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Justificació de bestretes a proveïdors i despeses a 
justificar  
 
A continuació es detalla el procediment que cal seguir per tal de justificar 
aquelles bestretes o avançaments a proveïdors que la Unitat de Tresoreria hagi 
concedit dins del sistema Atenea-Ecofin, així com les despeses a justificar 
concedides a personal de la UB (no es refereix a les bestretes de nòmines que 
tenen un procediment totalment diferent). 
 
En tot el document es fa referència a bestretes a proveïdors (indicador de 
retenció 14),  però el procediment és completament idèntic per a despeses a 
justificar i només cal canviar l’indicador 14 i posar l’indicador 16 – Bestretes a 
justificar 
 
 

NOTA : Aquest procediment també és aplicable per a les bestretes o 
avançaments concedits durant el període de temps en què es va treballar amb 
SICUB, que romanen pendents de justificar, els quals han estat migrats al nou 
sistema Atenea-Ecofin (veure Annex 2 d’aquesta instrucció per cercar el 
número de bestreta que cal justificar) 

 
 
Indicar que no hi ha cap transacció específica per a justificar una bestreta, sinó 
que aquestes justificacions es fan a partir de les transaccions ordinàries de 
creació de manaments de pagament. 
 
A continuació es mostren els passos a seguir per a justificar una bestreta a 
proveïdor o a justificar. Mostrarem dos casos: 
 
- Cas 1: Justificació de la bestreta a proveïdor amb una factura com a 

justificant. 
- Cas 2: Justificació de la bestreta a proveïdor amb un justificant que no és 

una factura. 
 
 
Si un cop justificada la bestreta, l’import justificat és inferior a l’import de la 
bestreta concedida, aquesta diferència caldrà retornar-la a Tresoreria de la UB: 
 

• Si es retorna en metàl·lic o amb xec: caldrà indicar el número de 
document de la bestreta i l’any de la mateixa. 

 
• En el cas de transferència bancària: enviar un correu electrònic a 

tresoreria@ub.edu o un fax al 93 403 54 98, indicant l’import retornat 
i el número de bestreta i any de la mateixa 
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Cas 1 - Justificació de la bestreta a proveïdor amb  una factura com a 
justificant.:  
 
S’ha fet una despesa per un import total de 354,00 euros (300,00 euros de 
base imposable i 54,00 euros d’IVA). Al proveïdor se li van avançar mitjançant 
una bestreta a proveïdor la quantitat de 300,00 euros perquè es va considerar 
que hi havia l’IVA inclòs, però la factura ha arribat per 354,00 euros. Per tant,  
aquest ha de cobrar per transferència la quantitat de 54,00 euros.  
 
 Els passos a seguir són els següents: 
 
1. Anar al registre de factures on ha d’estar registrada la factura que justifica 

la bestreta a proveïdor i executar la transacció Associar factures a 
obligacions: 

 

 
 

2. Escollir la factura que es vol gravar l’ADO i seleccionar l’opció Crear O 
preliminar si no hi ha cap document pressupostari previ, o bé l’opció Crear 
O preliminar (amb doc.pptari) si existeix aquest. 
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3. El sistema mostra una finestra amb els tipus de documents que es poden 

utilitzar. En el nostre cas, escollirem fer un ADO directe perquè no tenim 
cap document amb fase anterior: 

  

 
 
 

4. Si la factura està ben registrada i no li falta cap dada (per exemple, la 
partida pressupostària), a continuació s’obre la pantalla per a introduir 
l’indicador de retenció. Si falta alguna dada el sistema ens obligarà a 
completar la informació necessària abans de mostrar-nos la pantalla 
d’indicadors de retenció 

 

 
 
IMPORTANT:  Abans d’escollir l’indicador de retenció, cal posar en les dues 
caselles en blanc l’import que s’ha avançat al creditor, ja que si clica el 
matchcode de l’indicador per a seleccionar-lo del llistat, la pantalla de 
l’indicador de retenció es tanca i cal obrir-la manualment anant al menú de la 
part superior de la pantalla i seleccionar Passar a � Retenció d’impostos . La 
primera vegada no funciona i cal repetir l’acció un segon cop i es tornarà a obrir 
la finestra d’indicadors de retenció.  Si es posa directament l’indicador 14 i no 
s’obre el matchcode, la pantalla no es tanca. 
 
