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1 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 – Proveïdors  Persones Físiques 

 PRON - Proveïdors Nacionals de Productes i Serveis 

 ESTU - Estudiants UB 

 ACNP - Altres Creditors Nacionals No Proveïdors 

 PEUB – Personal UB 

 BECA - Becaris 

 CVAT - Creditors comunitaris amb VAT 

 PFNR - Persones físiques no residents 
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 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 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.. 

1.1 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 

 

1.2 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 

CENTRALITZADA 

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

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. 

CFIN Creditors 
Són els bancs o caixes d‟estalvi que 
tenen contracte de prestació de 
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Financers 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. 

DESCENTRALITZADA 

PRON 

Proveïdors 
Nacionals de 
Productes i 
Serveis 

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

PRPF 
Proveïdors 
Persones Físiques 

Persones Físiques Professionals i 
Empresaris individuals, amb 
FACTURA. (NO INCLOU 
pagaments a professorat extern 
quan no siguin professionals). 

ACNP 
Altres Creditors 
Nacionals No 
Proveïdors 

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). 

ESTU Estudiants UB 
Estudiants de la UB que hagin de 
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. 
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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. 

 

Els creditors de gestió descentralitzada es donaran d‟alta al sistema per part de qualsevol 
usuari final i quedarà 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. 

Tornar a l‟Índex 

 

1.3 Creació de Creditors  

1.3.1 Alta de creditor de manera centralitzada – Procediment 
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Alta Creditors de manera Centralitzada

 CreditorsAltres
Unitat 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). 

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. 
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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: Formulari sol·licitud d’alta/modificació, en cas que  la necessitat no 
sorgeixi de la Unitat de Comptabilitat. 

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

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

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

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

 AAPP - Administracions Públiques: Formulari sol·licitud d’alta/modificació, en cas que la 
necessitat no sorgeixi de la Unitat de Comptabilitat. 

1.3.2 Alta creditor de manera descentralitzada - Procediment 
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Alta Creditor Descentralitzat

Departament de 

Comptabilitat 

Financera

Administració / 

Serveis /

Departament / 

Unitat Transversal

SolicitantCreditor

No

Sí

No

Sí

Existeix el 

creditor?

Necessitat 

donar 

d‟alta 

Creditor

Torna la 

informació 

necessaria: e-

mail, telf, fax.

Tinc tota la 

informació 

necessaria?

Consultar per NIF, 

si el creditor 

existeix

Donar d‟alta 

creditor en 

Sistema

Creditors  bloquejats 

automàticament (No es 

podran comptabilitzar 

operacions de disposicions, 

ni comandes de compres, ni 

factures fins que no es 

desbloquegin per part del 

departament de 

comptabilitat financera).)

DIARI: Imforme amb les 

noves dades mestres 

donades d‟alta i el creador 

de la nova dada mestre

Fi

Validat?

Desbloqueig 

dada mestre

Modificació 

dada mestre, 

en cas falti 

informació

Informar al sol·licitant

Fi

Rebuig

No

Sí

Fi

 

 
L‟alta d‟un creditor al mestre de creditors del sistema SAP Ecofin es farà mitjançant la 
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transacció XK01. En aquest procés d‟alta s‟hauran d‟introduir les dades generals, les 
dades de societat i les dades de compres de cada creditor. 

L‟alta descentralitzada de nous creditors la podran fer usuaris de les administracions, 
departaments, serveis o unitats transversals.  

Aquests usuaris no hauran d‟informar la Unitat de Comptabilitat cada cop que introdueixin 
una proposta d‟alta de creditor, sinó que la Unitat de Comptabilitat diàriament executarà 
un informe de consulta al sistema per tal de seleccionar tots aquells creditors que es 
troben amb estatus bloquejat (és a dir, creditors donats d‟alta i que no han estat validats).  

Dins d‟aquest estatus de bloqueig es diferencia entre: 

 Proveïdors amb tipus de bloqueig “V”  NOUS proveïdors donats d‟alta al 
sistema. 

