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1. Introducció 
Aquest document conté el manual per a la realització de sol·licituds, via extra sistema, dels saldos de crèdit 
genèrics de les partides pressupostàries dels capítols I a IV i VI i VII, així com les indicacions per a 
formalitzar les sol·licituds via SAP susceptibles de ser incorporades d’acord amb els criteris d’incorporació 
de romanents de la instrucció del gerent. També conté alguns sistemes de consulta i informació, al final del 
manual, per ajudar a l’usuari en les peticions. 

L’objectiu del manual és mostrar als usuaris involucrats en les tasques de petició de romanents de crèdit 
genèric dels capítols referenciats, com es realitza  la seva gestió. Al llarg del manual i, de forma seqüencial, 
s’aniran mostrant els diferents menús d’accés a les pantalles del SAP que seran necessaris per consultar els 
saldos i dur a terme la petició a posteriori en formulari excel de sol·licitud de romanents extra sistema, així 
com via SAP, quan escaigui. 

En la primera part del manual, part A, es ressegueixen les diverses tipologies d’incorporacions de romanents 
extra sistema, d’acord amb de la Instrucció sobre Incorporació de romanents de crèdit 2019, que en data 3 
d’octubre de 2019 es va publicar a la intranet de Finances. Es pren com a model explicatiu el formulari 
extra sistema que haureu d’emplenar, utilitzant el mateix ordre. 

Per cadascun d’ells, es mostrarà una petita descripció del que inclou, els passos a seguir per sol·licitar-ho, 
i un exemple o model real basat en les peticions de romanents de l’exercici 2018/2019. 

Cada menú i/o pantalla anirà acompanyat d’una petita explicació al seu temps.  

En la segona part del manual, part B, es detalla el procés de sol·licitud d’incorporació de romanents via 
SAP i es proporciona informació que pretén ser aclaridora sobre altres aspectes vinculats als romanents. 

  

Què és un romanent 

Un romanent és el saldo de crèdit en el moment del tancament de l’exercici. És a dir, són crèdits que, a final 
de l’exercici, han quedat sense utilitzar (arribar a la fase d’obligació) un cop acomplides totes les 
operacions/obligacions. Aquests saldos poden ser disponibles, saldos de R, d’A i de D. 

Amb caràcter general els romanents s’anul·laran al final de l’exercici. No obstant, la normativa 
pressupostària de la Universitat de Barcelona regula determinades excepcions, possibilitant la seva 
incorporació a l’exercici següent, de forma degudament justificada, i d’acord amb el marc normatiu vigent 
en cada exercici sempre que existeixin recursos financers suficients. 

A) Es podran incorporar, o dotar crèdit, via extra sistema, determinats saldos de crèdit genèric 
dels capítols I, II, IV, VI i/o VII, en les condicions establertes en la instrucció del gerent, i 
determinats saldos de documents RG, RC i A dels capítols I a VII del pressupost, i saldos 
disponibles dels capítols I a IV del pressupost.  
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B) Mitjançant la transacció creada a l’efecte en el SAP, es podran sol·licitar incorporar tots els 
saldos de crèdits disponibles genèrics corresponents a les partides dels capítols VI i/o VII.   

A aquest punt, hi ha dues excepcions: a) no es podran incorporar romanents de crèdit disponible 
d’anys anteriors amb saldo i  b) no s’incorporaran els crèdits disponibles d’aquests capítols en 
el cas que provinguin de crèdits corrents addicionals habilitats per aplicació de les instruccions 
sobre incorporació de romanents d’anys anteriors, mitjançant les borses de contingències. 

Per als saldos de documents RG, RC o A, comptabilitzats abans de 31.12.20XX, caldrà 
sol·licitar la seva incorporació a través del formulari extra sistema, accessible a través de la 
intranet de Finances i disponible un cop s’obri el període de sol·licituds de romanents extra-
sistema. Caldrà, en aquests casos, motivar la necessitat d’incorporació i enviar-ho a l’adreça 
electrònica romanents@ub.edu. 

Cal diferenciar entre saldos genèrics (G) i afectats (A). Els romanents afectats no requereixen 
de la realització de cap tràmit per part dels responsables/gestors dels centres de cost. Aquests 
últims s’incorporaran de forma automàtica atès que els saldos es troben afectats al compliment 
de la seva finalitat.  

Per als saldos genèrics de documents AV, D2, D8, DC, D3, D6, D7, D9 i DM, amb saldo 
superior a 6 euros, s’aplicarà un procés automàtic que no requerirà cap tipus de sol·licitud, ja 
que són saldos compromesos amb un tercer. Per tant, no caldrà fer cap tipus d’actuació. 

En tot cas caldrà consultar, cada any, la instrucció del gerent d’incorporació de romanents per a saber els 
possibles canvis o novetats al respecte, que es publica, generalment, a inicis del mes d’octubre. 

1.2. Marc Normatiu que regula la incorporació de romanents a la Universitat de 
Barcelona  

• Bases d’Execució del Pressupost de la Universitat de Barcelona.  

Per exemple, per a l’exercici 2020, article 11: 

http://www.ub.edu/finances/pressupost/pressupost2020/bases_execucio2020.htm 

• Instrucció del gerent de romanents de crèdit aprovada pel Consell Social. 

Per exemple, per a l’exercici 2020: 

http://www.ub.edu/finances/ATENEA_ECOFIN/procediments/documents_pdf/instruccio_incorporacio_r
omanents_octubre_2019_annexes.pdf 
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2. FORMULARI DE SOL·LICITUD EXTRA SISTEMA DE LA POLÍTICA DE ROMANENTS 

On trobar el formulari: Com cada any, dins el mes de gener, es publica una nota sobre la política de 
romanents a la intranet de la web de Finances, que inclou el link al formulari: 
http://www.ub.edu/finances/ATENEA_ECOFIN/welcome.htm 

 

 

Per exemple, vegeu en aquí la nota sobre el calendari d’incorporacions de romanents que es va publicar el 
31.01.2019 que inclou el link al formulari. 
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Recomanacions bàsiques:  

a) Emplenar tots i cadascun dels camps corresponent al camp “Dades de Contacte”. En cas de dubte 
ens posarem en contacte amb vosaltres per tal d’ampliar la informació sobre el crèdit sol·licitat. 

b) Tenir cura d’emplenar correctament els camps CEGE, Posició Pressupostària, Programa, 
Import.  
Qualsevol errada tipogràfica en els camps implica la possibilitat de no incorporar o dotar l’import 
sol·licitat per informació incorrecte. Per cada petició caldrà emplenar una línia, començant per la 
posició 1. Es poden agrupar els imports d’un mateix CeGe, partida/programa i concepte i fer una 
única petició per lineal. 