En el nostre cas, posarem 300,00 €. A continuació, situar-se damunt del camp 
X0 i desplegar en matchcode i el sistema mostrarà tots els indicadors de 
retenció que hi ha disponible. Seleccionar l’indicador de retenció 14 – Bestretes 
proveïdors.  
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NOTA:  Recordeu que si es vol justificar una Despesa a Justificar cal seleccionar 
l’indicador 16 – Bestretes a Justificar 

 
5. A continuació prémer el botó Capçalera de document que hi ha al menú 

superior 
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i el sistema mostrarà la pantalla amb tota la informació del manament de 
pagament que estem creant. Anar al camp de Text de capçalera de 
document  i esborrar el text que hi apareix i posar-hi el número de document 
de bestreta que va atorgar la Unitat de Tresoreria en el moment de la seva 
concessió, tot seguit de l’any  

 
Aquest número de document consta de 10 dígits i comença per 9 
 
Per tant, el format del text que heu d’introduir és 9*********2011 (sense cap 
separació entre el número de document i l’any, tal i com es mostra en la 
imatge següent). 
 

 
 

En aquest exemple s’està justificant la bestreta número 90000000010 de 
l’any 2011. 
 
MOLT IMPORTANT:  En el camp Text de capçalera del document només  
s’ha de posar el número de document de bestreta seguit de l’any, i cap més 
text descriptiu (Veure Annex 1 per a veure com trobar aquest número, en 
cas que es desconegui). 
 

Prémer el botó  i es torna a la pantalla principal de registre de manament 
i acabar el procés gravant el document, com habitualment es fa amb 
qualsevol altre ADO. 
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NOTA: Si per algun motiu l’usuari no informa el número de la bestreta en el 
camp Text de capçalera del document i intenta gravar el document ADO, el 
sistema emetrà un missatge d’error indicant que és necessari informar el 
número de document de bestreta seguit de l’any i no permetrà continuar 
sense incloure aquesta informació en aquest camp. 
 

A continuació es mostra el formulari del document ADO que s’ha general, on es 
pot veure que el total del pagament a realitzar al proveïdor és de 354,00 €, però 
com que hi havia una bestreta a proveïdors de 300,00 €, l’import que cobrarà 
serà de 54,00 €. 
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Cas 2 - Justificació de la bestreta a proveïdor amb  un justificant que no 
és una factura:  
 
S’ha fet una despesa per un import total de 321,00 euros i al proveïdor se li van 
avançar mitjançant una bestreta a proveïdor la quantitat de 300,00 euros i 
aquest ha de cobrar per transferència la quantitat de 21,00 euros . En aquest 
cas no hi ha document de factura que justifiqui la despesa i per ant farem un 
ADO sense factura  
 
Els passos a seguir són els següents: 
 
1. Elaborar el document de manament ADO sense factura del tipus O4.  
 

 

 
 
2. El sistema  mostrarà la següent pantalla on s’ha de completar l’òrgan gestor 

i prémer el botó Obertura d’expedient: 
 

 
 
 
3. El sistema mostra la següent pantalla. A la pestanya de Dades de posició, 

en el camp Títol de l’expedient posarem el text descriptiu de l’expedient que 
expliqui la despesa que s’està justificant (recordeu que aquest és el text que 
visualitza el responsable en el moment d’aprovar el document a través de 
l’aplicatiu d’autorització) 
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Continuar emplenant les dades de la pestanya Dades de posició (partida 
pressupostària, import de l’ADO, creditor) i prémer el botó Generar 
document 

 
4. El sistema ens mostrarà la pantalla per a introduir l’indicador de retenció 

d’impostos.  
 
