camps per emplenar de la 
pantalla són diferents. A continuació, podeu visualitzar un exemple: 

 

 

 

Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de major Número de compte de major en posició de 
document.  

Definit a la pantalla 
anterior. 

Societat Societat FI.  ‘UB’ 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Import Import en la posició del document en moneda 
del document.  

 

Càlcul Impost Fa que el sistema comptabilitzi l’import d’IVA de 
forma automàtica.    

S/descompte Aquest indicador evita que el sistema realitzi un 
descompte en aquesta posició del document.   

Centre Gestor Codi que identifica el Centre Gestor  que crea, 
modifica, visualitza o s’adjudica un pressupost.  

 

Posició 
pressupostaria  

 

 
 

Data valor Data valor del sistema.  Aquest camp ve definit 
amb la data del dia. 

Venç el Data a la que es refereixen les dades de 
venciment dels descomptes i del pagament.   

Assignació Informació addicional en la posició del 
document.    

Text Text explicatiu per a la posició del document.   

 

Seguidament, heu d’afegir la següent posició del document comptable. Podeu ficar tantes 
posicions com sigui necessari, tant en el deure de l’assentament comptable, com a 
l’haver. La clau comptable indica la posició al deure o a l’haver del document comptable.  

Segons el tipus de Clau Comptable que ens determina la posició del document, haureu 
d’afegir diferents dades, igual que s’ha explicat a l’exemple anterior. 

En el botó , teniu més camps que són susceptibles de ser informats: 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de major Número de compte de major en posició de 
document.  

Definit a la pantalla 
anterior. 

Societat Societat FI.  ‘UB’ 

Import Import en la posició del document en moneda del 
document.  

 

Comptabilització 
negativa 

Clau que assenyala que la posició del document 
provoca l’anul·lació de les xifres de moviments.    

Banc Interlocutor Clau que identifica el banc i compte bancari que 
s’utilitzarà per realitzar el pagament.  

 

Banc propi Clau amb la qual es determinen les dades 
bancàries.   

Claus de 
referència Camps per introduir dades addicionals. 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Nivell tresoreria Camp per a controlar la gestió de caixa.   

Dia tresoreria Data que determina l’entrada o sortida de diners 
prevista.   

País Declaració 

País on el deutor té un número d’identificació 
fiscal comunitari. Aquest número d’identificació a 
d’estar informat al registre mestre de dades del 
deutor. 

  

 

Op. Triang. UE 
Si es marca aquest camp, aquesta operació 
quedarà enregistrada sota la declaració 
recapitularia. 

 
 

NIF comunitari Número d’identificació fiscal comunitari.  
Vindrà informat si està 
informat al registre 
mestre del tercer. 

Centre Gestor Codi que identifica el Centre Gestor  que crea, 
modifica, visualitza o s’adjudica un pressupost   

Posició 
pressupostaria    

 

 

En el cas que el creditor contra en que comptabilitzeu, sigui susceptible de tenir 
retencions, ens sortirà una pantalla per introduir les dades necessàries de retencions: 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Denominació del 
tipus de retenció 
d’impostos 

Nom descriptiu del tipus de retenció   

Indicador de 
retenció 

A cada tipus de retenció se li assigna un o 
diversos indicadors de retenció que 
estableixen els diferents percentatges de 
retenció.  

 

A cada operació 
comptable només es 
podrà adjudicar un 
indicador de retenció per 
tipus de retenció. 

Base imposable de 
retenció en 
moneda de 
document 

Base imposable de retenció en moneda de 
document  

 

Import de retenció 
en moneda de 
document 

Import de retenció en moneda de document  
 

Base imposable de 
retenció en 
moneda local 

Base imposable de retenció en moneda local  
 

Import de retenció 
en moneda local Import de retenció en moneda local   

Comentari Text informatiu del diàleg de retenció 
d’impostos.   

Indicador per a 
tipus de retencions 
d’impostos 

Serveix per a la classificació de les diferents 
retencions. Cada tipus de retenció té unes 
determinades característiques (data i hora de 
comptabilització, base per al càlcul bàsic, base 
per l’acumulat eventual). 

 

 

Número del 
certificat 
d’exempció 

Número adjudicat per les autoritats per 
l’excesió de la retenció d’impostos.  

 

Una vegada introduïdes totes les dades, podeu prémer el botó  per simular 
l’assentament comptable i veure si totes les dades són correctes. Per tal que el sistema 
comptabilitzi, les dues posicions del document comptable han de quedar saldades. En 
cas contrari, el sistema ens avisarà que la comptabilització només és possible amb saldo 
igual a zero i haureu de corregir el document. Una vegada les posicions siguin correctes, 
la simulació del document es veurà de la següent manera: 
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La simulació ens deixa visualitzar el document abans de comptabilitzar-lo. Podem veure 
les posicions al deure i a l’haver de l’assentament i si aquest està saldat. Una vegada 

estigui correcte heu de prémer el botó de gravar  per a comptabilitzar. El sistema us 
indicarà que s’ha creat un document amb un determinat número. 
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7.1.2 Comptabilitzacions amb Compensació 
Per a fer comptabilitzacions generals amb compensació heu de seguir la següent ruta: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Comptabilitzacions Generals → Comptabilitzacions 
amb Compensació 

Mitjançant Transacció FB05 

 
 

Operativa: 

Accediu a la següent pantalla: 
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data 
document 

La data de document és la data de creació del 
document original.   

Data 
comptabilitat 

Data amb la qual un document entra en la 
comptabilitat financera o en la comptabilitat de 
costos. 

  

Número 
document 

Clau per accedir al document comptable que es 
generarà quan comptabilitzem les dades.  

Aquest camp s’omple 
automàticament amb un 
ordre de números 
seqüencial. 

Referència 
El nombre de document de referència pot contenir 
el nombre de document per a l'interlocutor 
comercial. Però en aquest camp també pot 
introduir-se altre tipus d'informació. 

 L’usuari pot omplir aquest 
camp lliurement. 

Txt.capç.doc 
El text de capçalera de document conté aclariments 
o notes que tenen validesa per a tot el document, 
és a dir, no només per a posicions de document 
determinades. 

 L’usuari pot omplir aquest 
camp lliurement. 
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Text de 

compensació 
Text lliure per afegir informació sobre la 
compensació.   

Opció per 

tractar 

Sortida de pagaments. 

Entrada de pagaments 

Abonament 

Trasllat amb compensació 

 
Segons el tipus 
d’operació que es vulgui 
comptabilitzar. 

 

 

 

Afegiu les dades de capçalera obligatòries per a realitzar la comptabilització i a 
continuació, la primera posició del document, tal i com s’ha explicat a l’apartat anterior. 
Pressioneu intro per anar a la següent pantalla i a continuació seleccioneu el botó de 
selecciona PO bé, tracta PO. , per tal de compensar la segona 
posició del document. També és possible compensar la primera posició del document, 

seleccionat des de la primera pantalla, pressionant el botó . 
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El sistema us mostrarà la següent pantalla al seleccionar partides obertes: 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte Número de compte  pel qual volem seleccionar les 
partides obertes.   

Classe de compte Classe de compte que identifica si és un compte de 
major, de creditor, deutor o de materials.   

Indicador CME Llista els indicadors amb compte de major especial 
per incluir en l’operació amb compensació.   

Número d’avís Clau d’un avís de les partides obertes que es volen 
tractar.   

Altres comptes Aquest indicador fa que es puguin considerar altres 
comptes en la compensació de partides obertes.   

Distr. Per antiguitat 

Aquest indicador assenyala que la selecció de 
partides que han de compensar-se es realitzarà de 
forma automàtica. En aquest cas, primer es 
seleccionen les partides amb més dies de retard i 
tenen també més prioritat les que comptabilitzen a 
l’haber. 

  

Cerca automàtica 
El sistema intentarà trobar les partides obertes a 
compensar, tenint en compte l’import de 
compensació. 

  

Una altra selecció Altres ajudes de cerca per trobar unes 
determinades partides obertes.   

Una vegada seleccionat el compte, torneu a pressionar el botó Tracta PO, per poder 
escollir d’entre les partides obertes: 
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El sistema us mostra: el número de document de totes les partides obertes d’aquest 
compte, la data en la que es va crear el document, la data de la comptabilització del 
document, el número de manament, la referència del document, el tipus de compte (en 
aquest cas compte de major), el número de compte de major pel qual s’actualitzen les 
xifres, la posició del compte en la comptabilització del document (deure o haver), la 
classe de document, el centre gestor que ha generat el document, l’import.  

A més, el sistema també us mostra a la part inferior de la pantalla l’import que heu 
introduït en la primera posició del document que és l’import que està pendent d’assignar 
per poder fer la compensació. 

A continuació heu de marcar les partides que voleu compensar.  

 

Quan seleccioneu un import, aquest es marca en color blau. Per que el document sigui 
vàlid ha de quedar totalment saldat. Això es mostrarà quan el camp Sense Assignar tingui 
import igual a zero. 

En aquesta pantalla també visualitzem els següents botons: 

 

Nom del Camp Descripció 

Marcar Serveix per marcar una línia sencera de llistat de partides. 

Marcar el bloc Serveix per marcar un bloc entre dos partides seleccionades del llistat. 

Marcar-ho tot Serveix per seleccionar totes les partides del llistat. 
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Nom del Camp Descripció 

Desmarcar-ho tot Serveix per desmarcar totes les partides del llistat. 

Classificació ascendent Si situeu el cursor en una de les columnes, el sistema ordenarà les partides en 
ordre ascendent tenint en compte la columna marcada. 

Classificació descendent Si situeu el cursor en una de les columnes, el sistema ordenarà les partides en 
ordre descendent tenint en compte la columna marcada. 

Cercar Per cercar una partida a partir d’uns determinats criteris 

Cercar import Cerca una partida que tingui un import igual a l’import introduït. 

Brut <> Net Canvia els imports de les partides del llistat en import brut o import net. 

Moneda compensació <> 

Moneda local 
Per visualitzar els imports de les partides en moneda local o bé moneda 
estrangera, en cas que s’hagi comptabilitzat en moneda estrangera. 

Activar partides Si us posicioneu sobre un dels imports de la partida, aquest botó l’activa.  

Desactivar partides Si us posicioneu sobre un dels imports de la partida, aquest botó la desactiva. 

Activar descompte En el cas que hi hagi descomptes, si us posicioneu sobre un import de 
descompte, aquest botó l’activa. 

Desactivar descompte En el cas que hi hagi descomptes, si us posicioneu sobre un import de 
descompte, aquest botó el desactiva. 

 

Abans de comptabilitzar el document podeu afegir un text explicatiu pressionant el botó 

, que es troba a la part superior de la pantalla. El sistema us mostrarà la següent 
pantalla per tal d’afegir un text explicatiu. 

 

 

Finalment, podeu simular l’assentament pressionant el botó . El sistema us mostrarà 
l’assentament comptable: 
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Des de aquesta pantalla podeu visualitzar el detall de cadascuna de les posicions del 

document. Per fer-ho heu de pressionar el botó . El sistema us mostrarà la següent 
pantalla, on haureu d’assenyalar una de les posicions voleu visualitzar: 

 

A continuació, pressioneu intro i el sistema us portarà a la visualització del detall de la 
primera posició: 
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En aquesta pantalla es mostraran els següents botons: 

 

Nom del 
Camp Descripció 

Simular Per tornar a la pantalla anterior on es visualitza l’assentament comptable. 

Posició 
anterior 

Passa a visualitzar el detall de la posició del document anterior a la que es visualitza en 
pantalla. 

Posició 
següent 

Passa a visualitzar el detall de la posició del document posterior a la que es visualitza en 
pantalla. 

Copiar posició Afegeix una nova posició al document, igual a la que es visualitza en la pantalla. 

Altres dades Visualitza més dades de la posició del document que s’està visualitzant en pantalla. 

 

Torneu a la pantalla de simulació del document pressionant el botó . En aquesta 

pantalla, el sistema també ens mostra el botó . Aquest botó permet 
tornar a introduir les dades des del principi i suprimeix el document actual. El sistema ens 
ho informa amb un missatge a la part inferior de la pantalla: 

 

Per continuar i fer un nou document heu de pressionar intro. 
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Una vegada hagueu ficat totes les dades podeu guardar la comptabilització pressionant el 

botó . El sistema us mostrarà un missatge amb el document que s’ha creat: 

 

La comptabilització amb compensació permet fer compensacions totals o parcials d’un 
document o bé de diferents documents a la vegada: 

 Compensació total per una partida oberta: Seleccioneu fent clic sobre 
l’import de la partida que voleu compensar, que serà del mateix import que 
el document que heu realitzat. El sistema us mostra l’import assignat en la 
part inferior de la pantalla i l’import pendent que en aquest cas és zero. És 
igual que el cas explicat a l’apartat anterior. 

 Compensació total per vàries partides obertes: Seleccioneu fent clic sobre 
l’import de les partides que voleu compensar, la suma de totes les partides  
serà del mateix import que el document que heu realitzat. Heu d’anar a la 
segona pestanya ‘Pagaments parcials’ de la pantalla de partides obertes i 
anar seleccionant tantes partides com vulgueu compensar, com es mostra 
a continuació: 
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 Compensació parcial d’una partida oberta: Seleccioneu fent clic sobre 

l’import de la partida que voleu compensar. L’import de la partida a 
compensar serà superior a l’import de la primera posició del document. 
Això farà que encara quedi import pendent en la partida oberta que esteu 
compensant. Després de comptabilitzar el document, aquesta partida 
continuarà tenint l’estat de partida oberta ja que no estarà totalment 
compensada. Es procedeix de la mateixa manera que s’ha explicat en 
l’apartat anterior. Com es visualitza a continuació, només està compensant 
la meitat de l’import d’una partida oberta. 

 

 
 

 
 
 

 Compensació parcial de vàries partides obertes: Seleccioneu fent clic 
sobre l’import de les partides que voleu compensar. Després de 
comptabilitzar el document, aquestes partides continuaran tenint l’estat de 
partides obertes ja que no estaran totalment compensades. Es procedeix 
de la mateixa manera que s’ha explicat en l’apartat anterior. Com es 
visualitza a continuació, només està compensant una part de dos partides: 
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7.1.3 Comptabilitzar amb Còpia 
Per a fer comptabilitzacions generals amb còpia d’una altra heu de seguir la següent ruta: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Comptabilitzacions Generals → Comptabilitzar amb 
Còpia 

Mitjançant Transacció FBR2 

 
 

Operativa: 

Accediu a la següent pantalla: 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris

Número de 
Document 

Número del document ja comptabilitzat del qual es volen 
copiar  els camps per fer un nou document.   

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Exercici Exercici on s’ha comptabilitzat el document que es vol 
copiar.   

Crear 

comptabilització 

inversa 

Fa que per totes les posicions del document, la clau de 
comptabilització original sigui substituïda per la clau de 
comptabilització d’anul·lació. 

  

Registrar posicions 

comptes de major 
Si es marca aquest flag, el document que serveix com a 
model només podrà tenir posicions de comptes de major.    

No proposar cap 

import 
En la creació de la còpia, no s’indicaran els imports del 
document que es copia.   

Tornar a calcular 

dies i percentatges 

Aquest flag farà que no es tinguin en compte  els dies i 
percentatges de la condició de pagament del document de 
referència que s’està copiant i per tant el sistema els 
tornarà a calcular. 

  

Visualitzar posicions Aquest indicador fa que les posicions copiades es puguin 
visualitzar una a una.   

Copiar textos Copia el text del document de referència al nou document.   
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris

Transfereix l’àrea 

funcional 

Fa que l’àrea funcional del document model es transfereixi 
al nou document. Només tindrà sentit si l’àrea funcional 
s’ha introduït de forma manual al document model o de 
referència. Per defecte l’àrea funcional sol derivar-se. 

  

Tornar a calcular 

import en moneda 

local 
Torna a calcular tots els imports.   

Transferir segment i 

interlocutor 

Aquest indicador fa que l’interlocutor del document model 
es transfereixi al nou document. Només serà rellevant quan 
s’ha informat de forma manual al document de referència. 

  

  

Per crear un document amb còpia d’un altre, afegiu el número de document de referència 
i les opcions que necessiteu: 

 

 

A continuació pressioneu intro i el sistema us crearà un nou document amb els mateixos 
valors que l’original. Serà possible modificar alguns camps en cas que sigui necessari. 

Per tal de guardar el document, heu de pressionar el botó per gravar . El sistema us 
mostrarà un missatge amb el document que s’ha creat com a còpia:  
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7.1.4  Visualitzar Document Financer 
Per a visualitzar un document comptable es realitza el següent procés:  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Visualitzar Document Financer 

Mitjançant Transacció FB03 

 

Operativa: 

 

Cal afegir el número de document comptable que voleu visualitzar i prémer <INTRO>. A 
continuació, visualitzarem l’assentament del document comptable. 
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Si necessiteu cercar el document perquè no sabeu quin número de document és podeu 

pressionar el botó . El sistema us portarà a la següent pantalla on 
podreu cerca el document pels criteris de cerca que es mostren: 

 

 

Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Número de 
Document 

Número del document ja comptabilitzat del qual es 
volen copiar  els camps per fer un nou document.  

Podeu ficar un interval 
de documents. 

Exercici Exercici on s’ha comptabilitzat el document que es 
vol copiar.   

Llibre de Major   
Camp visualitzable i 
no modificable. 

Classe de 

document Serveix per classificar els documents comptables.   
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data de 

comptabilització 
Data en què es realitza la comptabilització del 
document al sistema.   

Data d’entrada Data de creació del document comptable.   

Número de 

referència 
Criteri de referència amb el que es va crear el 
document comptable.   

Operació de 

referència 
Clau de referència i unitat d’organització de 
referència del document que es vol cercar.   

Clau de referència Clau de referència del document que es vol 
cercar.   

Només documents 

propis 
Només es visualitzaran els documents creats per 
l’usuari que fa la cerca.   

 

Una vegada heu afegit els criteris de cerca, heu de pressionar el botó d’executar . A 
continuació, el sistema us mostra un llistat amb els documents que estan creats en 
sistema i que compleixen els criteris afegits. 
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En aquesta llista conté també les següents opcions: 

  

Nom del Camp Descripció 

Seleccionar Visualitza en detall el document seleccionat de la llista 

Marcar-ho tot Marca tots els documents de la llista 

Desmarcar-ho tot Desmarca tots els documents de la llista 

Classificar en sentit ascendent Seleccionant una columna, ordena de forma ascendent la llista. 

Classificar en sentit descendent Seleccionant una columna, ordena de forma descendent la llista. 

Fixar filtre Filtra els camps per uns criteris que es poden seleccionar. 

Desplegar  Desplega les pestanyes de la llista.  

Comprimir Compacta les pestanyes de la llista. 

Full de càlcul Descarrega les dades del llistat en un full de càlcul. 

Processament de textos Descarrega les dades del llistat en un full de text. 

Fitxer local Descarregar el llistat en un fitxer. 

Destinatari de correu electrònic Serveix per enviar el llistat per correu electrònic. 

Modificar disposició Per afegir, modificar  o eliminar els camps de la llista. 

Seleccionar disposició Seleccionar una disposició de la llista ja guardada. 

Desar disposició Per guardar una disposició de la llista. 

 

Es pot visualitzar la informació de cada document fent doble clic sobre la línia del 
document. 

Si ja es coneix el número de document que es vol visualitzar, només cal afegir-lo a la 
pantalla inicial i pressionar intro. 
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Per sortir de la visualització heu de pressionar els botons per sortir de la pantalla 

. 

7.1.5 Modificar Document Financer 
Per a modificar un document es realitza el següent procés:  
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Accés: 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Modificar Document Financer 

Mitjançant Transacció FB02 

 

Operativa: 

 

Heu d’introduir el número de document comptable que voleu modificar i l’exercici en que 
s’ha comptabilitzat el document. A continuació heu de pressionar INTRO. 

 

Per modificar alguna de les dades, podeu pressionar sobre les línies o posicions 
comptables del document. 
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Visualitzareu en blanc tots aquells camps que podeu modificar. Una vegada realitzada la 

modificació s’ha de prémer el botó  per gravar les modificacions. 

Finalment, el sistema us donarà un missatge informant-vos que la modificació s’ha desat 
correctament. 

 

7.1.11 Modificar Posició de Document 
Per a modificar directament alguna de les posicions d’un document es realitza el següent 
procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Modificar Posició de Document 

Mitjançant Transacció FB09 

 
 

Operativa: 

 

Afegiu el número de document pel qual voleu modificar alguna de les posicions. A 
continuació podeu afegir directament la posició que voleu modificar o bé, limitar les 
posicions del document segons els tipus de compte que voleu modificar (d’actius fixos, de 
deutors, creditors o comptes de major). Heu de prémer <INTRO> i es visualitzarà la 
pantalla que voleu modificar amb els camps modificables en blanc. En aquest cas, la 
modificació funciona igual que en l’apartat anterior. 

Finalment, el sistema us donarà un missatge informant-vos que la modificació s’ha desat 
correctament. 

 

8.1.7  Anul·lar Document Individual 
Per a fer una anul·lació d’un document individual es realitza el següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Anul·lar Document Individual 

Mitjançant Transacció FB08 

 

Operativa: 

 

En aquesta pantalla s'inclou el document que es vol anul·lar i el motiu d'anul·lació 
(buscant el motiu a través del botó d'ajuda). 
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Prement el botó , podeu veure el document comptable abans 
d'anul·lar-lo. Una vegada visualitzat, torneu a la pantalla anterior i pressioneu Gravar i el 
sistema  mostrarà un nombre de document d'anul·lació que s'ha generat. 

En el cas de no recordar el número de document, des de la pantalla inicial de la 
transacció s’ofereix l’ajuda de cerca per a detectar els documents pressioneu el botó 

 i accediu a la següent pantalla: 

 

En la qual es podran seleccionar el document o documents a anul·lar en funció de 
diversos camps. Aquest apartat està explicat al punt 1.1.4. 

Addicionalment existeix la possibilitat d'anul·lar documents massivament punxant en el 

botó . El sistema us mostrarà la següent pantalla per limitar els 
documents a partir dels camps que es mostren: 
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Heu de afegir els criteris que creieu oportuns i deixar marcat el flag d’Execució en prova, 
per visualitzar els documents abans d’anul·lar-los. Pressioneu intro per a visualitzar els 
documents. El sistema informarà de les partides incloses en els criteris de selecció. 
Mostrarà dues llistes: la primera amb els documents que compleixen els criteris de 
selecció que es la llista que es mostra a continuació: 
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i la segona els que no són anul·lables i a més el motiu pel qual no es poden anul·lar, com 
per exemple: 
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Una vegada que estigueu segurs dels documents que voleu anul·lar, torneu enrere amb 

la fletxa . Feu la nova selecció i desmarqueu el flag d’execució en prova: 
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A continuació pressioneu el botó de d’executar . A continuació per portar a terme 
l’anul·lació massiva pressioneu el botó .  El sistema us donarà un missatge 
d’avís informant-vos que el  tractament d’anul·lació ha finalitzat. 

 

8.1.15  Anul·lar Document de Compensació 
Per a fer una anul·lació d’un document de compensació es realitza el següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Anul·lar Document de Compensació 

Mitjançant Transacció FBRA 

 

Operativa: 

 

Per a anul·lar documents amb partides compensades, inicialment cal eliminar la 
vinculació (compensació) existent i després es pot fer l’anul·lació. Per a l'anul·lació de 
compensació, el sistema disposa d’aquesta funció, on informant el número de document 
de compensació, la societat i l'exercici, s'elimina la vinculació, quedant les partides abans 
compensades pendents de compensació de nou.  Una vegada em ficat les dades, 
pressioneu <INTRO> i el sistema us visualitza la següent pantalla: 
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Podeu anul·lar la compensació i el document de compensació, o bé, només la 
compensació. Escolliu l’opció desitjada. El sistema us donarà un missatge de confirmació: 

. 

8.1.16 Anul·lació Massiva de Documents 
Per a fer una anul·lació massiva de documents es realitza el següent procés:  

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents Financers 
→ Anul·lació Massiva de Documents 

Mitjançant Transacció F.80 

 

Operativa: 
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Només cal introduir les dades necessàries per cercar els documents que voleu anul·lar. A 
més, com a camp obligatori haureu d’especificar el motiu d’anul·lació escollint des de les 
opcions d’ajuda de cerca. A continuació preneu el botó d’executar i obtindreu un llistat de 
documents. 

 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 216 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
Fent doble clic sobre qualssevol de les línies dels documents podrem visualitzar 
l’assentament comptable i cadascuna de les posicions de l’assentament comptable. 
Aquesta transacció funciona igual que la explicada als apartats anteriors. El sistema ens 
informarà d’aquells documents compensats a través dels missatges com els que mostrem 
a l’exemple següent: 

 

A continuació per portar a terme l’anul·lació massiva pressioneu el botó .  
El sistema us donarà un missatge d’avís informant-vos que el  tractament d’anul·lació ha 
finalitzat. 

Aquesta transacció també està explicada a l’apartat d’Anul·lar Document Individual, ja 
que des d’aquesta transacció també es pot arribar a fer anul·lacions massives. 

 

 

8.3 Gestió de Documents de Referència 

8.3.1 Crear Document Periòdic 

Es poden crear documents periòdics per tal d’agilitzar les comptabilitzacions 
d’assentaments que s’executen cada cert temps. Per exemple, registrar factures de 
lloguer. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → Crear 
Document periòdic 

Mitjançant Transacció FBD1 

 
 

Operativa: 

 

En aquesta pantalla, en la subcarpeta “Execució de la comptabilització periòdica” haureu 
d’omplir les següents dades: 

 Primera execució: Data a partir de la qual han d’executar-se les comptabilitzacions 
periòdiques. 

 Darrera execució: Data fins la que s’han d’executar les comptabilitzacions 
periòdiques.  

 Interval en mesos: Interval temporal entre dos execucions de la comptabilització 
periòdica. L’entrada de d’interval deurà efectuar-se en mesos. 

 Dia de l’execució: Data natural en la que ha d’executar-se la comptabilització 
periòdica. Si indica un dia s’utilitzarà la data natural que s’ha indicat en el camp 
"Primera execució el". 
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En la subcarpeta “Informació per a la capçalera del document”, haureu d’afegir com a 
dades obligatòries la classe de document i la moneda. Els camps de referència són 
opcionals. 

En la subcarpeta “Primera posició del document” haureu d’omplir les dades de la mateixa 
manera que es tracta un registre de document de tercer (visualitzar el procés de 
comptabilitzacions factura de deutor o creditor). 

El procediment és el que es mostra a continuació (en l’exemple d’un registre de factura 
de creditor): 

 

A continuació afegiu totes les dades necessàries per les següents posicions del 
document comptable, i pressioneu <INTRO> per la següent posició: 
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Per tal d’afegir més dades com el centre gestor, la posició pressupostaria o el fons, 

haureu de pressionar el botó . 

 

Per últim pressioneu el botó , per guardar el document. 

 

8.3.3 Crear Document Comptable a partir de Document 
Periòdic 

Per a crear un document comptable a partir d’un document periòdic, cal realitzar el 
següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → Crear 
Document comptable a partir de Document Periòdic 

Mitjançant Transacció F.14 

 

Operativa: 
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En aquesta pantalla heu d’omplir els següents camps: 

 Societat: Clau que identifica la societat ‘UB’. Ja vindrà predeterminada. 

 Número de document: El número de document és la clau amb la que s’accedeix a 
un document comptable. El número de document és unívoc per cada societat i 
exercici.   

 Exercici: Període en el que es genera el document periòdic. 

 Classe de document: La classe de document serveix per classificar els documents 
comptables . Hem d’incloure la mateixa classe de document que hem posa’t en la 
creació del document comptable.  

 Interval de liquidació: Interval en el que es vol executar el document periòdic, és a 
dir, és la data de liquidació de la comptabilització periòdica. 

 Retenir joc de dades processat: Serveix per a que el joc de dades no s’esborri 
després d’haver-se executat sense errors. 

Un cop omplertes les dades executeu amb el botó , el sistema mostrarà un missatge 
que informarà de que s’ha creat un document. 
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8.3.4 Llistar Documents Periòdics 

Amb aquesta transacció el sistema us permetrà visualitzar els documents periòdics 
originals que s’han creat amb anterioritat i que es porten a terme durant un període 
determinat. 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → Llistar 
Documents Periòdics 

Mitjançant Transacció F.15 

 

Operativa: 
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Heu d’informar del número de document que voleu visualitzar i l’exercici. La resta de 
camps són opcionals, serveixen per filtrar la informació. Executeu amb el botó  i el 
sistema us mostrarà l’assentament comptable que genera el document periòdic original 
(el model). 
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8.3.7 Executar/Visualitzar Batch Input 

Amb aquesta transacció s’executarà el joc de dades que s’ha generat en la transacció de 
crear un document comptable a partir d’un document periòdic.  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → 
Executar/Visualitzar Batch Input 

Mitjançant Transacció SM35 
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Operativa: 

 

En aquesta pantalla visualitzareu tots els jocs de dades que s’han creat en el sistema, 
haureu de seleccionar el vostre (buscar per número d’usuari) i tot seguit prémer el botó 

. 

El sistema mostrarà la pantalla següent, on s’ha d’informar de quina manera es vol 
executar el joc de dades. 

 

Teniu tres opcions: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 226 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
 Executar visiblement: El sistema generarà els documents, assentaments 

comptables, etc de forma visible i l’usuari haurà de confirmar prement <INTRO>. 

 Visualitzar solament errors: El sistema generarà els documents de forma invisible 
però sempre que es produeixin errors, mostrarà la pantalla a l’usuari de tal 
manera que aquest pugui modificar els valors dels camps erronis, per tal de 
continuar el procés. 

 Invisible: El sistema executarà el joc de dades de forma invisible per a l’usuari. 

Si per exemple seleccioneu la opció invisible i executeu, el sistema mostrarà un missatge 
on informa de que el procés es genera en fons. 

 

 

8.3.8 Visualitza Jobs 

Amb aquesta transacció es podrà visualitzar l’estat en que es troba el joc de dades que 
hem creat i executat amb les transaccions anteriors.  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → 
Visualitzar Jobs 

Mitjançant Transacció SM37 
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Operativa: 

 

Apareixeran els següents camps: 

 Nom de la tasca: Introduïu un * per tal de que apareguin tots. 

 Nom d’usuari: Introduïu el vostre número d’usuari. 

 Estat de la tasca: Activeu els indicadors que us interessin, és a dir, si voleu veure 
els jobs que s’han planificat, alliberat, preparat, els que estan actius, els acabats o 
els cancelats. 