c) Marcar amb una X la columna (Tipus de sol·licitud) que correspongui per cada petició, adjuntant, 
sempre, la documentació que sustenti la petició. 

d) Enviar SEMPRE el formulari en format EXCEL (no PDF, ni WORD) corresponent a l’exercici 
actual. Cada any s’introdueixen petits canvis motiu pel qual es important no reutilitzar el d’anys 
anteriors.   

e) Enviar el formulari correctament emplenat amb la documentació corresponent a l’adreça 
romanents@ub.edu dintre dels terminis establerts en el calendari que s’estableixi. 

f) En cas de compartir CeGes/programes amb més d’unitat/departament/centre, serà necessari la 
coordinació per evitar duplicitats en les peticions. 
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3. ACTUACIONS AMB COFINANÇAMENT AMB MINISTERIS, GENERALITAT O ALTRES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

Descripció: 

Crèdits incorporats genèrics sense compromís amb un tercer aliè a la UB que s’hagin d’aplicar al 
cofinançament parcial amb fons propis de despeses de projectes amb cofinançament parcial afectat amb 
convocatòries externes, sempre que la sol·licitud d’ajut comprometent el cofinançament s’hagi formalitzat 
davant tercers abans del 31.12.20XX. 

Aquests casos corresponen a convocatòries d’ajuts de Ministeris, Generalitat de Catalunya o altres 
Administracions Públiques que requereixen una part de cofinançament amb recursos propis de la UB i que 
es vol finançar amb crèdits genèrics incorporats a l’exercici corrent provinents de romanents d’anys 
anteriors de capítols II, IV, VI i VII de despeses.  

Poden ser crèdits disponibles o saldos de documents (amb aquesta finalitat) RG, RC, A9, AM i AR. 

Procediment: 

Els crèdits s’hauran de demanar mitjançant l’emplenament del formulari extra sistema amb la 
sol·licitud d’ajut formalitzat davant el tercer comprometent el cofinançament abans del 31.12.20XX. 

Prenem com a exemple, una sol·licitud de romanent corresponent a l’exercici 2017 per a ser incorporat a 
l’exercici 2018.  Hem de ser coneixedors d’aquells projectes en el nostre CeGe i/o programa, que siguin 
cofinançats, és a dir, tal i com s’ha dit, que la seva execució comparteix tant diners provinents 
d’Administracions Públiques i, per tant, afectats, com de fons propis de la UB, és a dir, genèrics. Sabent 
això, anirem a buscar els programes que són cofinançats per a revisar si els seus saldos s’han incorporat 
tots o resta algun pendent. 

Accedim al menú “Execució Global de la Despesa” i en aquí, consultarem l’apartat  l’Estat d’Execució 
Despesa. Cerquem el programa que ja sabem d’avant mà que conté un projecte cofinançat i revisem saldos 
de A i D. 
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Un cop entrem a la pantalla d’Execució de despesa, seleccionem, a l’apartat Informes, l’opció execució 
pressupost despesa i a l’apartat Variació: característiques, l’opció Fons. En l’apartat Fons, seleccionem 
l’opció blanc. 

 

Fet aquesta primera selecció (abans de seleccionar el programa, cal especificar al sistema que el mateix no 
té Fons), seleccionarem el programa que ens interessa, a través de la columna programa pressupostari. 
Seleccionem, de tot el llistat de programes, el que cerquem. En aquest cas, UPESTRUC. 
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Fixem-nos que en la columna d’Autoritzacions tenim un saldo de document “A” per import de 4.814,55.-
euros, en una partida de Romanent 2015, genèric (R2015G), en el capítol VI, d’inversions. 

  

A data 31.12.2017, aquest saldo de A, continua sense haver-se utilitzat per a comprometre una despesa 
davant un tercer. Cliquem sobre l’import per tenir més informació sobre el document A. 
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Veiem com, en aquest expedient es combinen dos tipus de despesa: Afectada (per exemple, 
(D/689000400/R2015A/G00) i Genèrica (D/66000400/C2017G/G00).  

 

Comprovem que no hi ha hagut cap consum. Per això, clicarem sobre l’import 4.184,55 i en aparèixer la 
pantalla de visualització de compromís de despesa, premem el botó de consum. A peu de pantalla ens 
apareixerà el missatge “no existeix cap consum” que ens permetrà continuar amb la petició (veure print 
següent). Atenció: podria existir, en algun cas, un consum parcial. Llavors, apareixeria un saldo pendent 
que és el que s’hauria de demanar. 

mailto:gerencia@ub.edu


 

 
 
 
 

 Gerència 
 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08071 Barcelona 
Tel. 93 402 16 68 
Fax 93 403 54 59 
Correu electrònic: gerencia@ub.edu  

 
 
 
 
 

 

Manual Usuari: Procediments de sol·licitud de Romanents via extra sistema i SAP.                       Pág. 11 
 

 

El saldo de A afectat passarà de forma automàtica, tal i com hem comentat anteriorment, motiu pel qual no 
caldrà fer cap tipus de sol·licitud. Ara bé, per la part genèrica, caldrà fer la petició corresponent extra 
sistema, un cop verificat que no hi ha consum. 

 

A la petició en excel, caldrà adjuntar la documentació que sustenti la petició d’incorporació. Tal i com es 
diu en la instrucció del gerent, els crèdits hauran d’estat suportats per una sol·licitud d’ajut formalitzada 
davant tercers comprometent el cofinançament, de data màxima 31.12.20XX. 
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4. RG/RC/A DE CORRENT DE L’EXERCICI, CAPÍTOLS VI i VII AMB SALDO 

Descripció: 

Crèdits genèrics disponibles d’operacions de capital (capítols pressupostaris VI i VII) i crèdits genèrics que 
emparin compromisos de despesa d’operacions de qualssevol capítol del pressupost disposats abans de la 
finalització de l’exercici corrent i que, per causes justificades, no s’hagin pogut executar dins l’exercici. 

Seran incorporables: CAPÍTOLS VI i VII 

Pels crèdits genèrics corrents amb documents RG, RC, A9, AM i AR, dels capítols VI i VII emesos abans 
del 31.12.20XX,  sempre que el crèdit no hagi estat addicionat (és a dir, que provingui de borses de 
contingències de l’exercici anterior) habilitat per aplicació de la instrucció sobre incorporació de romanents 
s’han de demanar pel formulari extra-sistema, motivant la necessitat i adjuntant la documentació pertinent. 

Procediment: 

Per a explicar el procediment, resseguirem una petició de l’exercici 2018 a l’exercici 2019 que s’ajusta al 
cas presentat. 

