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1 Accés al servei 

Per accedir al nou servei de tràmits a la DGAL, s’ha de fer a través de l’accés a serveis per defecte d’eaCAT 

passant per: 

1.1 Login eaCAT. 

Pàgina principal, on a l’àrea general es pot realitzar el login a eaCAT. 

 

 

1.2 Selecció del servei 

Un cop logat a eaCAT, es presenta la pàgina de l’àrea general amb les àrees a les que té accés l’usuari logat i 

els ens de treball. A l’àrea general apareixen els serveis d’eaCAT. 

Selecció de l’àrea on s’inclou el servei. En aquest cas “Economia”. Es presenta el menú de Economia amb 

els serveis que inclou. 

 

  

Pestanya per accedir a 

l’àrea de Economia 
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Selecció del menú “Tramesa d’informació pressupostària al DGRI des de 2010” per accedir al servei de 

gestió de formularis, i es mostraran les accions permeses: 

 Pressupostos des de l’exercici 2010. 

 Liquidacions des de l’exercici 2010. 
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2 Gestor de formularis 

L'usuari quan accedeix al servei per qualsevol de les opcions indicades en el capítol anterior,  es mostrarà 

dins d’un mòdul propi del servei una taula amb una fila inicial que agruparà tots els pressupostos o 

liquidacions de l’exercici actual i, a continuació d’aquesta, una fila per cadascun dels ens dependents de 

l’ens de treball per aquell exercici. 

 

2.1 Selecció l’exercici 

 

Si és la primera vegada, s'ha de crear l'objecte tramesa corresponent a l'any a gestionar. 

 

El desplegable Exercici, contindrà un llistat de tots els exercicis donats d’alta, ordenats de forma ascendent, 

a més d’un element en blanc. De forma predeterminada tindrà seleccionat l’exercici 2010 (primer exercici 

en funcionament). 

Un cop creat, cada cop que l’usuari accedeix només es mostrarà el botó Filtra. 

 

 

Quan l’usuari seleccioni un exercici i premi el botó Filtra es carregaran només els trameses (pressupostos o 

liquidacions) d’aquest exercici. Si es selecciona l’element en blanc, es carregaran tots els trameses 

gestionats pel servei per a l’ens de treball actual. Hi haurà una fila de tramesa per a cada ens dependent de 

l’ens de treball de l’usuari, a més d’una fila per a l’ens de treball. Els trameses s’agruparan per exercici 

mitjançant una fila de capçalera. 
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En els propers apartats explicarem el procés d’enviament de la tramesa (ja sigui un pressupost o una 

liquidació), on s’explica el significat del camp estat, i les diferents accions que es poden executar des de 

cadascun dels botons disponibles per cadascun (edita, valida, visualitza, esborra). 

2.2 Flux del procés  d’enviament de la tramesa pressupostària 

 

Per tal de definir les diferents fases del cicle de vida de la tramesa, a més de les accions possibles a cada 

fase i l’autorització necessària per executar cada acció, es defineixen una sèrie d’estats amb accions 

associades. El cicle de vida d’un qüestionari d’un ens (una fila) es diferent al de l’agrupació dels qüestionaris 

dels ens que formen la tramesa. 

Els estats possibles per a un ens pare, representats a la fila de capçalera, poden ser els següents: 

 En edició: És l’estat inicial i identifica que hi ha dades de la tramesa de almenys un ens que s’han 
modificat i encara no s’ha realitzat la seva validació. Des d’aquest estat els usuaris editor i l’usuari 
signant només podran executar l’acció Valida per realitzar la validació global de les dades dels 
qüestionaris de tots els ens. Al validar globalment s’actualitza els estats de tots els ens, depenent 
del resultat d’aquesta validació passarem al següent estat: 

o Validat amb errors: si hi ha un ens o més que queda en estat Validat amb errors serà aquest 
l’estat assignat a la fila de capçalera. 

o Validat amb avisos: si hi ha un ens o més que queda en estat Validat amb avisos i la resta en 
l’estat Validat, serà l’estat Validat amb avisos l’assignat a la fila de capçalera. 