Premeu el botó . En funció de les dades que heu informat, el sistema filtrarà 

la informació i us mostrarà el resum de jobs propis. 
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8.3.13 Visualitzar Document Periòdic 

Amb aquesta transacció el sistema us permetrà visualitzar els documents periòdics. 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → 
Visualitzar Document Periòdic 

Mitjançant Transacció FBD3 
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Operativa: 

 

Heu d’informar de l’exercici i el número de document que voleu visualitzar, i prémer 

<INTRO>. El sistema mostrarà l’assentament que genera el document periòdic.  

 

En la visualització, el sistema no permet modificar cap posició del document comptable. 

Si voleu visualitzar la Capçalera del Document pressioneu el botó , per visualitzar la 
pantalla d’impostos , etc..  

En aquest moment si volguéssiu modificar el document visualitzat hauríeu de prémer el 
següent botó  i a continuació pressionar sobre la posició del document que voleu 
modificar. Si us fixeu en el menú superior en el qual us heu situat apareix el títol 
“Modificar document periòdic: Vista entrada” que indica la possibilitat de modificar el 
document en qüestió de la mateixa manera que s'ha descrit en el punt anterior. 
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8.3.19 Modificar Document Periòdic 

Per a modificar un document periòdic, cal realitzar el següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → 
Modificar Document Periòdic 

Mitjançant Transacció FBD2 

 
 

Operativa: 

 

Heu d’informar de l’exercici i el número de document que voleu modificar, i prémer 
<INTRO>. El sistema mostrarà l’assentament que genera el document periòdic. 

 

 

En aquesta pantalla veieu l’assentament comptable que genera el document periòdic. Si 
us col·loqueu sobre una línia i pressioneu dos cops, podreu modificar els camps que 
apareixen en blanc d’aquesta posició. Un cop modificats els camps guardeu amb el botó 

. El sistema us informarà de que s’han desat les modificacions. 
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8.3.32 Visualitzar Modificacions Document Periòdic 

Amb aquesta transacció el sistema us permetrà visualitzar les modificacions que s’han 
realitzat en els documents periòdics.  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → 
Visualitzar Modificacions Document Periòdic 

Mitjançant Transacció FBD4 

 
 

Operativa: 
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A través d’aquesta transacció s’obté informació sobre totes les modificacions realitzades 
en els documents periòdics. 

En la pantalla inicial d’aquesta transacció s’indica el número de document periòdic del 
que es volen analitzar les modificacions, la societat a la que pertany i l’exercici. També es 
pot delimitar la data a partir de la qual es volen consultar les modificacions i l’usuari que 
les ha realitzat. A més podreu visualitzar un historial de totes les modificacions 
efectuades en un interval de temps. 

 

Aquesta pantalla us indica els camps de les dades mestres que s’han modificat. Si us 
situeu sobre un camp i polseu , passareu a una nova pantalla : 

 

El camp modificat en aquest document és el camp assignació. La modificació es va 
efectuar el dia 24 de novembre de 2010. A més, podeu veure el canvi que hi ha hagut en 
el camp. Abans no hi havia cap assignació i ara el número d’assignació és 
9000000000092010. 
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Si tornem a clicar sobre la modificació i polseu de nou , s’obrirà una finestra com 
aquesta: 

 

On podreu veure amb més detall la data i hora de modificació, l’usuari que va fer la 
modificació, el camp modificat i la posició del document que s’ha modificat. 

8.3.41 Suprimir Document Periòdic 

Per a suprimir un document periòdic, cal realitzar el següent procés:  

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → Suprimir 
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Document Periòdic 

Mitjançant Transacció F.56 

 
 

Operativa: 

 

Escolliu des d’aquesta pantalla els documents que voleu suprimir. Deixeu fixada la funció 
‘Execució de prova’ per tal de llançar el report en mode test. Així el sistema no fa 
modificacions sobre la base de dades o en l’arxiu però realitza totes les verificacions 
necessàries.  

A continuació pressioneu el botó  i accediu a la següent pantalla: 

 

Una vegada esteu segur de suprimir el document, torneu enrere amb la fletxa  i 
torneu a executar el report desmarcant el camp d’execució en prova. El sistema us 
informa que no esteu executant en prova. 
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Pressioneu que si per continuar i poder suprimir el document. 

 

8.4.10 Model d’Imputació (Crear/Modificar/Visualitzar) 

Un model d'imputació és una referència per a la comptabilització. A diferència dels 
documents tipus, pot contenir qualsevol nombre de posicions de comptes de major. Per 
tant, el model d’imputació és un conjunt de posicions per actualitzar i susceptibles 
d’insertar-se en un document. 

 Durant la comptabilització, es poden modificar, afegir o esborrar les dades proposades. 
També es pot cridar un nombre de models d'imputació, canviar d'un model a un 
procediment estàndard d'entrada de partides i després tornar al model. 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Documents de 
Comptabilitat General → Gestió de Documents de 
Referència → Gestió de Documents Periòdics → Model 
d’Imputació (Crear/Modificar/Visualitzar) 
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Mitjançant Transacció FKMT 

 
 

Operativa: 

 

En la pantalla Model d'imputació: accés, introduir un nom per al model d'imputació (per 
exemple: ‘traspàs’). El sistema guardarà el model d'imputació amb aquest nom. És 

pressiona el botó per tal de crear un model nou. Tots els camps apareixeran en blanc 
per tal d’introduir les dades bàsiques. Els camps a omplir seran la moneda, el pla de 
comptes i un text del model (exemple ‘Model de Traspàs entre Comptes de Major’). 

 

Pressioneu el botó , per tal de poder introduir les posicions del document. En aquesta 
pantalla s’introduirà la clau comptable, la societat, les comptes de major i l’import. 
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Deseu el model amb el botó  el sistema informarà de que s’ha creat el model 
d’imputació. 
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9  DOCUMENTS COMPTABILITAT 
EXTRAPRESSUPOSTÀRIA 

 

9.1 OPs Extrapressupostàries 
A continuació es mostren totes les tipologies d’ordres d’obligacions de pagament 
extrapressupostaris possibles a realitzar en el sistema. A partir d’aquestes transaccions 
comptabilitzarem els pagaments que no siguin acomptes. 

9.1.1 OPs Extrapressupostaris (Directes) 

Per a comptabilitzar una OPs Extrapressupostàries Directes es realitza el procés descrit a 
continuació.  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
extrapressupostària → OPs Extrapressupostària 
(Directes) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB60_OP 

 
 

Operativa: 
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9.1.1.1.1 Pestanya de Dades Bàsiques 

 

 

En l'àrea de capçalera del document de la pantalla inicial de registre de la factura, s’ha 
d’introduir la següent informació: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Creditor 
Compte de creditor al que se li ha de comptabilitzar 

la factura.  

Tercer a favor del 

que es generarà el 

manament de 

pagament. 

Data de la 

factura 
Introduir la data del document.   

Data de 

comptabilització 
Serà per defecte la data del dia.  

Aquest camp és 

modificable 

Import Import en el compte de creditor.   

Text 
Camp designat per a qualsevol identificador 

numèric o alfanumèric addicional.   
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Indicador CME 

Aquest indicador identifica una operació en compte 

de major especial. Per a totes les posicions de 

document de creditors, que s'actualitzen en un 

compte de major especial/compte associat diferent, 

aquest indicador determina el compte a triar. 

  

Referència 
Serveix com a concepte de cerca per la 

visualització o modificació de documents.   

En l’àrea de posicions de la pantalla inicial del registre de la factura, introduir la següent 

informació: 

Camp Descripció Obligatori

Compte de Major Número del compte que s'ha de comptabilitzar en la posició de document.  

Text breu Text explicatiu de la posició del document.   

D/H 
Vindrà per defecte informat que l'apunt de la posició es carregarà en el deu 

del compte.  

Import Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del document.  

Indicador Control Indicador d’IVA.  

Data Valor Data valor.  

Text Text explicatiu per la posició del document.  

Centre de cost Clau que identifica el Centre de cost.   

Centre Gestor  
Codi alfanumèric del Centre Gestor que crea, modifica y visualitza o al que 

s’adjudica el pressupost. 
 

Posició 

Pressupostària 

Codi alfanumèric de la posició pressupostària , la qual crea, modifica i 

visualitza o a la qual assigna un pressupost. Vindrà informada quan 

s’introdueixi el compte de major. 

 

 

Sota el quadre de dades de posició trobareu els següents botons: 

  

Botó Descripció 

Im. Detallada posició Per accedir a la posició del document que seleccionem. 

Marcar-ho tot Per marcar totes les línies de posició 
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Marcar el bloc 
Agafant dues línies separades i pressionant aquest botó, es marcaran totes 

les línies que estiguin entre les dues marcades inicialment. 

Desmarcar-ho tot Desmarca totes les línies de posició que estiguin marcades. 

Inserir línia Per afegir una línia a les dades de posició. 

Inserir línies Per afegir més d’una línia a les dades de posició. 

Suprimir línies Per eliminar línies de les dades de posició. 

Copiar línies  Escollint una línia, introdueix una nova com a còpia de la seleccionada. 

Copiar camps 
Seleccionant una o vàries columnes i una línia, còpia en un altra línia en 

blanc, els camps seleccionats per columnes de línia. 

Ordenar en sentit 

ascendent/descendent 

Ordena de forma ascendent i descendent segons la columna que es 

seleccioni. 

 

Un cop s’ha omplert tota la informació, pressioneu intro per capturar totes les dades 

introduïdes. La pantalla quedarà de la següent manera: 
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Visualitzeu, per tant, les dades personals del creditor, les dades bancàries i la condició de 

pagament associada al creditor. El sistema us informa amb un missatge a la part inferior 

de la pantalla que l’assentament comptable, encara s’ha de corregir, això es deu a què 

encara falten dades necessàries per la comptabilització. El sistema informa amb una 

pantalla addicional de les dades que cal emplenar, com la pantalla que es mostra a 

continuació: 

 

Amb el botó  s’accedeix al registre mestre de les dades del tercer. 

Amb el botó  s’accedeix al llistat de partides obertes que té el tercer. 

 

9.1.1.1.2 Pestanya Pagament 

Es passa a la següent pestanya, on s’introduirà la informació com s'especifica en la taula 
següent:  

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Data Base 
Data base per al càlcul de venciment del descompte i venciment del pagament 

net. 
  

Vía pagament Via de pagament amb el qual aquesta posició es pagarà.    

Supl.via pag. Característica en partides obertes per a la agrupació de pagaments.   
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Bloqueig 

Pagament 

El bloqueig de pagament s'activa per a evitar que es consideri aquesta posició en 

el programa de pagaments automàtic. Indica el motiu pel qual un document s’ha 

bloquejat pel pagament. 

  

Banc 

Interlocutor 
Clau per la que s’identifica el banc per el que es farà el pagament.  

 

 

En el cas que el creditor tingui en les seves dades mestres el camp de receptor de 
pagament alternatiu informat, en aquesta pestanya de pagament, s’habilitarà un camp de 
forma automàtica per informar del receptor de pagament: 

 

 

En aquest cas el sistema us dóna un missatge per informar d’aquest receptor de 
pagament alternatiu. En cas de no voler informar aquest camp, s’haurà d’eliminar 
prèviament de les dades mestres del creditor  la informació de receptor de pagament. 

 

9.1.1.1.3 Pestanya Detall 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Llibre major 
Número del compte de major pel qual s’actualitzen les xifres 

de moviments. 
 Camp visualitzable i no 

modificable. 

Text 

capçalera 

Text definit per l'usuari el qual pot ser utilitzat després per a la 

selecció de documents. 

  

Centre 

gestor 

Codi alfanumèric del Centre Gestor que crea, modifica y 

visualitza o al que s’adjudica el pressupost.  
 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 245 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
9.1.1.1.4 Pestanya Retenció d’impostos 

Aquesta pestanya vindrà informada si el creditor contra el que es comptabilitza conté en 
les seves dades mestres informació sobre retencions. Aquests tipus de creditors pels que 
realitzeu OPs extrapressupostàries tindrà com a dades de retenció, els descomptes, però 
no serà habitual veure retencions fiscals sobre aquests tipus de tercers. 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Denominació tipus de 

retenció 
Descripció del tipus de retenció. 

  

Indicador de retenció 

A cada tipus de retenció se li assigna un o diversos 

‘Indicadors de retenció’ que estableixen diferents 

percentatges de retenció.  

  

Base imposable de retenció 

en moneda de document 
Base imposable de retenció en moneda de document. 

  

Import de retenció en 

moneda de document 
Import de retenció en moneda de document. 

  

Base imposable de retenció 

en moneda local 
Base imposable de retenció en moneda local. 

  

Import de retenció en 

moneda local   
Import de retenció en moneda local. 

  

Text informatiu de retenció 

d’impostos 
Text informatiu de retenció d’impostos. 

  

Indicador per a tipus de 

retencions d’impostos 
Classifica les diferents retencions. 

  

Número del certificat 

d’exempció 

Número adjudicat per les autoritats per la exempció de la 

retenció d’impostos. 
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9.1.1.1.5 Pestanya Nota 

9.1.1.1.6  

 

Es pot afegir qualsevol text explicatiu sobre el document. 

A la part superior de la pantalla sobre les dades del client, el sistema us informa de si les 

dades són correctes. . En aquest cas, el saldo de la pantalla 
mostra que no hi ha import pendent d’aplicar. Si l’assentament estigués descompensat, el 
sistema informaria de l’import que està pendent, com es visualitza en el següent exemple: 
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Podeu veure que l’import que es vol comptabilitzar és de 50 euros i en les dades de 
posició s’ha afegit 30 euros pel compte 47510000 i 10 pel compte 47510100, per tant el 
sistema avisa que falten 10 euros per poder comptabilitzar el document. 

A més, el sistema té un indicador que avisa de l’estat del document  . Si aquest 
indicador està en vermell, indica que hi ha algun error al document i fins que no es 
corregeixi no es podrà comptabilitzar. En color verd  vol dir que totes les dades són 
correctes i que és possible comptabilitzar el document. 

Abans de la comptabilització del document, podeu fer la simulació del mateix. Per simular 
la comptabilització: Seleccionar el botó Simular. Aquest pas opcional permet a l’usuari 
visualitzar el document abans de la comptabilització. Per fer-ho, s’ha de prémer el botó 

. El sistema mostra la pantalla de Resum de documents: 
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Una vegada introduïts tots els camps requerits, es podrà comptabilitzar el pagament 

pressionant el botó de .Un missatge apareixerà al final de la pantalla indicant que el 
document ha estat creat juntament amb el número de document generat pel sistema.  

9.1.2 OPs Extrapressupostaris (Compensació compte de 
Major) 

El procediment a seguir és el mateix que en el cas de les OPs Extrapressupostàries 
(Directes). La diferència radica en que l'apunt de la posició del compte de major es 
carregarà en l’haver. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Obligacions Extrapressupostàries 
→ OPs Extrapressupostaris (Compensació compte de 
Major) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB05_OP  

 
 
 

Operativa: 

 

  

Haureu d’afegir la data de document, i opcionalment alguna referència o textos de lliure 
disposició. A continuació, visualitzeu que ja estan marcats per defecte l’opció de creació 
de trasllat amb compensació i a les dades de la primera posició del document ja ve 
definida la clau comptable que serà 39. A continuació cal indicar el compte de major i 
pressionem <INTRO> per afegir les següents dades. 
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Afegiu l’import pel qual voleu fer la comptabilització i a continuació, pressioneu el botó de 
seleccionar partides obertes  per trobar el compte pendent de compensar. 

 

 

Afegiu el compte contra el que es vol comptabilitzar. És possible cercar el compte amb el 
matchcode d’ajuda de cerca, o bé, cercar a partir de les opcions disponibles a la part 
dreta de la pantalla. 

La classe de comptes indica quin tipus de compte és el compte contra el que es 
comptabilitza. La ‘S’ indica que el compte és un compte de major. A continuació 
pressioneu el botó Tracta PO , per cercar les partides obertes que té aquest 
compte. 
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Haureu de compensar l’import introduït. En aquest cas agafeu: pagament parcials per fer 
la compensació, ja que l’import no arriba al total de les partides obertes que hi ha al 
sistema. Els mètodes per tractar partides obertes estan explicats en l’apartat 1.1.2 
d’aquest manual. Pressioneu sobre l’import del document que voleu compensar i a 
continuació sobre la pestanya de pagaments parcials: 
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Una vegada assignat el total de l’import, podeu simular l’assentament pressionant el botó  

 per veure que el procés hagi estat correcte. A continuació graveu i el sistema us 
donarà un avís d’informació amb el número de document comptabilitzat. 

 

 

9.1.3 OPs Extrapressupostaris (Compensació Tercer) 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Obligacions Extrapressupostàries 
→ OPs Extrapressupostaris (Compensació Tercer) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB05_OP  
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Operativa: 

 

  

A continuació pressioneu intro per accedir a la següent pantalla: 

 

Afegiu l’import pel qual voleu fer la comptabilització, la data de venciment i el centre 
gestor que realitza l’obligació de pagament i a continuació pressioneu el botó de 
seleccionar partides obertes  per trobar el compte pendent de compensar. 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 254 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

Afegiu el compte contra el que es vol comptabilitzar. És possible cercar el compte amb el 
matchcode d’ajuda de cerca, o bé, cercar a partir de les opcions disponibles en la part 
dreta de la pantalla. 

La classe de compte ens indica quin tipus de compte és el compte contra el que es 
comptabilitza. La ‘K’ indica que el compte és un compte de creditor. A continuació 
pressioneu el botó Tracta PO , per cercar les partides obertes que té aquest 
creditor. 
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Haureu de compensar l’import introduït. En aquest cas agafeu pagaments parcials per fer 
la compensació, ja que l’import no arriba al total de les partides obertes que hi ha al 
sistema. Per tant, pressioneu sobre l’import del document que voleu compensar i a 
continuació, sobre la pestanya de pagaments parcials: 

 

Una vegada assignat el total de l’import, podeu simular l’assentament pressionant el botó  

 per veure que el procés hagi estat correcte. A continuació graveu i el sistema us 
donarà un avís d’informació amb el número de document comptabilitzat. 
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9.3 Trasllats Extrapressupostaris 

9.3.1 Sense Compensació 

El procediment a seguir per fer un traspàs d’un compte a un altre que sigui no 
pressupostari és el següent: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Trasllats Extrapressupostaris → 
Sense Compensació 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_TE 
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Operativa: 

 

Com a dades de capçalera, afegiu la data del document, una text de referència  i un text 
de capçalera del document: 

 

A continuació, en les dades de posició haureu d’afegir el compte de major 
extrapressupostari des del que feu el traspàs a un compte també extrapressupostari, les 
posicions del document (al deure i a l’haver) i els imports de l’assentament. 
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En cas que necessiteu modificar alguna de les línies afegides a les dades de posició, es 
poden utilitzar els botons que es mostren a peu de pàgina  

 

Les dades que apareixen en la posició del document són les següents: 

 Compte de Major: Nombre de compte que s'ha de comptabilitzar en la posició de 
document. 

 D/H: S'indicarà en aquest camp si l'apunt de la posició es carregarà en el deure o 
en l'haver del compte. 

 Import: Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del document. 

 Indicador control: Indicador d’IVA que representa una categoria impositiva que 
s’ha de tenir en compte per la declaració d’Hisenda. 

 Número d’assignació: És una informació addicional en la posició del document. 

 Text: Text explicatiu de la posició del document. 

 Comptabilització negativa: Indicador que assenyala que la posició del document 
condueix a la anulació de les xifres de moviment. 

 Centre de cost: Codificació que identifica de forma unívoca el centre de cost. 

 Centre gestor: Codi alfanumèric del centre gestor, el qual crea, modifica i 
visualitza o al com adjudica un pressupost 

 Posició Pressupostària: Codi alfanumèric de la posició pressupostària , la qual 
crea, modifica i visualitza o a la qual assigna un pressupost. 

Podeu ficar tantes posicions com sigui necessari. A la dreta de les dades de capçalera, el 
sistema us informa del total d’import que hi ha al deure de l’assentament i a l’haver. En el 
cas que els imports siguin correctes, el sistema marca el flag en color verd. En cas que 
les posicions de l’assentament no estiguin compensades, el sistema mostrarà el flag en 
color vermell i no deixarà gravar l’assentament. A continuació es mostren els casos 
possibles: 
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Una vegada l’assentament sigui correcte podeu prémer el botó simular , per 
veure l’assentament creat. 
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En el cas que tot estigui correcte, graveu. El sistema us informa sobre el document que 

s’ha creat . 

En el cas que es vulgui guardar el document de forma preliminar abans de comptabilitzar 
podeu pressionar el botó . El sistema us mostrarà un missatge d’avís amb el document 

creat . 

 

9.3.2 Amb Compensació 

El procediment a seguir és el següent: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Trasllats Extrapressupostaris → 
Amb Compensació 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB05_TE 

 

Operativa: 

En aquesta transacció teniu un compte de major contra el que s’ha comptabilitzat amb 
anterioritat i alguna partida oberta que voleu compensar. La pantalla d’inici de la 
transacció és la següent: 

 

 

Haureu d’afegir la data de document, i opcionalment alguna referència o textos de lliure 
disposició. A continuació, marqueu l’opció de creació de trasllat amb compensació i 
finalment afegiu la primera posició del document que voleu comptabilitzar. S’ha de tenir 
en compte la clau comptable que heu de ficar en la posició, segons la posició del 
document que voleu compensar. Les claus possibles seran la 40 o la 50. A continuació 
cal indicar el compte de major i pressioneu <INTRO> per afegir les següents dades. 
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Afegiu l’import pel qual voleu fer la comptabilització i a continuació pressioneu el botó de 
seleccionar partides obertes  per trobar el compte pendent de compensar. 

 

Afegiu el compte contra el que es vol comptabilitzar. És possible cercar el compte amb el 
match code d’ajuda de cerca, o bé, cercar a partir de les opcions disponibles en la part 
dreta de la pantalla. 

La classe de compte indica quin tipus de compte és el compte contra el que es 
comptabilitza. La ‘S’ indica que el compte és un compte de major. A continuació 
pressioneu el botó Tracta PO , per cercar les partides obertes que té aquest 
compte. 
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Haureu de compensar l’import introduït. En aquest cas agafeu pagament parcials per fer 
la compensació, ja que l’import no arriba al total de les partides obertes que hi ha al 
sistema. Per tant, pressioneu sobre l’import del document que voleu compensar i a 
continuació sobre la pestanya de pagaments parcials: 

 

Una vegada assignat el total de l’import, podeu simular l’assentament pressionant el botó  

 per veure que el procés hagi estat correcte. A continuació graveu i el sistema us 
donarà un avís d’informació amb el número de document comptabilitzat. 
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9.4 Bestretes Creditors 
El procés consisteix en el registre d'un document comptable que NO suposa una 
comptabilització en ferm, ja que només consta d'una posició, i per tant no és un 
assentament comptable quadrat, sinó un apunt estadístic. 

Aquests apunts estadístics permeten enregistrar una posició oberta en el tercer de 
manera que pugui arribar a Tresoreria i aquesta pugui procedir al seu pagament sense 
que hi hagi un document comptable previ de comptabilització de l'obligació respecte a 
aquest tercer.  

A continuació s’expliquen les funcionalitats d’acomptes que existeixen per la Universitat 
de Barcelona. 

 

9.4.1 Bestretes de Nòmina Total 

Per a realitzar un acompte de nòmina total es realitza el següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Bestretes Creditors → Bestretes 
de Nòmina total 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_AVNOMTOT 

 

Operativa: 
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Aquest tipus de document té una classe definida ‘SC’ per distingir aquest tipus de 
bestreta de les altres tipologies. 

Introduïu al sistema les següents dades: 

 Data document: Data en la que es sol·licita l’avançament de nòmina total. 

 Referència: Camp lliure per afegir una referència. 

 Text de capçalera: Camp lliure per afegir informació. 

 Compte Creditor: Pels avançaments de nòmina s’estableix un tercer genèric 
especial per aquests tipus d’operacions. Aquest tercer estarà creat al sistema dins 
del grup de comptes Genèrics. Accedirem a aquest tercer pressionant el match 
code situat al costat del camp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busqueu el creditor mitjançant la pestanya de ‘creditors per grup de comptes’ i escolliu el 
grup ‘CGEN, creditors genèrics’. 
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Afegiu el creditor genèric per nòmines i pressioneu INTRO. A continuació afegim les 
dades econòmiques obligatòries: 

 Import: Import líquid total de l’avançament de nòmina. 

 Venç el: Data de venciment. 

 Centre Gestor: Òrgan gestor que fa la sol·licitud de bestreta. 
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Afegiu les dades obligatòries i al continuar, us saltarà la pantalla de retencions per afegir 
les dades de retenció en cas necessari, o bé, només cal pressionar el botó 

: 

 

A continuació, podeu veure l’apunt estadístic fent la simulació del document:  

 

A continuació graveu i el sistema us donarà un número de document creat: 

. 
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9.4.2 Bestretes de Nòmina Personal 

Per a realitzar un acompte de nòmina personal es realitza el següent procés:  

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Bestretes Creditors → Bestretes 
de Nòmina Personal 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_AVNOMPER 

 

Operativa: 

 

El procés a seguir és el mateix que per realitzar sol·licituds d’acomptes de nòmines totals, 
explicat a l’apartat anterior. 
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Les úniques diferències a destacar és la classe de document ‘SD’ i l’indicador CME del 
creditor contra el que es realitza la sol·licitud de bestreta. 

 

9.4.3 Bestretes de Nòmina Especial Total 

Per a realitzar un acompte de nòmina especial total es realitza el següent procés:  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Bestretes Creditors → Bestretes 
Nòmina Especial Total 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_AVNOMESP 

 
 

Operativa: 
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Aquest tipus de sol·licitud d’acompte s’ha creat per a la classe de tercers ‘becaris’. El 
procés a seguir és el mateix que per realitzar sol·licituds d’acomptes de nòmines com en 
els apartats anteriors. La diferència en aquest cas serà la classe de document ‘SE’. 

 

9.4.4 Bestretes de Nòmina Especial Personal 

Per a realitzar un acompte de nòmina especial personal es realitza el següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Bestretes Creditors → Bestretes 
Nòmina Especial Personal 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_AVNOMEPE 

 
 

Operativa: 

 

Aquest tipus de sol·licitud d’acompte s’ha creat per a la classe de tercers ‘becaris’. El 
procés a seguir és el mateix que per realitzar sol·licituds d’acomptes de nòmines com en 
els apartats anteriors. La diferència en aquest cas serà la classe de document ‘SP’. 

 

9.4.5 Bestretes Altres 

Per a comptabilitzar bestretes es realitza el següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Bestretes Creditors → Bestretes Altres 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_Altres 

 
 
 

Operativa: 

 

Aquest tipus de sol·licitud d’acompte s’ha creat de forma específica per a proveïdors. El 
procés a seguir és el mateix que per realitzar sol·licituds d’acomptes com en els apartats 
anteriors. La diferència en aquest cas serà la classe de document ‘SA’. 
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9.4.6 Bestretes Dinners 

Per a comptabilitzar una bestreta Dinners Club es realitza el següent procés:  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Bestretes Creditors → Bestretes 
Dinners 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_DINNERS 

 
 

Operativa: 
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Aquesta transacció s’ha creat de forma específica per al circuit especial Dinners. El 
procés a seguir és el mateix que per a realitzar sol·licituds d’acomptes com en els 
apartats anteriors. La diferència en aquest cas serà la classe de document ‘SK’. 

 

9.4.7 Despeses a Justificar 

Per a comptabilitzar unes despeses a justificar es realitza el següent procés:  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Bestretes Creditors → Despeses a 
Justificar 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_DESPJUST 

 

Operativa: 
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Aquesta transacció s’ha creat de forma específica per a sol·licitar acomptes de despeses 
a justificar. El procés a seguir és el mateix que per a realitzar sol·licituds d’acomptes com 
en els apartats anteriors. La diferència en aquest cas serà la classe de document ‘SJ’. 

 

9.4.8 Fiances Constituïdes a Curt Termini 

Per a comptabilitzar fiances constituïdes a curt termini es realitza el següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Acomptes Creditors → Fiances 
constituïdes a curt termini 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_FIANCCT 

 
 

Operativa: 

 

Aquesta transacció s’ha creat de forma específica per a sol·licitar acomptes de fiances 
constituïdes a curt termini. El procés a seguir és el mateix que per a realitzar sol·licituds 
d’acomptes com en els apartats anteriors. La diferència en aquest cas serà la classe de 
document ‘SH’. 

 

9.4.9 Fiances Constituïdes a Llarg Termini 

Per a comptabilitzar fiances constituïdes a llarg termini es realitza el següent procés:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Acomptes Creditors → Fiances 
Constituïdes a llarg termini  

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBA6_FIANCLT 

 
 

Operativa: 
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Aquesta transacció s’ha creat de forma específica per a sol·licitar acomptes de fiances 
constituïdes a llarg termini. El procés a seguir és el mateix que per a realitzar sol·licituds 
d’acomptes com en els apartats anteriors. La diferència en aquest cas serà la classe de 
document ‘SG’. 

 

9.5 Nòmines 

9.5.1 Pagament Nòmina 

Per fer pagaments de nòmines ho farem a través de la següent ruta: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Nòmina → Pagament Nòmina 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB65_PAGNOM 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Creditor Clau que identifica a un creditor.  

Per la comptabilització de nòmines 

s’utilitzarà un creditor específic donat d’alta 

en el grup de comptes de creditors 

genèrics ‘CGEN’. 

Data Document Data d’emissió del document.   

Data 

Comptabilització 

Data de comptabilització del 

document.  
Per defecte el sistema proposa la data del 

dia. 

Referència    

Classe Document 

Aquesta és la classe de 

document que s'empra per a la 

comptabilització de documents. 

 ‘PN’ Pagament Nòmina 

Import Import líquid total de la nòmina.   

Text 
Text explicatiu de posició de 

document. 
  

Pestanya dades de posició 
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Compte de major 

Número de compte de major 

sobre el qual s’actualitzen les 

xifres de moviments. 
 

Per defecte es visualitzen els comptes que 

cal utilitzar per fer la comptabilització de 

nòmines. Es podran modificar aquestes 

dades en funció de les necessitats.  

Text breu 
Text breu explicatiu del compte 

de major. 
 

Aquest text es visualitza quan s’afegeix un 

import per aquest compte de major. 

D/H 

Clau que identifica la posició del 

compte de major dins del 

document. 
  

Import moneda 

document 

Imports desglossats del total de 

la nòmina que corresponen als 

comptes de major.  
  

Indicador control 

Indicador d’impostos que 

representa la categoria impositiva 

a tenir-se en compte per la 

declaració d’hisenda. 

  

Número 

assignació 

Informació addicional per aquesta 

posició del document. 
  

Data Valor 
Data valor utilitzat al comptes 

bancaris i transitoris. 
  

Text 
Text explicatiu per la posició del 

document. 
  

Text Explicatiu 
Text explicatiu per la posició del 

document. 
  

Centre de cost 
Clau numèrica que identifica el 

centre de cost. 
  