 Proveïdors amb tipus de bloqueig “X”  Proveïdors 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 proveïdor: A través del informe es podrà navegar a les dades mestres 
del proveïdor 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 proveïdors trobarà el nom i cognom de la persona que ha donat 
d‟alta el tercer. 

 Validar el proveïdor: 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. 

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

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

 PRPF - Proveïdors Persones Físiques 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

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

 PRON - Proveïdors Nacionals de Productes i Serveis 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

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

 Model 136/137 de declaració censal, en cas d'estar exempts d'IAE. 
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 ESTU - Estudiants UB 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

 Fotocòpia DNI o NIE 

 Fotocòpia de matrícula 

 ACNP - Altres Creditors Nacionals No Proveïdors 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

 Fotocòpia DNI o NIE 

 PEUB – Personal UB 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

 BECA – Becaris 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

 Fotocòpia DNI o NIE 

 Resolució de BECA 

 CVAT - Proveïdors comunitaris amb VAT 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

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

 PFNR - Persones físiques no residents 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

 Fotocòpia NIE o passaport 

 PROE - Altres proveïdors estrangers 

 Formulari sol·licitud d‟alta/modificació de Proveïdor 

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

 

 

1.3.3 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.  

 

1.3.4 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 
1/2 

Clau mnemotècnica per 
facilitar la recerca 
d‟aquest creditor en 

 P.ex. abreviatura 
amb la qual es 

Informar d‟aquest 
camp pot ser de 
gran ajuda per la 
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Nom del 
Camp 

Descripció Obligatori 
Acció del usuari i 

valors 
Comentaris 

altres processos a SAP  coneix l‟entitat. 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. 

 

1.3.5 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‟. 
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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, 
ESTU, PRPF i PFNR. 
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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 l‟estudiant que 
estem donant d‟alta com a 
creditor del grup ESTU. 
És el NIUB. 

  

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. 

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 
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Nom del 
Camp 

Descripció Obligatori 
Acció del 
usuari i 
valors 

Comentaris 

PRFN. 

 
 

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

1.3.6 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  

  

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  Camp per seqüenciar 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

optimitzar la gestió de tresoreria.  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: 

1.3.7 Pantalla Persona de Contacte (Dades Generals) 

 

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

prémer les següents icones .  
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1.3.8 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. 

Confirmem amb la icona  i arribem a la pantalla següent, de pagaments: 
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1.3.9 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. 

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. 
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Nom del Camp Descripció Obligatori Comentaris 

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. 

  

1.3.10 Pantalla Retenció d‟impostos Comptabilitat (Dades de 
Societat) 
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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 

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. 

  
 

 

1.3.11 Pantalla Dades Compres (Dades Organització de 
Compres) 
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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. 

  

 

1.3.12  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. 
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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: 

 

 

I finalment, quan s‟han desat les dades, el sistema ens donarà el numero extern del nou 
creditor.  

Tornar a l‟Índex 

 

1.4 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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1.4.1 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.. 

 

1.4.2 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: 
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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 

 

1.5 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. 
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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 

 

1.6 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: 

 Creditor creditors donats d‟alta al sistema. 
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 Creditor 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. 

 PRON - Creditors Nacionals de Productes i Serveis 
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  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 Proveïdors 

  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 

 

 

Accés: 
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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: 

 

 

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. 
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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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1.7 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: 

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. 
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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 

 

1.8 Suprimir Comptes de Tercers 

 

Aquesta funcionalitat només es gestionarà de forma centralitzada. 
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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. 
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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 

 

1.9 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: 

 

Nom del Camp Descripció Obligatori 



 

 

FI02 – Manteniment Dades Mestres Descentralitzat  Pàgina 50 de 97  

 

FI02 - Manteniment Dades Mestres (Descentralitzat) 

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 : 

 

 

 

Si tornem a picar sobre la modificació i polsem de nou , s‟obrirà una finestra com 
aquesta: 
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On podrem veure amb més detall l‟usuari que va fer la modificació i la data i hora de 
modificació. 