o Validat: si tots els ens queden en estat Validat serà aquest l’estat assignat a la fila de 
capçalera. 
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 Pendent validació: aquest estat s’aplica a la capçalera automàticament quan s’han validat 
individualment amb l’estat Validat amb avisos o Valida tots els ens agrupats per la fila de capçalera. 
Des d’aquest estat els usuaris editor i amb signatura només podran executar l’acció Valida per 
realitzar la validació global de les dades de la tramesa de tots els ens. Al validar globalment 
s’actualitza els estats de tots els ens, depenent del resultat d’aquesta validació passarem al següent 
estat: 

o Validat amb errors: si hi ha un ens o més que queda en estat Validat amb errors serà aquest 
l’estat assignat a la fila de capçalera. 

o Validat amb avisos: si hi ha un ens o més que queda en estat Validat amb avisos i la resta en 
l’estat Validat, serà l’estat Validat amb avisos l’assignat a la fila de capçalera. 

o Validat: si tots els ens queden en estat Validat serà aquest l’estat assignat a la fila de 
capçalera. 
 

 Validat amb errors: aquest estat s’aplica a la capçalera quan un dels ens que agrupa té les seves 
dades amb l’estat Validat amb errors. Des d’aquest estat no es pot executar cap acció. Per sortir 
d’aquest estat s’haurà de tornar a l’estat En edició ja sigui corregint les dades errònies o editant 
qualsevol dels formularis.  

 

 Validat amb avisos: aquest estat s’aplica a la capçalera quan s’ha executat la validació global i hi ha 
un ens o més que té l’estat Validat amb avisos i la resta l’estat Valida. Aquest estat es canvia  
tornant a l’estat En edició editant qualsevol dels formularis dels ens que agrupa la capçalera. 
També es pot avançar a l’estat Revisió Usuari signant executant l’acció Envia a usuari signant, per 
tal que l’usuari signant validi les dades i les signi per enviar-les al DGAP. 

 

 Validat: aquest estat s’aplica a la capçalera quan s’ha executat la validació global i tots els ens 
tenen l’estat Valida. Aquest estat es canvia  tornant a l’estat En edició editant qualsevol dels 
formularis dels ens que agrupa la capçalera. També es pot avançar a l’estat Revisió Usuari signant 
executant l’acció Envia a usuari signant, per tal que l’usuari signant validi les dades i les signi per 
enviar-les al DGAP. 

 

 Revisió usuari signant: A aquest estat s’arriba quan les dades han estat validades globalment i 
l’usuari executa l’acció Envia a Usuari signant. L’objectiu d’aquest estat és que l’usuari signant validi 
les dades per signar-les posteriorment. Dins d’aquest estat només podrà operar l’usuari signant, de 
forma que l’usuari editor no podrà executar cap acció. Des d’aquest estat les úniques accions 
possibles són Envia a signatura, que crea el document EACAT que envia les dades a la DGAP, i 
Revisa, que torna tots els qüestionaris a l’estat En edició per tal que l’usuari editor pugui corregir 
possibles equivocacions. També s’abandona aquest estat si l’usuari signant edita les dades de 
qualsevol dels qüestionaris. 

 

 En edició usuari signant: A aquest estat s’arriba si l’usuari signant edita les dades de qualsevol dels 
qüestionaris. Des d’aquest estat l’usuari signant només podrà executar les accions Valida, per 
realitzar la validació global de les dades de la tramesa de tots els ens, i Revisa, que torna tots els 



 

 

 9 

 

Manual d’usuari TPIL 

qüestionaris a l’estat En edició per tal que l’usuari editor pugui corregir possibles equivocacions. Al 
validar globalment s’actualitza els estats de tots els ens, depenent del resultat d’aquesta validació 
passarem al següent estat: 

o Validat Usuari signant amb errors: si hi ha un ens o més que queda en estat Validat amb 
errors serà aquest l’estat assignat a la fila de capçalera. 

o Revisió Usuari signant: Es pot donar en el cas que hi hagi un ens o més que quedi en estat 
Validat amb avisos i la resta en l’estat Validat. L’altra opció es que tots els ens quedin en 
estat Validat. 

 

 Validat usuari signant amb errors: aquest estat s’aplica a la capçalera quan un dels ens que agrupa 
té les seves dades amb l’estat Validat amb errors i aquesta validació s’ha realitzat des de els estats 
En edició Usuari signant o Revisió Usuari signant. Des d’aquest estat només es pot executar l’acció 
Revisa, que torna tots els qüestionaris a l’estat En edició. També es pot sortir d’aquest estat, 
tornant a l’estat En edició Usuari signant, corregint les dades errònies o editant qualsevol dels 
formularis.  