Centre gestor 
Clau que identifica el centre 

gestor. 
  

Posició 

pressupostaria 

Clau que identifica la posició 

pressupostaria. 
  

 

Una vegada heu afegit totes les dades i els imports pressioneu el botó de gravar per 
comptabilitzar la nòmina. 

 

9.5.2 Formalització de Nòmina Avançada 

Per a realitzar una formalització de nomina avançada ho farem a través de la següent 
ruta: 
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Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Nòmina → Formalització de 
Nòmina Avançada 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB65_FORNOM 

 
 

Operativa: 

Aquesta transacció s’ha creat per a realitzar la liquidació de nòmina després de realitzar 
una bestreta de nòmina i que aquesta s’hagi pagat per tresoreria. Aquesta transacció té la 
classe de document específica ‘RN’: Formalització de nòmina. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Creditor 
Clau que identifica a un 

creditor.  

Per la comptabilització de nòmines s’utilitzarà un 

creditor específic donat d’alta en el grup de 

comptes de creditors genèrics ‘CGEN’. 

Data Document 
Data d’emissió del 

document.   

Data 

Comptabilització 

Data de comptabilització del 

document.  Per defecte el sistema proposa la data del dia. 

Referència    

Classe Document 

Aquesta és la classe de 

document que s'empra per a 

la comptabilització de 

documents. 

 ‘RN’ Formalització de Nòmina. 

Import 
Import líquid total de la 

nòmina.   

Text Text explicatiu de posició de   
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document. 

Pestanya dades de posició 

Compte de major 

Número de compte de major 

sobre el qual s’actualitzen 

les xifres de moviments. 
 

Per defecte es visualitzen els comptes que cal 

utilitzar per fer la comptabilització de nòmines. 

Es podran modificar aquestes dades en funció 

de les necessitats.  El compte 44600101 és 

l’assignat per a afegir l’import de l’avançament 

de nòmina. 

Text breu 
Text breu explicatiu del 

compte de major. 
 

Aquest text es visualitza quan s’afegeix un 

import per aquest compte de major. 

D/H 

Clau que identifica la posició 

del compte de major dins del 

document. 
  

Import moneda 

document 

Imports desglossats del total 

de la nòmina que 

corresponen als comptes de 

major.  

  

Indicador control 

Indicador d’impostos que 

representa la categoria 

impositiva a tenir-se en 

compte per la declaració 

d’hisenda. 

  

Número 

assignació 

Informació addicional per 

aquesta posició del 

document. 

  

Data Valor 
Data valor utilitzat al comptes 

bancaris i transitoris. 
  

Text 
Text explicatiu per la posició 

del document. 
  

Text Explicatiu 
Text explicatiu per la posició 

del document. 
  

Centre de cost 
Clau numèrica que identifica 

el centre de cost. 
  

Centre gestor 
Clau que identifica el centre 

gestor. 
  

Posició 

pressupostaria 

Clau que identifica la posició 

pressupostaria. 
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Una vegada afegides les dades necessàries a la pantalla es visualitzen les dades del 
creditor, de les condicions de pagament i la data bàsica. A continuació visualitzem la 
següent pestanya de ‘Pagament’: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data base 
Data clau per les dades de venciment del descompte 

i dels pagaments nets  
Per defecte el sistema 

proposa la data del dia. 

Data venciment 
La data de venciment es calcula a partir de la data 

base del pagament i les condicions de pagament.   

Via de pagament Via de pagament de la nòmina.   

Suplement via 

de pagament 
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Condició de 

pagament 

Clau a partir de la que es defineixen les condicions 

de pagament segons el tipus de descompte i els 

períodes de pagament. 

  

Bloqueig de 

pagament  

Indica el motiu pel qual un document està bloquejat 

pel pagament. 
  

Banc propi Clau de determinació de les dades bancàries.   

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Llibre major 
Número de compte de major sobre el que s’actualitzen les xifres 

de moviments.   

Assignació Informació addicional per la posició del document.   

Text de 

capçalera 
Informació addicional per la capçalera del document.   

 

Una vegada afegides totes les dades necessàries pressioneu el botó de gravar per 
comptabilitzar la formalització de nòmina. 
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9.6 Aplicació de Cobraments 

9.6.1 Aplicació Extrapressupostària 

9.6.1.1  Amb Compensació 

Per aplicar cobraments extrapressupostaris amb compensació ho fareu a través de la 
següent ruta: 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Aplicacions de Cobraments → 
Aplicació Extrapressupostària → Amb Compensació 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB05_APPCOBEX 

 

Operativa: 

Podeu utilitzar aquesta transacció quan es rep un ingrés d’un tercer no identificat, en un 
compte transitori de major extrapressupostari i es vol compensar aquesta posició amb un 
altre compte de major extrapressupostari. 
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Afegiu les dades obligatòries: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data de document 
Data de creació del document 

d’aplicació de cobrament   

Data 

comptabilització 
Data de comptabilització del document  

Per defecte el sistema proposa la data 

del dia. 

Classe 
Clau que identifica el tipus d’aplicació 

de cobrament.   

Període 

Mes comptable pel qual s’actualitzen 

les xifres de moviments dins l’exercici 

comptable. 
  

Referència Camp lliure   

Text capçalera 

document 
Camp lliure   
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Text compensació Camp lliure   

Clau comptable 
Clau de comptabilització que identifica 

la posició del document comptable.  

El sistema proposa per defecte la clau 

que cal assignar per aquest tipus de 

transacció i document. 

Compte 
Compte de destí per aplicar el 

cobrament rebut.    

 

Degut a que aquesta transacció és amb compensació, seleccioneu el botó ‘Tractar PO’ 
per tractar partides obertes. 

 

 

 

Busqueu el compte de major que vulgueu compensar, on està el cobrament 
extrapressupostari. La classe de compte ja ve definida pel sistema com a compte de 
major. Podeu cercar la partida oberta del compte que voleu compensar a partir de les 
opcions que es visualitzen al quadre de la dreta de la pantalla.  

A continuació pressioneu el botó ‘Tracta PO’, per buscar les partides obertes d’aquest 
compte de major. El procediment per tractar partides obertes està explicat a l’apartat  
1.1.2. Comptabilitzacions amb Compensació, d’aquest manual. 
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9.6.1.2   Sense Compensació 

Per aplicar cobraments extrapressupostaris sense compensació ho fareu a través de la 
següent ruta: 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Aplicacions de Cobraments → 
Aplicació Extrapressupostària → Sense Compensació 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_APPCOBEX 

 

Operativa: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 291 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

 

A continuació heu d’afegir les dades obligatòries de capçalera i les dades de posició. 
Aquest procediment per emplenar els camps de la pantalla està explicat a l’apartat 2.2. 
Trasllats extrapressupostaris, tenint en compte que les dades introduïdes seran diferents 
ja que esteu tractant una aplicació de cobrament. 

 

9.6.1.3   Aplicació a Tercer amb Compensació 

Per aplicar cobraments extrapressupostaris a tercers amb compensació ho fareu a través 
de la següent ruta: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Aplicacions de Cobraments → 
Aplicació Extrapressupostària → Aplicació a Tercer amb 
Compensació 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB05_APPCOBTE 

 
 

Operativa: 
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L’operativa a seguir per a realitzar una aplicació de cobrament contra un tercer amb 
compensació, és el mateix que està explicat a l’apartat  1.1.2. Comptabilitzacions amb 
Compensació, d’aquest manual. 

 

9.6.1.4   Aplicació a Tercer sense Compensació 

Per aplicar cobraments extrapressupostaris a creditor sense compensació ho farem a 
través de la següent ruta: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Aplicacions de Cobraments → 
Aplicació Extrapressupostària → Aplicació a Creditor 
sense Compensació 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB60_APPCOBTE 

 

Operativa: 
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Primer cal afegir les dades obligatòries, de la mateixa manera que està explicat en el punt 
2.1 Obligacions de pagament extrapressupostaris. 

En aquesta transacció ja vénen definits els comptes de major que cal utilitzar per portar a 
terme la comptabilització. És possible modificar les dades de posició: 

En cas que necessiteu modificar alguna de les línies afegides a les dades de posició, es 
poden utilitzar els botons que es mostren a peu de pàgina  

 

Les dades que apareixen en la posició del document són les següents: 

 Compte de Major: Nombre de compte que s'ha de comptabilitzar en la posició de 
document. 

 D/H: S'indicarà en aquest camp si l'apunt de la posició es carregarà en el deure o 
en l'haver del compte. 

 Import: Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del document. 

 Indicador control: Indicador d’IVA que representa una categoria impositiva que 
s’ha de tenir en compte per la declaració d’Hisenda. 
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 Número d’assignació: És una informació addicional en la posició del document. 

 Text: Text explicatiu de la posició del document. 

 Comptabilització negativa: Indicador que assenyala que la posició del document 
condueix a la anulació de les xifres de moviment. 

 Centre de cost: Codificació que identifica de forma unívoca el centre de cost. 

 Centre gestor: Codi alfanumèric del centre gestor, el qual crea, modifica i 
visualitza o al com adjudica un pressupost 

 Posició Pressupostària: Codi alfanumèric de la posició pressupostària , la qual 
crea, modifica i visualitza o a la qual assigna un pressupost. 

  

 

9.6.1.5   Aplicació a Deutor sense Compensació 

Per aplicar cobraments extrapressupostaris a un deutor sense compensació ho farem a 
través de la següent ruta: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 

Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Aplicacions de Cobraments → 
Aplicació Extrapressupostària → Aplicació a Deutor sense 
Compensació 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB75_APPCOBTE 

 

Operativa: 

 

Primer cal afegir les dades obligatòries, de la mateixa manera que està explicat en el punt 
2.1 Obligacions de pagament extrapressupostaris. 

En cas que necessiteu modificar alguna de les línies afegides a les dades de posició, es 
poden utilitzar els botons que es mostren a peu de pàgina  

 

Les dades que apareixen en la posició del document són les següents: 

 Compte de Major: Nombre de compte que s'ha de comptabilitzar en la posició de 
document. 
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 D/H: S'indicarà en aquest camp si l'apunt de la posició es carregarà en el deure o 

en l'haver del compte. 

 Import: Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del document. 

 Indicador control: Indicador d’IVA que representa una categoria impositiva que 
s’ha de tenir en compte per la declaració d’Hisenda. 

 Número d’assignació: És una informació addicional en la posició del document. 

 Text: Text explicatiu de la posició del document. 

 Comptabilització negativa: Indicador que assenyala que la posició del document 
condueix a la anulació de les xifres de moviment. 

 Centre de cost: Codificació que identifica de forma unívoca el centre de cost. 

 Centre gestor: Codi alfanumèric del centre gestor, el qual crea, modifica i 
visualitza o al com adjudica un pressupost 

 Posició Pressupostària: Codi alfanumèric de la posició pressupostària , la qual 
crea, modifica i visualitza o a la qual assigna un pressupost. 

 

9.6.2 Aplicació Pressupostària 

9.6.2.1   Amb Compensació 

Per aplicar cobraments pressupostaris amb compensació ho farem a través de la següent 
ruta. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Comptabilitat 
Extrapressupostària → Aplicacions de Cobraments → 
Aplicació Pressupostària → Amb Compensació 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FBZ1_APPCOB 

 
 

Operativa: 

Utilitzareu aquesta transacció per a l’aplicació de cobraments pressupostaris rebuts. És el 
cas de les factures a clients o altres cobraments que afecten al pressupost. 
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S’han d’afegir les dades rellevants com la data de document i de forma opcional es poden 
afegir textos explicatius o bé referències als camps ‘Referència’, ‘Text de capçalera de 
document’ i ‘Text de compensació’. 

A continuació, podeu afegir directament la primera posició del document que voleu 
comptabilitzar, tenint en compte la clau de comptabilització que és aquella que defineix la 
posició (deure o haver) del compte en el document.  

 

La segona opció és afegir la primera posició del document directament tractant partides 
obertes. Aquest cas seria quan les dues posicions del document són partides obertes. 

Així s’hauria de pressionar el botó . 
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La classe de compte està definint quin tipus de compte anem a compensar. Els tipus de 
comptes que hi ha en sistema són: ‘D’ per deutors, ‘K’ per creditors i ‘S’ per comptes de 
major. Per tant, s’afegeix el compte de deutor, en aquest cas. Si marqueu el camp ‘Altres 
comptes’, sortirà la següent pantalla per ficar l’altre compte que voleu compensar: 
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Si pressioneu el botó per continuar, el sistema us mostrarà totes les partides obertes dels 
comptes que heu seleccionat. Pel deutor ens sortirà el compte 43000000 que és el 
compte associat pels deutors i el compte 55401300 que és un compte transitori dels 
cobraments pendents d’aplicar. 

 

A continuació, es marquen les dues partides que es volen compensar. Si els imports són 
iguals  podreu simular el document i guardar. En cas contrari podeu fer una compensació 
parcial, pressionant les dues partides i a continuació anant a la pestanya de pagaments 
parcials: 
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Com els imports són diferents, el sistema no us deixarà gravar. Només heu de fer doble 
clic sobre el major import i el sistema automàticament igualarà els imports: 

 

Una vegada que els imports són iguals el sistema us deixarà guardar el document i us 
informarà del número de document creat . 
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10 Operacions Periòdiques 
10.1 Reclamacions 

10.1.1 Execució de Reclamacions 

Per a fer execucions de reclamacions seguirem la següent ruta: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Operacions Periòdiques → Reclamacions → Execució 
de Reclamacions 

Mitjançant Transacció F150 

 
 

Introducció: 

El procés de reclamacions de SAP permet la reclamació automàtica i massiva a tercers 
mitjançant l’enviament de cartes de reclamació de pagaments. 

La funcionalitat de reclamacions permet la següent funcionalitat: 

 El sistema permet definir un o varis procediments de reclamació, i assignar-los als 
tercers depenent del tipus de tercer de què es tracti. 
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 Cada procediment pot tenir fins a 9 nivells de reclamació, amb diferent duració 

entre un nivell i altre, segons es defineixi. Cadascun d’ells pot anar mostrant 
progressivament diferents cartes (definides per a cada nivell) d’acord a la gravetat 
de cada cas, fins inclús arribar a la reclamació judicial.  

 Es poden definir cartes de reclamació multi idioma. 

 Es poden establir motius de bloqueig per a evitar que algunes factures no siguin 
reclamades encara que compleixin els requisits establerts en els nivells de 
reclamació preparats. 

Conceptes Bàsics: 

 Procediment de reclamació: El procediment de reclamació controla la manera en què 
el sistema porta a terme la reclamació. Es poden definir tants procediments de 
reclamació com es desitgi.  Per a la Universitat de Barcelona s’ha definit 1 únic 
procediment de reclamació, ‘UB’. Aquest procediment de reclamació s’informarà en 
les dades mestres a nivell de societat dels deutors dels següents grups de comptes: 

 ‘DLIN’: Deutors nacionals 

 ‘DVAT’: Deutors comunitaris amb VAT. 

 Nivell de reclamació: Els nivells de reclamació es calculen tenint en compte els dies 
de demora de les partides individuals. Pot fixar-se més d'un nivell de reclamació per 
procediment de reclamació.  Per  a la Universitat de Barcelona s’han establert 4 
nivells de reclamació. 

 Blocatges de reclamació: Els bloquejos de reclamació impedeixen que es realitzi la 
reclamació d'un compte o una posició. Escriviu un codi de bloqueig en el camp 
‘Bloqueig de reclamació’ en el registre mestre o en la posició. Els comptes o les 
posicions bloquejades no s'inclouen en l'execució de reclamació i s'imprimeixen en 
una llista d'excepcions juntament amb el motiu de bloqueig. Per a la Universitat de 
Barcelona s’han definit el següent indicador de bloqueig de reclamació: 

Indicador de bloqueig Descripció 

B Bloquejar per reclamació

 

Operativa: 

En el moment d’entrar a la transacció veureu la següent pantalla: 
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Haureu d’introduir les següents dades: 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Execució el  Aquesta data especifica el dia que s’utilitzarà com a data base 

per a calcular la quantitat de dies en atrassos (en general, 

aquesta és la data amb la que esteu processant el programa de 

reclamació). 

 

Es proposa 

indicar la data del 

dia. 

Identificació Clau alfanumèrica que identifica de forma unívoca l’execució de 

reclamació. Això és especialment útil si es planifiquen varies 

execucions de reclamació en un mateix dia. 
 Lliure definició. 

 

Un cop introduïdes aquestes dades, passeu a la pantalla de ‘Paràmetres’: 

Podeu introduir paràmetres de reclamació o copiar els paràmetres d’una execució de 
reclamació anterior (seleccionar la icona ‘Copiar’). De lo contrari, indiqueu les dades 
següents: 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Data 

reclamació  

Utilitzat per a calcular els dies de retard per a cada partida oberta. 

Aquesta data està també disponible per a imprimir a la carta de 

reclamació. Per exemple, si executeu el programa de reclamació el 

divendres, però imprimirà les cartes el dilluns, heu d’incorporar la data 

de dilluns en aquest camp. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Documents 

comptabilitzats 

Les factures incorporades al sistema amb una data posterior a 

aquesta data no seran processades pel programa de reclamacions. 

Aquesta data es refereix a la data de comptabilització continguda a la 

capçalera del document FI a les partides obertes. 

  

Societat Societat financera.  ‘UB’ 

Deutor (s) Deutor(s) que s’han de considerar a la reclamació. Si no es vol filtrar 

per un deutor concret, posar des del 0 fins el 99999999999.   

 

 

 

Un cop introduïdes les dades, premeu la icona ‘Desar’. El sistema mostra a la mateixa 
pantalla un missatge al final de la mateixa en la qual indica que els paràmetres de 
l'execució han estat gravats: 

 

 

A continuació cliqueu la pestanya ‘Status’. El status en aquest moment mostra el 
missatge: Paràmetres actualitzats. 
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A continuació, premeu el botó Planificar.. El sistema mostra una finestra de diàleg en què 
s'han d'introduir la informació de la planificació. Activeu l'indicador d'execució immediata i 
premeu el botó Planificar: 

 

 

El sistema torna a la pantalla inicial Reclamar. Apareix un missatge al final de la pantalla 
en què indica que el Job de reclamació ha estat planificat correctament. 
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Premeu Retorn. En l'estatus apareix un nou missatge: ‘Sel. reclamac. Finalitzat’.  

Abans de crear una impressió de prova podeu visualitzar la llista de reclamacions que 
s'ha creat. Per això premeu Passar a  Llista de reclamacions.  
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El sistema mostra una finestra de diàleg perquè confirmem el programa que s'ha 
d'executar (RFMAHN21). Prémer Retorn. 

 

El sistema mostra les impressions de reclamació que es van a crear, en funció dels 
nivells de reclamació que tingui cada partida del deutor. 
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Per tornar a la pantalla inicial Reclamar prémer la icona  

Per a crear la impressió de prova premeu el botó ‘Impressió de prova’. Indicar els 
paràmetres necessaris per a la creació del job (data d'inici, dispositiu de sortida, ...). Si 
voleu executar el job en el mateix moment de la petició marcar l'indicador ‘Execució 
immediata’. 

Abans de prémer el botó Imprimir podem prémer la icona  per visualitzar les cartes de 
reclamació que s'imprimiran de prova. 
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Per a crear la impressió de reclamació prémer el botó ‘Imprimir reclamació’. Indiqueu en 
la finestra de diàleg que apareix en pantalla els paràmetres necessaris per a l'execució 
del job (data d'inici, dispositiu de sortida, ....). Marqueu l'indicador execució immediata si 
es vol executar el job immediatament. Prémer el botó ‘Imprimir’ perquè s'executi el job 
creat. 
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Per imprimir les cartes de reclamació, tant les de prova com les reals, hem d'executar les 
ordres de SPOOL  pel menú Sistema  Ordres Spool pròpies.  

 

10.2 Ajustos / Periodificacions / Provisions 

10.2.1 Ajust IVA Suportat (Haver) 

Per a realitzar ajustos d’IVA suportat es pot accedir per la següent ruta:  

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos → Ajustos IVA → Ajust IVA Suportat (Haver) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_AIH 

 
 

Operativa: 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 315 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

Continuació de la pantalla de les posicions: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data document 
Data de generació del 

document.   

Data comptabil. Data de comptabilització.  El sistema proposa la data actual. 

Període Període comptabilització.  

Es deriva de la data de comptabilització. Es pot 

introduir directament en aquells casos en què es 

vulgui actualitzar un període especial en lloc de 

l’últim període d’un exercici. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Moneda 

Clau de la moneda en què es 

gestionen els imports en el 

sistema. 
 EUR, no es pot modificar 

Referència 
Camp per a introduir 

informació. 
  

Txt.capç.doc. 
Camp per a introduir 

informació.   

Classe 

document 

Tipus de document serveix 

per classificar els documents 

comptables. 
 S’ha prefixat el valor ‘AI’ no es pot modificar 

Societat 
Clau que identifica la 

societat. 
 UB 

Informació import 

Tot. Deure 

Es visualitza el total de les 

comptabilitzacions en el 

Deure entrades fins ara. 

  

Total Haver 

Es visualitza el total de les 

comptabilitzacions en l’haver, 

introduïdes fins ara. 

  

Estat saldo 

Indicador que permet 

visualitzar de forma ràpida 

l’estat del saldo, és a dir si 

l’assentament comptable està 

quadrat. 

 

 Saldo encara no determinat. 

 Saldo diferent zero. 

 Saldo igual a zero. 

Posicions 

Cte. major 

Número de compte del 

compte de major sobre la 

qual s’actualitzen les xifres 

de moviment. 

 
S’han prefixat el compte 40000001 en el deure i  

el compte 41000000 en l’haver 

Text breu 
Text breu de compte de 

major. 
  

Indicador D/H 

Mostra a quin costat del 

compte (D = Deure, H = 

Haver) es realitza 

l’actualització de les xifres de 

moviments. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Import moneda 

doc. 

Import de la posició de 

document en la moneda del 

document. 
 

En entrar el document, aquest import s’ha 

d’indicar manualment. En l’ultima posició pot 

indicar un ' * ', i el sistema fixarà llavors com a 

import el saldo de les posicions entrades 

anteriorment. 

Indicador d’IVA 

L'indicador d’impostos 

representa una categoria 

impositiva que s’ha de tenir 

en compte en la declaració a 

Hisenda. 

  

Núm. 

assignació 

L’assignació és una 

informació addicional en la 

posició del document. 

 
 

 

 

Data valor Dia de la data valor   

Text Text per posició de document   

Text explicatiu 

p.posició 

Camp addicional de text 

explicatiu que permet afegir 

notes a la posició. 

 

 Icona que desplega una finestra que 

permet afegir notes a la posició. Permet 

identificar l'idioma en què s’ha d’escriure la nota, 

així com veure el resum de notes realitzades en 

diferents idiomes.  

 

Indicador 

Comptabilització 

negativa 

Indicador que assenyala que 

la posició del document 

condueix a l’anul·lació de les 

xifres de moviment. 

 

En aquesta transacció l'indicador està fixat, por 

qual cosa modificarà l’actualització de les xifres 

de moviment. Amb una comptabilització en el 

Deure, adequadament identificada, es redueix la 

columna del Haver del compte, amb una 

comptabilització en l'Haver, es redueix la 

columna del Deure. 

Centre de cost 
Clau que identifica un centre 

de cost. 
  

Centre gestor 
Codi alfanumèric del centre 

gestor. 
  

Pos. Pressup. 
Codi alfanumèric de la 

posició pressupostària. 
 

Es determina automàticament segons el compte 

comprable. 

 

A la pestanya ‘Detall’ mostra el codi i la descripció de la societat. 

Informeu l'import en la primera posició: 
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El sistema indica que el saldo és diferent a zero, heu d’informar el saldo en la segona 
posició.  
 
En fer Intro surt el següent missatge: 
 

 

 

Com que és un missatge d’advertència ( ) torneu a prémer Intro per continuar. 
Informeu l'import en la segona posició: 

 

Per veure l’assentament comptable que realitzarà el sistema podeu prémer el botó 
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Per comptabilitzar premeu el botó  que es troba al menú principal de la pantalla. 

Un cop comptabilitzat sortirà el següent missatge: 

 

Aquest és el número de document que s’ha generat. 

 

10.2.2 Ajust IVA Suportat (Deure) 

Per a realitzar ajustos d’IVA per exercicis tancats es pot accedir per la següent ruta:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/ Provisions → Ajustos IVA → 
Ajust IVA Suportat (Deure) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_AID 

 
 

Operativa: 

La funcionalitat de registrar un ajust d'IVA en exercici tancat (Deure) – Creditors és la 
mateixa que s’ha explicat en el punt anterior, la diferència serà l’assentament comptable: 
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Podeu veure que per a aquesta transacció s’ha prefixat el compte 41000000  en el deure i 
el compte  40000001 en l’haver. 

Així mateix, podeu veure que l'indicador de comptabilitat negativa està marcat per a la 
segona posició (en l’haver). 

Per visualitzar el assentament comptable que realitzarà el sistema podeu prémer el botó 

. 

 

 

Per comptabilitzar premeu el botó  que es troba al menú principal de la pantalla. 
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10.2.3 Ajust IVA Repercutit (Haver) 

Per a realitzar ajustos d’IVA per exercicis tancats es pot accedir per la següent ruta:  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/ Provisions → Ajustos IVA → 
Ajust IVA Repercutit (Haver) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_AIDH 

 
 

Operativa: 

La funcionalitat de registrar un ajust d'IVA en exercici tancat (Haver) - Deutor és la 
mateixa que s’ha explicat en el primer punt, la diferència serà l’assentament comptable. 
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Podeu veure que per a aquesta transacció s’ha prefixat el compte 43000001  en el deure i 
el compte  44000000 en l’haver. 

Així mateix, podeu veure que l'indicador de comptabilitat negativa està marcat per a la 
primera posició (en el deure). 

Per visualitzar el assentament comptable que realitzarà el sistema podeu prémer el botó 

. 

 

 

Per comptabilitzar premem el botó  que es troba al menú principal de la pantalla. 
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10.2.4 Ajust IVA Repercutit (Deure) 

Per a realitzar ajustos d’IVA per exercicis tancats es pot accedir per la següent ruta:  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos IVA → Ajust IVA Repercutit (Deure) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_AIDD 

 
 

Operativa: 

La funcionalitat de registrar un ajust d'IVA Repercutit (Deure) – Deutors és la mateixa que 
s’ha explicat en el primer punt, la diferència serà l’assentament comptable: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 325 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

 

Podeu veure que per a aquesta transacció s’ha prefixat el compte 44000000 en el deure i 
el compte 43000001 en l’haver. 

Així mateix, podeu veure que l'indicador de comptabilitat negativa està marcat per a la 
segona posició (en l’haver). 

Per visualitzar el assentament comptable que realitzarà el sistema podeu prémer el botó 

. 

 

 

Per comptabilitzar premeu el botó  que es troba al menú principal de la pantalla. 
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10.2.5 Ajust IVA Prorrata (Negatiu) 

Per a realitzar ajustos d’IVA per prorrata es pot accedir per la següent ruta:  

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/Provisions → Ajustos → Ajust 
IVA → Ajustos Prorrata → Ajust IVA Prorrata (Negatiu) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_PR_NE 

 
 

Operativa: 

La funcionalitat de registrar un ajust d'IVA Prorrata (Negatiu) és la mateixa que s’ha 
explicat en el primer punt, la diferència serà l’assentament comptable: 
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Podeu veure que per a aquesta transacció s’ha prefixat el compte 63400000 en el deure i 
el compte 47200000 en l’haver. 

Aquests comptes comptables es diferencien dels comptes determinades en els punts 
anteriors. A la primera posició per al compte 63400000 és obligatori informar el centre de 
cost i en la segona posició per al compte  47200000 és obligatori informar un indicador 
d'IVA i un centre gestor. Si no s’informen a l'inici, apareixeran missatges d’error indicant 
els camps obligatoris a omplir, i el sistema no permetrà avançar fins que aquests no es 
troben informat com en el següent exemple: 

En fer Intro surt el següent missatge: 

 
 

 
Com que és un missatge d’advertència ( ) tornem a prémer Intro per continuar, surt el 
següent missatge: 
 

 

S’ha d’indicar un centre de cost per al compte 63400000: 

 

En fer Intro surt el següent missatge: 
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S’ha d’informar l’indicador d'IVA corresponent: 

 

En fer Intro surt el següent missatge: 

 

S’ha d’informar Centre gestor corresponent: 

 

Un cop introduïts tots els camps obligatoris podeu veure com queden les dues posicions: 

 

Per visualitzar el assentament comptable que realitzarà el sistema podeu prémer el botó 

. 
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Per comptabilitzar pressioneu el botó  que es troba al menú principal de la pantalla. 

 
 

10.2.6 Ajust IVA Prorrata (Positiu) 

Per a realitzar ajustos d’IVA per prorrata es pot accedir per la següent ruta:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/Provisions → Ajustos IVA → 
Ajust IVA Prorrata (Positiu) 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_AJ_PR_PO 

 
 

Operativa: 

La funcionalitat de registrar un ajust d'IVA Prorrata (Positiu) és la mateixa que s’ha 
explicat en el primer punt, la diferència serà l’assentament comptable: 

 

 

Podeu veure que per a aquesta transacció s’ha prefixat el compte 47200000 en el deure i 
el compte 63900000 en l’haver. 

El funcionament d’aquests comptes és la mateixa explicat en el punt anterior per la qual 
cosa s’ha d’informar de forma obligatòria un centre de cost en el compte 63900000 i un 
indicadors d’IVA i un centre gestor al compte 47200000. 

Per visualitzar l’assentament comptable que realitzarà el sistema podeu prémer el botó 

. 
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Per comptabilitzar pressioneu el botó  que es troba al menú principal de la pantalla. 

 

10.2.7 Altres Ajustos 

Per a realitzar altres tipus d’ajustos es pot accedir per la següent ruta:  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/Provisions → Ajustos → Altres 
Ajustos 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_AJ 

 

Operativa: 

En executar la transacció visualitzarem la següent pantalla: 

 

Aquesta transacció funciona igual que l’anterior. La diferència radica en que no estan 
predeterminats els comptes per comptabilitzar perquè l’usuari pugui ficar lliurement els 
comptes per fer l’ajust corresponent. 
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10.2.8 Periodificacions 

Per a realitzar ajustaments al tancament del període comptable per periodificacions 
seguirem la següent ruta: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/Provisions → Periodificacions 
→ Periodificacions 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_PE 

 

 

Operativa: 
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Aquesta transacció té la classe de document definida com a PE: Trasllats 
extrapressupostaris que serveix per fer traspassos entre comptes no pressupostaris. A 
continuació es defineixen els camps que s’han d’omplir per fer la comptabilització d’una 
periodificació: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data document 
La data de document és la data de creació del document 

original.   

Data 

comptabilització 

Data amb la qual un document entra en la comptabilitat 

financera o en la comptabilitat de costos.   