Accedim al menú “Execució Global de la Despesa”

 

 

Indicarem al sistema l’exercici corrent que volem consultar, per seguir en l’exemple en el nostre cas serà 
2018, i indicarem els períodes d’inici i final 1 i 12, per tal de cobrir tot el període de l’exercici. 
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Procedim a indicar en l’entitat CP, les sigles de la UB i en la casella Stat. Doc. (estat del documents) 
Indicarem “T” de tot. 

Informem  a continuació del CeGe a consultar. 

 

Un cop dins, seleccionem, a la columna de l’esquerra de la pantalla, seleccionem, dintre de l’apartat 
informes, l’opció “Execució Despesa per Fases i Saldos”, i en l’apartat de Variació: característiques, 
Fons, clicant sobre l’opció en blanc.

 

 

A continuació, seleccionem el “Programa pressupostari”, escollint, dintre d’aquests que tinguem, aquell 
que vulguem consultar. En el nostre cas “AR0RM006”. 
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Oberta la pantalla d’informació, tal i com apareix a continuació, revisem les columnes de “saldo de R” i/o 
“saldo de A” dels capítols VI i/o VII per veure l’existència de crèdit disponible en ambdues. Veiem com 
en el saldo de R hi ha un import de 4.887,96.-euros. 

 

Hem de comprovar que en el saldo existent no s’ha consumit, ni total ni parcialment el crèdit, motiu pel 
qual clicarem sobre el saldo de R per accedir a la informació document pressupostari i visualitzar el consum 
de recursos sobre el mateix. Cliquem sobre el document pressupostari. 

 

mailto:gerencia@ub.edu


 

 
 
 
 

 Gerència 
 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08071 Barcelona 
Tel. 93 402 16 68 
Fax 93 403 54 59 
Correu electrònic: gerencia@ub.edu  

 
 
 
 
 

 

Manual Usuari: Procediments de sol·licitud de Romanents via extra sistema i SAP.                       Pág. 15 
 

Un cop clicat sobre el número del document pressupostari, ens apareix la pantalla de visualitzar reserva de 
recursos. Cliquem sobre el botó de “consum” i automàticament, a peu de pantalla, el missatge de “no 
existeix cap consum” ens confirma que és un saldo de R susceptible de poder ser sol·licitat. Atenció: en 
algun cas, us podríeu trobar que podria existir consum i haver un saldo sol·licitable, motiu pel qual us 
recomanem fer la consulta al BRAD. Aquest import apareixeria en la casella “Tot. modificació”. 

 

Realitzat tot el procediment anterior, procedim a emplenar en el formulari excel, justificant la necessitat 
d’incorporació i adjuntant el document comptable corresponent. En el nostre cas, la RC.  
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5. CRÈDITS GENÈRICS GENERATS PER MAJORS INGRESSOS AMB RECAPTACIO A 
L’EXERCICI CORRENT I POSATS A DISPOSICIÓ EL DARRER TRIMESTRE DE 
L’EXERCICI CORRENT 

Descripció: 

a) Crèdits genèrics disponibles d’exercicis anteriors amb comptabilització de la disposició de crèdit 
posterior a 30.09.20XX per causa de majors ingressos d’anys anteriors recaptats durant l’exercici 
corrent i  

b) crèdits genèrics disponibles de l’exercici corrent de capítols II i IV generats durant el darrer 
trimestre de l’exercici, amb comptabilització de la generació del crèdit posterior a 30.09.20XX per 
causa de majors ingressos recaptats durant l’exercici corrent.  

Són crèdits disponibles, per majors ingressos, que s’han materialitzat en el nostre CeGe entre el 01.10.20XX 
i fins el 31.12.20XX corrent, és a dir, durant el darrer trimestre de l’exercici. 

S’ha d’adjuntar a la petició extra sistema la documentació comptable (pdf) que justifiqui la disponibilitat 
del crèdit habilitat per majors ingressos cobrats i disponibles en el darrer trimestre de l’exercici. 

Procediment: 

Per saber quins majors ingressos hem obtingut a data 31.12.20XX, haurem de fer dues consultes i en base 
a un petició real de l’exercici 2018 veurem els processos a seguir.  

Novament, consultarem la pantalla “Estat d’Execució de la Despesa”. Per tant, repetirem els passos fets 
anteriorment. 

Anirem a l’estat d’Estat d’Execució de la Despesa, del Menú SAP. 
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Informem, a continuació, els camps “Exercici”, “Període Inicial i Final” i “Centre Gestor” i cliquem 
sobre el rellotget . En el nostre cas, procedirem a fer l’exemple sobre una petició de l’any 2018, motiu 
pel qual totes les dades es troben referenciades a aquell any d’aquí endavant. 

 

Seleccionem, com sempre, en la columna de l’esquerra dins l’opció “Informes”, l’opció “Execució 
Pressupost Despesa” i a sota, en l’opció “Variació: Característiques”, l’opció “Fons”, marcant la casella 
en blanc. 

 

A continuació, sobre l’opció “Programa pressupostari”, seleccionarem dels diferents programes el que 
ens interessi. En el nostre cas, UP000409.  
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Un cop fet això, fixem-nos en la columna de “Disponible”. Veiem que té un crèdit disponible total per 
import de 855,31.-euros., corresponent al capítol II, “Compra bens corrents i Serveis”. 

 

A la partida 226, despeses diverses, veiem el resum i suma de saldos tant de romanents (795,80.-euros) com 
de corrent (59,51.-euros) que conformen el total per import de 885,31.-euros. Recordeu que el capítol II, es 
troba vinculat per programa i a nivell de tot el capítol, motiu pel qual coincideix, en aquest cas, l’import de 
la partida 226 amb el total del capítol II, “compra de bens corrents i serveis”. 

Aquest import és el que haurem de retenir en memòria perquè és la quantitat màxima o límit que podrem 
sol·licitar com a incorporació extra sistema, ja que no hi ha saldo de R ni saldo de A addicionals. Ara bé, 
d’aquest import haurem de saber quina quantitat es pot cobrir amb majors ingressos del darrer trimestre i 
quin a d’altres conceptes. 

A continuació consultarem la columna “Modificacions de crèdit”, per extreure els ingressos del darrer 
trimestre. Cliquem sobre l’import total del capítol II. 
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El SAP ens mostra totes les operacions de modificacions de crèdit del període consultat. Ens interessa, 
sobre tot, visualitzar tres columnes: Data Comptabil. (data de comptabilització del document); Cl. Press. 
(Classe pressupostària del document) i Text. 