 

 Pendent signatura: A aquest estat s’arriba quan l’usuari signant executa l’acció Envia a signatura. 
Aquest és l’estat en el que queden els qüestionaris una vegada s’ha creat el document EACAT amb 
totes les dades del pressupost per a l’ens de treball i els seus ens dependents. Si l’usuari realitza 
tota l’operativa seguida, es a dir, signa el document EACAT per trametre les dades al DGAP, no 
veurà aquest estat, ja que l’execució de l’acció Envia a signatura obre automàticament el document 
EACAT per tal que l’usuari pugui visualitzar les dades i signar-les. Un cop signat el document EACAT 
es passa a l’estat Tramès la capçalera i els qüestionaris de cada ens. L’acció Envia a signatura, 
executada des d’aquest estat, torna a obrir el document EACAT per que l’usuari pugui signar-lo si 
encara no ho ha fet. 

 

 Tramès: A aquest estat s’arriba quan l’usuari signant signa el document EACAT per trametre les 
dades al DGAP. Aquest és l’estat en el que queden els qüestionaris quan es signa el document 
EACAT. Al tractar-se de l’estat final no es pot canviar a un altre estat. 

 

Així, per al qüestionari d’un ens fill tenim els següents estats: 

 En edició: És l’estat inicial i identifica que les dades del pressupost de l’ens s’han modificat i encara 
no s’ha realitzat la seva validació. Des d’aquest estat es podran executar les accions Edita, per 
modificar les dades del pressupost, Valida, per realitzar la validació individual de les dades dels 
pressupost de l’ens, Visualitza, per mostrar les dades del pressupost sense poder modificar-les, i 
Esborra, s’eliminaran les dades del model de dades de l’aplicació associades a aquest pressupost. Al 
validar s’actualitza l’estat de l’ens i de la capçalera, depenent del resultat d’aquesta validació 
passarem al següent estat: 

 

o Validat amb errors. 
o Validat amb avisos. 
o Validat. 
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Les accions disponibles sobre l’ens en l’estat En edició variaran en funció de l’estat de la capçalera: 

o Visualitza: estarà disponible sigui quin sigui el rol de l’usuari i l’estat de la capçalera. 
o Edita: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En edició 

Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats Pendent 
validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar tant 
l’usuari editor con l’usuari signant. 

o Esborra: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En 
edició Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats 
Pendent validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar 
tant l’usuari editor con l’usuari signant. 

o Valida: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En edició 
Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats Pendent 
validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar tant 
l’usuari editor con l’usuari signant. 

 

 Validat amb errors: aquest estat s’aplica quan s’ha produït un error en la validació de les dades 
enviades al sistema GPL, ja sigui la validació global o individual de les dades de l’ens. Des d’aquest 
estat es pot executar l’acció Edita o l’acció Esborra tornant a l’estat En edició.  També es pot 
executar l’acció Valida que actualitza l’estat de l’ens i de la capçalera, depenent del resultat 
d’aquesta validació passarem al següent estat: 

o Validat amb errors. 
o Validat amb avisos. 
o Validat. 

Les accions disponibles sobre l’ens en l’estat Validat amb errors variaran en funció de l’estat de la 
capçalera: 

o Visualitza: estarà disponible sigui quin sigui el rol de l’usuari i l’estat de la capçalera. 
o Edita: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En edició 

Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats Pendent 
validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar tant 
l’usuari editor con l’usuari signant. 

o Esborra: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En 
edició Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats 
Pendent validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar 
tant l’usuari editor con l’usuari signant. 

o Valida: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En edició 
Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats Pendent 
validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar tant 
l’usuari editor con l’usuari signant. 

 

 Validat amb avisos: aquest estat s’aplica quan s’ha executat la validació global o individual i no s’ha 
produït cap error a la validació però si un o més avisos. Des d’aquest estat es pot executar l’acció 
Edita o l’acció Esborra tornant a l’estat En edició.  També es pot executar l’acció Valida que 
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actualitza l’estat de l’ens i de la capçalera, depenent del resultat d’aquesta validació passarem al 
següent estat: 

o Validat amb errors. 
o Validat amb avisos. 
o Validat. 

Les accions disponibles sobre l’ens en l’estat Validat amb avisos variaran en funció de l’estat de la 

capçalera: 

o Visualitza: estarà disponible sigui quin sigui el rol de l’usuari i l’estat de la capçalera. 
o Edita: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En edició 

Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats Pendent 
validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar tant 
l’usuari editor con l’usuari signant. 

o Esborra: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En 
edició Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats 
Pendent validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar 
tant l’usuari editor con l’usuari signant. 

o Valida: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En edició 
Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats Pendent 
validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar tant 
l’usuari editor con l’usuari signant. 