Referència Camp per afegir informació o una referència opcional.   

Text de capçalera 

de document 

El text de capçalera de document conté aclariments o notes que 
tenen validesa per a tot el document, és a dir, no només per a 
posicions de document determinades. 

  

Classe de 

document 

La classe de document serveix per a classificar els documents 
comptables. Amb la classe de document es deixa constància en 
la capçalera del tipus de document. 

Per cada classe de document s'acorden determinades 
propietats que controlen la captura del document o s'inclouen en 

 

Camp 

visualitzable i no 

modificable 
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el mateix. Especialment es fixa per cada classe de document 
quin àrea de nombres de document es permet per als 
documents. 

Dades de posició 

Compte de major Compte de major en el que es comptabilitzarà.   

D/H Per escollir si l’apunt de la posició anirà al deure o a l’haver de 
l’assentament comptable.   

Import moneda 

document 
Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del 
document.   

Indicador control Indicador d’IVA.   

Número assignació Informació addicional per a la posició del document.   

Text Text descriptiu i opcional per a la posició de l’assentament.   

Centre de cost Clau que identifica el Centre de cost.   

Centre gestor Codi alfanumèric del Centre Gestor que crea, modifica y 
visualitza o al que s’adjudica el pressupost. 

  

Posició 

pressupostaria 

Codi alfanumèric de la posició pressupostària , la qual crea, 
modifica i visualitza o a la qual assigna un pressupost. Vindrà 
informada quan s’introdueixi el compte de major. 

  

 

Sota el quadre de dades de dades de posició trobarem els següents botons: 

  

 

Botó Descripció 

Im. Detallada posició Per accedir a la posició del document que seleccionem. 

Marcar-ho tot Per marcar totes les línies de posició 

Marcar el bloc 
Agafant dues línies separades i pressionant aquest botó, es marcaran totes 

les línies que estiguin entre les dues marcades inicialment. 

Desmarcar-ho tot Desmarca totes les línies de posició que estiguin marcades. 

Inserir línia Per afegir una línia a les dades de posició. 

Inserir línies Per afegir més d’una línia a les dades de posició. 

Suprimir línies Per eliminar línies de les dades de posició. 

Copiar línies  Escollint una línia, introdueix una nova com a còpia de la seleccionada. 

Copiar camps Seleccionant una o vàries columnes i una línia, còpia en un altra línia en 
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blanc, els camps seleccionats per columnes de línia. 

Ordenar en sentit 

ascendent/descendent 

Ordena de forma ascendent i descendent segons la columna que es 

seleccioni. 

 

Per tant, com a camps obligatoris per fer l’assentament comptable s’haurà d’afegir: la 
data de document i la data de comptabilització, un text de capçalera de document i les 
posicions al deure i a l’haver de l’assentament comptable que es vol comptabilitzar, ficant 
tantes línies de posició com sigui necessari. En cas d’afegir diverses línies al deure i a 
l’haver el sistema ens dóna la suma dels imports a la pestanya ‘informació import’. Així és 
més fàcil veure si els imports de l’assentament estan igualats al deure i a l’haver. 

 

 

Com es veu a la pantalla anterior el sistema mostra que els imports a les posicions del 
document són diferents, per tant, no es podrà comptabilitzar. Una vegada que totes les 
dades siguin correctes aquesta pestanya mostrarà la icona en color verd i permetrà la 
comptabilització ja que, totes les dades introduïdes són correctes: 

 

 

 

Abans de fer la comptabilització es pot visualitzar el document que es comptabilitzarà. 
Això es pot fer pressionant el botó de simular  

Finalment per a comptabilitzar el traspàs per periodificacions s’haurà de pressionar el 

botó de gravar . El sistema ens donarà un missatge amb el document creat. 
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10.2.9 Reversió Periodificacions 

Per a realitzar ajustos comptables de reversions de periodificacions, heu de seguir la 
següent ruta: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/Provisions → Periodificacions 
→ Reversió Periodificacions 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_REVPE 

 

Operativa: 
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Aquesta transacció té la classe de document definida com a PF: Reversió de 
Periodificacions. A continuació es defineixen els camps que s’han d’omplir per fer la 
comptabilització: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data document 
La data de document és la data de creació del document 

original.   

Data 

comptabilització 

Data amb la qual un document entra en la comptabilitat 

financera o en la comptabilitat de costos.   

Referència Camp per afegir informació o una referència opcional.   

Text de capçalera 

de document 

El text de capçalera de document conté aclariments o notes que 
tenen validesa per a tot el document, és a dir, no només per a 
posicions de document determinades. 

  

Classe de 

document 

La classe de document serveix per a classificar els documents 
comptables. Amb la classe de document es deixa constància en 
la capçalera del tipus de document. 

Per cada classe de document s'acorden determinades 
propietats que controlen la captura del document o s'inclouen en 

 

Camp 

visualitzable i no 

modificable 
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el mateix. Especialment es fixa per cada classe de document 
quin àrea de nombres de document es permet per als 
documents. 

Dades de posició 

Compte de major Compte de major en el que es comptabilitzarà.   

D/H Per escollir si l’apunt de la posició anirà al deure o a l’haver de 
l’assentament comptable.   

Import moneda 

document 
Import brut de la factura (inclou IVA) en la moneda del 
document.   

Indicador control Indicador d’IVA.   

Número assignació Informació addicional per a la posició del document.   

Text Text descriptiu i opcional per a la posició de l’assentament.   

Centre de cost Clau que identifica el Centre de cost.   

Centre gestor Codi alfanumèric del Centre Gestor que crea, modifica y 
visualitza o al que s’adjudica el pressupost. 

  

Posició 

pressupostaria 

Codi alfanumèric de la posició pressupostària , la qual crea, 
modifica i visualitza o a la qual assigna un pressupost. Vindrà 
informada quan s’introdueixi el compte de major. 

  

 

Sota el quadre de dades de dades de posició trobarem els següents botons: 

  

 

Botó Descripció 

Im. Detallada posició Per accedir a la posició del document que seleccionem. 

Marcar-ho tot Per marcar totes les línies de posició 

Marcar el bloc 
Agafant dues línies separades i pressionant aquest botó, es marcaran totes 

les línies que estiguin entre les dues marcades inicialment. 

Desmarcar-ho tot Desmarca totes les línies de posició que estiguin marcades. 

Inserir línia Per afegir una línia a les dades de posició. 

Inserir línies Per afegir més d’una línia a les dades de posició. 

Suprimir línies Per eliminar línies de les dades de posició. 

Copiar línies  Escollint una línia, introdueix una nova com a còpia de la seleccionada. 

Copiar camps Seleccionant una o vàries columnes i una línia, còpia en un altra línia en 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 340 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
blanc, els camps seleccionats per columnes de línia. 

Ordenar en sentit 

ascendent/descendent 

Ordena de forma ascendent i descendent segons la columna que es 

seleccioni. 

 

Per tant, com a camps obligatoris per fer l’assentament comptable s’haurà d’afegir: la 
data de document i la data de comptabilització, un text de capçalera de document i les 
posicions al deure i a l’haver de l’assentament comptable que es vol comptabilitzar, ficant 
tantes línies de posició com sigui necessari. En cas d’afegir diverses línies al deure i a 
l’haver el sistema ens dóna la suma dels imports a la pestanya ‘informació import’. Així és 
més fàcil veure si els imports de l’assentament estan igualats al deure i a l’haver. 

 

 

 

Com es veu a la pantalla anterior el sistema mostra que els imports a les posicions del 
document són diferents, per tant, no es podrà comptabilitzar. Una vegada que totes les 
dades siguin correctes aquesta pestanya mostrarà la icona en color verd i permetrà la 
comptabilització ja que, totes les dades introduïdes són correctes: 

 

 

 

Abans de fer la comptabilització es pot visualitzar el document que es comptabilitzarà. 
Això es pot fer pressionant el botó de simular . 

Finalment per a comptabilitzar el traspàs per periodificacions s’haurà de pressionar el 

botó de gravar . El sistema ens donarà un missatge amb el document creat. 
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10.2.10 Provisions per Insolvències 

Per a comptabilitzar provisions per conceptes d’obligacions o despeses corresponents al 
període comptable actual però que es pagaran en el període comptable següent, haurem 
de seguir la següent ruta: 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/Provisions → Provisions → 
Provisions per insolvències 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_PRI 

Operativa: 
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Podeu veure que per a aquesta transacció s’ha prefixat el compte 69400000 en el deure i 
el compte 49000000 i 79400000 en l’haver. 

A la primera posició per al compte 69400000 és obligatori informar el centre de cost i en 
la tercera posició per al compte  79400000 és obligatori informar d’una posició 
pressupostaria. Si no s’informen a l'inici, apareixeran missatges d’error indicant els camps 
obligatoris a omplir, i el sistema no permetrà avançar fins que aquests no es troben 
informat com en el següent exemple: 

En fer Intro surt el següent missatge: 
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En fer Intro surt el següent missatge: 
 

 

Per visualitzar el assentament comptable que realitzarà el sistema podeu prémer el botó 
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Finalment per gravar el document, caldrà pressionar el botó . 

10.2.11 Altres Provisions 

Per a realitzar altres tipus d’ajustos es pot accedir per la següent ruta:  

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Ajustos/Periodificacions/Provisions → Provisions → 
Altres Provisions 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB50_PR 
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Operativa: 

 

 

Podeu veure que per a aquesta transacció no s’ha prefixat cap compte. Això permet a 
l’usuari afegir els comptes de major lliurement per fer la comptabilització de la provisió. 

Aquesta transacció funciona igual que la que s’ha explicat al punt anterior. 

 

 

10.3 Liquidació IVA 

10.3.1 Liquidació IVA  

L’IVA que s’ha de liquidar a Hisenda es calcula fent la diferència entre l’IVA repercutit i 
l’IVA suportat de la societat. Per tal de fer la comptabilització de la liquidació d’IVA caldrà 
fer-ho a partir d’aquesta transacció. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Liquidació IVA → Liquidació IVA 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_FB41_LI 

 
 

Operativa: 

En executar la transacció visualitzarem la següent pantalla: 
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En aquesta primera pantalla es diferencien les dades de Capçalera i les dades de posició. 

Dades de Capçalera: 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data 
document 

La data de document és la data de creació del 
document original.   

Data 
comptabilitat 

Data amb la qual un document entra en la 
comptabilitat financera o en la comptabilitat de 
costos. 

  

Referència Informació de referència o addicional.  
L’usuari pot omplir aquest 
camp lliurement. 

Txt.capç.doc 
El text de capçalera de document conté aclariments 
o notes que tenen validesa per a tot el document, 
és a dir, no només per a posicions de document 
determinades. 

 
L’usuari pot omplir aquest 
camp lliurement. 

Classe 

La classe de document serveix per a classificar els 
documents comptables. Amb la classe de document 
es deixa constància en la capçalera del tipus de 
document.  

Per cada classe de document s'acorden 
determinades propietats que controlen la captura 
del document o s'inclouen en el mateix. 

 

Camp visualitzable i no 
modificable. 

La classe de document 
per a la liquidació de l’IVA 
és LI: Liquidació IVA. 
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Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Especialment es fixa per cada classe de document 
quin àrea de nombres de document es permet per 
als documents. 

Període 
Les xifres de moviments en els comptes 
s’actualitzen per períodes en l’exercici. La societat 
defineix en quants períodes es divideix un exercici.  

 Es defineixen 12 períodes 
o mesos naturals. 

Societat Clau de la Societat FI: ‘UB’   

 

Dades de posició: 

A continuació cal afegir les dades de la primera posició de l’assentament: 

Nom del 
Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Clau 
Comptable 

Clau de comptabilització amb la que s’afegirà una 
posició al document comptable: Deure/Haver.   

Aquest camp ja ve 
definit en sistema. 

Compte Compte de major en el que comptabilitzarem.   

Indicador CME Indicador que defineix un compte de major especial.   

Classe de 

moviment d’AF 

Per la comptabilització d’immobilitzats, es classifica una 
operació empresarial que controlen diverses accions 
del sistema al comptabilitzar. 

 
 

 

A l’exemple següent es comptabilitzarà la liquidació de l’IVA quan al resultat de l’exercici, 
l’IVA repercutit és superior a l’IVA suportat. Afegim les dades de capçalera i a la primera 
posició del document el compte de major d’Hisenda Pública IVA repercutit, a la posició 
del deure (clau 40): 
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A continuació, heu pressionar intro per afegir les dades econòmiques de la primera 
posició i seguidament les dades per la segona posició del document:  
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S’afegeix en primer lloc l’import d’IVA repercutit i a continuació només cal afegir la segona 
posició comptable. En aquest cas, la clau comptable 50 farà la comptabilització a l’haver 
del document. Cal afegir el compte 47200000 d’Hisenda Pública IVA suportat. 

 

A continuació pressioneu intro per afegir les dades econòmiques d’aquesta segona 
posició: 

 

Finalment afegiu l’última posició del document amb el compte de major 47500000 
d’Hisenda Pública creditora d’IVA, pressioneu intro per afegir l’import associat a aquest 
compte. 
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Si es pressiona el botó de simular , es podrà visualitzar l’assentament comptable 
creat abans de comptabilitzar per veure que totes les dades introduïdes han estat 
correctes: 
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Si totes les dades són correctes podeu gravar el document per tal de comptabilitzar la 
liquidació de l’IVA. Finalment, el sistema us informe del document que s’ha creat 

. 

En el cas contrari en que l’IVA suportat és major a l’IVA repercutit, l’assentament 
comptable es realitzarà de la mateixa manera. L’únic canvi serà escollir el compte 
47000000 HP deutor per IVA al deure de l’assentament, en substitució del 47500000 HP 
creditor per IVA a l’haver de l’assentament. 

 

 

10.4 Correspondència (Formularis) 

10.4.1 Sol·licitud de Correspondència 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Correspondència (Formularis) → Sol·licitud de 
Correspondència 

Mitjançant Transacció FB12 
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Operativa: 

 

Afegiu la societat ‘UB’ i pressioneu <INTRO>. A continuació s’obre la següent pantalla on 
podeu seleccionar el tipus de correspondència: 

 

A continuació el sistema us demana el número de document pel qual voleu crear la 
correspondència i l’exercici del document. Una vegada introduïts pressioneu continuar. 

 

El sistema us donarà un missatge de confirmació: 
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10.4.2 Actualitzar Sol·licituds 

Aquesta transacció serveix per executar la correspondència que s’ha sol·licitat a la 
pantalla anterior. 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Operacions Periòdiques 
→ Correspondència (Formularis) → Actualitzar Sol·licituds

Mitjançant Transacció F.64 

 
 

Operativa: 
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Si pressioneu el matchcode que acompanya el camp ‘Correspondència’ obteniu la 
següent pantalla amb les diferents possibilitats : 
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Heu d’escollir la classe de correspondència i els criteris de selecció corresponents de la 

pantalla. A continuació heu de pressionar el botó d’executar . 

 

11 OPERACIONS DE TANCAMENT 
11.1 Reconciliació de Saldos i Partides 
El report executa una reconciliació ampliada en la comptabilitat financera. En el marc del 
tancament mensual del llibre major es realitzen les següents proves de consistència: 

1. Les xifres de moviment dels comptes de deutors, comptes de creditors i comptes 
de major amb els totals del Deure i l'Haver dels documents comptabilitzats. 

2. Les xifres de moviment del Deure i l'Haver amb els comptes de deutors, comptes 
de creditors i comptes de major amb els totals del Deure i l'Haver de l'índex 
d'aplicació (índex secundari). 

Els índexs d'aplicació són utilitzats internament pel sistema per als comptes amb gestió 
de partides obertes o la visualització de partides individuals. 

Tots els resultats de la reconciliació estan connectats a una gestió de l'històric. Amb això 
poden fer prediccions sobre l'execució en el temps i la correcció de les tasques de 
reconciliació. 

Per accedir a la funcionalitat en qüestió, seguim la següent ruta de menú: 
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Menú: Menú Comptabilitat Financera → Tancament → Reconciliació de 
Saldos / Psrtides 

Transacció: FAGLF03  

 

Accedim a la següent pantalla: 

11.2 Gestió de Períodes comptables 
L'objectiu que es pretén amb aquesta funcionalitat és obrir o tancar els períodes de 
comptabilització perquè aquests rebin o no les oportunes anotacions comptables. 

Un exercici es divideix en períodes comptables. Cada període comptable es defineix per 
una data d'inici i una data de finalització. A la Universitat de Barcelona s’han definit 16 
períodes comptables, 12 períodes normals, corresponents als 12 períodes de l’any 
natural (des del Gener fins al Desembre) i 4 períodes especials. Aquests períodes 
especials s’utilitzen per a gestionar operacions específiques relacionades amb el 
tancament de l'exercici.  

En el llibre major, el sistema grava les xifres de moviments de tots els comptes per a cada 
període comptable i cada període especial per separat, d'acord amb els càrrecs i els 
abonaments. 

En el moment de comptabilitzar un document, el sistema utilitza la data de 
comptabilització especificada a la capçalera del document per determinar automàticament 
el període comptable.  

El període comptable consisteix en un mes i un exercici. Ambdós es visualitzen en el 
resum de document. El període comptable determinat es visualitza a la capçalera del 
document i les xifres de moviments d'aquest període s'actualitzen a les taules 
corresponents.  

Si es desitja consultar el saldo d'un compte, les xifres de moviments es visualitzaran 
individualment segons el període comptable. 

Si es comptabilitza en un exercici anterior a l’exercici natural, el sistema corregeix el saldo 
arrossegat als corresponents comptes de balanç en l'exercici en curs (saldo inicial). En el 
cas dels comptes de pèrdues i guanys, es corregeixen les pèrdues o guanys arrossegats 
al compte de romanent corresponent.  

Els períodes autoritzats per a la comptabilització es poden definir baixant fins el nivell de 
tipus de compte (per exemple, per a els creditors pot estar obert un determinat període i 
per a deutors restar obert un període diferent) o inclús es poden establir períodes oberts 
de comptabilització per a diferents intervals de comptes (per exemple, tenir oberta la 
comptabilització en un període determinat per als grups 6 i 7 dels comptes de major). 
També es poden disposar de n períodes de comptabilització oberts. 

Per tal de gestionar els períodes comptables, a la societat FI s’ha d’assignar una variant 
d'exercici. Per a la Universitat de Barcelona s’ha creat la variant d’exercici ‘UB’. 
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Amb aquesta variant es podran obrir i tancar períodes o exercicis comptables.  

 

Períodes Normals Períodes 
Especials 

Variant Classe de compte De 
Compte 

A Compte 

Des de Fins Des de Fins 

UB + (Tots els comptes)  ZZZZZZZZ 1 2010 2 2010 

UB A (Actius fixes)  ZZZZZZZZ 1 2010 2 2010 

UB D (deutors)  ZZZZZZZZ 1 2010 2 2010 

UB K (Creditors)  ZZZZZZZZ 1 2010 2 2010 

UB M (Material)  ZZZZZZZZ 1 2010 2 2010 

UB S (Comptes de major)  ZZZZZZZZ 1 2010 2 2010 

 

Es pot especificar per una compte de major, un deutor, etc. uns períodes oberts o tancats 
diferents a la resta de comptes. 

A la Universitat de Barcelona la taula de períodes comptables es gestionarà pels 
següents perfils: 

 Cap de Comptabilitat. 

 Cap de Planificació econòmica i pressupostària. 

 Responsable de Comptabilitat Financera. 

 Cap de Patrimoni per a gestionar els comptes d’Actius. 

Per accedir a la taula en qüestió, seguim la següent ruta de menú: 
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Menú: Menú Comptabilitat Financera → Tancament  →  Obrir i Tancar 
Períodes Comptables 

Transacció: S_ALR_87003642  

 

Per accedir a la transacció podrem fer doble “clic” a la ruta de menú que s’indica en la 
imatge anterior, o bé teclejant el codi de la transacció en la barra d’accés ràpid de SAP, 
ubicada en la part superior de la pantalla de SAP i seguidament premem INTRO o el botó 

continuar . 
 
En accedir a la transacció esmentada, ens apareix la següent pantalla: 
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Nom del camp Descripció Comentaris 

Variant de períodes Variant de períodes comptables, 
associada a la societat ‘UB’ Valor Prefixat ‘UB’ 

Classe de compte Classe de compte ( major, creditor, 
deutor, materials, immobilitzat) 

Obrir l’ajuda de cerca per veure els valors 
possibles. 

NOTA: A la Universitat de Barcelona no es 
gestionen les classes de compte ‘M’ ni ’V’. 

Dsd. Compte 
Inici de l'interval de comptes per als 
quals es defineix la variant de 
períodes. 

Si no es gestionen els períodes per a comptes 
determinats, deixar en blanc. 

A Compte 
Fi de l'interval de comptes per als 
quals es defineix la variant de 
períodes. 

Si no es gestionen els períodes per a comptes 
determinats, indicar sempre el valor 
ZZZZZZZZZZ. 

De Període  
Inici de l’interval de períodes 
comptables normals permesos per a 
la comptabilització. 

 

Exercici Exercici comptable per al que es 
gestionen els períodes normals.  

A Període 
Final de l’interval de períodes 
comptables normals permesos per a 
la comptabilització. 

 

Exercici Exercici comptable per al que es 
gestionen els períodes normals.  

De Període  
Inici de l’interval de períodes 
comptables especials permesos per 
a la comptabilització. 

 

Exercici Exercici comptable per al que es 
gestionen els períodes especials.  

A Període 
Final de l’interval de períodes 
comptables especials permesos per 
a la comptabilització. 

 

Exercici Exercici comptable per al que es 
gestionen els períodes especials.  

GrAut Grup d’autorització 

Es poden crear grups d’autorització i assignar-
los a determinats usuaris, amb l’objectiu de 
que cadascun dels períodes de 
comptabilització permesos s’assignin només a 
aquests grups d’usuaris acotats. Això permet 
que es puguin fer tancaments progressius en 
funció de les necessitats de cada moment.  

A la Universitat de Barcelona NO s’utilitza 
aquesta funcionalitat, per tant el camp sempre 
es deixa sense informar. 

 
Els períodes especials serveixen per a realitzar ajustaments, periodificacions, etc. 
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A continuació es mostra un exemple de com tancar un període comptable.  
 
Si visualitzem la variant ‘UB’, observem que aquesta està definida de manera que per a 
totes les classes de comptes estan oberts els períodes comptables normals des de l’1 al 
12 de l’exercici 2010, i els períodes especials del 13 al 16: 
 

 
 
Si ara volem mantenir obert només el primer semestre de l’exercici 2010 i tancar la resta 
de períodes normals, i això és vàlid per a totes les classes de comptes, modificaríem 
només la línia amb classe de compte ‘+’, ja que aquesta engloba tota la resta de classes 
de compte, de la següent manera: 

 

Si ara volguéssim comptabilitzar en qualsevol període tancat, per exemple Desembre de 
2010 per a qualsevol classe de compte el sistema no ens ho permetria. 

Si només volguéssim tancar el primer semestre per a Actius fixos, i per a la resta de 
comptes mantenir oberts tots els períodes de 2010, ho faríem de la següent manera: 
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11.3 Arrossegament de Saldos 
La única operació especial de tancament que es realitza a SAP, des del punt de vista de 
la Comptabilitat Financera, és l'anomenat Arrossegament de Resultats i de Saldos. 
Aquesta operació sorgeix pel tipus de tractament que es dóna dins de l'aplicació al 
resultat comptable .  

 Arrossegament de resultats:  Al llarg d'un exercici comptable, el resultat comptable 
no queda enregistrat en cap compte comptable. L'únic que té el sistema 
enregistrat són totes les anotacions realitzades en comptes de major que s'han 
definit en el seu mestre com a comptes de tipus de Beneficis. El saldo total 
d'aquests comptes, la diferència entre el seu total d'anotacions en l’Haver i el total 
d'anotacions al Deure, és col·locat al sistema en el Balanç i Compte de resultats 
en l'extracció dels estats financers. 

Per tots els comptes de tipus Beneficis s'assigna un Grup de comptes de Beneficis 
i per a cada Grup es defineix un compte de balanç en què, en realitzar el procés 
d'arrossegament, quedarà anotat per a l'exercici següent (mai l'actual) el Saldo 
Total d'aquests Comptes.  

El compte d’Arrossegament de resultats és lliurement definible en el sistema per a 
cadascuna de les societats FI.  

Per a la societat ‘UB’ el compte d'arrossegament definit serà el 12900000. 

 
 Arrossegament de Saldos: Per als comptes definits com a comptes de Balanç que 

a final d'exercici tenen un saldo, bé sigui deutor o creditor, s'ha de executar un 
arrossegament de saldos que permet traspassar aquest saldo a final d'exercici 
com a saldo inicial de l'exercici posterior.  

 
Tots dos arrossegaments s'executen conjuntament en una única transacció. Aquest 
procés pot executar-se en mode test abans de executar-se en real. 

La operació d'arrossegament es pot realitzar totes les vegades que es vulgui. 
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Serà tasca del responsable de tancaments portar el control de la realització dels 
arrossegaments de resultats. Si s'obre un exercici a comptabilitzacions és convenient 
passar el procés d'arrossegament de resultats, s'hagin produït variacions o no.  
 
Nota: En qualsevol moment es poden obtenir balanços de situació i comptes de resultats, 
independentment de quan s'executen els arrossegaments de saldos.  

El resultat del procés és el següent: 

 S’obté el saldo del Compte de Pèrdues i Guanys. 

 Es dota de saldo inicial en el nou exercici als comptes que a final d’exercici tenien 
un saldo diferent de zero. 

Per accedir a la funcionalitat en qüestió, seguim la següent ruta de menú: 

 

 

Menú: Menú Comptabilitat Financera → Tancament → Arrossegar Saldos 

Transacció: FAGLGVTR 

 

Accedim a la següent pantalla: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 364 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

En aquesta pantalla, hem d’omplir els següents Camps: 

Nom del camp Descripció Comentaris 

Llibre de Major Llibre de Major pel qual es vol 
realitzar l’arrossegament de saldos. Indicar valor ‘0L’. 

Societat 
Societat FI per a la que es vol 
processar l’arrossegament de 
saldos 

Indicar valor ‘UB’ 

Societat GL Societat GL A la Universitat de Barcelona no s’utilitza 
aquesta funcionalitat. Deixar en blanc. 

Tipus de registre Tipus de registre. Indicar sempre valor ‘0’. 

Versió Versió Indicar sempre valor ‘1’. 

Arrossegar a 
Exercici 

Exercici al qual volem arrossegar 
els saldos Exemple: 2011 

Execució de prova Execució de prova Marcar per executar primer el procés en mode 
de prova 

Processar comptes Processar comptes per intervals Aquest indicador només s'ha d'activar, si la 
quantitat de dades per processar és tan gran 
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Nom del camp Descripció Comentaris 
p/intervals que provoca cancel·lacions per problemes de 

la base de dades o de la memòria principal. 

De manera estàndard, la selecció de dades 
per a l'arrossegament de saldo sempre es 
realitza per a tota una societat o societat GL. 

Si la quantitat de dades per llegir en cada 
societat o societat GL és tan gran que origina 
problemes en la base de dades o en la 
memòria principal, heu de fixar l'indicador 
"Processar comptes per intervals". 

En aquest cas, en cada societat o societat GL 
es formaran més intervals de comptes, 
considerablement més petits (un interval 
inclou 100 comptes), que es poden anar 
seleccionant i processant un rere l'altre. 

D'aquesta manera queden solucionats els 
problemes de la base de dades i de la 
memòria principal però, en alguns casos, el 
temps d'execució total de l'arrossegament de 
saldos pot augmentar. 

Emetre llista de 
resultats Emetre llista de resultats Marcar aquest camp per veure una llista amb 

el resultat del procés 

Saldos indv. 
Compte remanent 

Saldos individuals. Compte 
romanent 

Indicador que té com a efecte que es 
detallin individualment per a cada compte 
de romanent els saldos d’aquells comptes 
de resultats que s’arrosseguen a aquest 
compte de romanent i aclareixen per tant 
l’arrossegament de saldos d’aquest compte. 

Marcar si es vol obtenir aquesta informació 
detallada. 

1er nom camp 

En l'arrossegament de saldos també 
podeu donar sortida a altres 
dimensions (per exemple, divisió, 
àrea funcional, centre de costos) per 
al compte 3, en la sortida de llista. 
En aquest cas cal introduir el nom 
tècnic del camp (per exemple, 
RBUSA, RFAREA, RCNTR). 

A la Universitat de Barcelona només es 
gestiona el Centre de Cost. El nom tècnic 
d’aquest camp és ‘RCNTR’. 

Omplir aquest camp amb el valor RCNTR 
en cas de voler consultar aquesta 
informació addicional. 

2n nom camp 

En l'arrossegament de saldos també 
podeu donar sortida a altres 
dimensions (per exemple, divisió, 
àrea funcional, centre de costos) per 
al compte 3, en la sortida de llista. 
En aquest cas cal introduir el nom 
tècnic del camp (per exemple, 
RBUSA, RFAREA, RCNTR). 

No omplir aquest camp 

3er nom camp 
En l'arrossegament de saldos també 
podeu donar sortida a altres 
dimensions (per exemple, divisió, 
àrea funcional, centre de costos) per 

No omplir aquest camp 
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Nom del camp Descripció Comentaris 
al compte 3, en la sortida de llista. 
En aquest cas cal introduir el nom 
tècnic del camp (per exemple, 
RBUSA, RFAREA, RCNTR). 

 

Executant la funció  el sistema ens ofereix un missatge en el qual ens indicarà si 
l’arrossegament s’ha realitzat amb èxit: 

 

Si pressionem , obtenim informació sobre els comptes de balanç: 
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Si pressionem  obtenim informació sobre l’arrossegament dels 

comptes de resultats al compte de romanent associat: 
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12 DECLARACIONS 
12.1 Model 347 
El programa selecciona les dades rellevants per a la declaració del volum de negocis 
anual a Espanya. Per fer-ho, es tenen en compte tots els documents comptables on no 
s’hagi comptabilitzat una retenció d’impostos simple. 

Una vegada executat, es poden gravar les dades en un disquet i/o en un fitxer per enviar-
lo a l’Administració d’Hisenda corresponent. A més, si es desitja verificar el registre de 
dades pot visualitzar-lo com una llista. 

12.1.1 Model 347 

El Model 347 té uns requisits previs que s’han de complir. En primer lloc, s’han de definir 
tots els números d’identificació fiscal tant pels clients com pels proveïdors. L’informe 
només selecciona els socis comercials amb els números fiscals informats en les seves 
dades mestres corresponents. En segon lloc, l’informe recull només aquells clients o 
proveïdors que tinguin un import total de factures superior a 3.005 €. 

El programa agrupa la següent informació: 

 Dades del remitent: Nom, direcció, número dels registres de dades declarats 
considerats, etc. 