 

En el cas que la vostra disposició de la informació no inclogui aquestes tres columnes serà necessari fer la 
modificació de la mateixa per facilitar la consulta. 
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Procedim a consultar com saber si és de major ingressos. Per això caldrà fer dues accions: 

1ª Acció: 

Seleccionem la columna “Data de Comptabil.” A continuació, cliquem sobre la icona de “fixar filtre” 
, per tal de seleccionar aquelles operacions realitzades en el darrer trimestre, és a dir, entre 01.10.2018 i 
31.12.2018. Apliquem la selecció de dates en les caselles i cliquem sobre el vistiplau . 

 

Obtindrem el següent llistat, segurament no ordenat per data. Procedim a la seva ordenació, 
seleccionant la columna data de comptabilització, clicant sobre la icona  per ordenar de menor a major 
(octubre a desembre). 

  

Un cop tinguem la informació ordenada per data, procedim a la segona classificació. 
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2ª Acció: 

Fixem-nos en la columna “Cl.Pressupost” (classe de pressupost). Volem seleccionar, dintre del darrer 
trimestre, aquells documents que representin els ingressos del darrer trimestre.  

Per tant, busquem els següents tipus de documents: CGBE i, el més habitual, TRC2 (tot i que, atenció, 
poden ser també altres tipus de transferències), corresponents a ingressos recaptats i materialitzats l’any 
en curs els quals són incorporats per la unitat de Comptabilitat. Aquests tipus d’ingressos venen identificats 
en el camp “Òrgan gestor” pel codi “00347”, tal i com es veu en el print, així com pel camp text, amb  
l’indicador “FI 7.....o 70000....”.  
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Procedim a fer la selecció dels documents CGBE i TRC2 a través de “fixació de filtre”. Per això, 
seleccionem la columna Cl. Pressupostària i, un cop marcada, cliquem sobre la icona de filtre. Un cop 
tenim oberta la pantalla del filtre, haurem de establir (o seleccionar mitjançant el match code) en el camp 
“Classe de pressupost” el tipus de document “CGBE” i “TRC2” (Atenció: en aquest cas, també apareixia 
un altre tipus de document, RO11, però com no correspon a ingrés no el seleccionem). 

Atès que prèviament teníem fixat un filtre per data, veiem que també ens apareix en la pantalla com a 
recordatori. 

Cliquem sobre la icona de validar la selecció .  
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Un cop aplicat els 2 criteris de selecció, obtindrem el següent llistat. Reviseu que la selecció s’ha 
acomplert de forma correcta.

 

Un cop verificat que els criteris de selecció s’ha aplicat sense problemes, encara ens queda un últim pas a 
fer, i és saber l’import total dels ingressos. Per això, seleccionem la columna import i premem la icona de 
suma . 

 

A l’inici d’aquest apartat, havíem comentat que era molt important recordar el crèdit disponible, més saldo 
de R i saldo de A que teníem . En el nostre exemple, eren 855, 321.-euros atès que era el màxim que podíem 
sol·licitar. Per aquest motiu, tot i que un cop aplicat la selecció l’import total és de 1.234,80.-euros, només 
podrem sol·licitar el disponible més saldo de R i saldo de A que tenim.  
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Traslladem al full excel de petició extra sistema la petició, per acabar amb el procediment, tot diferenciant 
en dos lineals diferents, la part de corrent (59,51.-euros) i la part de romanent (795,80.-euros) que engloba 
el crèdit disponible i que fan el total de 855,31.-euros. 

 

  

 

 

 

 

 

  

mailto:gerencia@ub.edu


 

 
 
 
 

 Gerència 
 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08071 Barcelona 
Tel. 93 402 16 68 
Fax 93 403 54 59 
Correu electrònic: gerencia@ub.edu  

 
 
 
 
 

 

Manual Usuari: Procediments de sol·licitud de Romanents via extra sistema i SAP.                       Pág. 27 
 

6. CRÈDITS DISPONIBLES PER DISTRIBUCIÓ DE SUPERAVITS DE L’EXERCICI CORRENT 
DE LIQUIDACIONS DE POSTGRAU 

Descripció: 

Crèdits genèrics disponibles per distribució de superàvits dins l’exercici 20XX de liquidació de cursos de 
postgrau. 

D’acord amb l’article 59 de les Bases d’Execució del pressupost, de l’exercici 2020, un cop finalitzat el 
curs de postgrau, els superàvits generats es distribueixen segons la taula definida en el mateix article (per a 
més informació sobre la liquidació dels cursos de postgrau finalitzats, es pot consultar, per exemple per a l’exercici 2020,  la nota 
informativa sobre la matèria que es troba penjada a la intranet de finances: 
http://www.ub.edu/finances/ATENEA_ECOFIN/novetats/documents_htm/nota_liquidacio_cursos_postgrau_finalitzats.htm): 

A la petició extra sistema serà suficient annexar dos “print” o pantallazos: el primer, on aparegui el crèdit 
disponible de l’exercici corrent en el programa de liquidació dels cursos de postgraus; i el segon, el print 
corresponent a la pantalla de modificació de crèdit, on apareguin les liquidacions realitzades a través de 
TRNC i incorporat en el capítol II, de genèric, que informi de les liquidacions produïdes en cada cas, durant 
l’exercici corrent. (A l’apartat procediment es mostra els prints que són). 

Només es podrà realitzar la sol·licitud d’incorporació un sol cop: és a dir, només es podrà sol·licitar la 
incorporació, per exemple, de l’exercici 2019 a 2020, sense poder incorporar-se el saldo sobrant de 
l’exercici 2020, si n’hi hagués, al següent any, 2021. 

 

Procediment: 

Accedirem a la pantalla de l’Estat d’Execució Global de la Despesa, per tal de fer la consulta pertinent del 
crèdit disponible del programa o cege on s’hagi realitzat la liquidació del curs de postgrau. Cada centre, 
unitat o oficina ha de ser coneixedor de la ubicació del mateix.     
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Informem dels camps exercici, període inicial i final i centre gestor o programa de liquidació dels cursos 
de postgraus que correspongui i que cada unitat, administració o director haurà de conèixer. Indiquem també 
com a entitat CP: UB i a la casella Stat. Doc. “T”, per seleccionar tots els documents. Cliquem sobre el 
rellotge . En el nostre model d’exemple, fem la consulta de l’exercici 2019, mitjançant la cerca a través 
del centre gestor de l’administració d’una Facultat:  

 

Un cop dintre del menú Execució Global de la Despesa, seleccionem, a la columna de l’esquerra, apartat 
“Informes”, l’opció “execució pressupost despesa” i en l’apartat “variació: característiques”, l’opció Fons. 
A continuació, cliquem, sobre l’apartat Variació fons, l’opció en blanc. 