 

Des d’aquest estat es passarà a l’estat Pendent de signatura quan es realitzi l’acció Envia a signatura 

a nivell de la capçalera. 

 Validat: aquest estat s’aplica quan s’ha executat la validació global o individual i no s’ha produït cap 
error ni cap avis. Des d’aquest estat es pot executar l’acció Edita o l’acció Esborra tornant a l’estat 
En edició. També es pot executar l’acció Valida que actualitza l’estat de l’ens i de la capçalera, 
depenent del resultat d’aquesta validació passarem al següent estat: 

o Validat amb errors. 
o Validat amb avisos. 
o Validat. 

Les accions disponibles sobre l’ens en l’estat Validat variaran en funció de l’estat de la capçalera: 

o Visualitza: estarà disponible sigui quin sigui el rol de l’usuari i l’estat de la capçalera. 
o Edita: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En edició 

Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats Pendent 
validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar tant 
l’usuari editor con l’usuari signant. 

o Esborra: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En 
edició Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats 
Pendent validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar 
tant l’usuari editor con l’usuari signant. 

o Valida: només podrà executar-la l’usuari signant als estats Revisió Usuari signant, En edició 
Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors de la capçalera. En els estats Pendent 
validació, Validat amb avisos, En edició i Validat de la capçalera la podran executar tant 
l’usuari editor con l’usuari signant. 
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Des d’aquest estat es passarà a l’estat Pendent de signatura quan es realitzi l’acció Envia a signatura 

a nivell de la capçalera. 

 Pendent signatura: aquest estat s’aplica quan es realitza l’acció Envia a signatura a nivell de la 
capçalera. Des d’aquest estat només es pot executar l’acció Visualitza sigui quin sigui el rol de 
l’usuari i l’estat de la capçalera. La resta de casos que ens permeten canviar aquest estat son 
accions externes: quan s’esborra el document EACAT per trametre les dades de la tramesa al DGAP 
es passa a l’estat En edició o al signar el document EACAT es passa a l’estat Tramès. 

 

 Tramès: aquest estat s’aplica quan es signa el document EACAT per trametre les dades al DGAP. 
Des d’aquest estat només es pot executar l’acció Visualitza sigui quin sigui el rol de l’usuari i l’estat 
de la capçalera.  Al tractar-se de l’estat final no es pot canviar l’estat. 

 

2.3 Edició 

 

La seva execució dependrà del rol d’usuari i l’estat de la tramesa. Així l’usuari signant podrà editar les dades 

en qualsevol estat que ho permeti mentre que l’usuari editor no podrà fer-lo quan la tramesa es trobi en els 

estats Revisió Usuari signant, En edició Usuari signant i Validat Usuari signant amb errors, a més d’aquells 

estats que no permetin la edició. 

El cas d’ús començarà quan l’usuari faci clic al botó Edita d’un ens en el llistat d’ens del mòdul de gestió. 

 

 

2.3.1 Selecció del formulari 

 

Explicarem com seleccionar un formulari per carregar les dades associades als seus camps i permetre 

l’edició des de l’arbre de navegació. 

El menú de navegació del mòdul es mostrarà mitjançant un arbre on l’última fulla de cada branca donarà 

accés a un formulari fent clic. Tots els nodes es poden obrir o col·lapsar. Al canviar de formulari es desen 

automàticament les dades del formulari actual. Al costat tindrà una pestanya amb el text Navegació, al fer 

clic a aquesta pestanya es podrà ocultar l’arbre de navegació ampliant l’espai disponible per l’àrea de 

formularis. També es pot navegar entre formularis prement els botons de navegació. 
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L’estructura d’aquest arbre tindrà com a primer nivell el nom identificador de l’ens que hem seleccionat al 

mòdul de gestió i com a últim nivell el nom del formulari del qual volem editar les dades. Pels formularis 

que representen l’estructura pressupostària tindrem una sèrie de nivells intermedis que ordenen els 

formularis per temes i capítols. 

L’estructura de l’arbre, dependrà en primer lloc si la tramesa es un pressupost o una liquidació, i en segon 

lloc del tipus d'ens al qual s'accedeix. 