 Dades dels volums de negocis declarats: Informació relativa als creditors i deutors 
mencionats (per exemple, nom, volums de negocis, número d’identificació fiscal, 
etc.). 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → Model 
347 → Model 347 

Mitjançant Transacció S_PL0_09000158 

 
 

Operativa: 
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A la primera pantalla s’haurà d’afegir: 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Número de document 
Clau amb la que s’accedeix a un 

document comptable 

 Omplir només si s’està limitant 

l’execució per a documents 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

concrets. Sinó, no omplir aquest 

camp. 

Exercici 
Període pel qual la societat crea 

el seu propi inventari i balanç 
  

Pestanya Periodificacions Generals   

Data de 

comptabilització 

Mitjançant aquest camp es pot 

limitar l’execució per dates de 

comptabilització dels documents. 

 Omplir si es desitja limitar l’informe 

per a períodes comptables 

concrets. El sistema verifica a partir 

del període de comptabilització 

permès, si la data de 

comptabilització és o no correcta. 

Número de referència 

Mitjançant aquest camp es pot 

limitar l’execució per el contingut 

del camp ‘Referència’ dels 

documents comptables. 

 Omplir només si s’està limitant 

l’execució per a documents 

concrets. Sinó, no omplir aquest 

camp. 

Pestanya p.a declarac. 

Número de missatge 

Aquest camp correspon al 

número de declaració i s’ha 

d’omplir amb un número que 

comenci per 347 i que arribi a 

omplir tot el camp. Per exemple 

3470000000000 

 

 

Declaració substitutiva 

Si es marca aquest camp, es 

mostrarà una declaració 

substitutiva.  

 

 

Número de declaració 

substitutiva 

S’ha de ficar el número de la 

declaració que s’ha de substituir, 

només en el cas que s’hagi 

marcat l’opció anterior. 

 

 

Declaració 

complementaria 

Aquest camp farà que s’emeti una 

declaració complementaria a la 

declaració anterior. 

 Cal assegurar-se que tots els 

creditors i deutors afectats es trobin 

sota ‘Creditors a incloure i Deutors 

a incloure’.   

 

Creditors a incloure 

Si s’ha marcat el camp anterior, 

s’han d’omplir els codis de 

creditors que s’han d’incloure a la 

declaració complementaria. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Deutors a incloure 

Si s’ha marcat el camp anterior, 

s’han d’omplir els codis de 

deutors que s’han d’incloure a la 

declaració complementaria. 

 

 

Més periodificacions 

Regions que cal 

excloure 

S’han d’emmagatzemar les 

regions (per exemple, Illes 

Canàries) que s’han d’excloure de 

la declaració. Els creditors i 

deutors amb el corresponent 

indicador de regió no es tindran 

en compte. 

 

 

Data declaració fiscal 

Data en la que venç l’impost 

sobre el volum de negocis o en la 

que s’ha de notificar aquest 

impost en les administracions 

fiscals. 

 
Omplir només si s’està limitant 

l’execució per a documents 

concrets. Sinó, no omplir aquest 

camp. 

Indicador a excloure 

S’han d’emmagatzemar els 

indicadors d’impostos que s’han 

d’excloure de la declaració de 

volum de negocis. No es tindran 

en compte els documents amb els 

indicadors d’impostos 

corresponents. 

 

Omplir aquest camp per excloure 

aquells indicadors d’impostos que 

no hagin d’aparèixer en el 347, com 

els intracomunitaris. 

Pestanya de Control de sortida 

Sortida com a fitxer 

UNIX 

S’ha de marcar aquest camp per 

a guardar un registre de dades 

com a fitxer. 

 El report crea un fitxer en el 

servidor d’aplicació. El nom i la ruta 

del fitxer s’introdueixen en un fitxer 

UNIX per a sortida. 

Edició de llista 

Amb aquest camp marcat, 

s’emetrà el resultat de l’informe 

per pantalla. 

 

 

Import límit 

Dóna lloc a que només es tinguin 

en compte els deutors i amb un 

volum de negocis total superior a 

l’import límit introduït en aquest 

camp.  

 

L’import serà 3.005,06 €. 

Fitxer per a 

arrendament 
No cal omplir aquest camp 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Fitxer UNIX per a 

sortida 

Nom complet sota el que pot 

trobar-se o emmagatzemar-se un 

fitxer seqüencial. 

 En alguns sistemes operatius s’han 

de tenir en compte les majúscules i 

minúscules al localitzar fitxers. Per 

exemple: /usr/sap/trans/tmp/<Nom de 

fitxer> 

Número fiscal 
Número d’identificació fiscal del 

creditor. 

 
No s’ha d’omplir aquest camp. 

Paràmetres especials per a asseguradores o arrendador/arrendatari 

Assegurança 

Normalment les empreses 

d’’assegurança han de declarar 

les operacions d’assegurances de 

forma separada. En aquest camp 

s’ha d’indicar les classes de 

document que s’utilitzaran per a 

operacions d’assegurances. 

 

No s’ha d’omplir aquest camp. 

Arrendador/Arrendatari 

Indicar les classes de document 

que s’inclouran per a operacions 

d’arrendaments ja que aquestes 

operacions s’han de declarar de 

fora separada a les altres 

operacions. 

 

No s’ha d’omplir aquest camp. 

Subvencions 

Indicar les classes de document 

que s’utilitzaran per actualitzar les 

subvencions de l’estat. 

 

No s’ha d’omplir aquest camp. 

Administració pública 

indicar les classes de document 

que s’utilitzaran per actualitzar les 

subvencions de l’estat. 

 

Només per l’Administració pública. 

Mitjà de sortida 

Mitjà de sortida 
Especificar el mitjà de sortida del 

llistat 

 
CD/Telemàtic 

Classe de document 

Transacció d’efectiu 

Especificar les classes de 

document que s’utilitza per 

comptabilitzar les operacions de 

pagament en efectiu o metàl·lic. 

 

 

Venda de béns 

immobles 

Especificar les classes de 

document utilitzats per a 

comptabilitzar operacions de 

. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

venda de béns immobles 

subjectes a IVA. Una vegada 

identificades només s’inclouran si 

aquestes factures estan 

compensades 

Límit p.transacció 

d’efectiu 

Especifica el límit per a les 

operacions rebudes al comptat. Si 

el total de les operacions és major 

al límit proposat, l’import s’ha de 

comunicar a l’autoritat fiscal. 

 

 

Vies de pagament 

Mètode de pagament 

Si no s’especifica una via de 
pagament el programa de 
pagaments escollirà entre les vies 
de pagament permeses en el 
registre mestre, segons unes 
regles determinades. 

 

 

Selecció addicional 

Indicadors CME a  

Per totes les posicions de 

documents de deutors o creditors, 

que s’actualitzen a comptes de 

major especials, aquest indicador 

determina el compte a escollir. 

 

 

Un cop heu omplert totes les dades, executem el report, que mostrarà un llistat com el 
que es mostra a continuació: 
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Línies de capçalera:  

En les línies de capçalera, apareix bàsicament la informació de la societat que presenta la 
declaració, així com el total de registres i d'import.  

 
Línies de posició:  

En aquestes línies apareixen les dades del tercer (creditor o deutor), així com el total de 
l'import de volum de negoci per a cada un d'ells.  

NOTA:  
 
B: Deutors  

A: Creditors  
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12.1.2 Baixada a Fitxer del Model 347 

Per iniciar el programa s’ha d’especificar el de l’arxiu generat pel programa, la unitat de 
destí i el nom de l’arxiu de destí d’acord a la normativa. El programa reconeix si l’arxiu té 
el format correcte. 

Pel cas d’Espanya, el format serà ES. Si aquest tipus d’arxiu es copia, s’ha d’usar un nom 
d’arxiu de destí del tipus ‘CENN’, segons el reglament específic, on NN és l’any de 
referència. 

Una vegada el fitxer està ubicat al servidor d’aplicació, serà necessari executar una nova 
funcionalitat per traspassar aquest fitxer a local. Per això, es seguirà la següent ruta. 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → Model 
347 → Baixada a Fitxer del Model 347 

Mitjançant Transacció S_ALR_87009939 

 
 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Fitxer font 
Nom del pitxer guardat al servidor d’aplicació que es 

vol traspassar al local 

 Nom del fitxer que es va 

emplenar al programa 

anterior. 

Tipus fitxer   No informar. 

Suprimir fitxer 

font 

Amb aquesta opció marcada s’elimina el fitxer del 

servidor. 

  

Copiar fitxer 

font 

Amb aquesta opció marcada NO s’elimina el fitxer 

del servidor. 
 Marcar aquesta opció. 

Unitat de disc 

de destinació 
Unitat de disc on es vol guardar el fitxer.  Ex.: ‘D’ 

Subdirectori 

(disc dur) 
Nom del subdirectori on es volen guardar els fitxers. 

 Nom del subdirectori de 

la unitat de disc on es 

vol desar el fitxer. 

Fitxer de destí Nom del fitxer on s’han de copiar les dades. 

 ‘CENN’, segons el 

reglament específic, on 

NN és l’any de 

referència. 

Conversió de joc de caràcters 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Taula de codis 

estàndard 1100 

Fa que al copiar es faci una conversió del joc de 

caràcters en la code page estàndard de SAP 1100. 

Aquesta conversió produeix un resultat correcte per 

a declaracions recapitulatives. 

 Marcar aquesta opció. 

Taula de codis 

del SAP Logon 

Fa que al copiar es faci una conversió de joc de 

caràcters en el joc de caràcters configurats per 

l’usuari en l’entrada al sistema SAP. 

 No marcar aquesta 

opció. 

Cap conversió 

joc caràcters 
El fitxer es crea en el joc de caràcters intern de SAP.

 No marcar aquesta 

opció.. 

Entrada manual 

taula de codis 

Produeix que al copiar s’efectuï una conversió de joc 

de caràcters en la code page indicada en el camp 

‘code page de destí’. 

 No marcar aquesta 

opció. 

Taula de codis 

de destinació 

Quatre dígits que defineixen el joc de caràcters de 

SAP. 

 No marcar aquesta 

opció. 

A continuació, es pressiona el botó d’executar. El sistema mostra la següent pantalla: 

 

Per a consultar el fitxer creat, cal accedir a la ruta especificada en la pantalla anterior. 

   

12.1.3 Volum de Negoci Creditors 

Aquesta llista mostra les compres en moneda local o en una de les monedes de sortida a 
determinar. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → Model 
347 → Volum de Negoci Creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012093 

 
 

Operativa: 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 380 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Número de compte del creditor o interval 

de comptes de creditors. 

 Introduir els creditors per als que 

es vulgui executar el llistat. Si no 

es vol limitar per aquest camp, 

deixar a blancs. 

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Períodes de 

l’informe 

Per restringir els períodes de l’exercici 

comptable que s’han d’avaluar. 

 Ex: 01-01, 01-02, etc 

Volum de negoci 

del compte 

Per poder seleccionar comptes segons el 

volum de negoci. 

 

  

Control sortida 

Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Visualitzar 

només totals 
Només sortida de totals. 

  

Emetre dades 

comptes 

transitoris 

Si es marca aquest paràmetre, s’editaran 

a més, la direcció i els totals dels 

comptes de les partides individuals per 

 No marcar. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

creditors. 

Comptes sense 

volum de negoci 

Es visualitzaran els comptes que no 

tinguin volum de negocis en la societat. 

 No marcar. 

Capçalera 

addicional 

Per afegir un text com a títol addicional 

per la llista a imprimir. 

  

Separació llistes 

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la 

taula de separació de llistes i s’envien a 

diferents impressores.  

  

Imprimir info 

microfilm 

Fa que en la primera línia de cada pàgina 

de sortida, s’imprimeixi una línia amb 

informació per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, 

hora, nom del report, número 

consecutiu (sempre 001) i usuari. 

Conversió a 

moneda de 

sortida 

Marcant aquest indicador les xifres de 

vendes es convertiran a la moneda de 

sortida. 

  

Moneda/tipus de 

canvi/data 

Afegir moneda de sortida si es marcar 

l’indicador anterior. 

  

Llista de sortida 
Forma de disposició de la llista de 

sortida. 

  

 

Una vegada emplenats els camps necessaris, pressionar executar per obtenir el llistat. 

Una vegada emplenats els camps necessaris, pressionar executar per obtenir el llistat. 

Es mostrarà un llistat com el que es mostra a continuació: 
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12.1.4 Xifres moviments Creditors: Volum Negocis 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → Model 
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347 → Xifres moviments Creditors: Volum Negocis 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012081 

 
 

Operativa: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de 

creditors 
Número de compte del creditor o interval de comptes de creditors.   

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Exercici 
Per restringir els exercicis dels quals volem obtenir la informació del 

volum de negocis. 

  

Tipus de sortida Forma en la que es visualitzaran els informes.   
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12.1.5 Volums de Negoci Deutors 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → Model 
347 → Volums de Negoci Deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012186 

 
 

Operativa: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

deutors 

Número de compte del deutor o interval de 

comptes de deutors. 
 

Omplir si es vol limitar 

l’execució per a un o un 

interval de deutors. 

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Períodes de 

l’informe 

Per restringir els períodes de l’exercici 

comptable que s’han d’avaluar. 
  

Volum de negoci 

del compte 

Per poder seleccionar comptes segons el 

volum de negoci. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Control sortida 

Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Visualitzar només 

totals 
Només sortida de totals.   

Emetre dades 

comptes 

transitoris 

Si es marca aquest paràmetre, s’editaran a 

més, la direcció i els totals dels comptes de 

les partides individuals per creditors. 

 No marcar. 

Comptes sense 

volum de negoci 

Es visualitzaran els comptes que no tinguin 

volum de negocis en la societat. 
 No marcar. 

Capçalera 

addicional 

Per afegir un text com a títol addicional per 

la llista a imprimir. 

  

Separació llistes 

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la taula 

de separació de llistes i s’envien a diferents 

impressores.  

  

Imprimir info 

microfilm 

Fa que en la primera línia de cada pàgina 

de sortida, s’imprimeixi una línia amb 

informació per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, 

hora, nom del report, número 

consecutiu (sempre 001) i 

usuari. 

Conversió a 

moneda de 

sortida 

Marcant aquest indicador les xifres de 

vendes es convertiran a la moneda de 

sortida. 

  

Moneda/tipus de 

canvi/data 

Afegir moneda de sortida si es marcar 

l’indicador anterior. 

  

Llista de sortida Forma de disposició de la llista de sortida.   

Una vegada emplenats els camps necessaris, pressionar executar per obtenir el llistat. Es 
mostrarà un llistat com el que es mostra a continuació: 
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12.1.6 Xifres moviments Deutors: Volums Negocis 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → Model 
347 → Xifres moviments Deutors: Volums de Negocis 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012171 

 
 

Operativa: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de 

deutors 
Número de compte del creditor o interval de comptes de deutors.   

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Exercici 
Per restringir els exercicis dels quals volem obtindre la informació del 

volum de negocis. 

  

Tipus de sortida Forma en la que es visualitzaran els informes.   
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12.2 Model 349 

12.2.1 Declaració Recapitulativa (Espanya) 
El report genera un extracte de dades per a la declaració recapitulativa a Espanya. El 
report té en compte tant els creditors com els Deutors. L'extracte de dades es genera com 
a arxiu UNIX.  
                                                                            
El report genera una declaració recapitulativa segons la regulació transitòria per a l'impost 
sobre el volum de negocis en el mercat interior de la CEE a partir de l'1993.01.01. La 
declaració s'ha de realitzar cada trimestre o anualment, però també pot emetre segons 
una altra periodicitat (per a tests o en els casos que la delegació d'Hisenda corresponent 
ho permeti). 

 

Condicions prèvies                                                           
Assegureu-vos que en les dades mestres dels creditors i els deutors s'ha introduït el NIF 
comunitari.  
 
A la declaració recapitulativa s’han d’incloure els següents indicadors d’IVA definits per a 
la UB: 
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Tipus de Tercer Operació Indicador d’IVA 

P1 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 4% no ded 

P2 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 4% deduïble 

P3 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 4% prorrata gral 

P4 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 8% no ded 

P5 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 8% deduïble 

P6 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 8% prorrata gral 

P7 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 18% no ded 

P8 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 18% deduïble 

P9 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 18% prorrata 

A1 IVA per Adquisions intracomunitàries 4% no ded 

A2 IVA per Adquisions intracomunitàries 4% deduïble 

A3 IVA per Adquisions intracomunitàries 4% prorrata gral 

A4 IVA per Adquisions intracomunitàries 8% no ded 

A5 IVA per Adquisions intracomunitàries 8% deduïble 

A6 IVA per Adquisions intracomunitàries 8% prorrata gral 

A7 IVA per Adquisions intracomunitàries 18% no ded 

A8 IVA per Adquisions intracomunitàries 18% deduïble 

Despeses 

A9 IVA per Adquisions intracomunitàries 18% prorrata 

E4 Exempt expedicions intracomunitàries 

Comunitari amb VAT 

Ingressos 
N1 No subjecte serveis amb ISP tercers amb VAT  

 

 

Accés: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 391 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → Model 
349 → Declaració Recapitulativa (Espanya) 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012403 

 

 

Operativa: 

En entrar a la funcionalitat, ens apareix una pantalla com la que es mostra a continuació: 
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En aquesta pantalla s’han d’omplir els següents camps: 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Societat Codi de la societat financera.  ‘UB’ 

 Nº de document 

L'informe es pot sol·licitar per a un rang de 

documents comptables. 

 Informar si es vol limitar la 

execució per a un 

determinat document o rang 

de documents. Sinó, deixar 

en blanc. 

Exercici Període anual per al qual es demana l'informe.  Ex.: 2011 

Data 

comptabilització 

Data de comptabilització de l'entrada de 

documents comptables, per la qual es pot 

delimitar l'informe. 

 Informar si es vol limitar la 

execució per a un rang de 

dates comptables. 

Nº referència: 
Aquest camp s’omple amb el número de 

document de l’empresa client o proveïdora.  

 
No informar. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Trimestre de 

l’informe 

Trimestre pel qual es llança el report. Si 

s’indica el nº "5" l’informe s’executa per l’any 

sencer.  

 

 

Data de 

declaració fiscal 

L’informe es pot filtrar per data de declaració 

fiscal, que és la data de comptabilització del 

document.  

 

No informar. 

País de 

declaració fiscal 

  
No informar aquest camp 

Indicador IVA: 

Indicador d’impostos. 

Filtrar pels indicadors d’impostos indicats 

anteriorment. 

 

 

Execució 

d’actualització 

Només marcar aquest flag quan l’informe 

s’executi en real, un cop validades les dades. 

Aquest flag fa que s’actualitzi una taula del 

sistema, on el guarden els documents ja 

inclosos en una execució. 

 

 

Sortida com a 

fitxer 

Marcar aquest flag quan es vulgui generar el 

fitxer, un cop validades les dades. 

 
 

Visualitzar 

partides 

individuals 

Marcar sempre, per veure el detall dels 

documents inclosos a la declaració. 

 

 

Separar llista No marcar aquest camp.   

Imprimir línia de 

microfitxa 

No marcar aquest camp.  
 

Cinta / diskette / 

internet 

Marcar sempre la opció ‘diskette’.  
 

Nom del fitxer 
Introduir el nom del fitxer a generar, per 

exemple CE10.txt. 

 
 

 

Un cop introduïdes les dades, executem l’informe, sense marcar encara les opcions de 
‘Sortida com a fitxer’ ni ‘Execució d’actualització’: 
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El sistema mostra per defecte determinats camps a l’informe, però es poden incloure més 
camps modificant la variant de visualització: 

 

Un cop revisats els documents, tornem a la pantalla anterior i marquem les opcions: 
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Tornem a executar el report: 

 

Per baixar el fitxer generat al PC, hem d’executar la següent transacció: 
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12.2.2 Baixada a Fitxer del Model 349 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → Model 
349 → Baixada a Fitxer Model 349 

Mitjançant Transacció S_ALR_87009939 

 
 

Operativa: 

Apareix la següent pantalla: 
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S’ompliran els següents camps: 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Fitxer font 
Indicar el nom del fitxer font indicat en 

el programa executat anteriorment.  

 En el nostre exemple: CE10.txt 

Tipus de fitxer   ‘ES’ 

Suprimir fitxer 

destí 

Aquesta opció permet suprimir el fitxer 

en el sistema d’arxius de SAP quan 

aquest es baixa al PC.  

 

Opcional. 

Copiar fitxer font 
Copia el fitxer al PC, sense esborrar-lo 

del sistema de fitxers de SAP.  

 
Marcar aquesta opció sempre. 

Unitat de disc 

destí 

Unitat del PC on es vol guardar el 

fitxer, per exemple C, D, ... 

 
 

Subdirectori 
Subdirectori de la unitat del PC on es 

vol guardar el fitxer 

 
 

Fitxer de destí 

Nom del fitxer de destí al PC. 

 

 El fitxer destí haurà de tenir sempre 

la nomenclatura ‘CEnn’ on nn és 

l’any de la notificació. 

Conversió de joc   Deixar la opció ‘Taula de codis 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

de caràcters estandar 1100’ 

 

En el moment d’executar, apareix el següent missatge: 

 

 

12.3 IVA 

12.3.1 Declaració de l’IVA 

Introducció: 

El programa de declaració anual d'operacions crea la declaració d'impostos i, si es 
desitja, un joc de dades batch input per a la comptabilització del càrrec automàtic dels 
impostos.  

A la Universitat de Barcelona NO es farà la comptabilització de la liquidació de l’IVA de 
forma automàtica des d’aquest programa, sinó que aquesta liquidació es farà 
manualment des d’una altra funcionalitat configurada per a tal efecte. 

Per a cada classe d'impostos (IVA suportat i repercutit) la llista detallada es pot gestionar 
a nivell de partida individual (document a document) o bé únicament a nivell de totals.  

El volum de documents a tractar es pot delimitar a través d'una o més dels següents 
criteris:  

 Data de comptabilització. 

 Període de comptabilització (any o mes de l'exercici).  

 Data del document.  
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 Dades de data i hora d'execució emmagatzemats en les posicions d'impostos del 

document en una execució anterior del programa.  

 
Sortida  
 
En executar el llistat amb el detalla de les partides individuals, es visualitzen les dades 
següents:  
 
- Societat,  

- Indicador d'impostos,  

- Clau d'operació,  

- Període,  

- Data de comptabilització,  

- Número de document,  

- Número de document de referència,  

- Import base en moneda local,  

- Import de l'IVA suportat i repercutit en moneda local.  

Eventualment s'edita també l'IVA repercutit que no ha de pagar o l'IVA suportat no 
deduïble.  
La classificació de la llista de partides individuals (documents) depèn dels paràmetres 
corresponents indicats a la pantalla de selecció. També la part variable de la línia depèn 
de la classificació de la llista de partides individuals.  

Per a cada classe d'impost s'edita el següent resum de classes d'impostos (full de totals 
d'IVA repercutit i IVA suportat):  

- Societat,  

- Indicador d'IVA,  

- Clau d'operació,  

- Denominació i registre d'impostos,  

- Import de l'IVA suportat i repercutit en moneda local.  

Per a cada societat s'edita el següent resum de la societat (full de totals saldo 
d'impostos):  
 
- Societat,  

- Indicador d'IVA,  

- Clau d'operació,  
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- Denominació i registre d'impostos,  

- Base de càlcul en moneda local,  

- IVA repercutit que no ha de pagar en moneda local,  

- IVA suportat deduïble en moneda local i  

- Saldo d'impostos en moneda local.  

 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IVA →
Declaració de l’IVA 

Mitjançant Transacció S_ALR_87009895 

 
 

Operativa: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 401 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

En aquesta pantalla es podrà seleccionar per diferents criteris (pantalla inicial sense 
desplegar res) 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Societat Clau d’identificació de la societat  UB 

Número de 

document 

És la clau amb la qual s’accedeix a un 

document comptable 

 Introduir un document o un rang de 

documents si es vol limitar 

l’execució per a documents 

determinats. 

Exercici 
Període pel qual l’empresa crea el seu 

propi inventari i balanç 

 Indicar un exercici d’execució. 

Data de 

comptabilització 

Data de la comptabilització d’entrada 

de documents comptables, per la qual 

es pot delimitar l’informe. 

 Introduir una data o un rang de 

dates si es vol limitar l’execució. 

Depenent si esteu obtenint l’IVA 

mensual o anual, es limitarà per 

aquestes dates. 

Número de 

referència 

Es pot delimitar a través del número 

de referència del document. 

 Introduir una referència o un rang de 

referències si es vol limitar 

l’execució. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Societat 

d’IVA 

La societat IVA especifica dintre d'un mandant una 

relació orgànica de societats IVA composta d'una o 

diverses societats. Aquesta relació orgànica de 

societats realitza la declaració d'IVA de forma conjunta.

 No omplir aquest camp. 

Mes 

comptable 

Les xifres de moviments dels comptes s'actualitzen per 

períodes dintre de l'exercici 

 Es pot limitar l’execució 

per període comptable. 

Data CPU 
Indica quin dia es crearà el document comptable.  Es pot limitar l’execució 

per una data de sistema. 

Data de 

document 

La data de document és la data de creació del 

document original. 

 Es pot limitar l’execució 

per data de document. 

Data de 

notificació 

fiscal 

  No omplir aquest camp. 

Indicador 

d’IVA 

L'indicador d'impostos representa una categoria 

impositiva. 

 Es pot limitar l’execució 

per a indicadors d’IVA 

concrets. S’hauran 

d’excloure aquells 

indicadors que no 

s’hagin de tenir en 

compte a la declaració. 

Operació 

Fa que la declaració de l'IVA al final del període 

d'imputació per separat per a l'IVA repercutit o per a 

l'IVA suportat 

 Es pot limitar l’execució 

per tipus d’operació. Les 

operacions definides al 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

sistema són les 

següents: 

MWS: IVA Repercutit 

VST: IVA Suportat 

deduïble. 

NVV: IVA Suportat no 

deduïble. 

ESA: IVA Repercutit 

Inversió Subjecte Passiu.

ESE: IVA Suportat 

Inversió Subjecte Passiu.

Indicador 

CME 

Aquest indicador identifica una operació en compte de 

major especial. 

 Informar si es vol limitar 

l’execució per algun 

indicador CME. 

Seu comerc.  
 No informar aquest 

camp. 

Compte de 

major 
 

 Indicar si es vol limitar 

per un compte de major 

d’impostos, per exemple 

47200000, 47700000. 

Seleccionar 

IVA 

repercutit 

Fa que la declaració de l'IVA al final del període 

d'imputació per separat per a l'IVA repercutit o per a 

l'IVA suportat 

 Marcar sempre aquesta 

opció. 

Seleccionar 

IVA suportat 
 

 Marcar sempre aquesta 

opció. 

Data de 

Declaració 

fiscal 

Aquesta data la fixa automàticament el programa de 

declaració de l'IVA, sempre que estigui fixat el 

paràmetre 'Actualitzar posicions d'impostos'. Serveix 

per a evitar dobles declaracions de les posicions 

senzilles en aquells casos l'organització dels quals 

sigui difícil d'assegurar (p. ex., la declaració d'impostos 

ha de realitzar-se atenent a la data de document, però 

resulta impossible assegurar que, una vegada 

realitzada la declaració d'impostos per a determinat 

període, no vagin a registrar-se altres documents amb 

una data compresa en aquest període). 

L'actualització de les posicions d'impostos perllonga 

considerablement la durada del programa de 

notificació. En conseqüència, l'opció 'Actualitzar 

 Per la UB la data de 

declaració fiscal és la 

mateixa que la data 

comptable. No filtrar per 

aquest camp. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

posicions d'impostos' només ha d'utilitzar-se en casos 

realment fundats. 

En aquells països en els quals s'utilitza la data de 

comptabilització com criteri per a la declaració 

d'impostos no és necessària aquesta actualització, 

doncs una vegada tancat el mes comptable, els 

períodes corresponents poden bloquejar-se contra 

posteriors comptabilitzacions. 

Hora de la 

Declaració 

fiscal 

El programa fixa aquesta hora de forma automàtica per 

a la declaració de l'impost sobre el volum de negocis si 

s'ha fixat el paràmetre "Gravar posicions fiscals". Per a 

més informació, vegi's "Data de la declaració fiscal". 

 No informar aquest 

camp. 

 

 

 

Aquesta pantalla s’utilitza per a comptabilitzar de forma automàtica la liquidació de 
l’IVA.Com que a la Universitat de Barcelona la liquidació de l’IVA no es comptabilitzarà 
des d’aquesta funcionalitat, NO ompliu cap  camp d’aquesta subpantalla: 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Batch input desitjat 
Marqui aquest indicador si vol crear un joc de dades  NO 

informar. 

Classe document 

comptable 

Aquesta és la classe de document que s'empra per a la 

comptabilització de documents. 

 NO 

informar. 

Data de 

comptabilització 

Data de comptabilització de les comptabilitzacions.  NO 

informar. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Període comptable 
Període comptable que s'empra per a les 

comptabilitzacions a crear. 

 NO 

informar. 

Compte de càrrec 

alternatiu  

Compte de càrrec per a traspassar el càrrec de l'impost.   NO 

informar. 

Data venciment del 

càrrec 

Data de venciment per a liquidar l'IVA amb Hisenda.  NO 

informar. 

Nom del joc de dades 
Nom sota el qual s'inclouen les comptabilitzacions en el 

joc de dades de batch input. 

 NO 

informar. 

Processar joc de 

dades immediatament 

Fa que es generin jocs de dades de batch input i que 

aquests s'executin immediatament després de ser creats. 

 NO 

informar. 

Data d’execució 

En la previsió: s’ introdueixi la data d'inici desitjada o la 

més tardana per al job de fons. Si el job també està 

alliberat es processarà en la data fixada. 

 NO 

informar. 

Moment del 

processament 

En el resum de jobs: amb la finalitat de limitar l'amplitud 

del resum, introdueixi la data d'inici més primerenca o 

més tardana per al resum. 

 NO 

informar. 

 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Llegir dades de 

factura 

Fa que es llegeixi el nombre de rebut, que es 

grava en el text de capçalera del document,  

juntament amb el tipus de rebut i la data 

d'emissió. 

 Marcar aquest camp si 

s’està executant 

l’informe amb el detall 

dels documents 

individuals. 

Llegir dades 

d’adreça 

Fa que per als informes de partides individuals es 

disposi per cada document, a més de la 

informació fiscal, del número , el nom i el domicili 

del deutor o del creditor. 

 Marcar aquest camp si 

s’està executant 

l’informe amb el detall 

dels documents 

individuals. 

Total per D/H 
Els totals per indicador d'IVA han de relacionar-se 

per separat segons siguin Deure o Haver. 

 Opcional. 

Increment de 

l’import base amb  

IVA suportat no 

deduïble 

Fa que augmenti l'import base de l'impost en la 

part no deduïble de l'IVA suportat en els següents 

casos de la impressió dels formularis: 

 Resum de societats (full de totals saldo 
d'impostos). 

