
Gestió de la documentació 
comptable a SeTDIBA
Expedient de contracte menor que no 
cal 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
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 
no cal publicar

SeTDIBA



Els contractes menors que no cal

publicar generen un expedient anual

(valorar si anualment o per cada

vegada que es presenti la necessitat)

per a cada unitat de treball o servei que

impulsa la despesa.

Quins expedients crear?
Contractes menors que no cal publicar



Contracte 
menor que 

no cal 
publicar

Prestació 
esporàdica/

imprevista

Prestació 
reiterativa i 

periòdica (en 
alguns casos)

Valor estimat 

< 5.000 

Sistema de 
pagament similar 

a la BCF per a 
pagaments 

menors

< 1 any 

No pròrrogues

No revisió de 
preus

Descripció
Contractes menors que no cal publicar



“Sistema similar per a realitzar 
pagaments menors”

Petites despeses pel funcionament normal del servei

+ Agilitat en la tramitació

No incoació expedient administratiu individual

Límit import 500€-1.000€

Regulat a les bases d’execució: imports i conceptes

Previsió trimestral/semestral → RC

Acumulació de fases ADO (sobre RC)

Descripció
Contractes menors que no cal publicar



Contractes menors que NO CAL publicar
Documents es generen habitualment

Document Tipus documental

Informe necessitat de contractació INF

Reserva de crèdit DOC_COMP_RC

Factura FAC_R

Acta de recepció dels bens o serveis ACTA

ALB

SICALWINSeTDIBA

Proposta: l’informe de necessitat de contractació el valida qui 

realitza la proposta, valida el regidor, signa l’alcalde.



Contractes menors que NO CAL publicar
Tràmits es generen habitualment

Tràmit SeTDIBA o acció a
Firmadoc

Descripció del tràmit

06. Elaborar informe Elaborar informe de necessitat 

15. Gestió econòmica Fer la retenció de crèdit. Informa del num. d’RC al tramitador

04. Pendent de rebre

document

Pendent de prestació del servei per validar factura. El tramitador ha de facilitar
el num RC als proveïdors

06. Elaborar informe Elaborar acta de recepció

16. Tancament de

l’expedient

S’ha de tancar un cop s’ha efectuat el pagament.

SICALWINSeTDIBA

Es recomana facilitar al proveïdor el número d’RC sobre 
la que s’ha de tramitar cada despesa per facilitar la feina 
als bases de comptabilitat quan registrin les factures.



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