Avança o retrocedeix formulari: Quan l’usuari faci clic al botó avança (>>) o retrocedeix (<<) es passarà a 

carregar el formulari associat al següent node o a l’anterior amb un formulari associat en l’arbre de 

navegació respecte al node actual. 

L’execució d’aquest cas d’ús implica desar tots els canvis realitzats al formulari actual tal i com s’explica al 

cas d’ús Emmagatzemar les dades del formulari. 

2.3.2 Emmagatzemar dades del formulari 

Quan l’usuari faci clic al botó Desa o canviï de formulari, utilitzant l’arbre de navegació o els botons per 

avançar o retrocedir, s’iniciarà l’acció que emmagatzemarà les dades del formulari dintre del model de 

dades de l’aplicació. 

  

Botons de navegació entre 

formularis. 
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2.3.3 Ens dependents 

Aquest formulari servirà per detallar tots els organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i 

societats mercantils de capital íntegrament local que tinguin constituïts l’ens i que consten dins del model 

de dades del servei, carregat pel DGAP.  

A la part superior hi haurà uns camps no editables per identificar les dades bàsiques de l’ens de treball de 

l’editor: 

 Comarca 

 Província 

 Entitat local (nom) 
 

 

 

A continuació, es carregarà un llistat d'ens dependents actius durant l’exercici al qual es refereix el 

qüestionari, visualitzarà en columnes la següent informació per tal de ser editada: 

 Nom de l'ens: Camp no editable que correspon amb el nom complert de l’ens. 

 Codi de l'ens: Camp no editable amb el codi associat a cada ens. 

 Tipus d'ens: Camp no editable que s’extraurà del setè dígit, començant per l’esquerra, del codi de 
l’ens. En funció del seu valor es traduirà amb la descripció corresponent: 

 

o “1”: O.A. ADMINISTRATIUS 
o “2”: O.A. COMERCIALS 
o “3”: ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS 
o “4”: ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS LOCALS 
o “5”: SOCIETATS MERCANTILS LOCALS 
o Qualsevol altre cas es representarà amb “” 

 

 Actiu i No actiu: seran dos camps de tipus selecció que informaran si l’ens és actiu o no al moment 
actual mirant la seva data de baixa a la taula USU_ENS. Només podrà estar seleccionat un dels dos 
camps a la vegada i serà obligatori que un dels dos estigui seleccionat. Quan es selecciona No actiu 
es fa obligatori emplenar el camp Data de baixa. Mentre que l’usuari no empleni el camp Data de 
baixa l’estat d’aquest pressupost serà considerat com a Validat amb errors. Es mostrarà un 
missatge d’error tal i com es fa amb els missatges d’errors de validació individuals. A més, al 
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seleccionar No actiu, es veurà el missatge “Cal que tramiteu la baixa de l’ens al Registre d’ens locals 
de Catalunya.” en color vermell dins de la mateixa fila. 

 No funciona: es tractarà d’un nou camp de selecció que servirà per què l’usuari indiqui si un ens es 
troba actiu però que no és operatiu quan el marca. No es podrà marcar aquesta casella si ja està 
marcat com No actiu prèviament. 

 Data de constitució: Camp no editable amb la informació de la data de constitució emmagatzemada 
dins de la taula USU_ENS. 

 Data de baixa: Camp de tipus data que s’haurà d’emplenar amb la data de baixa en el cas que l’ens 
hagi deixat de ser actiu. La data de la baixa no pot ser major a la data en la que s’estiguin 
emplenant les dades. 

 Consolidats i No consolidats: Són dos camps de tipus selecció que informen si l’ens estan 
consolidats o no actualment. Aquests camps solament es mostren en trameses de liquidació. 

 

 

 

A la part inferior de la pantalla, l’usuari podrà afegir ens en el cas que els trobi a faltar: 

Per tal que s’informin d’altres ens dependents es disposarà d’uns camps per recollir les dades necessàries: 

 Nom de l'ens: Camp de tipus text amb una longitud màxima de 90 caràcters. 

 Codi de l'ens: Camp de tipus text amb una longitud 10 caràcters, es completarà amb 0 a l’esquerra 
fins arribar a la longitud màxima. 
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 Tipus d'ens: Camp decimal de 2 dígits que s’emplenarà mitjançant el valor associat a un dels 
següents elements del llistat: 

o O.A. ADMINISTRATIUS: 1 
o O.A. COMERCIALS: 2 
o ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS: 3 
o ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS LOCALS: 4 
o SOCIETATS MERCANTILS LOCALS: 5 

 

 Data de constitució: Camp de tipus data que no pot ser major a la data en la que s’estiguin 
emplenant les dades. 