 Resum de monedes locals (full de totals 
mandant). 

 Set de dades temporal . 

 No omplir aquest camp. 

Bolle Doganali 

Existeixen posicions amb Bolle Doganali. Al 

seleccionar aquest flag, en els documents que 

només continguin posicions de comptes de major 

no s'entrarà el compte d'IVA suportat sinó l'altre 

compte que figuri en cada document. 

 No omplir aquest camp. 

Separació de 

llistes desitjades 

Quan es marca aquest paràmetre, les llistes 

d'impressió són separades en funció de la taula 

de separació de llistes amb la clau 'BUKRS' i la 

societat, i enviades a diferents impressores 

segons el cas. 

 No omplir aquest camp. 

Llegir moneda 

estrangera 

Fa que, en les llistes que s'editen per societat, la 

moneda en la qual s'ha comptabilitzat un 

document aparegui juntament amb els 

corresponents imports de l'impost. 

 No omplir aquest camp. 

Sortida capçalera 

curta 

Es dóna sortida només a les capçaleres de 

columna, suprimint-se la sortida de les dades de 

la societat: d'aquesta manera, s'estalvien dues 

línies per pàgina. 

 No omplir aquest camp. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

No imprimir 

informació 

estadística 

No s'imprimeix informació sobre les entrades de la 

imatge de selecció i sobre els criteris de 

classificació utilitzats. 

 No omplir aquest camp. 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

IVA 

repercutit.: 

Partides 

Individuals 

Fa que s'obtingui l'IVA repercutit al nivell de 

partida individual. 

Seleccionar la disposició que es desitja 

consultar. 

 Marcar aquest camp si volem 

extreure el detall dels documents 

que conformen l’IVA repercutit 

del període seleccionat. 

Seleccionar sempre la variant 

5SAP. 

IVA 

repercutit.: 

Total 

Fa que s'editin les llistes de totals per a l'IVA 

repercutit. 

Seleccionar la disposició que es desitja 

consultar. 

 Marcar aquest camp si volem 

extreure el saldo de l’IVA 

repercutit del període seleccionat.

Seleccionar sempre la variant 

5SAP. 

IVA 

suportat.: 

Partides 

Individuals 

Fa que l'IVA suportat es visualitzi al nivell de 

partida individual. 

Seleccionar la disposició que es desitja 

consultar. 

 Marcar aquest camp si volem 

extreure el detall dels documents 

que conformen l’IVA suportat del 

període seleccionat. 

Seleccionar sempre la variant 

5SAP. 

IVA 

suportat.: 

Total 

Fa que s'editin les llistes de totals de l'IVA 

suportat. 

Seleccionar la disposició que es desitja 

consultar. 

 Marcar aquest camp si volem 

extreure el saldo de l’IVA suportat 

del període seleccionat. 

Seleccionar sempre la variant 
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5SAP. 

Diferència 

fiscal: 

Partides 

obertes 

Té com a conseqüència que en una llista 

addicional s'edita si és necessari el resultat del 

control d'impostos en Moneda local. Aquest 

control s'executa especialment per a cada 

document. 

Per cada línia d'impost d'un document es 

comprova si l'import d'impostos disponible 

coincideix amb la part de l'import base que 

resulta de la reglamentació del càlcul de 

l'indicador d'impostos. Si s'especifica una 

desviació que superi l'error d'arrodoniment 

admissible, aquesta es rebutjarà al costat de 

les informacions de retenció per al document. 

La tolerància d'arrodoniment es torna a 

determinar per a cada document per indicador 

d'impostos. Aquesta augmenta per cada línia 

de compte de major amb aquest indicador 

d'impostos per a una unitat de moneda més 

reduïda. Per a això ni les línies de compte 

corrent ni les automàtiques creades mitjançant 

imports d'impostos es reconten. 

Les diferències d'impostos s'acumulen i 

s'especifiquen en les llistes de totals 

corresponents. 

 Marcar aquest camp si volem 

consultar si s’han comptabilitzar 

documents amb diferències entre 

l’import d’impostos indicat al 

document, i l’import calculat a 

partir de l’import base que resulta 

de la reglamentació del càlcul de 

l'indicador d'impostos. 

Saldo per 

societat 

Fa que s’editin les llistes de totals de les 

societats. 

 Marcar aquest camp si volem 

obtenir un saldo d’IVA per 

societat. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

No actualitzar 

documents 

Fa que les posicions fiscals se seleccionin 

independentment de si s'han marcat amb 

la data o amb l'hora d'una execució 

anterior. Les posicions fiscals 

seleccionades no es marquen tampoc amb 

la data i l'hora de l'execució actual 

 Si s’executa la opció ‘Actualitzar 

documents: Execució actual’, el 

sistema numera les factures 

incloses a l’execució de forma 

seqüencial i guarda aquesta 

numeració a una taula del sistema, 

juntament amb el llibre actualitzat 

(suportat mensual, suportat anual, 

repercutit mensual o repercutit 

anual).  

Marcant aquest indicador el sistema 

seleccionarà els documents segons 

els paràmetres de selecció, 

independentment de que aquests 

documents ja hagin estat inclosos 

en els llibres. 
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Aquest indicador només es marca si 

s’està executant el report en mode 

consulta. 

Actualitzar 

documents: 

Execució  

actual 

Fa que només se seleccionin les posicions 

d'impostos per a l'actualització de la 

declaració fiscal en les quals encara no 

s'ha anotat cap data ni cap hora d'una 

execució anterior. A continuació es 

marquen les posicions d'impostos 

seleccionades amb data i hora de 

l'execució actual. L'actualització de les 

posicions d'impostos individuals perllonga 

considerablement la vigència del report. 

Utilitzi la funció només en els casos que ho 

requereixin. 

 Marcant aquest indicador únicament 

es seleccionaran documents que no 

s’hagin inclòs prèviament a 

declaracions fiscals anteriors. 

Posteriorment, els documents 

seleccionats es marquen amb la 

data i l’hora de l’execució. 

Marcar aquest indicador únicament 

quan el report s’executi en real, és a 

dir, una vegada s’ha comprovat que 

els documents inclosos a la 

declaració són correctes. 

Actualitzar  

documents.: 

Execució 

prova 

Fa que se seleccionin posicions fiscals per 

a una execució de test d'actualització. Per 

a l'execució de test només se seleccionen 

les posicions fiscals que no s'han marcat ni 

amb la data ni amb l'hora d'una execució 

anterior. 

 Marcant aquest indicador únicament 

es seleccionaran documents que no 

s’hagin inclòs prèviament a 

declaracions fiscals anteriors. 

Posteriorment, els documents 

seleccionats es marquen amb la 

data i l’hora de l’execució. 

El sistema mostra al report un 

número seqüencial al costat de 

cada document, però no els 

actualitza. 

Dades de 

declaració 

electrònica 

d’IVA 

 

 No marcar cap camp a aquesta 

subpantalla. 

Dades 

d’impressió 

de formulari 

 

 No marcar cap camp a aquesta 

subpantalla. 

Dades fitxer  
 No marcar cap camp a aquesta 

subpantalla. 
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ISD 

Desar Núm. 

Document i 

pàgina 

 

 Marcar sempre aquesta opció quan 

s’hagi marcat la opció ‘Actualitzar 

documents: Execució  actual’. 

Número de 

report 

Número de report que volem actualitzar 

amb les dades seleccionades. 

 Existeixen 6 tipus de report: 

01: IVA Suportat Mensual 

02: IVA Suportat Anual 

11: IVA Repercutit Mensual 

12: IVA Repercutit Anual 

31: IVA Total Mensual 

32: IVA Total Anual 

 

Per exemple, executarem el llistat per a l’exercici 2010, amb data comptable entre 
01.10.2010 i 31.10.2010, únicament per l’IVA suportat deduïble, i amb la opció de 
Actualitzar  documents.: Execució prova: 

 

Podeu veure que el sistema numera els documents seqüencialment. 

Si ara executeu el report amb la opció Actualitzar documents: Execució de prova amb els 
mateixos paràmetres de selecció (IVA suportat i dates 01.10.2010-31.10.2010), veiem 
que el sistema NO selecciona cap document, perquè aquests ja han estat inclosos a la 
taula TRVOR, i per tant no es tornen a seleccionar. 
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Al camp Número de report s’indica el nom del programa (RFUMSV00) concatenat amb el 
tipus d’IVA (‘V’ en el nostre cas, per ser IVA Suportat), i número de report seleccionat a la 
pantalla inicial (en el nostre cas, el ‘20’). Per tant, el sistema guarda una numeració 
seqüencial per número de report, és a dir, per llibre seleccionat. 

Al comptador es guarda l’últim número generat a l’execució, en el nostre exemple, el 4. 

 

12.3.2 Gestió de la taula TRVOR 

Tal com hem comentat a l’apartat anterior, la taula TRVOR s’actualitza amb les 
execucions periòdiques del report d’IVA. Per tal de poder gestionar aquesta taula, s’ha 
configurat una transacció específica. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IVA →
Entorn → Gestió Taula TRVOR 

Mitjançant Transacció Z59_FI_TRVOR 

 

 

Operativa: 

Quan entrem a la transacció, el sistema mostra la següent pantalla: 
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Clicant dues vegades sobre el registre a gestionar, es poden consultar totes les dades 
associades al registre: 

 

Per guardar les possibles modificacions, clicar sobre el botó de Desar. 

 

12.3.3 Model 340 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IVA →
Model 340 

Mitjançant Transacció S_E4A_94000356 

 
 

Operativa: 

El Model 340 és una declaració informativa de les operacions esmentades en els 
llibres registre de l’impost de l’IVA.  

La creació de l'arxiu es pot dur a terme en dues etapes. En la primera etapa es pot 
obtindre el llistat de la declaració, amb la finalitat de verificar el seu contingut i comprovar 
si les dades són correctes. Una vegada que es certifica que les dades són correctes, 
s'executa l'informe per a descarregar el fitxer. 

 
Aquests són els camps més rellevants en la pantalla de selecció d'informes: 
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 Societat: Societat FI ‘UB’ 

 Data de comptabilització / Data del  document  / Data de l’operació: Les dates 
s’utilitzen amb la fi de seleccionar els documents sobre qualssevol data o 
combinació de dates. S’ha de seleccionar com a mínim un dels camp. En cas de 
que no s’hagi activat la DATA D’IVA es deu utilitzar aquesta opció. 
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 Clau de transacció: Les claus de transacció (MWS, VST, ESA, ESE, etc.) per als 

codis d’impostos (R3, R2, S3, S2, etc.) són, de forma general, per ometre un 
registre fiscal d’un document dels llibres de registre.  

 Les “Adquisicions Intracomunitàries” i “la inversió del Subjecte 
Passiu”, es defineixen amb diferents tipus d’impostos. Les 
“Adquisicions Intracomunitàries” amb dues taxes d’impostos per 
indicador i “la inversió del Subjecte Passiu” amb tres tipus. Per 
enregistrar les factures d’IVA suportat, diferenciant les que es 
corresponen a “Adquisicions Intracomunitàries” de les  “d’inversió 
del subjecte passiu”, utilitzarem diferents comptes de major. 
Aquesta alternativa fa que no es modifiqui l’estructura tributària. 

 Nota: Aquest paràmetre de selecció no té llista de sortida i no es valida si les 
dades introduïdes no són correctes. Per això, és necessari que siguin validats. 

 Compte Comptable: Consulti la secció de transaccions clau. 

 IVA repercutit. 

 IVA suportat. 

 Nota: Com a regla general, tant l’IVA suportat com repercutit, s’han 
de marcar, degut a que el Model 340 inclou ambdós en el mateix 
llibre de registre. Aquest és arxivat en un únic informe d’execució 
en el sistema SAP. 

 

Control de Sortida 

 
 

 Llegir les dades de direcció: S’ha de marcar aquest camp perquè l’ informe, és a 
dir, l’arxiu, el nom del tercer i el número d’ identificació fiscal s’actualitzin. Si no es 
marca, no s’actualitzarà i la declaració serà rebutjada per l’Administració Tributària 
(AEAT). 
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Llistes de Sortida 

 

S’ha de seleccionar la llista de les variants de sortida que es volen imprimir i on es basa 
l’arxiu. 

Amb la fi d’obtindre l’arxiu que inclou el Llibre Registre de factures d’IVA suportat i el 
Llibre de Registre de factures d’IVA repercutit, ambdós variants han de ser 
seleccionades. Es requereix buscar el nom exacte de la variant en l’ informe estàndard 
RFUMSV00. En cas contrari, es produirà un error i l’informe no s’executarà. 

 

Paràmetres específics per crear el Model 340 

 

 Període de presentació d’informes:  S’ha d’ introduir el període de referència i l’any 
de la declaració. 

 Per a les declaracions mensuals, els valors possibles són:  
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12. 

 Per a les declaracions trimestrals, els valors possibles són: 
1T, 2T, 4T y 3T. 

Degut al fet que l’ exercici no pot coincidir amb l’ any de la declaració i pel fet 
que hi ha tres tipus de dates (data de comptabilització, data del document i 
data de presentació de l’ IVA), tant el període com l’ any fiscal són dades 
independents. Així l’ usuari pot actualitzar-les tenint en compte que serà la 
informació que aparegui al Model 340. Aquests camps no s’ utilitzen per a 
seleccionar les operacions, només per actualitzar l’exercici i el període del 
Model 340. És responsabilitat de l’usuari seleccionar l’any fiscal i les dates 
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d’acord amb el període i la declaració de l’any fiscal. El sistema no validarà 
aquesta informació.  

 Tipus de declaració: Per defecte, la declaració de la duració efectiva és executat, 
encara que també és possible executar una declaració complementària 
substitutiva. 

 Declaració complementària: És la intenció d’incloure, modificar o eliminar 
transaccions. La declaració complementària s’ha de declarar en els següents 
casos: 

 A l’hora d’incloure nous registres. 

 A l’hora de modificar registres ja declarats. 

 A l’hora d’eliminar registres ja declarats. 

 Incloure nous registres: Es farà una nova declaració de forma telemàtica o 
electrònica, amb la identificació de la declaració original on s’han d’incloure 
aquestes operacions i la identificació d’aquestes a partir del número de la prova 
anterior (número de justificant). L’ informe RFIDESM340 s’utilitzarà senyalant que 
és una declaració complementària. (L’arxiu s’actualitzarà amb el codi C en el 
registre d’encapçalament, que inclou el ID de la Declaració. Aquest número no es 
comprova pel sistema).  

 Modificar registres ja declarats: Es pot accedir al servei de consulta i modificació 
de declaracions informatives en l’oficina virtual de la AEAT. L’informe de SAP no 
es deu utilitzar per una declaració complementària d’aquest tipus.  

 Eliminar registres ja declarats: S’ha de fer a través de l’oficina de la AEAT. L’arxiu 
de SAP no s’ha d’utilitzar per una declaració complementària d’aquest tipus. 

 Declaració substitutiva: S’ utilitza per reemplaçar el contingut d’una declaració 
d’impostos anterior. Generalment, es realitza quan hi ha tantes modificacions que 
es millor crear una nova declaració d’impostos en comptes de fer una declaració 
d’impostos complementària. 

S’ha d’utilitzar l’informe RFIDESM340, explicant que és una declaració d’impostos 
substitutiva. L’arxiu s’actualitzarà amb el codi S en el registre d’encapçalament  i 
afegint el número d’identificació de la declaració original. 

 

 Tipus de suport: Si la declaració de l’impost té menys de 5.000.000 de registres 
s’informa a través d’Internet amb un arxiu de text *.txt. Per declaracions 
d’impostos de més de 5.000.000 de registres s’informa a través d’ Internet amb 
DVD-R o DVD+R. 

 
 Codi electrònic d’autoliquidació de l’IVA: El procediment per a fer la presentació és 

fer primer la presentació de la declaració de l’impost i després el Model 340. El 
Model 340 haurà d’incorporar el codi electrònic o clau de la declaració de l’impost. 
Aquest camp és opcional, en cas que aquest camp hagi de ser especificat al 
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moment de la càrrega de la declaració de la AEAT. El sistema no valida les dades 
introduïdes. 

 Creació de l’arxiu: S’ha d’activar aquest camp perquè es generi el fitxer de Model 
340. 

 Nom de l’arxiu: Introduir el nom del fitxer. Aquesta dada s’utilitzarà posteriorment 
per a baixar el fitxer del Model 340 al disc dur. 

 

12.3.3.1 Execució 

El Model 340 ha d’incloure en un únic arxiu tots els llibres, d’aquesta manera la 
selecció de les operacions han de tenir en compte l’impost d’entrada, l’ impost de sortida i 
les operacions amb IGIC. 

Les empreses que hagin de presentar la declaració d’impostos per als llibres 
d’inversió i altres llibres comunitaris, hauran de fer els seus propis desenvolupaments. 

Una vegada que totes les dades de la pantalla de selecció estan emplenats, 
simplement s’ha d’executar l’informe RFIDESM340. Les columnes de l’informe depenen 
de la selecció de les variants. Les columnes seleccionades de les variants, no determinen 
els camps de l’arxiu, ja que aquests camps són fixes i ja predefinits a “l’Ordre 
EHA/3787/2008” del 29 de desembre. 

 

 

Per visualitzar l’arxiu, s’ha de polsar el botó   o F3. 

 

Capçalera 
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Detall d’entrada 
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12.3.4 Obtenció fitxer 340 

Per carregar el fitxer 340 al sistema podem accedir per la següent transacció. 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IVA →
Obtenció Fitxer 340 

Mitjançant Transacció S_ALR_87009939 

 
 

Operativa: 
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 Fitxer font: Nom utilitzat per a emmagatzemar l’arxiu generat amb l’informe 
RFIDESM340.  

 Tp. fitxer: El valor d’entrada és **. 

 Unitat de disc de destinació: S’ha d’indicar la unitat de disc de destí on s’obté 
l’accés a les dades. 

 Subdirectori (disc dur): Subdirectori de la unitat on guardar l’arxiu. 

 Fitxer de destí: Nom de l’arxiu on es copiaran les dades.  

 Fixar Taula de codis estàndard 1100. 

A continuació heu d’executar per guardar el Model 340. Per tal de fer-ho, heu de 

pressionar el botó . 

 

12.3.5 Autofactures 

Introducció: 

Per als indicadors que fan referència a Inversió del Subjecte Passiu, Hisenda obliga a 
generar autofactura, per tant, s'ha de generar un registre d'autofactures per ISP, que 
tindran una numeració pròpia i podran imprimir-se quan sigui necessari. 
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Els indicadors d’IVA de la UB pels quals es generarà autofactura són els següents: 

Indicador Descripció 

P1 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 4% docència i altres no ded. 

P2 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 4% recerca i altres deduïbles 

P3 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 4% general 

P4 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 8% docència i altres no ded. 

P5 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 8% recerca i altres deduïbles 

P6 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 8% general 

P7 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 18% docència i altres no ded. 

P8 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 18% recerca i altres deduïbles 

P9 IVA per Inversió SP comunitaris amb VAT 18% prorrata 

Q1 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 4% docència i altres no ded. 

Q2 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 4% recerca i altres deduïbles 

Q3 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 4% general 

Q4 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 8% docència i altres no ded. 

Q5 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 8% recerca i altres deduïbles 

Q6 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 8% general 

Q7 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 18% docència i altres no ded. 

Q8 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 18% recerca i altres deduïbles 

Q9 IVA per Inversió SP no comunitaris o sense VAT 18% general 

 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IVA →
Autofactures 

Mitjançant Transacció S_PL0_09000127 

 
 

Operativa: 

Entreu a la funcionalitat i el sistema mostra la següent pantalla: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 426 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

En aquesta pantalla s’han d’omplir els següents camps: 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Societat  
 ‘UB’ 

Número de document  
 Es poden fer seleccions per número de document. 

Exercici  
 Filtrar la selecció per un exercici determinat. 

Data de 

comptabilització 
 

 Filtrar la selecció per un interval de dates de 

comptabilització. 

Data de document  
 Es pot filtrar la selecció per data de document. 

Referència  
 Es pot filtrar la selecció per número de referència. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Indicador d’impostos  
 Limtar la selecció per als indicadors d’impostos especificats 

al punt anterior. 

 

La resta de dades s’ha d’informar com apareixen a pantalla que es mostra a continuació: 

 

Un cop s’han omplert totes les dades, executar el report. 

El sistema mostra la següent informació: 
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Es mostren els formularis d’autofactura definits per a la Universitat de Barcelona. Si es 
volen imprimir aquests formularis, marcar el botó d’Imprimir. 

En el moment de tornar enrere, es mostra la següent pantalla: 

 

 

El sistema mostra els documents i el número de factura pròpia que genera el sistema. 
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12.4 IRPF 

12.4.1 Llistat Model 190 

El Model 190 presenta la declaració fiscal de retencions. Aquest informe avalua la 
retenció d’impostos sobre les transaccions.  

L’informe es pot utilitzar per la seva presentació a les autoritats fiscals com per a notificar  
per escrit als proveïdors als que se’ls ha realitzat la retenció. 

L’informe proporciona avaluacions de les vendes i compres subjectes a retenció.  

 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IRPF →
Llistat Model 190 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_MOD190_LLIS 

 
 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de creditor 
Clau que identifica un compte de creditor dins 

un pla de comptes. 
  

Societat Societat  ‘UB’ 

Partides obertes 

en data clau 

La data selecciona totes les partides que hagin 

estat comptabilitzades fins a la data clau 

indicada i que estiguin obertes. 

 
Per defecte el sistema proposa la 

data del dia. 

Variant de país 

Aquest camp controla la selecció i l’edició de 

les dades de sortida ja que el sistema crea la 

declaració de retencions en funció de les 

exigències nacionals de cada país. 

  

Codi fiscal de 

província 
   

Classe de 

document 
Classifica els documents comptables.   

Número de 

document 

Clau amb la que s’accedeix a un document 

comptable 
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Data de 

comptabilització 

Data en la que un document es comptabilitza al 

sistema. 
  

Tipus de retenció 

fiscal 

Serveix per a la classificació de diferents 

retencions. 
 

S’ha de tenir en compte que 

només pot assignar-se un codi 

de retenció per cada tipus de 

retenció en una operació. 

Indicador de 

retenció 

Representa una categoria impositiva  que ha de 

tenir-se en compte a la declaració d’Hisenda. 
  

Compte IVA 

anticipat 
   

Compte de major 

p.Ensarco 
   

Indicador IVA no 

subjectea impt. 
   

Anticip data 

comptabilització 
   

Control de sortida 
Disposició en que es visualitzaran les dades de 

sortida de l’informe. 
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12.4.2 Obtenció Fitxer Model 190 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IRPF →
Obtenció Fitxer Model 190 

Mitjançant Transacció ZZ59FI_MOD190_FIT 

 
 

 

12.4.3 Declaració de Retencions (fitxer) 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IRPF →
Declaració de Retencions (fitxer) 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012140 

 
 

Operativa: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 435 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

 

Una vegada afegim totes les dades necessàries executem l’informe: 
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12.4.4 Declaració Fiscal de Retencions 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IRPF →
Declaració Fiscal Retencions 

Mitjançant Transacció S_PL0_09000447 

 
 

 

12.4.5 Generar Fitxers Retencions 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Declaracions → IRPF →
Generar Fitxers Retencions 

Mitjançant Transacció PC00_M04_C11X 
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13 SISTEMA D’INFORMACIÓ 
13.1 Comptes de Major 

13.1.1 Visualització de Saldos 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Comptes de Major → Saldos → Visualització de Saldos 

Mitjançant Transacció FAGLB03 

 

Operativa: 
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Heu d’afegir el número de compte de major o bé l’interval de números de comptes de 
major, la societat ‘UB’ i l’exercici comptable. A continuació heu de pressionar el botó 

d’executar . 
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Si feu doble clic sobre alguna de les línies, el sistema us porta a la llista de partides 
individuals corresponents al compte i al període que esteu visualitzant. 

 

 

13.1.2 Saldos de Comptes de Major 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Comptes de Major → Saldos → Saldos de Comptes de 
Major 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012277 
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Operativa: 

Accediu a la següent pantalla: 

 

S’introdueix el compte comptable, la societat i l’exercici i totes aquelles delimitacions que 
es desitgi, per a posteriorment executar . 
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13.1.3 Llista de Totals i de Saldos 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Comptes de Major → Saldos → Llista de Totals i de 
Saldos 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012301 

 

Operativa: 

Accediu a la següent pantalla: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Pla de comptes 
Clau que identifica un pla de comptes dins de 

la societat.  UB 

Compte de major 
Número de compte de major que identifica un 

compte de major del pla de comptes. 
  

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Divisió 
Clau que identifica una divisió dins d’una 

societat. 
  

Tipus de moneda 
En aquest camp pot indicar-se el tipus de 

moneda per a segments de conversió 
  

Exercici de 

l’informe i període 

En aquest camp s’ha d’indicar l’exercici i el 

període per a la determinació de saldos.  
Cal tenir en compte que no és 

l’any natural el que determina els 
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de l’informe possibles períodes, sinó la variant 

d’exercici. 

Subtotals 

Aquest paràmetre determina en quina posició 

es formaran els subtotals de grup, a partir de 

l’entrada feta per l’usuari (entre 1 i 9). 
  

Número de 

compte alternatiu 

Si es marca aquest paràmetre, el número de 

compte de major serà reemplaçat pel número 

de compte alternatiu (assignat en el registre 

mestre de comptes de major). 

  

Capçalera 

addicional 

Text addicional que pot aparèixer com a 

complement de la capçalera de la llista. 
  

Informació 

microfitxa 

Fa que en la primera línia de cada pàgina de 

sortida, s’imprimeixi una línia amb informació 

per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, hora, 

nom del report, número consecutiu 

(sempre 001) i usuari. 

Sep.llistes 

desitjades 

Seveix per separa llistes per diferents 

societats. 
 No seleccionar. 

Emetre signe +/- 

Si es marca aquest flag, en les columnes de 

l’haver de la sortida de la llista s’editarà el 

signe +/-. 

  

Variants 

visualització 
Forma de visualització dels informes.   

Si executem l’informe podrem veure el següent llistat amb la informació rellevant sobre el 
compte o grup de comptes que hem consultat. 

  



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 445 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

13.1.4 Anàlisi de Partides Comptes de Major 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Comptes de Major → Partides → Anàlisi de Partides 
Comptes de Major 

Mitjançant Transacció FBL3N 

 
 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Cte. 

major 

Número que identifica un compte de major en 

un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que es 

vol visualitzar en el llistat de comptes de 

major. 

‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

 

Davant de cada línia de l’informe surt una 

icona que ens mostra l’estat del document: 

   ‘Partides obertes’ 

   ‘Partides compensades’ 

   ‘Partides comptabilitzades’ 

Classe 

‘Partides normals’ 

‘Apunts estadístic’ / ‘Bestretes' 

‘Partides registre preliminar’ 
  

Edició 

Llista 

Disposició de les dades en els llistats de 

sortida. 
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A més d’aquestes opcions de cerca, si pressioneu el botó , es mostra un llistat amb 
més limitacions opcionals que podreu fer servir per acotar la recerca de l’informe. 
Trobareu tots els camps relacionats amb les carpetes que es visualitzen a la part 
esquerra de la pantalla (registre mestre de compte de major, societat i document). Si 
pressioneu sobre les carpetes, les desglossareu per escollir els camps que necessiteu. 

 

 

A continuació pressioneu el botó d’executar i el sistema us mostrarà, com a l’exemple, 
tots els comptes de caixa contra els que s’ha comptabilitzat un document que conté totes 
les partides de tots els comptes de major que es troben entre el rang de comptes que heu 
seleccionat: 

 

Amb els botons  podeu seleccionar la informació que voleu visualitzar en el 
llistat amb referència als comptes de major. 
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Per visualitzar un dels documents del llistat haureu de marcar el flag que es troba a 

l’esquerra de la línia del document  i pressionar el botó del menú . Així accedireu a 
les dades corresponents a la posició del compte que heu visualitzat del document 
seleccionat. 

També podeu conèixer més informació sobre la situació d’un document fent doble clic 
sobre el document que us interessa:  

 

Així es visualitzarà la posició del document. Si es vol veure l’assentament comptable es 

pot pressionar el botó : 

 

 

13.1.5 Pla de Comptes 

Mitjançant aquest informe podeu treure una relació dels comptes de major creats a la 
societat, fer una impressió del pla comptable o consultar dades relatives al mestre de 
comptes de major. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Comptes de Major → Dades Mestres  →  Pla de Comptes

Mitjançant Transacció S_ALR_87012326 

 
 

Operativa: 

El sistema us permetrà realitzar des d’una consulta bàsica, llistant tots els comptes de 
major que inclou el pla comptable, fins consultes més detallades com consultar un únic 
compte o els comptes que estan assignats a un grup de comptes determinat.  
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Els camps que incorpora la transacció que podreu fer servir per especificar la consulta 
són: 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Cte. major Número del compte de major  

Si la consulta és per un compte de major en 

concret, aquí informarem al sistema del 

compte. 

ID ajut per a 

cerca 
Ajuda ràpida per a cerca  

Per cercar a partir d’un criteri de cerca 

mitjançant una notació breu. 

Cadena de 

cerca 

Selecció de dades de l’ajuda de cerca 

individual 
 

A partir de l’ajuda de cerca individual es pot 

limitar (utilitzant el matchcode) els conceptes 

de cerca. Aquests conceptes s’han  de separar 

mitjançant punts. 

Pla de 

comptes 
Clau que identifica un Pla de comptes  ‘UB’ 

Pl. Comptes 

sense 

assignar 

Control de la quantitat total o la classe 

del pla de comptes des d’on 

seleccionem les dades. 

  

Grup de 

comptes 

Característica que classifica dins dels 

registre mestre els comptes de major 
 

Si volem consultar els comptes de major que 

pertanyen a un grup de comptes, haurem 

d’informar aquest camp amb el Grup de 

comptes pertinent. 
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Compte tipus 
Número del compte tipus que identifica 

el sistema SAP 
  

Número de 

compte del 

grup 

Número de compte de major definit en 

l’estructura de balanç i compte de PiG.
  

Tp. Compte 

beneficis 

Determina per als comptes de PiG, a 

quin compte de beneficis s’ha de 

traslladar el resultat al tancament de 

l’exercici.  

  

Només amb 

bloq. Creació 

Cerca els comptes que estan 

bloquejats per la creació a la societat 
  

Només amb 

bloq.planif. 

Cerca els comptes que estan 

bloquejats en la planificació 
  

Capçalera 

add. 

Es pot afegir text addicional per la llista 

a imprimir 
 

Aquest text serà imprès com a capçalera de 

l’informe. 

Pressionant el botó , es mostra el llistat de les limitacions opcionals que podreu fer 
servir per acotar la recerca de l’informe. Aquesta opció està explicada al punt anterior. 