 

A continuació, seleccionarem dintre del programa pressupostari, aquell que correspongui al resultat de 
liquidació de postgraus. En el cas de la Facultat, trobem identificat el programa UPLIQCPG, que és el 
preestablert tal i com s’indica a la nota sobre liquidació de cursos de postgrau referenciada. 
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En el cas que el superávit s’hagués distribuït per millores en el propi curs o en el programa a 
disposició del director, caldrà cercar el programa en qüestió. 

Seguint l’exemple, seleccionem en la columna de programa pressupostari, el programa UPLIQCPG. 

El crèdit disponible correspon a 1.863,02.-euros, a la partida 226000900/C2019G/G00, què és la 
predefinida i indicada en la nota informativa de liquidació de postgraus.  
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El crèdit disponible es marca a nivell de total de capítol II. 

Aquest és l’import que haurem de sol·licitar en el full de petició de romanents extra sistema. Es recorda 
que només es pot sol·licitar l’import de l’exercici corrent finalitzat i no d’altres anys. 

Farem un “print” de la pantalla a on apareix l’import que hem vist, el qual serà un dels dos que adjuntarem 
a la sol·licitud. 

El segon pas que es farà serà consultar, a través de la columna de modificació de crèdit, les TRNCs que 
s’han produït al llarg de l’exercici corrent en aquesta partida.  

Cliquem sobre l’import total de la columna de modificacions de crèdit, tal i com veiem a la imatge. 

 

Automàticament el SAP ens informa de les operacions produïdes, tant d’entrada com de sortida. Veiem tres 
TRNCs a llarg de l’exercici 2019, corresponent tal i com indica el camp text a liquidació de cursos de 
postgrau. 
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D’aquesta pantalla farem un print el qual adjuntarem a l’anterior en la sol·licitud d’incorporació de 
romanents extra sistema.  
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7. CRÈDITS DISPONIBLES CAPÍTOLS II i IV TRANSFERITS PER VICERECTORATS, 
UNITATS TRANSVERSALS, NOTES DE CÀRREC I AJUTS INTERNS DEL DARRER 
TRIMESTRE DE L’EXERCICI CORRENT 

Descripció: 

Crèdits disponibles de l’exercici corrent de capítols II i IV i romanents d’anys anteriors de qualssevol 
capítols, transferits durant el darrer trimestre de l’exercici, amb comptabilització de la transferència de 
crèdit posterior a 30.09.20XX, quan l’emissor de la transferència sigui un CEGE d’un Vicerectorat o d’una 
unitat transversal, o correspongui a un ingrés d’una nota de càrrec per prestació de serveis. 

i 

Crèdits disponibles corrents 20XX dels capítols II i IV i romanents d’anys anteriors de qualssevol capítols, 
transferits durant el darrer trimestre de l’exercici, amb comptabilització de la transferència de crèdit 
posterior a 30.09.20XX en cas d’altres emissors de transferència, quan corresponguin a resolucions internes 
d’ajuts de projectes. 

S’ha d’adjuntar a la petició el document que justifiqui que la transferència es va realitzar per un CeGe 
emissor corresponent a un vicerectorat o unitat transversal o correspongui a una nota de càrrec. 

Procediment:  

Accedirem, com en ocasions anteriors, a l’Estat d’Execució Global de la Despesa, per tal de fer la consulta 
pertinent del crèdit disponible per sol·licitar la seva incorporació.   

 

Emplenem les caselles seleccionades: exercici, període inicial i final, Entitat CP i Stat. Doc, tal i com ens 
mostra la pantalla. 

En el camp centre gestor, introduïm aquell CeGe que volem analitzar i cliquem sobre el rellotge per 
continuar. Atenció: podem filtrar la informació per corrent o romanent.  
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Si en el camp C o R_Exercici escrivim “C2018G” (seguint l’exemple), SAP ens proporcionarà filtrat tota 
la informació només de corrent de l’exercici 2018, genèric, en aquest cas.  

 

Un cop dintre del menú Execució Global de la Despesa, seleccionem, a la columna de l’esquerra, apartat 
“Informes”, l’opció “execució pressupost despesa”. 

 

Procedim a visualitzar, dintre de l’apartat “Variació: característiques”, els programes pressupostaris que 
tinguem. Seleccionem en aquest apartat, l’opció programa pressupostari. A continuació, en l’apartat 
“Variació: programa press” veurem els programes que tenim en aquest CeGe.  

Hem de considerar, com en altres ocasions, que per cada CeGe haurem d’analitzar en cada programa la 
possibilitat que hi hagi, en aquest cas, algun dels supòsits que estem cercant.  
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Seleccionem el primer dels programes pressupostaris que ens apareix: UP000172 IDEAS UB, clicant sobre 
el mateix. 

 

Fixem-nos que, el crèdit disponible per al capítol II, que és el que ens interessa –juntament amb el capítol 
IV- on hi ha un saldo disponible de 3.456,06.-euros. Anem a analitzar a què correspon i si és possible 
sol·licitar-lo com a romanent.  

Cliquem sobre l’import total de la columna “Mod. de Crèdit” per veure quines modificacions de crèdit 
s’han produït al llarg de l’exercici en aquest programa. 
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Veiem com el SAP ens informa de les operacions produïdes, en aquest cas, al llarg de l’any 2018 i ens 
ofereix la informació de forma desendreçada a nivell de data o classe de pressupost. 

Atès que ens interessa només els moviments del darrer trimestre, anem a fer una primera selecció sobre la 
columna DComptab. (data de comptabilització). 

 

Seleccionem la columna “DComptab.” cliquem sobre la icona de filtre  per tal de fixar el primer d’ells 
per data.  
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En obrir-se el filtre, apliquem la selecció de data pel darrer trimestre, és a dir, des de 01.10.2018 fins el 
31.12.2018, seguint en el nostre exemple. 

 

En el nostre exemple, veiem que, entre aquestes dates (31.10.2018), només ens apareix un únic document 
TRNC, tot i que al llarg de l’any n’hi havia molts més. 

 

Anem a investigar una mica més de què es tracta. Cliquem sobre el número d’expedient o document 
pressupostari per obtenir més informació.  
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Si volem veure la TRNC, sobre el menú “document” seleccionem l’apartat “imprimir” o premem 
Ctrl+Shfit+F9. 

  

En la casella “Disp. Sortida” (dispositiu de sortida), emplenem “ZPDF” i cliquem sobre “visualització de 
la impressió” per obtenir el document TRNC. 
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Un cop verificat que compleix tots els requisits per a ser habilitat un crèdit addicional amb càrrec a les 
borses de contingències, emplenem el full de petició extra sistema adjuntant el document TRNC. 

