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1 INTRODUCCIÓ 
Aquest document conté el Manual d’Usuari per la realització de sol·licituds via sistema 
Atenea-Ecofin (SAP) d’incorporació com a romanents els saldos disponibles de partides 
pressupostàries genèriques dels capítols VI i VII provinents de l’exercici 2012 i a 
incorporar en l’exercici 2013, així com el procediment per a consultar els nous documents 
AV i D que s’han incorporat com a romanents genèrics de forma automàtica 

En aquest manual s’indiquen els menús d’accés a les pantalles que aniran apareixent 
successivament al realitzar cadascuna de les tasques, acompanyades de la descripció 
seqüencial dels camps que contenen, i la forma que aquests camps han de ser 
complimentats. 

 

2  Procés d’incorporació de romanents 
genèrics al 2013 

 

2.1 Sol·licitud d’incorporació com a romanent el saldo 
disponible de partides genèriques dels capítols VI i 
VII 

La incorporació com a romanent del saldo disponible de partides genèriques dels capítols 
6 i 7 es fa a petició del gestor del crèdit dins del sistema de la corresponent sol·licitud. 

El procés d’arrossegament de romanents de partides genèriques dels capítols 6 i 7 té 3 
fases i cadascuna d’elles equival a una transacció en SAP. 

1. El gestor del crèdit fa la sol·licitud d’incorporació  

2. L’OCI emet l’informe favorable o desfavorable d’acord a normes 

3. El gerent, un cop l’OCI ha emès l’informe positiu, autoritza o rebutja la seva 
incorporació com a romanent. 

Pel procés d’arrossegament de romanent de partides genèriques s’han creat tres 
transaccions, una pels gestors on demanen la incorporació, un altre per la OCI que valida 
o rebutja i un altre pel vicerector que una vegada valida la OCI ha de donar l’autorització. 
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2.1.1 Transacció per a la sol·licitud d’incorporació de romanent 

El gestor del crèdit ha de fer la sol·licitud d’incorporació de romanent del saldo disponible 
de la partida pressupostària genèrica de capítol 6 o 7 mitjançant l’accés a la transacció 
següent: 

 

 

Menú: Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / 
Descentralitzat / - Sol·licitud incorporació saldo genèric 

Transacció: Z59_EAPS_SALDOS_GEN 

 

A continuació, el sistema mostra la següent pantalla: 
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on cal emplenar els següents camps: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. 
Acció del usuari i 

valors 
Comentaris 

Exercici emissor Exercici emissor      aaaa Exercici al que 
pertany la 
partida que es 
vol arrossegar 

(Per als 
romanents que 
volem incorporar 
al 2013 posarem 
2012) 

 

A continuació, prémer  o “intro” i el sistema mostra  la següent pantalla: 

 

 

on cal emplenar els següents camps (n’hi ha d’obligatoris i d’altres d’opcionals): 

 

Nom del camp Descripció Oblig. 
Acció del usuari i 

valors 
Comentaris 

Exercici Exercici    aaaa Exercici 
emissor, el 
sistema 
l’informa per 
defecte 

(Per als 
romanents que 
volem incorporar 
al 2013 
apareixerà 2012) 
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Nom del camp Descripció Oblig. 
Acció del usuari i 

valors 
Comentaris 

Centre Gestor Centre Gestor      Cege de la 
partida que 
volem 
arrossegar 

Posició 
pressupostaria 

Pos.Pressupostaria      Posició de 
capítol 6 o 7 

Fons Fons    

Progr.Press Programa pressupostari   Programa de la 
partida 

Arross.MT    Saldo de la 
bossa de 
vinculació a la 
que pertany la 
partida 

Sald.Trasp        Import que 
demanem a 
incorporar 

Motivació        Motivar per què 
volem 
incorporar el 
saldo 

 

Una vegada s’han omplert els camps prémer Intro per tal que el sistema actualitzi  les 

dades i a continuació prémer   

 

 

Si es necessita demanar com a romanent el saldo disponible de més d’una partida 
diferent, cal inserir una nova línia prement el botó d’inserir línia que hi ha al menú superior 
amb la resta d’icones, bé fent CTRL+SHIFT+F2 i repetir l’operació 

Si no hi ha cap error , cal guardar la petició prement  



 

 

 

FOR130215v1  Manual Usuari Descentralitzat processos dincorporació de romanents genèrics 2013.doc Pàgina 8 de 13 18/02/2013 

 

Manual d’usuari: Procés d’incorporació de saldos i documents. 