 

Una vegada definits els paràmetres a tenir en compte per la consulta i mitjançant el botó 

, arribeu a la pantalla següent on es mostren tots els comptes que compleixen les 
delimitacions que heu fet. 

Es poden crear variants en funció de les necessitats de cada usuari, és a dir, segons la 

informació que es vol filtrar. Si existís alguna variant creada es pressiona el botó  per 
a visualitzar-la, i apareixerà la següent pantalla. 
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Pressionar doble clic seleccionant la variant perquè apareixi a la pantalla principal 
omplerta amb la informació dels camps preseleccionats. 

Una vegada executeu, el sistema us mostrarà la següent pantalla: 

 

Un cop executat l’informe tindreu un llistat amb tots els comptes de  major i amb la seva 
corresponent descripció. 

Aquest informe també us permetrà ampliar la consulta d’un compte de major en concret. 
Podeu visualitzar la pantalla de les dades mestres del compte de major. Per fer-ho s’ha 
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de seleccionar un compte de major i després pressionar el botó , o bé fer doble clic 
directament sobre el número de compte. 

 

Tornant a la pantalla del informe del Pla de comptes, mitjançant el menú de la part 
superior podreu imprimir l’informe o gravar-lo com a  fitxer Excel. 

 

 

13.1.6 Balanç/PiG 

Aquesta funcionalitat crea el balanç i l’informe de pèrdues i guanys per a un determinat 
període de referència definit per l’usuari dins d’un exercici. Es poden crear diversos 
informes de balanç i pèrdues i guanys segons les necessitats. A més, es poden fer 
comparacions absolutes i relatives per a un període de comparació. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Comptes de Major → Balanç / PiG → Balanç / PiG 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012284 

 
 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Pla de 

comptes 

Clau que identifica el pla de 

comptes.  ‘UB’ 

Cte. Major 

Número de compte de major que 

identifica un compte de major del 

pla de comptes. 

  

Societat Clau que identifica la societat.  ‘UB’ 

ID ajut per a 

cerca 
Ajuda ràpida per a cerca  

Per cercar a partir d’un criteri de cerca mitjançant 

una notació breu. 

Cadena de 

cerca 

Selecció de dades de l’ajuda de 

cerca individual 
 

A partir de l’ajuda de cerca individual es pot limitar 

(utilitzant el matchcode) els conceptes de cerca. 

Aquests conceptes s’han  de separar mitjançant 

punts. 
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Divisió Clau que identifica una divisió   

Tipus moneda Tipus de moneda   

Llibre major Identifica un llibre de major   

Estructura 

balanç PiG 

Versió del balanç i de l’informe de 

PiG   

Exercici 

d’informe 
Exercici  Període de la consulta 

Períodes de 

l’informe 

Interval de delimitació dels 

períodes de l’informe  Interval de períodes 

Any de 

comparació 

Exercici amb el qual es vol 

comparar  Període de la consulta 

Períodes de 

comparació 

Interval de delimitació dels 

períodes de l’informe per la 

comparació 
 Aquest flag te implicacions en el format del balanç

Versió pla 

Es pot comparar les dades reals en 

el període de l’informe amb valors 

planificats del mateix període 

 Número de versió pels valors planificats. 

Edició de llista 
Forma de visualització dels 

informes. 
  

 

A la pestanya d’avaluacions especials: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Classe de 

balanç 

Aquest paràmetre controla els períodes que 

s’han d’incloure en l’interval de l’informe i de 
 

Els  valors possibles d’entrada són: 

1, 2, 3 i 4. Si no s’indica cap 
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comparació. d’aquests valors, el sistema pren 

automàticament el valor 1.  

‘1’ Balanç acumulat. 

‘2’ Balanç de moviments. 

‘3’ Combinació balanç acumulat i de 

moviments. 

‘4’ Balanç d’obertura. 

Número de 

compte 

alternatiu 

Per canviar el número de compte de major pel 

número de compte alternatiu. 
  

Extrapolació de 

valors PiG 

Si es marca aquest camp el sistema 

extrapolarà els comptes de moviments a 

l’import total anual suposat.   

  

Comptes amb 

saldo zero 

S’imprimiran també el comptes amb saldo zero 

si es marca aquest paràmetre. 
  

Petició de 

supressió 

S’imprimiran també els comptes amb petició de 

supressió si es marca aquest paràmetre. 
  

Moneda 

visualitzable 

Si es fica una moneda, tots els imports es 

convertiran en l’import de la moneda introduïda.
  

Dia clau per la 

conversió 

Data que s’utilitza per la conversió de la 

moneda. 
  

Tipus de canvi 

per la conversió 

Clau sota la que s’emmagatzemen tipus de 

canvi per la conversió en el sistema. 
  

Delimitació 

període 

alternatiu 

Per delimitar el període natural alternatiu de 

l’informe amb la introducció de les dates en els 

camps següents: ‘Període natural de l’informe’ i 

‘Període natural de comparació’. 

  

Extracte  a 

consolidació 

Afegint ‘1’ o ‘2’ en aquest paràmetre, es crearà 

un extracte de dades per al sistema de 

consolidació 

 

‘1’ Les dades s’han d’extreure a 
nivell de societat. 

‘2’ Les dades s’han d’extreure a 
nivell de divisió. 

Extracte a SAP-

EIS 

Si es marca aquest camp es traspassaran a 

SAP-EIS els saldos corresponents a l’interval 

de l’informe indicat.  

 
En aquest cas no es realitzarà la 

sortida del balanç en pantalla. 

Ajust inflació 

període comp. 

Els imports del període de comparació 

s’ajustaran amb l’índex d’inflació general. 
  

 

A la pestanya de Control de Sortida: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compressió de 

societats 
Només en el cas de múltiples societats  

Omplir el camp amb ‘1’ per crear 

un balanç per la societat. 

Integració 

divisió 
Només en el cas que existeixin divisions.   

Informe de 

totals 

Per obtenir un llistat de sortida amb informació 

més o menys comprimida.  
 

Estableix una escala del 1 al 9, 0 i 

blanc. 

‘1’ Informació fonamental. 

‘9 i 0 i blanc’ Informació més 

detallada. 

Classe de 

comparació 

Fa referència al camp de càlcul de la desviació 

relativa entre anys comptables. 
 

‘1’ Des.rel.= (SaldoI - SaldoC) * 

100 / SaldoC 

‘2’ Des.rel.= (SaldoI * 100) / 

SaldoC 

Escala Representació dels imports a l’informe.  

Exemple: 3/1 vol dir que es 

representen els imports en milers i 

amb un decimal. 

Separació 

llistes desitjada 

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la taula de 

separació de llistes i s’envien a diferents 

impressores. 

  

Imprimir info 

microfilm 

Fa que en la primera línia de cada pàgina de 

sortida, s’imprimeixi una línia amb informació per 

a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, hora, 

nom del report, número consecutiu 

(sempre 001) i usuari. 

Capçalera 

addicional 

Text per visualitzar com a títol addicional a 

l’informe. 
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Una vegada afegiu totes les dades pressioneu el botó per executar l’informe : 

ACTIU: 

 

PASSIU: 

 

PÈRDUES I GUANYS: 
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De la mateixa manera que a l’informe anterior podeu descarregar les dades amb les 
opcions del menú: 

 

 

13.1.7 Modificar Estructura Balanç/PiG 

Aquesta transacció us permet fer canvis en l’estructura del Balanç i del compte de 
Pèrdues i Guanys. Per exemple, podeu configurar l’ordre de sortida de les dades. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Comptes de Major → Balanç/PiG → Modificar Estructura 
Balanç/PiG 

Mitjançant Transacció FSE2 

 

Operativa: 

 

Heu d’afegir la societat i a continuació pressionar el botó d’executar . El sistema us 
mostrarà la següent pantalla: 
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Amb la icona , podeu desplegar l’arbre amb les dades de l’actiu, el passiu i l’estat de 
pèrdues i guanys, en les subcarpetes en les que es divideixen: 

 

Per tal de modificar un text, heu de fer doble clic sobre el text a modificar o bé 

posicionant-vos sobre el text i després pressionant el botó  . El sistema us mostrarà 
la següent pantalla, on podreu modificar les dades de la posició (1A, en l’exemple) i 
també el text: 
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La primera pestanya ‘Text: Inici de grup’ és el text que apareix a l’informe a l’inici del bloc: 
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La segona pestanya ‘Text: Final de grup’ és el text que apareix a l’informe al final del bloc: 

 

La tercera pestanya ‘Text: Subtotal’ és el text que apareix a l’informe al final del bloc: 
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Per afegir noves posicions o carpetes, us heu de posicionar sobre un dels nivells i a 
continuació pressionar el botó . El sistema mostrarà la següent pantalla, per 
afegir més apartats al mateix nivell on heu posicionat el cursor i a un nivell inferior: 

 

 

Si desplegueu totes les pestanyes, a l’últim nivell es troben els comptes que estan afegits 
en el bloc: 
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Per afegir comptes de major a un bloc determinat, heu de fer doble clic sobre la línia de 
comptes de major o bé posicionar el cursor sobre la línia i pressionar el botó 

. El sistema us mostrarà la següent pantalla: 

 

Podeu esborrar els comptes ja assignats, modificar o afegir. A més teniu l’ajuda de cerca 
per poder trobar els comptes amb més facilitat. A la pantalla es fica l’interval de comptes 
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que cal assignar en aquest bloc. Cal que marqueu els flags . Aquests flags 
permeten que el resultat del compte de major es pugui visualitzar tant al deure com a 
l’haver del balanç o de l’estat de pèrdues i guanys. 

Per modificar l’ordre dels blocs o reassignar un o diversos nodes als seus nodes inferiors, 

podeu fer servir les icones . Marqueu la línia que voleu moure dins de l’arbre 

amb la icona .  

 

A continuació, situeu el cursor en el node en el que s’han d’afegir els arbres parcials 

marcats. A continuació, seleccioneu la funció de reassignar . El sistema us mostra la 
següent pantalla, on podeu seleccionar si voleu que es mogui al mateix rang o bé en un 
nivell inferior: 

 

A continuació pressioneu . Podeu veure com la línia s’ha mogut a l’arbre, a l’últim 
nivell: 
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Per guardar les modificacions, pressioneu el botó . 

 

13.2 Creditors 

13.2.1 Saldos Creditors 

13.2.1.1   Saldo Creditors  

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Saldo Creditors 

Mitjançant Transacció FK10N 

 
 

Operativa: 

 

S’executa l'informe prement el botó . S’obté un llistat com el següent: 
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Mostra per a cada període d’un exercici, fins i tot els de tancament, els moviments del 
creditor de càrrec i abonament, així com el saldo tant en operacions normals contra el 
compte 40000000 com les CME: 
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Situant-se en les línies de l'informe podeu navegar cap al detall dels documents que 
componen l'import mensual del deure o l’haver.  

 

13.2.1.2   Saldos Creditors en Moneda Local 

Podem visualitzar els saldos de les transaccions de creditors amb la següent llista. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Saldos creditors en 
moneda local 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012082 

 
 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Clau numèrica que identifica un compte de 

creditor dins del pla de comptes de la societat. 
  



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 473 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Exercici 
Exercici pel qual es volen visualitzar les dades 

dels creditors.    

Pestanya Més periodificacions 

Períodes de 

l’informe 

Paràmetre per delimitar els períodes pels 

quals obtindre la informació.   

Compte associat 
Compte en el que s’actualitzen els valors en 

comptabilitat. 
  

Saldo del compte 
Amb aquest camp és possible incloure o 

excloure determinats saldos. 
 

Normalment l’entrada de l’import 

es fa amb 2 decimals. 

Indicador CME 
Clau que identifica una operació de compte de 

major especial. 
  

Pestanya de Control de Sortida 

Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Saldos normals 
Al marcar aquest indicador es dóna sortida als 

saldos normals per als comptes seleccionats. 
  

Saldos comptes 

majors especials 

Al marcar aquest indicador es dóna sortida als 

saldos dels comptes de major especial  per 

cada operació CME dels comptes 

seleccionats. 

 

En aquest cas no restringir els 

períodes per exercici, per tal 

d’evitar informació de saldos 

incorrectes. 

Imprimir dades 

CPD 

Aquest flag farà que s’editin la direcció i els 

totals de les partides individuals per deutor i 

creditor. 

  

Comptes sense 

comptabilitzar 

Es mostren també els comptes sense 

comptabilitzar. 
  

Només creditors 

amb saldo deutor 

Només es seleccionaran aquells creditors amb 

saldo deutor al final del període de l’informe. 
  

Adreça del creditor 

Amb aquest indicador per cada compte 

s’editarà, en una línia separada, l’adreça i el 

nom. 

  

Separació de 

llistes 

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la taula 

de separació de llistes i s’envien a diferents 

impressores.  

  

Imprimir línia de 

microfitxa 

Fa que en la primera línia de cada pàgina de 

sortida, s’imprimeixi una línia amb informació 

per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, hora, 

nom del report, número consecutiu 

(sempre 001) i usuari. 

Capçalera Text addicional que pot aparèixer com a   
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addicional complement de la capçalera de la llista. 

Variants d’edició Forma de visualització dels informes.   

 

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó executar i obtindreu un 
llistat com el que es mostra a continuació: 

 

Visualitzeu el creditor, el compte associat pels creditors, el criteri de cerca, en cas que 
tingui, l’indicador CME, la moneda amb la qual s’actualitza el compte del creditor i els 
saldos en el deure i l’haver del compte del creditor, a més del saldo acumulat. 

  

13.2.1.3   Volums de Negoci de Creditors 

Per conèixer l’import del volum total de negoci d’un creditor o d’un rang de creditors 
podeu accedir a la següent transacció: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Volums de negoci de 
creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012093 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 

Clau que identifica un compte de creditor 

dins un pla de comptes. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Períodes de 

l’informe 

Interval de delimitació dels períodes de 

l’informe  Interval de períodes 

Volum de 

negoci del 

compte 

Amb aquest paràmetre es poden seleccionar 

els comptes a partir del volum de negocis. 
 

L’import s’ha d’acompanyar amb dos 

números decimals. A més les xifres de 

vendes de creditors són normalment 

negatives. 

Control de sortida 

Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Visualitzar 

només totals 
Només es visualitzaran resultats totals.   

Emetre dades 

de comptes 

Aquest flag farà que s’editin la direcció i els 

totals de les partides individuals per deutor i 
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transitoris creditor. 

Comptes sense 

volum de negoci 

Es visualitzaran els comptes que no tinguin 

cap volum de negoci en la societat. 
  

Capçalera 

addicional 

Text addicional que pot aparèixer com a 

complement de la capçalera de la llista. 
  

Separació llistes  

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la taula 

de separació de llistes i s’envien a diferents 

impressores. 

  

Imprimir info 

microfilm 

Fa que en la primera línia de cada pàgina de 

sortida, s’imprimeixi una línia amb 

informació per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, hora, nom 

del report, número consecutiu (sempre 

001) i usuari. 

Conversió a 

moneda de 

sortida 

Si es marca aquest flag les xifres de vendes 

es convertiran a la moneda de sortida. 
  

Llista de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Una vegada afegides totes les dades necessàries per obtindre la informació, pressioneu 
el botó d’executar, i obteniu el següent informe: 

 

En aquest informe podeu visualitzar el número de creditor i el seu compte associat, el 
nom del creditor, informació d’adreça i el volum total de negoci d’aquest creditor. 
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13.2.1.4   Xifres de Moviments: Saldo de Compte 

Per obtindre un llistat amb les xifres de moviments d’un compte de creditor per períodes, 
podeu accedir a la següent transacció: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: 
Saldo de compte 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012079 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de creditors Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

 

 

Aquest informe us mostra informació sobre el tipus de compte del creditor i el saldo del 
compte per períodes. 

 

13.2.1.5   Xifres de Moviments: Operació Compte de 
Major Especial 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: 
Operació compte de major especial 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012080 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de creditors Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 
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Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

 

Aquest informe us dóna informació sobre les xifres de moviments dels creditors amb 
CME. 

 

13.2.1.6   Xifres de Moviments: Volums de Negocis 

Amb aquesta transacció es pot visualitzar el volum de negocis d’un o diversos creditors 
per períodes. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: 
Volums de negocis 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012081 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de creditors Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 
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En aquest cas obteniu un informe molt concret i detallat sobre el volum de negocis d’un o 
diversos creditors. 

 

13.2.2 Partides de Creditors 

13.2.2.1   Partides Individuals de creditors 
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Mitjançant Menús Sistema d’Informació → Creditors → Partides creditors → 
Anàlisi de venciment de partida oberta 

Mitjançant Transacció FBL1N 

 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de creditors Número que identifica un compte d’un creditor.    

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 
Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el 

llistat de comptes de creditors.   
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‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

Classe 

‘Documents Pressupostaris’ 

‘Documents Extrapressupostaris’ 

‘Bestretes’ 

‘Documents preliminars’ 

‘Partides Deutors’ 

  

Edició de llista 

Disposició Disposició de les dades en els llistats de sortida.   

Quantitat màxima de 

partides 
Quantitat màxima de partides   

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe: 

 

Podeu pressionar sobre la línia per navegar al document. La icona  assenyala que és 

una partida oberta. La icona  assenyala que la partida està compensada. La icona  
assenyala que la partida a excedit el venciment net.  

 

 

 

 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 486 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

13.2.2.2 Anàlisi de Venciment de Partida Oberta 

Amb aquesta transacció es pot controlar els venciments de les partides obertes de 
creditors. Es visualitzaran les partides obertes d’un o més creditors i l’import d’aquestes 
partides obertes vençut i l’import encara no vençut. 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Anàlisi de venciment de 
partida oberta 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012078 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de creditors Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

En cas de necessitar cerca la informació necessària per altres camps de cerca, podeu 

pressionar el botó , on apareixerà unes carpetes amb més camps per limitar la cerca 
d’informació: 

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 
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13.2.2.3   Llista impressió partides obertes Creditors  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Llista impressió partides 
obertes creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012083 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de creditors Número que identifica un compte d’un creditor.    

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar 

en el llistat de comptes de creditors. 

‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

  

Classe 

‘Partides normals’ 

‘Documents registrats de forma preliminar’ 

‘Apunts estadístics’ 
  

Altres periodificacions 

Compte associat registre 

mestre 

És aquell compte de major especial (CME) pel qual 

s’actualitzen els valors dels moviments de creditors. 
  

Compte associat partides 

individuals 

Delimitació per a comptes associats de major per l’àrea de 

comptes corrents. 
  

Determinació compte 

contrapartida 
 Forma per determinar el compte de contrapartida.   

Classe compte 

contrapartida 
   

Compte contrapartida Número que identifica el compte de contrapartida.   

Control de sortida 

Número compte 

alternatiu 

Marcant aquest paràmetre el número de compte de major es 

substitueix pel número de compte alternatiu. 
  

Capçalera addicional Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir   

Disposició Disposició de les dades en els llistats de sortida.   

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe: 
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En aquest llistat podeu obtindre per cada creditor els documents comptabilitzats contra 
ell, la classe de document, la data de comptabilització, etc. En cas que en la pantalla de 
selecció hagueu marcat la opció de visualitzar totes les partides, podreu veure tant les 
partides obertes com les partides compensades i el document de compensació creat. A 
més, d’entre altres dades es visualitzarà l’import comptabilitzat en cada document i el 
saldo total del compte de creditor. 

Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les 

dades de la llista amb els botons del menú . A més, amb els botons 

 es pot descarregar el llistat en un full de càlcul o processador de textos 
o bé descarregar el fitxer. 

 

13.2.2.4   PO: Previsió de Venciments de Creditors  

Si voleu visualitzar un llistat amb, únicament, les partides obertes d’un o diversos 
creditors i l’anàlisi dels venciments de les partides obertes, podeu accedir a la següent 
transacció: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → PO: Previsió de 
venciments de creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012084 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de creditors Número que identifica un compte d’un creditor.    

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Selecció partides 

obertes en data clau 

Selecciona totes les partides comptabilitzades fins a la 

data que s’indica en el camp i que estiguin obertes.  

El sistema per defecte 

selecciona la data del 

dia. 

Més periodificacions 

És possible escollir entre: 

‘Documents normals’ 

‘Apunts estadístics’ 
  

Control de sortida 

Disposició de les dades de sortida. Els camps de 

venciment definiran dins l’informe el càlcul del 

venciment segons els dies que indiquem en aquests 

camps.    

  

 

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe: 
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Es visualitza les partides obertes d’un o diversos creditors en la data indicada en la 
pantalla anterior, amb el venciment corresponent al tipus de creditor. 

 

13.2.2.5   Històric de Pagaments Comparat amb 
Creditors amb quadre PO 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Històric de pagaments 
comparat amb creditors amb quadre PO 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012085 

 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de creditors 
Número que identifica un compte d’un 

creditor.  
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Societat Clau que identifica la societat  UB 

Exercici 

Exercici o rang d’exercicis anteriors o 

actual pel qual es vol visualitzar la 

informació històrica del creditor. 
  

Selecció partides 

obertes en data clau 

Selecciona totes les partides 

comptabilitzades fins a la data que 

s’indica en el camp i que estiguin obertes.
 

El sistema per defecte selecciona la 

data del dia. 

Més periodificacions 

Aquests camps permeten limitar la cerca 

de l’historial de pagaments dels creditors 

segons els criteris que es visualitzen a la 

pantalla. 

  

Control de sortida 

Classificació quadre 

PO (1,2) 

Controla la classificació del quadre de les 

partides obertes. 
 

Classifica per: 

‘1’: Societat, número de compte i 

divisió. 

‘2’: Societat, número de compte, 

divisió i moneda (moneda 

estrangera). 

Nivell d’integració 

(0-4) 

Aquest paràmetre s’utilitza per limitar la 

sortida d’informació de la llista. 
 

Escala gradual ‘0,1,2,3,4’. A nivell ‘0’ 

tenim una informació més detallada. 

A nivell ‘4’ obtenim només informació 

de totals. 

Compactació quadre 

PO (0-2) 

Control d’impressió del quadre de 

partides obertes segons divisions 
 

‘0’ Un quadre per divisions 

seleccionades. 

‘1’ Un quadre pel total de divisions. 

‘2’ No s’imprimeix quadre de PO. 

Només el bloc d’adreces. 

Quadre de 

venciments 

Límit en dies dels venciments 

visualitzables per les partides obertes. 
  

Factor 

escala/decimals 
Controla la representació dels imports.  

‘0/0’ Sense decimals. 

‘3/1’ Es visualitzen en milers i amb 1 

decimal. 

Assignar posicions 
Si es marca aquest paràmetre s’ordenen 

les posicions referides a factures. 
  

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe: 
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Aquest informe us mostra les dades del creditor, l’import del compte corrent,  l’import de 
les partides obertes del creditor en la data clau (Altr.compromisos) i l’import de volum total 
de vendes anual d’aquest creditor.  

 

13.2.2.6   Llista Impressió Partides Comparades 
Creditors 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Llista impressió partides 
comparades creditors 
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Mitjançant Transacció S_ALR_87012104 

 

Operativa: 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de creditors Número que identifica un compte d’un creditor.    

Societat Clau que identifica la societat  UB 
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Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar 

en el llistat de comptes de creditors. 

‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

  

Classe 

‘Partides normals’ 

‘Documents registrats de forma preliminar’ 

‘Apunts estadístics’ 
  

Altres periodificacions 

Compte associat registre 

mestre 

És aquell compte de major especial (CME) pel qual 

s’actualitzen els valors dels moviments de creditors. 
  

Compte associat partides 

individuals 

Delimitació per a comptes associats de major per l’àrea de 

comptes corrents. 
  

Determinació compte 

contrapartida 
 Forma per determinar el compte de contrapartida.   

Classe compte 

contrapartida 
   

Compte contrapartida Número que identifica el compte de contrapartida.   

Control de sortida 

Número compte 

alternatiu 

Marcant aquest paràmetre el número de compte de major es 

substitueix pel número de compte alternatiu. 
  

Capçalera addicional Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir   

Disposició Disposició de les dades en els llistats de sortida.   

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe: 
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Aquest llistat us mostra les dades d’adreça del creditor i de forma separada les partides 
compensades i obertes del creditor. 

 Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les 

dades de la llista amb els botons del menú . A més, amb els botons 

 es pot descarregar el llistat en un full de càlcul o processador de textos 
o bé descarregar el fitxer. 

 

13.2.2.7   Llista d’Acomptes Oberts en una Data Clau – 
Creditors 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Partides creditors → Llista d’acomptes oberts 
en una data clau - Creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012105 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Exercici Exercici comptable   

Creditors Clau numèrica que identifica un compte de creditor   

Comptes 

CME 
Clau que identifica un compte de creditor CME   

Moneda Moneda del document   

Indicador 

d’IVA 

Indicador que representa una categoria impositiva a tenir-se en compte a 

la declaració d’hisenda. 
  

Data clau 
Camp de delimitació les partides comptabilitzades i obertes fins aquesta 

data.   

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe: 
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Aquest informe mostra les dades del creditor i les bestretes obertes que té en una data 
límit. Es mostra el número de document de comptabilització de la bestreta, la data de 
comptabilització, els imports i l’import total d’acomptes. 

  

13.2.3 Dades Mestres 

13.2.3.1   Directori de Creditors 

L’índex de creditors serveix per a visualitzar o imprimir dades mestres de creditors. 
També es pot utilitzar per obtenir informació i documentació. 

El número de creditors que es poden seleccionar es pot limitar amb ajuda de criteris de 
selecció. D’entre aquests criteris teniu, per exemple, el creditor, la societat, els conceptes 
de cerca o la definició d’un interval en les característiques mencionades. 

No obstant això, en el cas de les següents entrades, només s’imprimiran aquells creditors 
pels que existeixin dades mestres dependents de la societat. 

 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Dades mestres → Directori de creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012086 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

creditors 
Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Més 

periodificacions 

Criteris de selecció mitjançant els quals es pot 

limitar la cerca de creditors en el llistat. 
 

Es marcaran les dades que es 

necessitin visualitzar en el llistat. 

Per el codi ‘Creditors CpD’, tenim 

les següents opcions: 

‘1’ Només creditors CPD 

‘2’ Sense creditors CPD 

‘blanc’ Tots els creditors 

Control de sortida Disposició de les dades en el llistat.   
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Segons els criteris que es vulguin visualitzar, s’obtindrà un informe més o menys complet 
que tindrà la següent estructura: 

 

 

 

13.2.3.2   Llista Adreces 

Aquesta transacció permet visualitzar el llistat d’adreces dels creditors existents a les 
dades mestres. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → 
Creditors → Llista d’Adreces 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012087 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de creditors Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Forma de sortida Disposició de les dades de sortida en el llistat.   

 

 

Aquesta pantalla us mostra el número de creditor, el nom del creditor i l’adreça guardada 
al registre mestre. 

 

13.2.3.3   Visualització de Modificacions de Creditors 

Podem visualitzar les modificacions que s’han fet en les dades de creditors. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → 
Creditors → Visualització Modificacions de Creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012089 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Creditor Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Data de 

modificació 

Criteri de limitació per cercar modificacions en creditors en una data 

concreta o bé en un període de temps acotat. 
  

Modificat per 
Criteri de limitació per cercar modificacions en creditors realitzades 

per un usuari concret o un grup d’usuaris. 
  

Més 

periodificacions 
Criteris de limitació per cercar creditors.   

Disposició Disposició de les dades de sortida en el llistat.   

En aquest cas, afegireu un grup de creditors per veure les modificacions que han sofert:  
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El llistat us visualitza la data en que es va realitzar la modificació, l’hora, el número de 
creditor modificat, l’usuari que va realitzar la modificació, el camp modificat de les dades 
de creditor, la societat i el canvi realitzat (nou valor donat al camp i valor abans de la 
modificació).  

 

13.2.3.4   Visualitzar/Confirmar les Modificacions 
crítiques dels Creditors 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Dades mestres → Visualitzar/confirmar les 
modificacions crítiques dels creditors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012090 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris

Creditor Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Comptes pendents de 

confirmació 

Marcant aquest camp es visualitzen els comptes pels quals 

encara no s’han confirmat les modificacions més importants 
  

Comptes rebutjats 
Marcant aquest camp es visualitzen els comptes pels quals 

s’han rebutjat modificacions importants 
  

Comptes pendents 

meva confirmació 

Marcant aquest camp només es visualitzen els comptes pels 

quals es té autorització per a confirmar les modificacions. 
  

 

 

13.2.3.9   Llistat bloqueig creditors 

Amb aquest llistat s’obté informació dels creditors que tenen algun tipus de bloqueig. 

Accés: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 512 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Dades mestres → Llistat bloqueig creditors 

Mitjançant Transacció Y_ERD_30000001 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Número de compte del 

prov 
Clau numèrica que identifica a un creditor.   

Nom 1 Cerca pel nom del creditor.   

Grup de comptes de 

creditor 

Cerca de creditors que pertanyen a un grup de comptes 

determinat. 
  

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Petició de supressió 

central 

Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb petició de 

bloqueig per supressió centralitzat. 
  

Bloqueig central de 

comptabilitat 

Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig 

centralitzat per comptabilitzar. 
  

Bloqueig de compres 
Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig 

de compres. 
  

Bloqueig de pagament 
Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig 

de pagament. 
  

Bloqueig de supressió 

central 

Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig 

de supressió centralitzat 
  

 

Una vegada afegides les dades específiques per escollir el llistat que voleu visualitzar, 
pressioneu el botó d’executar i obtindreu un llistat informatiu com el següent: 

  

Aquest llistat mostra les dades generals dels creditors i si tenen algun tipus de bloqueig 
(de comptabilització, de supressió, de pagaments, etc.) 
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13.2.4 Pagaments 

13.2.4.1   Llista de Regulació de Pagaments  

Amb aquest informe podeu visualitzar les llistes de pagaments on podeu consultar totes 
les factures que estan pendents de pagament o els documents que no estan marcats pel 
pagament d’entre altres. 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Pagaments → Llista de regulació de 
cobrament de xecs 

Mitjançant Transacció S_P99_41000099 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Data execució programa

Aquesta data serveix per la identificació dels 

paràmetres. Data per la que s’ha planificat l’execució 

del programa. 

  

Característica 

identificació 

Pot utilitzar-se per a diferenciar diverses execucions 

amb la mateixa data clau de reconciliació. 
 

És un camp 

lliure. 

Només execució de 

proposta 

Aquest paràmetre assenyala que les dades provenen 

de les propostes de pagaments i no de l’execució de 

pagaments. 

  

Delimitació de societat 
La societat pagadora és la societat que gestiona els 

pagaments. 
  

Pestanya Control de sortida 

Llista de partides 

individuals 

Els paràmetres d’aquesta pestanya determinen com es 

visualitzarà el llistat de pagaments. 
  

Llistes totals 
A partir d’aquesta pestanya es pot seleccionar els 

totals que es volen visualitzar. 
  