 

 
 
 

Situar-se damunt del camp X0 i desplegar el matchcode i el sistema 
mostra tots els indicadors de retenció que hi ha disponibles 
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Seleccionar l’indicador de retenció 14 – Bestretes proveïdors. I en els 
dos camps que hi ha a continuació posar la quantitat que s’ha avançat al 
proveïdor. En el nostre exemple, la despesa és per 321,00 €, però al 
proveïdor només se li van avançar 300,00 €, pel que se li haurà de pagar 
per transferència la diferència: 21,00 € 

 

 
 
NOTA:  Recordeu que si es vol justificar una Bestreta a Justificar cal seleccionar 
l’indicador 16 – Bestretes a Justificar 

 

Prémer el botó  i el sistema torna a la pantalla principal de l’ADO. 
 
5. El sistema torna a la pantalla principal de registrament del pagament. Cal 

canviar el text de capçalera del document. Per això cal prémer el botó 
Capçalera de document que hi ha al menú superior 
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i el sistema mostrarà la pantalla amb tota la informació del manament de 
pagament que estem creant. Anar al camp de Text de capçalera de 
document  i esborrar el text que hi apareix i posar-hi el número de document 
de bestreta que va atorgar la Unitat de Tresoreria en el moment de la seva 
concessió, tot seguit de l’any  

 
Aquest número de document consta de 10 dígits i comença per 9 
 
Per tant, el format del text que heu d’introduir és 9*********2011 (sense cap 
separació entre el número de document i l’any, tal i com es mostra en la 
imatge següent). 
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En aquest exemple s’està justificant la bestreta número 90000000024 de 
l’any 2011. 
 
MOLT IMPORTANT:  En el camp Text de capçalera del document només  
s’ha de posar el número de document de bestreta seguit de l’any, i cap més 
text descriptiu. (Veure Annex 1 per a veure com trobar aquest número, en 
cas que es desconegui). 
 

Prémer el botó  i es torna a la pantalla principal de registre de manament 
i acabar el procés gravant el document, com habitualment es fa amb 
qualsevol altre ADO. 
 
NOTA: Si per algun motiu l’usuari no informa el número de la bestreta en el 
camp Text de capçalera del document i intenta gravar el document ADO, el 
sistema emetrà un missatge d’error indicant que és necessari informar el 
número de document de bestreta seguit de l’any i no permetrà continuar 
sense incloure aquesta informació en aquest camp. 

 
 

A continuació es mostra el formulari del document ADO que s’ha general, on es 
pot veure que el total del pagament a realitzar al proveïdor és de 321,00 €, però 
com que hi havia una bestreta a proveïdors de 300,00 €, l’import que cobrarà 
serà de 21,00 € 
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ANNEX 1 : Com trobar el número d’una bestreta a pro veïdor  
 
 
Per a cercar el número de bestreta a justificar cal seguir els passos següents: 
 
1. Seleccionar la transacció Z59FI_FBL1N_B - Consulta de Bestretes 
 

 
 
 
 
 
2. Podem filtrar per Centre Gestor, per creditor (a nom de qui s’ha concedit la 

bestreta), entre d’altres conceptes. 
 
3. Per a filtrar per centre gestor, prémer el botó de Delemitacions opcionals (ó 

Majúscules + F4) 
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i el sistema mostrarà en la finestra de la dreta tot els possibles camps pels 
quals es poden fer les cerques. Bellugar la barra de desplaçament i cercar el 
camp Centre Gestor que està al final, i indicar el centre gestor pel qual es vol 
cercar les bestretes. En aquest exemple, s’estan buscant les bestretes 
concedides al centre gestor 257* 
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A l’apartat Seleccionar partides, marcar l’opció Part.(tot.) i a continuació 
executar l’informe prement el bot 

 
4. El sistema mostrarà totes les bestretes atorgades al Cege que s’hagi 

seleccionat, com per exemple, es mostra en la pantalla següent. 
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El número de document de la bestreta que s’ha de posar en el document de 
justificació el trobem en la columna Doc. Comptable 
 

