
Gestió de la documentació 
comptable a SeTDIBA
Expedient de subvencions



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



Expedients de subvencions

SeTDIBA



- Per concurrència competitiva: s’atorga als beneficiaris prèvia 

valoració i ponderació de la documentació presentada, d’acord amb els 
bases i la convocatòria. 

- Per concessió directa: es tracta de subvencions nominals, sense 

concurrència ni règim de publicitat de la convocatòria. Han d’estar 
previstes en el pressupost, en els convenis i s’ha d’acreditar i justificar 
les raons d’interès públic, social,  econòmic, humanitari que dificultin la 
convocatòria pública.

Tipus de subvencions



Expedients de subvencions
Com es relacionen els expedients

 relacionat→

1217 Ordenances de la 

corporació local

Bases de subvencions

2244 Subvencions atorgades per 

part de la corporació local

Subvencions de concurrència 

competitiva

Convocatòria 1

Concessió 1.1

Concessió 1.2

Concessió 1.3

Subvencions de concessió directa

Concessió 1

Concessió 2

Concessió 3

Relacions O i P
Sèrie: 1659 – Manaments de pagaments

Relacions Transferències
Sèrie: 1659 – Manaments de pagaments

1376 Convenis i acords



Subvencions de concessió directa

Quants assistents tenen subvencions de concessió 
directa?

SeTDIBA



Subvencions de concessió directa
Documents es generen habitualment
CONCESSIÓ

Document Tipus documental
Comprovació de disponibilitat de crèdit DOC_COMP_RC

Resolució concessió DEC_ALC

CONVENI
Document comptable AD DOC_COMP_AD

Notificació als interessats NOTIF

JUST_RECEP
Acceptació de les subvencions per part dels
beneficiaris

ACTA

Justificació de la subvenció SOL
DOC_JUSTIF

JUST
Informe de justificació de la subvenció INF

SICALWINSeTDIBA



Subvencions de concessió directa 
Tràmits es generen habitualment

Tràmit SeTDIBA o acció a
Firmadoc

Descripció del tràmit Observacions

15. Gestió econòmica Petició de la disponibilitat de 

crèdit i de la partida 

pressupostària

11.Adopció de l’acord Acord en el que s’especifica les 

aplicacions pressupostàries

15. Gestió econòmica Informació de que ja hi ha un

acord que permet generar l’AD

13. Notificació L’evidència de notificació ha de

quedar dins de l’expedient

04. Pendent de rebre 

documentació /

En alguns casos, es preveu que

el beneficiari accepti

expressament la subvenció

S’ha de posar data límit al tràmit

uns dies abans de finalitzar el

termini de justificació (per poder

avisar si cal al beneficiari)

06. Elaborar informe Elaboració de l’informe de

justificació

15. Gestió econòmica Informació que es pot procedir a

la fase d’ordenació i pagament

SICALWINSeTDIBA



Subvencions en règim de 
concurrència competitiva:
convocatòria + concessió

Quants assistents tenen subvencions de 
concurrència competitiva?

SeTDIBA



Expedients de subvencions
Com es relacionen els expedients

 relacionat→

1217 Ordenances de la 

corporació local

Bases de subvencions

2244 Subvencions atorgades per 

part de la corporació local

Subvencions de concurrència 

competitiva

Convocatòria 1

Concessió 1.1

Concessió 1.2

Concessió 1.3

Subvencions de concessió directa

Concessió 1

Concessió 2

Concessió 3

Relacions O i P
Sèrie: 1659 – Manaments de pagaments

Relacions Transferències
Sèrie: 1659 – Manaments de pagaments

1376 Convenis i acords



Subvencions en règim de concurrència competitiva 
Documents es generen habitualment 

Document Tipus
documental

[1] Document comptable RC DOC_COMP_RC

[2] Aprovació de la convocatòria, 
i la seva publicació.

DEC_ALC

[3] Publicació de la convocatoria JUST
[4] Document d’autorització de la 
despesa

DOC_COMP_A

[6] Informe de la concessió INF
[7] Resolució de la concessió DEC_ALC
[8] Document comptable D DOC_COMP_D
[13] Informe d’adequació INF

Subvencions de concurrència competitiva

Nom expedient: CONVOCATORIA XXX

Concessió 1.1

Concessió 1.2

Concessió 1.3

Subvencions de concurrència competitiva

Convocatòria 1

Nom expedient:

CONCESSIO XXXX – [NUM SOL]

CONCESSIO XXXX – [NUM SOL]

CONCESSIO XXXX – [NUM SOL]

Document Tipus
documental

[5] Sol·licituds dels interessats SOL
[9] Notificació si és el cas NOTIF

JUST_RECEP
[10] Acceptació de les 
subvencions per part dels
beneficiaris

ACTA

[11]Justificació de la subvenció SOL
DOC_JUSTIF

JUST
[12] Informe de l’adequació de la 
justificació

INF

 relacionat→

* El número entre [] indica l’ordre natural en què s’incorporen els documents als expedients de 
convocatòria i concessió



Subvencions en règim de concurrència competitiva 
Tràmits es generen habitualment. 

Tràmit Observacions
15. Gestió econòmica Petició disponibilitat

de crèdit
11. Adopció de l’acord Aprovació de la 

convocatòria
07. Exposició pública Publicació eTAULER i 

BOP

15. Gestió econòmica Comptabilitzar A

06. Elaborar informe Concessió

11. Adopció de l’acord Aprovació de la 
concessió

15. Gestió econòmica Procedir a generar D
06. Elaborar informe Adequació de la 

justificació

Subvencions de concurrència competitiva

Nom expedient: CONVOCATORIA XXX

Concessió 1.1

Concessió 1.2

Concessió 1.3

Subvencions de concurrència competitiva

Convocatòria 1

Nom expedient:

CONCESSIO XXXX – [NUM SOL]

CONCESSIO XXXX – [NUM SOL]

CONCESSIO XXXX – [NUM SOL]

Tràmit Observacions
13. Notificació Notificació concessió

04. Pendent de rebre
documentació

Per requerir 
acceptació o indicar 

finalització justificació
06. Elaboració d’informe Adequació de la

justificació a la 
convocatòria

13. Notificació En cas que la 
justificació no sigui 

d’acord la 
convocatòria

 relacionat→



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