Dades generals 

Aquesta pestanya permet escollir la forma de 

visualització del llistat.  Es deixarà marcat el flag 

d’actualització de variants per tal de poder escollir la 

visualització de la llista. 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Control per a planificar 

des del programa 

pagament 

En aquesta pestanya es poden controlar les opcions 

per impressió. 
  

Pestanya periodificacions 

Més periodificacions 
Criteris per delimitar les dades de sortida del llistat de 

regulació de pagaments. 
  

Retenció d’impostos 
Per controlar si la totalitat de deduccions d’una partida 

s’ha de desglossar (amb descomptes o retencions).  
  

Control d’idioma Per canviar l’idioma.   

 

Per exemple s’informa l’execució del pagament amb data 10.12.2010 i identificador, tots 
els altres paràmetres es mantenen iguals. 

 

Executeu prement el botó  sortirà el següent llistat: 
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13.2.4.2   Registre de Xecs 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Pagaments → Registre de xecs 

Mitjançant Transacció S_P99_41000101 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Societat pagadora Societat que gestiona els pagaments de xecs.   

Banc propi Clau que determina les dades bancàries.   

ID compte 
En combinació amb el camp de banc propi, identifica un compte 

bancari.  
  

Xecs de càlcul de Si es marca aquest indicador es tractaran els xecs de càlcul de   
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nòmina nòmines. En cas contrari, es tractaran els xecs de la comptabilitat 

financera. 

Pestanya periodificacions generals 

Periodificacions 

generals 

Dades per delimitar la cerca d’informació que es vol obtindre en el 

llistat o registre de xecs. 
  

Control de sortida Disposició de les dades que es volen visualitzar en el llistat.   

Partides pagaments 
Per visualitzar informació sobre les partides de les factures que es 

van compensar amb xecs. 
  

Pestanya Més periodificacions 

Més 

periodificacions 

Més dades per delimitar la cerca d’informació que es vol obtindre en 

el llistat o registre de xecs. 
  

 

13.2.4.3   Gestió Bancària de Cobrament de Xecs 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Pagaments → Gestió bancària de cobrament 
de xecs 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012119 
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Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Fitxers xecs amb 

nom vía accés 

Per indicar la vía d’enllàc al directori i el 

nom del fitxer.  
Upload PC 

Xecs prenumerats 

Comptabilització 

immediata 

Per comptabilitzar de forma immediata a 

l’executar l’informe. 
  

Crear batch input Crear batch input.   
Veure l’apartat 1.2.3. 

Executar/Visualitzar Batch Input 

No comptabilitzar 

Per executar la gestió de cobraments de 

xec com a prova. En aquest cas el sistema 

no executarà comptabilitzacions. 
 

Es recomana fer servir primerament 

aquesta opció per evitar errors de 

comptabilització 

Comptabilitzar xecs 

nòmina personal 

Comptabilitzar també els xecs de nòmina 

personal. 
  

Nom del joc de 

dades 
Afegir un nom al joc de dades.   

Data de la 

comptabilització 
Data en que es vol fer la comptabilització  

Per defecte el sistema proposa la 

data del dia 

Data del document Data del document  
Per defecte el sistema proposa la 

data del dia 

Classe de document Classificació dels comptes.   
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Control de sortida Forma en què sortirà l’informe.   

 

13.2.4.4   Intervals de Números de Xec 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Creditors → Pagaments → Intervals de números de xec 

Mitjançant Transacció S_P99_41000102 

 

Operativa: 

 

Heu d’afegir el banc o bancs pel quals voleu conèixer els xecs existents i a continuació 
pressionar el botó d’executar. 
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13.3 Deutors 

13.3.1 Saldos de Deutors 

13.3.1.1   Saldo Deutors  

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Saldo Deutors 

Mitjançant Transacció FD10N 

 

Operativa: 

 

Per tal de conèixer els saldos d’un o diversos deutors accedireu a aquesta transacció. Si 
es coneix el codi del deutor es pot afegir directament al camp. En cas contrari, s’haurà de 

buscar a partir del matchcode . Si es pressiona sobre el matchcode, s’accedeix a la 
següent pantalla, on es pot cercar el codi de deutor a partir de diferents criteris.  
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En aquest cas, es busca el deutor a partir del grup de comptes al que pertany. Es 
pressiona sobre el botó que està al costat del camp ‘grup de comptes’ i escolliu el compte 
al qual pertany el deutor que volem cercar: 

 

S’escull el grup de comptes ‘deutors nacionals’ i fent doble clic a sobre, el sistema us 
donarà una llista completa de tots els deutors nacionals donats d’alta en sistema. L’ajuda 
de cerca funciona de la mateixa manera si es busca per altres criteris de selecció. 

Una vegada seleccionat el codi de deutor, es pressiona el botó d’executar per accedir a 
les dades de saldos: 
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En aquesta primera pestanya, veieu per períodes el saldo d’aquest deutor comptabililtzat 
al deure i a l’haver, el saldo total, l’acumulat i el volum de negocis total. Obteniu més 
informació a la següent pestanya de compte de major especial: 
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13.3.1.2   Saldos de Deutors en Moneda Local 

Podem visualitzar els saldos de les transaccions de creditors amb la següent llista. 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Saldos de deutors en 
moneda local 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012172 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

deutors 

Clau numèrica que identifica un compte de 

deutor dins del pla de comptes de la societat. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Exercici 
Exercici pel qual es volen visualitzar les dades 

dels deutors.    

Pestanya Més periodificacions 

Períodes de 

l’informe 

Paràmetre per delimitar els períodes pels quals 

obtindre la informació.   

Compte associat 
Compte en el que s’actualitzen els valors en 

comptabilitat. 
  

Saldo del compte Amb aquest camp és possible incloure o  Normalment l’entrada de l’import 
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excloure determinats saldos. es fa amb 2 decimals. 

Indicador CME 
Clau que identifica una operació de compte de 

major especial. 
  

Pestanya de Control de Sortida 

Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Saldos normals 
Al marcar aquest indicador es dóna sortida als 

saldos normals per als comptes seleccionats. 
  

Saldos comptes 

majors especials 

Al marcar aquest indicador es dóna sortida als 

saldos dels comptes de major especial  per 

cada operació CME dels comptes 

seleccionats. 

 

En aquest cas no restringir els 

períodes per exercici, per tal 

d’evitar informació de saldos 

incorrectes. 

Imprimir dades 

CPD 

Aquest flag farà que s’editin la direcció i els 

totals de les partides individuals per deutor i 

deutor. 

  

Comptes sense 

comptabilitzar 

Es mostren també els comptes sense 

comptabilitzar. 
  

Només deutors 

amb saldo deutor 

Només es seleccionaran aquells deutors amb 

saldo deutor al final del període de l’informe. 
  

Adreça del deutor 

Amb aquest indicador per cada compte 

s’editarà, en una línia separada, l’adreça i el 

nom. 

  

Separació de 

llistes 

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la taula de 

separació de llistes i s’envien a diferents 

impressores.  

  

Imprimir línia de 

microfitxa 

Fa que en la primera línia de cada pàgina de 

sortida, s’imprimeixi una línia amb informació 

per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, hora, 

nom del report, número consecutiu 

(sempre 001) i usuari. 

Capçalera 

addicional 

Text addicional que pot aparèixer com a 

complement de la capçalera de la llista. 
  

Variants d’edició Forma de visualització dels informes.   

 

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó executar i obtindreu un 
llistat com el que es mostra a continuació: 
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Visualitzeu el deutor, el compte associat pels deutors , el criteri de cerca, en cas que 
tingui, l’indicador CME, la moneda amb la qual s’actualitza el compte del deutor i els 
saldos en el deure i l’haver del compte del deutor, a més del saldo acumulat. 

 

13.3.1.3   Volums de negoci dels Deutors 

Per conèixer l’import del volum total de negoci d’un deutor o d’un rang de deutors podeu 
accedir a la següent transacció: 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Volums de negoci dels 
deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012186 

 

Operativa: 

 

 

Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

deutor 

Clau que identifica un compte de deutor dins 

un pla de comptes. 
  

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Períodes de 

l’informe 

Interval de delimitació dels períodes de 

l’informe  Interval de períodes 

Volum de 

negoci del 

compte 

Amb aquest paràmetre es poden seleccionar 

els comptes a partir del volum de negocis. 
 

L’import s’ha d’acompanyar amb dos 

números decimals. A més les xifres de 

vendes de deutors són normalment 

negatives. 

Control de sortida 
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Versió del grup Per vàries societats seleccionades.  No marcar.  

Visualitzar 

només totals 
Només es visualitzaran resultats totals.   

Emetre dades 

de comptes 

transitoris 

Aquest flag farà que s’editin la direcció i els 

totals de les partides individuals per deutor i 

deutor. 

  

Comptes sense 

volum de negoci 

Es visualitzaran els comptes que no tinguin 

cap volum de negoci en la societat. 
  

Capçalera 

addicional 

Text addicional que pot aparèixer com a 

complement de la capçalera de la llista. 
  

Separació llistes  

Amb aquest paràmetre marcat, les llistes 

d’impressió es separen en funció de la taula 

de separació de llistes i s’envien a diferents 

impressores. 

  

Imprimir info 

microfilm 

Fa que en la primera línia de cada pàgina de 

sortida, s’imprimeixi una línia amb informació 

per a la microfitxa. 

 S’imprimiran: mandant, data, hora, nom 

del report, número consecutiu (sempre 

001) i usuari. 

Conversió a 

moneda de 

sortida 

Si es marca aquest flag les xifres de vendes 

es convertiran a la moneda de sortida. 
  

Llista de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Una vegada afegides totes les dades necessàries per obtindre la informació, pressioneu 
el botó d’executar, i obtenim el següent informe: 
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En aquest informe podeu visualitzar el número de deutor i el seu compte associat, el nom 
del deutor, informació d’adreça i el volum total de negoci d’aquest deutor. 

 

13.3.1.4   Xifres de Moviments: Saldo de Compte 

Per obtindre un llistat amb les xifres de moviments d’un compte de deutor per períodes, 
podem accedir a la següent transacció: 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: 
Saldo de compte 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012169 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de deutors Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 
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Aquest informe us mostra informació sobre el tipus de compte del deutor i el saldo del 
compte per períodes. 

 

13.3.1.5    Xifres de Moviments: Operació Compte de 
Major Especial 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: 
Operació compte de major especial 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012170 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de deutors Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat.  UB 

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.   

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

Aquest informe us dóna informació sobre les xifres de moviments dels deutors amb CME. 

 

13.3.1.6   Xifres de Moviments: Volums de Negocis 

Amb aquesta transacció es pot visualitzar el volum de negocis d’un o diversos creditors 
per períodes. 

 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: 
Volums de negocis 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012171 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori

Compte de deutors Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.  

Societat Clau que identifica la societat.  

Tipus de sortida Forma de visualització dels informes.  

 

Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

En aquest cas obteniu un informe molt concret i detallat sobre el volum de negocis d’un o 
diversos deutors. 
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13.3.2 Partides de Deutors 

13.3.2.1   Partides Individuals de Deutor 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Partides individuals de 
deutor 

Mitjançant Transacció FBL5N 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de 

deutor 

Número que identifica un compte de deutor 

en un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que 

es vol visualitzar en el llistat de comptes de 

major. 

‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

 

Davant de cada línia de l’informe surt una 

icona que ens mostra l’estat del document: 

   ‘Partides obertes’ 

   ‘Partides compensades’ 

   ‘Partides comptabilitzades’ 

Classe 
‘Partides normals’ 

‘Apunts estadístic’ / ‘Bestretes'   
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‘Partides registre preliminar’ 

Edició 

Llista 

Disposició de les dades en els llistats de 

sortida. 
  

 

 

Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d’executar i obtindreu el 
següent llistat: 

 

Aquest exemple de llistat mostra totes les partides d’un deutor (filtre afegit a la primera 
pantalla) amb el número de cada document comptabilitzat, la data de la comptabilització, 
la classe de document, el document de compensació en el cas que estigui compensat i 
l’import d’entre altres dades. És possible canviar la disposició del llistat i també afegir o 
suprimir informació segons les necessitats de l’usuari. Es pot fer a partir dels botons  

. 

 

13.3.2.2 Anàlisi de Venciment de Partida Oberta 

Amb aquesta transacció es pot controlar els venciments de les partides obertes de 
deutors. Es visualitzaran les partides obertes d’un o més deutors i l’import d’aquestes 
partides obertes vençut i l’import encara no vençut. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Anàlisi de venciment de 
partida oberta 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012168 

 

Operativa: 

El funcionament d’aquest llistat és anàleg al descrit en l’apartat de sistema d’informació 
de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors: 
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Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 

 

 

 

13.3.2.3   Llista Impressió Partides Obertes Deutors 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Llista impressió 
partides obertes deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012173 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris

Compte de deutor Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Estat 

Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el 

llistat de comptes de major. 

‘Partides obertes’ 

‘Partides compensades’ 

‘Partides totes’ 

  

Classe 

‘Partides normals’ 

‘Apunts estadístic’ / ‘Bestretes' 

‘Partides registre preliminar’ 
  

Altres 

Periodificacions 
Altres criteris alternatius de filtratge per l’obtenció de les dades.   

Control de sortida Altres dades o formes de visualització de l’informe de sortida.   

 

Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d’executar i obtindreu el 
següent llistat: 

 

De la mateixa forma que el llistat anterior, aquest exemple de llistat mostra totes les 
partides d’un o més deutors (filtre afegit a la primera pantalla) amb el número de cada 
document comptabilitzat, la data de la comptabilització, la classe de document, el 
document de compensació en el cas que estigui compensat i l’import d’entre altres dades. 
És possible canviar la disposició del llistat i també afegir o suprimir informació segons les 

necessitats de l’usuari. Es pot fer a partir dels botons  .  
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A més es pot imprimir el llistat amb l’opció d’imprimir de la barra del menú: 

 

 

13.3.2.4   PO: Previsió de venciments de deutors 

Aquesta transacció ordena, per a cada deutor, les partides obertes segons el nombre de 
dies de venciment de les mateixes. Aquest informe, per tant, fa una previsió sobre les 
dates de venciment de les partides obertes del deutor. El sistema fa el càlcul de dies 
tenint en compte la data clau i el número de dies de venciment de pagament del deutor. 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → PO: Previsió de 
venciments de deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012175 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori Comentaris 

Compte de deutor 
Número que identifica un compte de 

deutor en un pla de comptes.   

Societat Clau que identifica la societat  UB 

Partides obertes en 

data clau 

Permet seleccionar les partides obertes 

fins una data clau determinada.    

Més Periodificacions 

Opció d’escollir entre tipus de 

documents: 

‘Partides normals’ 

‘Apunts estadístic’ / ‘Bestretes' 

  

Control de sortida 
Altres dades o formes de visualització 

de l’informe de sortida. 
 

Podem seleccionar els dies pels que 

el sistema a de fer els càlculs. 

 

Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d’executar i obtindreu el 
següent llistat: 
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Aquest llistat ens mostra les dades bàsiques del deutor, l’import total de partides obertes i 
l’import calculat als venciments definits a la pantalla anterior. 

 

13.3.2.5   Valoració de client amb quadre de PO 

Aquesta transacció ens ofereix un informe sobre la història de pagaments d’un o diversos 
deutors amb una llista ordenada de partides obertes. Es pot utilitzar per fer una avaluació 
dels clients que requereixen una atenció especial pel control del crèdit. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Valoració de client amb 
quadre de PO 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012176 

 

Operativa: 

El report presenta les dades següents sobre l'historial de pagaments: 

 Xifres de volum negocis, com ara el volum de negocis anual i deduccions amb 
dret. Aquestes dades es troben disponibles en el sistema i el report simplement es 
limita a editar-los. 

 La informació sobre si el deutor és pagador net o amb descompte. Aquesta 
informació apareix al camp "Tipus". 

El tipus es determina segons el volum de pagaments: 

 Si el client sol esgotar el termini de pagament i renúncia al descompte per 
pagament, es tracta d’un pagador net. 

 Si el client sol fer ús del descompte per pagament, es tracta d’un pagador 
amb descompte. 

 Demora en dies. Els dies de demora mitjans es calculen de la manera següent: 

Per als últims cinc períodes en què es van efectuar pagaments es multiplica 
l'import de pagament de cada període pel nombre mitjà de dies de demora del 
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període. Els resultats es sumen i es divideixen pel total de pagaments dels 
períodes. D’aquesta manera, els dies de demora es ponderen amb l'import de 
pagament. 

 Últim període de pagament. Per a això es visualitza el període i l’any 

 
A més de l’anàlisi de l'historial de pagaments, l'informe proporciona també una anàlisi de 
les partides obertes. Per això, les partides seleccionades s’estructuren d’acord amb un 
quadre cronològic elegit lliurement per l’usuari i es visualitzen referides a la divisió. 

Podeu seleccionar els criteris que ha de seguir l’anàlisi: 

 Quadre de venciments de les partides obertes segons el venciment net 
Visualització a "Net" (net) 
Càlcul: Data de venciment net - Data clau 

 Previsió de venciments segons dies de descompte 1 
Visualització en "Dte" (descompte) 
Càlcul: Data BPP + Dies de descompte 1 - Data clau 

 Entrada de pagaments prevista segons les entrades de pagament ponderades 
dels pagaments anteriors 
Visualització en "Pag" (pagament) 
Càlcul: Data BPP + Dies de descompte 1 + Dies de demora mitjans 

 Demora de les partides vençudes 
Visualització en "Dem" (demora) 
Càlcul: Data clau - Data de venciment net 
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Camp Descripció Obligatori

Compte de deutor Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.  

Societat Clau que identifica la societat.  

Exercici Any de l’exercici comptable.  

Partides obertes en data 

clau 
Permet seleccionar les partides obertes fins una data clau determinada.   

Més Periodificacions 

Possibilitat de filtrar per altres criteris com l’opció d’escollir entre tipus de 

documents: 

‘Partides normals’ 

‘Partida especial/ Apunts estadístics’ / ‘Bestretes' 

 

Control de sortida Altres dades o formes de visualització de l’informe de sortida.  

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre el 
llistat: 
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Aquest llistat ofereix informació sobre les xifres de vendes anuals i les deduccions 
autoritzades del deutor. A més informa si el deutor fa els pagaments esgotant el temps 
límit de pagament o bé fa els pagaments abans d’acabar el venciment del pagament. 
També fa el càlcul dels dies de retard de pagament. 

 

 

13.3.2.6   Històric de Pagaments de Deutors 

Aquesta transacció permet obtindre un anàlisi detallat de la història de pagament dels 
clients. A més també conté una previsió dels volums de pagament i de retards en els 
pagaments, en base a l’historial de pagaments existents. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Històric de pagaments 
de deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012177 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori

Compte de deutor Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.  

Societat Clau que identifica la societat.  

Més Periodificacions Possibilitat de filtrar les dades per altres criteris.  

Control de sortida Altres dades o formes de visualització de l’informe de sortida.  

 

 

13.3.2.7   Anàlisi PO de Deutors segons Saldo de 
Partides Vençudes 

Accés: 

 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Anàlisi PO de deutors 
segons saldo de partides vençudes 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012178 
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Operativa: 

L’avaluació serveix per determinar amb exactitud aquells deutors que, a causa 
d’importants demores, s’han de sotmetre a un estret control de crèdit. 

Els criteris de què es disposa són els següents: 

 Les dades actuals de la base de dades mestres, com ara el saldo en compte de 
corrent i els saldos en comptes de major especials 

 L'historial de pagaments real actualitzat també a la base de dades mestres 

Per a l’anàlisi es prenen els pagaments dels últims cinc períodes en què es van efectuar 
pagaments. Per principi es determina sobre la base del volum de pagaments si el client 
sol esgotar el termini de pagament, renunciant així al descompte per pagament (pagador 
net), o si sol fer ús del descompte per pagament (pagador amb descompte). Ponderant la 
mitjana de dies de demora dels últims cinc períodes en què es van realitzar pagaments 
amb els imports de pagaments corresponents dels períodes i dividint per l'import total dels 
cinc períodes, es determina el valor "Mitjana de dies de demora". 

A més de l’anàlisi de l'historial de pagaments, l'informe proporciona també una anàlisi de 
les partides obertes d’un deutor. Per això, les partides seleccionades s’estructuren 
d’acord amb un quadre de temps elegit lliurement per l’usuari i es visualitzen referides a 
la divisió. 

Com a criteri d’anàlisi està prefixat: 

Demora de les partides vençudes 

 Classe d’anàlisi = Dem 

 Càlcul: Dies de demora = Data clau - Data de venciment net 
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Camp Descripció Obligatori

Compte de deutor Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.  

Societat Clau que identifica la societat.  

Exercici Any de l’exercici comptable.  

Partides obertes en data 

clau 
Permet seleccionar les partides obertes fins una data clau determinada.   

Més Periodificacions 

Possibilitat de filtrar per altres criteris com l’opció d’escollir entre tipus de 

documents: 

‘Partides normals’ 

‘Partida especial/ Apunts estadístics’ / ‘Bestretes' 

 

Control de sortida Altres dades o formes de visualització de l’informe de sortida.  

 

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre el 
llistat: 
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13.3.2.8     Llista Impressió Partides Compensades 
Deutors  

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’Informació → 
Deutors → Partides de deutors → Llista impressió 
partides compensades deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012198 

 

Operativa: 

El funcionament d’aquest llistat és anàleg al descrit en l’apartat de sistema d’informació 
de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors: 
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Després d’afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre 
l’informe desitjat: 
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13.3.3 Dades Mestres 

13.3.3.1   Directori de Deutors 

El directori de deutors s’utilitza per visualitzar o imprimir les dades mestres de deutors 
necessaris en l’àmbit de la comptabilitat financera. També es pot utilitzar per obtenir 
informació i per documentació.  

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Deutors  → Dades mestres → Directori de deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012179 
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Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d’executar per obtindre el 
llistat: 
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13.3.3.2   Llista Adreces 

Accés: 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Deutors  → Dades mestres → Llista d’adreces 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012180 

 

Operativa: 
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13.3.3.3   Visualitzar Modificacions de Deutors 

Accés: 

 

Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Deutors  → Dades mestres → Visualitzar modificacions 
de deutors 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012182 

Operativa: 

 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 570 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 
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13.4 Documents 

13.4.1 Diari de Documents 

El diari de documents es crea mensualment i conté totes les comptabilitzacions del 
període comptable. El diari de documents mostra les dades més importants de la 
capçalera i de les posicions del document. 

És possible excloure  del diari determinats comptes de major. Mitjançant el paràmetre 
‘Test’ es pot controlar si els totals actuals del Deure i l’haver en la declaració mensual han 
d’emmagatzemar-se en la taula TRVOR. Si no es marca aquest flag, els següents camps 
s’actualitzaran: 

Nom de l’informe 

Societat 

Exercici del període comptable 

Data de comptabilització 

Total al Deure i Haver correlatius 

Últim número de document de recompte assignat 

Data de l’execució 

En cada execució mensual els totals al Deure i Haver, s’agafen de la taula TRVOR i es 
mostren al diari de documents. 

  

Accés: 



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 572 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Diari de Documents 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012287 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori

Societat ‘UB’  

Número de Document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Compte de major 
Número de compte  pel qual s’actualitzen les xifres de 

moviments 
 

Considerar els documents estadístics 
Marcar el flag per obtenir informació també sobre 

documents estadístics 
 

Execució de prova 
Si el flag està marcat, l’execució de l’informe no provoca 

comptabilitzacions ni modifica la base de dades. 
 

Control de sortida  

Capçalera: Edita com surten les dades de capçalera del 

document. 

Llista : Edita com surten les dades de la llista del  diari de 

documents. 

Totals: Edita com surten les dades de totals del  diari de 

documents. 

 

Tractament especial de comptabilitzacions 

de tancament de l’exercici anterior 
  

 

Segons les dades seleccionades a la pantalla anterior, la visualització de l’informe sortirà 
diferent. Existeix la possibilitat de seleccionar entre diferents graus de detall i nivells de 
totalització, numerar les posicions de forma correlativa o donar sortida al número de 
compte alternatiu en comptes de l’indicat al document. 

Per a cada posició del document s’imprimeix la clau de comptabilització i si és necessari, 
l’indicador CME. Si la posició del document s’ha comptabilitzat de forma negativa, en la 
clau de comptabilització s’afegirà un signe ‘-‘. 

Els totals del Deure i Haver es mostren separats per classes de comptes segons el 
període comptable, la moneda i l’exercici. 
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13.4.2 Diari Compacte de Documents 

El diari compacte mostra les dades més importants dels documents seleccionats, de les 
capçaleres i les posicions en forma de taula. Si les normes de presentació dels comptes 
vàlids en el país corresponent pel registre de la propietat requereixen una classificació 
per data de registre, en comptes d’aquest programa s’ha d’utilitzar el report RFBELJ10. 

La informació en la visualització del document es classifica en 4 grups: 

Capçalera del document 

Comptabilitzacions a compte de tercers 

Comptabilitzacions d’impostos 

Comptabilitzacions de compte de major 

 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Diari Compacte de Documents 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012289 

 

Operativa: 

 

 

 

Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  
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Més periodificacions 

Documents normals 

Documents preliminars 

Documents estadístics 

Documents tipus 

Documents periòdics originals 

 

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

 

Una vegada heu afegit les dades necessàries, executeu l’informe: 

 

 

 

13.4.3 Diari de Partides Individuals 

El diari de partides individuals crea un resum dels documents comptables seleccionats. 
Entre d’altres, es visualitzen, la data de comptabilització, el número de document, 
l’indicador CME, l’indicador d’efecte sobre el volum de negocis, els números de compte i 
els imports. 

Pels nivells de grup més alts apareixen els totals Deure i Haver dels imports en moneda 
local. Marcant el paràmetre ‘Total per moneda’, es visualitzaran els imports acumulats per 
moneda estrangera. 

Si han de visualitzar-se també documents especials, es pot controlar amb aquests 
paràmetres. A més, és possible limitar el volum de dades a apunts o classes de comptes 
determinats.. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Diari de Partides Individuals 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012291 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  



 

 

 

FI - Comptabilitat Financera.doc  Pàgina 580 de 594  

 

Manual de Comptabilitat Financera 

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Delimitacions 

Part de Deutor 

Part de creditor 

Part de compte de major 

Part d’actiu fix 

Part de material 

 

Tipus de documents 

Documents normals 

Documents tipus 

Comptabilitzacions estadístiques 

Documents periòdics originals 

Documents preliminars 

 

Indicador d’operacions de compte de major 

especial 

Identifica una operació amb un compte de major 

especial. 
 

Centre de cost Clau que identifica el centre de cost  

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

 

 

 

13.4.4 Visualització de Modificació de Documents 

Aquest report permet visualitzar en tots els documents, les modificacions que s’han 
realitzat. 

Es poden seleccionar documents per societat, número de document, exercici, data de 
modificació o per l’usuari que ha fet la modificació segons es necessiti. 

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Visualització de Modificació de Documents 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012293 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Formes de Document 

Documents 

Documents periòdics 

Documents tipus 

Documents preliminars 

Documents amb entrades preliminars 

Documents externs 

 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Societat receptora   

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Modificat per Usuari que ha realitzat les modificacions  

Més periodificacions 

Dades de capçalera 

Dades de posició de document 

Grup de camps 
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Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

 

Una vegada heu afegit les dades o criteris de selecció, executeu l’informe: 

 

 

13.4.5 Números de Factures Assignats Dues Vegades 

El programa crea una llista que relaciona, per a cada número de compte del creditor o del 
deutor, tots els documents repetits dins d’un número de referència, és a dir, tots aquells 
casos en els que es dóna una factura comptabilitzada dues vegades. 

A partir del paràmetres i criteris de selecció existents es pot aconseguir un determinat 
grau de detall de la llista. La llista conté el número de compte i les partides per número de 
compte. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Números de Factures assignats dues 
vegades 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012341 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de 

comptabilització 
Data de comptabilització del document  

Classe de Document 
Deutors 

Creditors 
 

Mateix import 
Si es marca aquest flag es seleccionaran els documents dins d’una número de 

referència amb imports iguals 
 

Mateixa data de 

document 

Si es marca aquest flag es seleccionaran els documents dins d’una número de 

referència amb la mateixa data de comptabilització 
 

 

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l’informe per obtindre els resultats. 
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13.4.6 Forats en Assignació de Números de Document 

Aquest report permet trobar per a tots els llibres de major, discontinuïtats en l’assignació 
de números de documents. A més, el sistema detecta per un interval de números, aquells 
que s’han assignat diverses vegades. 

El procés es realitza per la societat, el rang de números i l’exercici. Si com a criteri de 
selecció s’indica la classe de document, el sistema determinarà automàticament un rang 
de números. 

Accés: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Forats en assignació de números de 
Document 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012342 

 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori

Societat ‘UB’  

Exercici Exercici  

Rang de números Número que identifica un rang de números per a l’assignació de números  

Més opcions 

Verificar arxiu del document 

Visualitzar buits de número a partir d’exercici indicat 

Només visualitzar buits 

 

 

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l’informe per obtindre els resultats. 
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13.4.7 Totals de Comptabilitzacions 

Aquest report presenta un resum dels totals en el Deure i l’Haver, així com el número 
d’apunts. Per cada societat, divisió i classe de document es visualitzen tres línies amb les 
informacions mencionades i dividides per la classe de compte (deutors, creditors, 
comptes de major, material, actiu fix).  

Aquesta llista està pensada per a la reconciliació de les dades comptables introduïdes. 
Amb aquest report es poden reconciliar. 

Accés: 

 

 

 

Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Totals de Comptabilitzacions 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012344 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Més delimitacions 

Mesos comptables 

Documents normals 

Documents estadístics 

Documents periòdics originals 

 

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

 

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l’informe per obtindre els resultats 
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13.4.8 Extracte de Posicions de Document 

Aquest report permet la transferència d’un extracte a altres àrees funcionals. El sistema 
escriu una darrera l’altra, per a cada apunt, la capçalera i la posició en una base de dades 
seqüencial. 

Per a obtenir l’extracte de partides, s’ha d’indicar un fitxer on s’han d’emmagatzemar els 
registres. El nom del fitxer de l’extracte es genera automàticament i és la identificació del 
report i l’hora. 

Amb ajuda dels paràmetres de posició del deutor, posició del creditor, dels comptes de 
major, del material o de l’immobilitzat, és possible limitar el volum de dades.  

Accés: 
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Mitjançant Menús Menú Comptabilitat Financera → Sistema d’informació → 
Documents → Extracte de Posicions de Document 

Mitjançant Transacció S_ALR_87012347 

Operativa: 
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Camp Descripció Obligatori 

Societat ‘UB’  

Número de document Clau que identifica un document comptable  

Exercici Exercici  

Data de comptabilització Data de comptabilització del document  

Control de sortida Edita com surten les dades del document.  

Criteris de selecció   

 

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l’informe per obtindre els resultats 

 

 

 