MOLT IMPORTANT:  El sistema només ens mostra el número de document 
comptable de la bestreta. Recordeu que en el camp Text de capçalera del 
document s’ha de posar aquest número seguit de l’any de l’exercici 
econòmic, sense cap separació ni cap altre símbol. Per exemple, si volem 
justificar el document comptable 9000004513 de l’any 2011, haurem de 
posar 90000045132011 

 
 
5. Si el que es vol és filtrar pel creditor que s’ha concedit la bestreta, es pot 

posar directament el número de creditor en la pantalla principal i executar la 
cerca, tal i com es mostra a la pantalla següent: 

 

 
 
i el sistema només mostrarà les bestretes concedides a aquest creditor. 
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ANNEX 2 : Com trobar el número d’una bestreta a proveïdor / 
despesa a justificar que es va atorgar a SICUB i s’ha migrat a 
SAP 
 
Totes aquelles bestretes a proveïdors que es van atorgar mentre funcionava el 
sistema SICUB i que no es van justificar s’han migrat al nou sistema Atenea-
Ecofin i cal justificar-les en aquest nou sistema. 
 
Per això cal cercar el nou número de bestreta a justificar, seguint els passos 
següents: 
 
1. Seleccionar la transacció Z59FI_FBL1N_BM - Consulta de Bestretes 

Migrades 
 

 
 
 
2. Aquesta consulta permet cercar entre totes les bestretes que hi ha 

introduïdes en el sistema, aquelles que han estat migrades del SICUB. Si no 
es fa cap filtratge previ, el sistema mostra totes les bestretes migrades. 
Podem filtrar per Centre Gestor, per creditor (a nom de qui s’ha concedit la 
bestreta), entre d’altres conceptes. 

 
3. Per a filtrar per centre gestor, prémer el botó de Delemitacions opcionals (ó 

Majúscules + F4) 
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i el sistema mostrarà en la finestra de la dreta tot els possibles camps pels 
quals es poden fer les cerques. Bellugar la barra de desplaçament i cercar el 
camp Centre Gestor que està al final, i indicar el centre gestor pel qual es vol 
cercar les bestretes. En aquest exemple, s’estan buscant les bestretes 
migrades del centre gestor 256* 
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A l’apartat Seleccionar partides, marcar l’opció Part.(tot.) i a continuació 
executar l’informe prement el bot 

 
4. El sistema mostrarà totes les bestretes migrades del Cege que s’hagi 

seleccionat, com per exemple, es mostra en la pantalla següent. 
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La informació més important d’aquest llistat és la següent: 
 

• Núm. Doc.: Número de document de la bestreta que s’ha de posar en 
el document de justificació. 

 
MOLT IMPORTANT: En el cas de les bestretes migrades, poden 
haver bestretes migrades de l’any 2010 (o anteriors) i de l’any 
2011.  
 

� Si el número de document comença per 23* � bestreta 
de l’any 2010 o anterior al 2010. 

� Si el número de document comença per 90* � bestreta 
de l’any 2011. 

 
Si s’està justificant una bestreta de l’any 2010, en el document de 
justificació s’ha de posar 23* sempre seguit de 2010 
(independentment de l’any en què s’hagi concedit la bestreta). Per 
exemple, en el cas de justificar la bestreta amb número 
2300000582, es posaria 23000005822010 
 
Si s’està justificant una bestreta de l’any 2011, en el document de 
justificació s’ha de posar 90* seguit de 2011. Per exemple, en el 
cas de justificar la bestreta 9000024501, es posaria 
90000245012011. 
 

• Import: Import de la bestreta concedida 
• Compte: Número del creditor a qui se li ha concedit la bestreta. 

 
 

5. Si el que es vol és filtrar pel creditor que s’ha concedit la bestreta, es 
pot posar directament el número de creditor en la pantalla principal i 
executar la cerca, tal i com es mostra a la pantalla següent: 
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i el sistema només mostrarà les bestretes concedides a aquest creditor. 
 