Recordem que el crèdit disponible que inicialment hem vist era de 3.456,06.-euros. Per tant, tot i que la 
TRNC sigui de més import, només estem limitats a sol·licitar el crèdit que a 31.12.2019 estava disponible, 
és a dir, els 3.456,06.-euros.  
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8.  CRÈDITS GENÈRICS RESERVATS O AUTORITZATS, ASSOCIATS A PROCEDIMENTS 
EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I AJUTS, DEGUDAMENT PUBLICATS DINS DE 
L’EXERCICI OBRINT PERIODE D’OFERTES O SOL·LICITUDS 

 

Descripció: 

Crèdits genèrics reservats o autoritzats (RC, RG, A9, AM I AR de corrent o romanent d’anys 
anteriors capítols II i IV), amb saldos associats a procediments en matèria de contractació i ajuts que 
s’hagin iniciat dins l’exercici, per als quals la convocatòria o licitació hagin estat degudament publicades 
dins l’exercici, obrint el període d’ofertes o sol·licituds. 

S’ha d’adjuntar a la petició de sol·licitud via extra sistema la convocatòria o licitació. 

Procediment: 

Hem de considerar, prèviament, quines convocatòries/licitacions s’han obert i publicat dintre de l’exercici. 
Un cop identificades (posem d’exemple una convocatòria d’ajuts de recerca de l’escola de Podologia, 
realitzat l’any 2018), procedirem a la seva consulta en el SAP i comprovar si realment resta saldo disponible 
de la reserva inicialment feta, per a ser sol·licitar via extra sistema.  
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En aquesta ocasió, la unitat va realitzar una reserva de crèdit (RC) per import inicial de 9.000.-euros en data 
22.11.2018 amb crèdit d’una partida de romanent genèric 2017, dels quals el SAP indica a finals de 
l’exercici que resten de saldo 6.179,18.-euros. 

 

Un cop detectat que tenim aquesta RC i que la convocatòria es troba vigent i és necessari incorporar-ho al 
següent exercici, s’ha de comprovar si s’ha consumit el saldo o quin és el que queda, en tot cas.  

Per a comprovar-ho, consultarem el document pressupostari de la reserva, clicant sobre el total import de 
la partida 226,  6.179,18 de la columna “Saldo R” per accedir a la pantalla de visualitzacions. 
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Un cop hem accedit a la pantalla de visualització, consultarem el consum realitzat clicant sobre el número 
del document pressupostari. 

 

 

Accedim a la pantalla de visualització de la reserva de recursos del document. Cliquem sobre la icona de 
consum  i, a peu de la pantalla ens indica el consumit realitzat. En aquest cas el consum és zero. 

 

 Un cop constatat aquest fet, procedim a fer la petició en el full extra sistema, adjunt a l’email la 
documentació corresponent a la convocatòria dels ajuts, informant en la columna de documents RG/RC/A 
el número de l’expedient.  
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ALTRES 

 

a) Procés de sol·licitud de romanents de crèdit afectats o finalistes 

Tal i com es posa de relleu en la instrucció d’Incorporació de romanents, els crèdits finalistes o afectats 
s’incorporen de forma automàtica, sense autorització prèvia, atesa la seva afectació, una vegada tancada la 
comptabilitat pressupostària de l’exercici corrent. Per tant, no caldrà realitzar cap tipus de petició.  

 

Tanmateix, d’acord amb l’apartat 5è, de l’article 11 de les Bases d’Execució del Pressupost de la Universitat 
de Barcelona, en el cas dels romanents afectats incorporats amb una antiguitat superior o igual a 5 
anys, a 31 de desembre de l’exercici, els saldos disponibles es traspassaran a una provisió individualitzada 
per contingències relacionada amb el propi projecte, llevat que s’acrediti el manteniment de l’afectació.  
Transcorregut un any, aquella provisió individualitzada podrà, per decisió del Gerent, integrar-se amb la 
provisió general per tal d’atendre exclusivament reintegraments de projectes. 
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b) Procés d’incorporació de romanents dels capítols VI i/o VII genèrics disponibles via 
SAP 

 

Un romanent és el saldo de crèdit en el moment del tancament de l’exercici. És a dir, són crèdits que, a final 
de l’exercici, han quedat sense utilitzar un cop acomplides totes les operacions/obligacions. Aquests saldos 
poden ser disponibles, saldos de R, d’A i de D. 

Amb caràcter general els romanents s’anul·laran al final de l’exercici. No obstant, la normativa 
pressupostària de la Universitat de Barcelona regula determinades excepcions, possibilitant la seva 
incorporació a l’exercici següent, de forma degudament justificada, i d’acord amb el marc normatiu vigent 
en cada exercici sempre que existeixin recursos financers suficients. 

Mitjançant la transacció creada a l’efecte en el SAP, es podran sol·licitar incorporar tots els saldos de crèdits 
disponibles genèrics corresponents a les partides dels capítols VI i/o VII.  Cal diferenciar entre saldos 
genèrics (G) i afectats (A). Els romanents genèrics de capítol VI i VII, tal i com es preveu generalment en 
les bases d’execució del pressupost, requereixen d’una sol·licitud per part del responsable/gestor del crèdit 
via SAP. Els romanents afectats no requereixen de la realització de cap tràmit per part dels 
responsables/gestors dels centres de cost. Aquests últims s’incorporaran de forma automàtica atès que els 
saldos es troben compromesos pel compliment de la seva finalitat.  

Així, doncs, es podran incorporar, via SAP, els saldos de crèdit genèric disponibles dels capítols VI 
i/o VII de l’exercici corrent que no estiguin suportats per documents comptables RG, RC, A, D, o AD 
comptabilitzats abans del 31.12.20XX, motivant sempre la seva necessitat d’incorporació.  

A aquest punt, hi ha dues excepcions: a) no es podran incorporar romanents de crèdit disponible d’anys 
anteriors amb saldo i  b) no s’incorporaran els crèdits disponibles d’aquests capítols en el cas que provinguin 
de crèdits corrents addicionals habilitats per aplicació de les instruccions sobre incorporació de romanents 
d’anys anteriors, mitjançant les borses de contingències. 

Per als saldos de documents RG, RC o A, comptabilitzats abans de 31.12.20XX, caldrà sol·licitar la 
seva incorporació a través del formulari extra sistema, accessible a través de la intranet de Finances i 
disponible un cop s’obri el període de sol·licituds de romanents extra-sistema. Caldrà, en aquests casos, 
motivar la necessitat d’incorporació i enviar-ho a l’adreça electrònica romanents@ub.edu. 