Tornar a l‟Índex 

 

1.10 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 

 

1.11 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 

 

1.12 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: 

 

 

 

Tornar a l‟Índex 
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1.13   Llistat Bloqueig Creditors 

 

Podem visualitzar un llistat d‟informació sobre bloqueig de creditors i altra informació de 
creditors rellevant. 

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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2 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. 

2.1 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 

 

2.2 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 

DGUB Deutors Grup UB 

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 

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 

 

2.3 Crear Deutors 

El mestre de deutors s‟estructura en vàries vistes: Dades generals i Dades de societat. 

2.3.1 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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Alta Deutors Descentralitzat

Administració / 

Serveis / 

Departament / 

Unitats Transversals

Deutor

No

Sí

No

Sí

Deutor 

existeix?

Necessitat 

donar 

d‟alta 

Deutor

Lluirament de la 

informació 

necessaria: e-mail, 

telf, fax.

Tinc tota la 

informació 

necessaria?

Consultar per NIF, 

si el deutor 

existeix

Donar d‟alta 

deutor al Sistema

Fi

Fi

 
 

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. 

2.3.2 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: 

2.3.2.1 Pantalla d’Accés 

 

 

 

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. 
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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. 

2.3.2.2 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  

País País  
Matchcode amb 
valors estàndards: 

El sistema verifica que 
el format del NIF 
introduït tingui el 
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Nom del Camp Descripció Obligatori 
Acció del usuari i 

valors 
Comentaris 

„Espanya‟ ‟ES‟ 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. 

 

2.3.2.3 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. 

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. 
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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. 

2.3.2.4 Pestanya Pagaments 

 

 

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 
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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.  

 

 

Una vegada introduïts tots els camps necessaris per passar a les dades de societat 
polsem la següent pestanya. 

 

2.3.2.5 Pestanya Persona de Contacte 
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2.3.2.6 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. 

2.3.2.7 Pestanya Pagaments  

 

Nom del Camp Descripció Obligatori 

Condició de 
Pagament 

Grup de condicions de pagament  assignat a aquest deutor. 
Aquesta condició sortirà per defecte a l‟hora de facturar. 
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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. 

 

2.3.2.8 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. 

 

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

 

Reclam.judicial Data d'obertura d'un procediment de reclamació  
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Nom del Camp Descripció Obligatori 

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 

 

2.4 Modificació de les Dades Mestres de Deutors 
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2.4.1 Modificació Dades mestres Deutors - Procediment 

Alta 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. 

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. 
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2.4.2 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: 

 

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. 
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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 

 

2.5 Visualització de les Dades Mestres de Deutors 

 

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: 
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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: 

 

 

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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2.6 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 

 

2.7 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: 



 

 

FI02 – Manteniment Dades Mestres Descentralitzat  Pàgina 80 de 97  

 

FI02 - Manteniment Dades Mestres (Descentralitzat) 

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: 

 

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. 
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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:  

 

 

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

Tornar a l‟Índex 

 

2.8 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.  

Accés: 

Per accedir a la pantalla de marcar per esborrar Deutors, ho farem a través de la següent 
ruta: 
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Mitjançant Menús 
Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Deutors 
→ Bloqueig per Esborrar i Petició d'Esborrat Deutor 

Mitjançant Transacció FD06 

 

 

 

Operativa: 

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. 
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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 

 

2.9 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: 
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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 

2.10 Llista d‟Adreces Deutors  
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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 

 

2.11 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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3 Funcionalitats Addicionals 

3.1 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 

 

Operativa: 
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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 .  

 



 

 

FI02 – Manteniment Dades Mestres Descentralitzat  Pàgina 93 de 97  

 

FI02 - Manteniment Dades Mestres (Descentralitzat) 

 

 

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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4 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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5 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 


