
Gestió de la documentació 
comptable a SeTDIBA
Expedient contractes menors que 
s’han de publicar



Recordeu de quin equip formeu part

Usuari/ària que realitza les funcions 
de gestió de la despesa i utilitza 
habitualment SICALWIN

Usuari/ària que realitza les funcions de 
tramitació administrativa i utiliza la 
metodologia eSET i les eines SeTDIBA



Gestió de despesa de menor import
Què son

03 Bestretes de caixa fixa01 Contractes menors 

que s’han de publicar

02 Contractes menors que 

no cal publicar

< 40.000€ contractes 
d’obres
< 15.000€ contractes de 
subministraments o serveis. 
Per satisfer necessitats
puntuals i esporàdiques, 
concretes i perfectament 
definides. 

S’han de publicar al perfil 
del contractant. 
Recomanem per contractes 
menors d’imports > 500€-
1.000€.

Contractes menors amb valor 
estimat < 5.000 €, sempre que 
el sistema de pagament utilitzat 
sigui les bestretes de caixa fixa
o un altre similar per a realitzar 
pagaments menors.

Es recomana posar com a límit
uns 500€-1.000€ per poder 
tramitar-se. S’ha de regular a les 
bases d’execució del pressupost.

Les bestretes de caixa fixa són 
un sistema especial de 
pagament on la característica 
principal és l’avançament del 
pagament abans de la seva
aplicació al pressupost. Es 
tracta d’avançar una
quantitat de diners a una 
persona anomenada 
“habilitat” per tal que vagi fent 
els pagaments
de les despeses segons les 
necessitats i els requeriments 
que s’expliquen a continuació.



Gestió de despesa de menor import
Exemples

03 Bestretes de caixa fixa01 Contractes menors 

que s’han de publicar

02 Contractes menors 

que no cal publicar

• Despeses de la brigada 
municipal: per les petites 
compres del dia a dia que fan
directament els operaris en el 
moment que ho necessiten (si 
no existeix contracte de 
subministrament de material)
• Despeses Festa Major: 
compra d’aigües, piscolabis
colles, obsequis, etc.
• Despeses de la Llar 
d’Infants: quan no es tracti 
pel sistema de bestreta de 
caixa fixa,
per a petites despeses de 
funcionament.

Es podran crear bestretes 
de caixa fixa per atendre 
despeses de caràcter 
periòdic i repetitiu
tals com:
• Dietes
• Despeses de locomoció
• Material no 

inventariable
• Conservació
• “Altres similars”

Sempre i quan es 
compleixin els requisits de
contracte menor:
• Contractació del servei

de manteniment de 
jardineria

• Contractació 
subministrament 
material d’oficina

• Contractació actuació
orquestra festa major

• Contractació obres de 
reparació de la 
biblioteca



Gestió de despesa de menor import
Sèries documentals associades

03 Bestretes de caixa fixa01 Contractes menors 

que s’han de publicar

02 Contractes menors 

que no cal de publicar

1431 Contractacions de 

subministraments

1658 Bestretes de caixa fixa1379 Contractacions d'obres

1388 Contractacions de 

concessió d'obra pública

1395 Contractacions de 

concessió dels serveis públics

1403 Contractacions de serveis

1431 Contractacions de 

subministraments

1446 Contractacions 

d'assegurances

1448 Contractacions privades



Contractes menors que 
s’han de publicar

SeTDIBA



Contractes menors que s’han de publicar
Documents es generen habitualment

Document Tipus documental
Informe necessitat òrgan de contractació INF

Reserva de crèdit DOC_COMP_RC

Prescripcions tècniques. Si és obra, projecte d’obres PLEC_CLAUS

Petició de 3 demanades (si no es fa per la PSCP) NOTIF(notificacions)/REQUER (mails)

Oferta econòmica (3) SOL + PRESSUP

Informe d’adjudicació del tècnic i conformitat del
secretari a tot l’expedient

INF

Decret d’adjudicació, autorització i disposició de la
despesa i aprovació de les prescripcions

DEC_ALC

Document comptable AD DOC_COMP_AD

Notificació del decret NOTIF

JUST

Factura FAC_R

Acta de recepció dels bens o serveis ACTA

ALB

SICALWINSeTDIBA



Tots els expedients han de tenir un tràmit. Quan cal incorporar un tràmit?

− Quan es tracta d’un encàrrec de feina a algú de l’organització

− Quan és una feina que ha de fer el propi usuari però no la pot

realitzar en aquell mateix moment.

− Quan l’expedient està en una situació d’ESPERA

Quan he de fer tràmits?



Contractes menors que s’han de publicar
Tràmits es generen habitualment

Tràmit SeTDIBA o acció a Firmadoc Descripció del tràmit Observacions

06. Elaborar informe d’òrgan de

contractació

Elaborar informe de necessitat -

01. Acord incoació S’acorda que es realitzarà un contracte

15. Gestió econòmica Fer la retenció de crèdit Cal informar al tramitador del número d’RC

05. Elaborar documentació tècnica Elaborar el document de prescripcions

tècniques

-

13. Notificació

04. Pendent de rebre documentació

Demanar 3 ofertes Per poder tancar aquest tràmits s’han d’incorporar les evidències de petició
de les ofertes i les ofertes. Es recomana relacionar el document de petició
de l’oferta amb el pressupost. Els pressupostos han d'arribar a través de la
seu electrònica o a través de la PSCP

06. Elaborar informe Informe d’adjudicació i conformitat del

secretari a tot l’expedient

S’informarà quina és la millor oferta i la conformitat del secretari, D.A. 3a
LCSP. Signa tècnic. Conformitat del secretari

11. Adopció de l’acord Decret d’adjudicació, autorització i

disposició de la despesa i aprovació de

les prescripcions

15. Gestió econòmica Comptabilitzar l’AD

13. Notificació Notificar l’adjudicació Ha d’informar del número d’RC al proveïdor per a que la incorpori en la
factura

05. Realitzar actuacions Pendent de prestació del servei per

validar factura

06. Elaborar informe Elaborar l’acta de recepció del be o

servei contractat

16. Tancament de l’expedient Indicar que s’ha validat la factura i

s’inicia el pagament

SICALWINSeTDIBA



Gestió de despesa de menor import
Quina part hem vist?



Iniciar expedient 
administratiu

Comptabilitzar RC
Finalitzar 
expedient 

administratiu

Notificació decret

Realitzar operació R

Informe de proposta

Decret aprovació de relacions

Sol·licitud ofertes

Presentació pressupostos

Decret adjudicació

Informe adjudicació i conformitat

Cas pràctic
Contracte menor per pintar paret pati de l’escola bressol

00. Actuacions prèvies
15. Gestió econòmica

15. Gestió econòmica

[validar la factura]

11. Adopció de l’acord

06. Elaborar informe

13. Notificació

13. Notificació
04. Pendent de rebre documentació

06. Elaborar informe
11. Adopció de l’acord



Materials

Material del Servei d'Assistència 
Economicofinancera

https://dibaaps.diba.cat/SCW/Manuals/Form
acio/Manual_procediments_despesa.pdf

Sessió integració Sicalwin

https://www.youtube.com/watch?v=PEMmzJ
H2gww

https://dibaaps.diba.cat/SCW/Manuals/Formacio/Manual_procediments_despesa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PEMmzJH2gww


Dubtes?

setdiba@diba.cat