 

La petició d’incorporació de romanents de saldos disponibles de partides de capítol 6 o 7 
ja ha estat realitzada i només cal esperar que l’Oficina de Control Intern emeti el seu 
informe favorable i el gerent autoritzi o rebutgi (segons escaigui) la seva incorporació com 
romanent. 

 

3 Consulta dels romanents genèrics 
incorporats al 2013 

 

 

3.1 Consulta dels saldos disponibles de partides 
genèriques incorporades com a romanents al 2013 

Per veure en quin estat es troba una petició d’incorporació de romanent del saldo 
disponible d’una partida genèrica, cal accedir a la mateixa transacció on s’ha fet la 
sol·licitud 
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Menú: Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / 
Descentralitzat / - Sol·licitud incorporació saldo genèric 

Transacció: Z59_EAPS_SALDOS_GEN 

 

A continuació, el sistema mostra la següent pantalla: 

 

 

on cal emplenar els següents camps: 

 

Nom del camp Descripció Oblig. 
Acció del usuari i 

valors 
Comentaris 

Exercici emissor Exercici emissor      aaaa Exercici al que 
pertany la 
partida que es 
vol arrossegar 

(Per veure les 
sol·licituds de  
romanents a 
incorporar al 
2013 cal posar 
2012) 

 

El sistema mostra totes les peticions d’incorporació de romanents genèrics realitzades. 
Per veure en quin estat es troben, només cal fixar-se en els dos semàfors que hi ha en 
cada petició, tal i com es mostra en la imatge següent: 
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El primer semàfor, “Inf. OCI”, ens indica si la sol·licitud ha emès l’informe: 

 Semàfor groc: la sol·licitud encara no ha estat valorada per l’OCI 

 Semàfor verd: la sol·licitud ha estat informada favorablement per l’OCI 

 Semàfor vermell: la sol·licitud ha estat informada desfavorablement per l’OCI 

 

El segon semàfor, “Autorització”, ens indica si la sol·licitud d’incorporació ha estat 
autoritzada pel gerent. 

 Semàfor groc: la sol·licitud encara no ha estat valorada pel gerent 

 Semàfor verd: la sol·licitud ha estat autoritzada pel gerent 

 Semàfor vermell: la sol·licitud ha estat rebutjada pel gerent. 

 

3.2 Documents D i AV arrossegats al nou exercici 

La incorporació com romanents de documents D i AV de partides genèriques al 2013 es 
farà de forma automàtica, sense que requereixi la sol·licitud.  

Un cop aquests documents hagin estat incorporats a l’exercici 2013, el gestor podrà 
consultar el nou número de document comptable en què s’ha traspassat a l’exercici 2013. 

Per fer la consulta cal accedir a la següent transacció 
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Menú: Menu SAP / Comptabilitat pressupostària / Sistema d’informació / 
Canvi d’exercici / Consulta arrossegament documents en el 
tancament 

Transacció: Y_ERD_30000038  

 

 

 

El sistema mostra la pantalla següent, que permet consultar els documents de forma 
individual, un grup de documents o bé tots els documents, segons les dades que 
s’introdueixin en aquesta pantalla de selecció inicial. 
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Els camps a emplenar són: 

- Document original: 

o  Posar el número de document de l’exercici 2012. 

o Si es vol consultar més d’un document a la vegada, cal prémer la fletxa 
que hi ha al final de la línia 

 

i s’obre un desplegable on es posen tots els números dels documents que 
es volen consultar. 

o Si el camp es deixa en blanc, el sistema mostrarà tots els documents als 
que té accés l’usuari (es recomana acotar la consulta, bé pel Centre 
Gestor o alguna altra dada restrictiva, per tal que aquesta sigui més 
ràpida). 

- Exercici original  2012, ja que s’estan consultant els documents de l’exercici 
2012 incorporats com a romanents en l’exercici 2013. 

- Qualsevol altra camp es pot completar per a filtrar la consulta per aquest valor 
(centre gestor, programa...). Es recomana emplenar sempre el camp emisor, ja 
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que és el camp que hi havia en el document original i potser aquest pot haver-se 
modificat a l’incorpar el document com a romanent en l’exercici 2013 

Un cop fixades les dades a la pantalla inicial, el sistema ens mostrarà el resultat de la 
consulta: 

 

on es pot veure el tipus de document, el document i l’expedient origen en què s’ha 
convertit en el nou exercici i el seu import. 

 

 