Per als saldos de documents AV, D2, D8, DC, D3, D6, D7, D9 i DM iniciats en l’exercici, amb saldo 
superior a 6 euros, s’aplicarà un procés automàtic que no requerirà cap tipus de sol·licitud, ja que són saldos 
compromesos amb un tercer. Per tant, no caldrà fer cap tipus d’actuació. 

En tot cas caldrà consultar, cada any, la instrucció del gerent d’incorporació de romanents per a saber els 
possibles canvis o novetats al respecte, que es publica, generalment, a inicis del mes d’octubre. 
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Marc Normatiu que regula la incorporació de romanents a la Universitat de 
Barcelona 

• Bases d’Execució del Pressupost de la Universitat de Barcelona.  

Per exemple, per a l’exercici 2020, article 11: 

http://www.ub.edu/finances/pressupost/pressupost2020/bases_execucio2020.htm 

 

• Instrucció del gerent de romanents de crèdit aprovada pel Consell Social. 

Per exemple, per a l’exercici 2020: 

http://www.ub.edu/finances/ATENEA_ECOFIN/procediments/documents_pdf/instruccio_incorporacio_r
omanents_octubre_2019_annexes.pdf 

 

Sol·licitud d’incorporació com a romanent d’un saldo disponible de partides 
genèriques de capítols VI i/o VII 

Abans de iniciar la transacció en el SAP,  corresponent a la petició dels saldos disponibles genèrics dels 
capítols VI i VII, caldrà revisar, per cada CEGE, programa i partida de capítols VI i VII els saldos de crèdit 
en cada cas.  

El procés d’incorporació de romanents de crèdit genèric de capítols VI i/o VII es realitza a través 
de la transacció següent: 

Menú Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / 
Descentralitzat / Sol·licitud incorporació saldo genèric  
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A continuació, el sistema mostra la següent pantalla, on cal emplenar la casella corresponent a 
“exercici emissor”, indicant l’any al que pertany la partida que es vol arrossegar. Com a exemple 
d’una petició que volguéssim incorporar de l’exercici 2019 a 2020, caldria anotar “2019”, tal i 
com es veu a la pantalla següent. 

 

Tot seguit, haurem de clicar sobre la icona del rellotge , tal i com es veu a la imatge. 
Un cop clicat sobre el rellotge, el sistema ens mostrarà la següent pantalla.  
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Caldrà clicar sobre la icona “inserir línia en blanc” o bé prémer Ctrl+Shift+F2 per afegir una línia 
en blanc i poder introduir la partida pressupostària que es voldrà incorporar com a romanent a 
l’exercici següent. Clicarem tantes vegades la icona com línies en blanc necessitem per sol·licitar 
incorporació de romanents de capítol VI i/o VII. 

 

Un cop afegida la o les línies en blanc que necessitem, el sistema ens mostrarà la següent 
pantalla a on, com veiem, la columna d’exercici ja ha estat emplenada automàticament pel 
sistema. 

Els camps en blanc que apareixen són els requerits pel sistema, motiu pel qual caldrà emplenar 
de forma obligatòria les següents caselles: 

 

 

CAMP DESCRIPCIÓ 
Centre gestor  (CEGE) Caldrà anotar el Centre gestor o CEGE de la partida que es vol arrossegar.  

Per exemple: 2576QU01677000 
 

Pos. Pressupostària 
(Posició Pressupostària) 

Caldrà anotar la posició pressupostària del capítol VI o VII que es vol arrossegar.  
Per exemple: D/687000300/C2019G/G00 
  

Prog. Pres. 
(Programa Pressupostari) 

Caldrà anotar, si en té,  el programa de la partida pressupostària on figura el romanent a 
traspassar. 
Per exemple: ARZ00F06 
 

Sald. Trasp. 
(Saldo a traspassar) 

Caldrà anotar l’import que sol·licitem incorporar 

Motivació 
 

Caldrà motivar, breument, la raó per la qual es vol incorporar el saldo especificat a l’exercici 
següent 
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Un cop emplenats tots els camps, premeu “enter” per tal que el sistema actualitzi les dades i a 

continuació la icona de verificar saldos o marqueu Shift+F2. 
 
Atenció: Si l’import sol·licitat és superior al disponible en la partida, el sistema emetrà un 
missatge a peu de pantalla conforme ens hem excedit. 
 

 

 

 

 

Igualment, si ens hem equivocat en alguna de les dades incorporades, per exemple, en teclejar el 
programa o el CeGe incorrectament, trobarem un missatge d’alerta com el següent: 

 

Caldrà seguir les seves indicacions de correcció (CEGE, programa, partida, etc) abans de poder 

continuar, tot clicant novament la icona de verificació de saldos i novament el  per 
guardar la petició un cop rectificades les dades. 
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Finalitzat el procés, l’Oficina de Control Intern revisarà cadascuna de les peticions per verificar la 
correcció de les sol·licituds, i validar -o no- la incorporació del romanent.  

En el cas que no s’accepti la petició, l’Oficina de Control Intern (OCI) realitzarà un comentari breu 
al costat del lineal de la vostra petició, tal i com es mostra a continuació. Succeirà el mateix en el 
cas de no autorització per part del gerent.  

 

El procés d’incorporació del romanent és un procés nocturn, la qual cosa vol dir que si tot el procés 
ha estat correcte, en un termini estimat de 24 hores laborables des del moment de validació per 
part de l’Oficina de Control Intern i de l’autorització del Gerent –sempre que no hi hagin 
afectacions informàtiques o de qualsevol altre tipus- els romanents sol·licitats podran estar 
disponibles en els CEGES, programes i partides informades.  

 

 

 

 

 

 

OCI Gerent
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Consulta de l’estat de sol·licitud dels romanents genèrics disponibles dels 
capítol VI i/o VII.  

 

Per saber en quin estat es troba una petició d’incorporació de romanent del saldo disponible 
d’una partida genèrica del capítol VI i/o VII, cal accedir a la mateixa transacció on s’ha realitzat 
prèviament la sol·licitud, tot repetint els passos esmentats a l’apartat 2 d’aquest manual.  

Menú Comptabilitat pressupostària / Canvi Exercici / Incorporació genèrics / 
Descentralitzat / Sol·licitud incorporació saldo genèric  
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Indicarem, novament, l’exercici 20XX (exercici emissor) que volem consultar i al qual pertany la 
partida que es vol arrossegar: 

  

El sistema mostrarà totes les peticions d’incorporació de romanents genèriques, de capítol VI i/o 
VII 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. 

