
Gestió de la documentació 
comptable a SeTDIBA
Expedient modificacions de crèdit



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



Modificacions de crèdit

SICALWIN



Modificacions de crèdit
Com s’estructuren

1627 Modificacions de crèdit del 
pressupost general

Tipus
• Crèdits extraordinaris
• Suplements de crèdit
• Ampliacions de crèdit
• Transferències de crèdit
• Generació de crèdit per ingressos
• Incorporació de romanents de crèdit
• Baixes per anul·lació

1032 Sessions del Ple Documents relacionats→



Modificacions de crèdit
Documents es generen habitualment

Document Tipus documental

Informe de necessitat indicant motivació de la necessitat, destinació de la nova 
consignació, quins recursos l’han de finançar i impossibilitat d’ajornar la despesa 
a l’exercici següent. 

INF

Acord incoació de l’expedient DEC_ALC

Informe d’intervenció de control financer INF
Informe d’intervenció d’estabilitat pressupostària INF

Document de la modificació de crèdit a l’espera de l’aprovació definitiva per 
poder comptabilitzar-la

ACORD_MC (provisional)

Aprovació inicial de la modificació per part del Ple CERT_PLE

eTauler i BOP JUST

Certificat de secretaria conforme no hi ha al·legacions CERT

En cas que hi hagi al·legacions, caldrà presentar informe sobre si procedeix 
estimar-les

INF

Aprovació definitiva pel Ple CERT_PLE

Comptabilització definitiva de la modificació ACORD_MC (definitiva)

Notificació als interessats si hi ha hagut al·legacions NOTIF



Modificacions de crèdit
Tràmits es generen habitualment

Tràmit SeTDIBA o acció a Firmadoc Descripció del tràmit

06. Elaborar informe Informe de necessitat indicant motivació de la
necessitat, destinació de la nova consignació, quins
recursos l’han de finançar i impossibilitat d’ajornar la
despesa a l’exercici següent.

11. Adopció de l’acord Acord incoació de l’expedient
10. Fiscalització econòmica/control intern Informe d’intervenció de control financer

Informe d’intervenció d’estabilitat pressupostària

11. Adopció de l’acord Es proposa incorporar en l’ordre del dia del Ple la
modificació de crèdit provisional.

15. Gestió econòmica Document de la modificació de crèdit provisional a
l’espera de l’aprovació definitiva per poder
comptabilitzar-la

07. Exposició pública Publicació a eTAULER i al BOP

06. Elaborar informe Elaborar informe conforme no hi ha al·legacions o
informe de secretaria sobre si procedeix estimar-les

11. Adopció de l’acord Es proposa incorporar en l’ordre del dia del Ple la
modificació de crèdit definitiva.

15.Gestió econòmica Comptabilització definitiva de la modificació de crèdit

13. Notificació Notificació als interessats si hi ha hagut al·legacions



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