 

El primer semàfor, “Inf. OCI”, indica l’estat de validació per part de l’Oficina de Control 
Intern: 

En qualsevol moment, es pot fer un seguiment de la situació de cada sol·licitud, la qual vindrà 
informada pels següents colors del semàfor:  

 

Semàfor groc: la sol·licitud encara no ha estat valorada per l’Oficina de Control Intern 
(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. 
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En el cas que no s’accepti la petició, l’Oficina de Control Intern informarà del motiu amb un 
comentari breu al costat del lineal de la petició.  

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            

En el cas que no s’autoritzi la petició, s’ informarà del motiu amb un comentari breu al costat del 
lineal de la petició. 

 

 

Un cop la petició hagi estat valida, tant per l’Oficina de Control Intern com autoritzada pel gerent, 
els dos semàfors apareixeran en color verd  i es podrà consultar la MC 
corresponent a través de la transacció “Estat d’Execució de la despesa”.  

 

Consultem el menú d’estat d’execució de la despesa. 
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Menú Comptabilitat pressupostària / Sistema d’Informació/Estats d’Execució/Execució de la Despesa/Execució global de la 
Despesa  

 

Emplenem els camps (veure quadre de camps, més avall, per obtenir més informació sobre el seu 
contingut) i cliquem el rellotge . En el nostre exemple, agafarem per a consultar una petició 
d’incorporació de l’exercici 2011 a l’exercici 2012. 
 

 
Nom del camp  Descripció  Oblig.  Acció de l’usuari i comentaris  
Exercici emissor  Exercici emissor  aaaa  Exercici que es vol consultar. En el nostre exemple és 2012.  
Periode inicial Periode inicial aa Des del mes inicial que es vol consultar. En el nostre exemple és 1, 

corresponent a gener 
Periode final Periode final aa Últim mes que es vol consultar. En el nostre exemple és 12, 

corresponent a desembre 
Entitat CP Entitat CP aa Entitat a consultar. En el nostre exemple, UB  
Stat. Doc. Stat. Doc. a Estat dels documents (preliminar, comptabilitzats, tots). En el 

nostre exemple, seleccionem “T”. 
Centre Gestor  Centre Gestor  aaaaaaaaaaaaaa Centre Gestor que vol sol·licitar els moviments  
Element PEP Programa aaaaaaaa Seleccionar el programa si escau. 
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Tot seguit ens apareixerà l’estat de despeses del CEGE seleccionat. Dintre d’aquest informe, en la columna 
esquerra “Informes”, seleccionem l’opció “Modificacions de crèdit”. Tot seguit,  seleccionem el 
programa pressupostari que ens interessi.  

Veiem com en el conjunt de columnes informatives, ens apareix una,  anomenada “Incorp Romanents”. 

 

En aquí trobem un R2011G, en la partida 689000700, per import de 2.565,53.-euros. Clicant sobre el  
mateix, obtindrem més informació sobre aquest romanent genèric incorporat a l’exercici 2012.  

 

En cas de voler obtenir encara més informació, clicant sobre el número de document pressupostari, en 
aquest cas “100028036”,  podrem visualitzar el nº d’expedient, data de comptabilització, classe de 
document, origen dels fons o import, entre d’altres, finalitzant aquí el procés de consulta.   
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c) COM SABER QUINS DOCUMENTS TENEN SALDOS OBERTS PER PODER-LOS 
SOL·LICITAR POSTERIORMENT.    

CONSULTA BRAD 

Una opció que tenim disponible en el SAP per esbrinar els documents amb saldos oberts és consultar el 
diari de document pressupostari pel CeGe, Programa i/o període que ens interessi, o bé crivellar pel tipus 
de document que ens interessi consultar el saldo obert que tingui. 

Menú Comptabilitat pressupostària / Sistema d’Informació/Dades Mestres / Registre de totals / Documents/Saldos i totals 
B ,R , A , D  

 

Un cop hem accedit a la pantalla de saldos i totals B R A D, introduïm les dades que ens interessi en els 
camps que volem cercar. En el nostre exemple, seleccionem el camp “classe de document” i, obrint 
match code (o casella desplegable), podem veure tots els tipus o classe de documents comptables 
accessibles. Seleccionem que surtin tots els documents, deixant la primera casella  i la casella contigua 
“fins”, en blanc. A la casella “Data document” seleccionem el període a consultar i escrivim en la casella 
“Centre gestor” el CeGe a consultar.  
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Tot seguit cliquem sobre el rellotge . Automàticament obtindrem un llistat amb els imports oberts dels 
documents comptables pel període seleccionat, data del document, nº del mateix i posició pressupostària.  
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d) CRÈDITS GENÈRICS QUE RECULLEN LES DOTACIONS PER IMPUTAR LA DESPESA 
DE PERSONAL DERIVADA DE CONTRACTACIONS A L’EMPARA DE L’ARTICLE 9.7 DE 
LES BASES D’EXECUCIÓ  I PENDENTS DE RECONÈIXER OBLIGACIONS A FINAL DE 
L’EXERCICI PER RESTAR VIGENT EL PERIODE DE CONTRACTE 

Descripció: 

Crèdits genèrics que recullen les dotacions per imputar la despesa de personal derivada d’aquells contractes 
a l’empara del previst a l’article 9.7 de les bases d’execució i pendents de reconèixer obligacions a final de 
l’exercici per restar encara vigent el període del contracte. 

Són crèdits disponibles a l’empara de l’article 9.7 de les bases del pressupost d’execució. 

No s’ha de realitzar cap petició/sol·licitud d’incorporació de romanents.  

Descripció:  

Un cop l’Àrea d’Organització i Recursos Humans faciliti el cost real de la liquidació del contracte per email 
o s’acrediti a través d’altres documents la finalització del mateix i la imputació de tot el cost es podrà 
retornar el crèdit excedent als crèdits del projecte d’on es va dotar.  

S’haurà de calcular la diferència entre la dotació prèvia i el cost real del contracte.   

Per exemple, per a la contractació d’una persona des de 01.01.2018 fins el 31.12.2018: suposem que la 
dotació prèvia s’hagués fet per 28.967,62.-euros i la comunicació des de PAS a gener de 2019 indiqués que 
el cost real del contracte és de 23.092,78.-euros. La diferència de 5.874,84.-euros seria que la que s’hauria 
de sol·licitar a la Unitat de Planificació econòmica i Pressupostos. S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la 
documentació pertinent: comunicació de liquidació de contracte, MC i/o qualsevol altre document que 
sustenti la petició.  

La unitat de Planificació econòmica i Pressupostos és l’encarregada de la revisió de les peticions, per tant, 
no s’ha  d’enviar via extra sistema cap petició d’incorporació de romanents a romanents@ub.edu. 
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