 

 

Quan s’hagi afegit un nou ens al llistat apareixerà el missatge “Cal que tramiteu l’alta de l’ens al Registre 

d’ens locals de Catalunya”, en color vermell dins de la mateixa fila. 

Finalment hi haurà un camp anomenat Observacions de tipus text amb 1023 caràcters com a màxim. 

Les modificacions realitzades dins d’aquest formulari tenen un efecte merament informatiu pel que fa a la 

tramesa d’informació pressupostària i el seu emplenament no suposa la inscripció dels nous ens 

dependents en el Registre d’Ens del Departament. 

 

2.3.4 Càrrega de l’expedient administratiu 

Aquest formulari serveix per afegir l’expedient administratiu. En funció del tipus d’ens que estem tractant, 

el servei demanarà els fitxers necessaris: 

L’usuari podrà pujar i esborrar el fitxer associat a un camp tantes vegades com vulgui. Però, els fitxers han 

d’acomplir que la seva mida màxima no superi la quantitat definida. 

Aquest fitxers s’adjuntaran a la tramesa, juntament amb la resta de dades, per tal de ser signades per 

l’usuari en el moment del seu enviament. Posteriorment s’enviaran per FTP als servidors del DGAP, 
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2.3.5 Càrrega de fitxers 

El formulari de càrrega de fitxers servirà per carregar les dades des dels fitxers de comptabilitat generats 

per les diferents aplicacions utilitzades per cadascun dels ens que emplenen les dades del pressupost.  

 

A continuació es detallen els camps que composen aquest formulari dividits en dues àrees: 

 Empresa que genera els fitxers de comptabilitat: 
o Hi haurà un desplegable amb el nom de les diferents empreses que proporcionen 

aplicacions de comptabilitat. A més, dins d’aquest llistat,  trobarem un altre valor més 
Altres (especificar) que servirà per què l’usuari pugui seleccionar un valor no inclòs dintre 
del llistat del desplegable. 

o Empresa seleccionada: camp de text no editable que emmagatzemarà el valor seleccionat 
al desplegable anterior i que, en cas que l’usuari seleccioni l’opció Altres (especificar), es 
tornarà editable per que l’usuari pugui introduir un valor de fins a 50 caràcters. 
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 Càrrega de fitxers: 
o Seleccioneu un fitxer: serà un camp que permetrà seleccionar un fitxer dintre del sistema 

de fitxers de l’ordinador de l’usuari per procedir a la seva carrega mitjançant el servei. 
 

2.3.6 Classificació econòmica.  

Detall ingressos i despeses 

L’usuari disposarà d’un formulari per recollir el detall dels pressupost d’ingressos i despeses de les diferents 

partides de l’estructura pressupostària. Donat el comportament dinàmic del nou servei, es carregaran a la 

pantalla els elements definits prèviament. Cada element es presentarà en una fila del formulari, de forma 

similar a com es fa al servei actual, i mostrarà la informació en columnes de la següent forma: 

 CODI: La  primera columna representarà el codi del capítol, article, concepte o subconcepte.  

 INGRESOS O DESPESES: La segona columna mostrarà la descripció associada al codi representat a la 
primera columna. En funció de si ens trobem al Detall del pressupost d'ingressos o al Detall del 
pressupost de despeses es posarà INGRESOS o DESPESES com a capçalera de la columna. 

 
En pressupostos: 

 PREVISIÓ: Tindrem un camp per introduir el valor de previsió associat al codi de l’estructura 
pressupostària. Aquest camp serà de tipus numèric amb 11 dígits a la part sencera i 2 a la part 
decimal. 

A continuació camps exclusius de Liquidacions: 

 PREVISIÓ DEFINITIVA:  tindrem un camp per introduir el valor de previsió definitiva associat al codi 
de l‟estructura pressupostària. Aquest camp serà de tipus numèric amb 11 dígits a la part sencera i 
2 a la part decimal.  

 DERETS RECONEGUTS NETS: Els drets reconeguts nets s‟emplenen mitjançant un camp associat al 

codi de l‟estructura pressupostària. Aquest camp serà de tipus numèric amb 11 dígits a la part 
sencera i 2 a la part decimal. 

 RECAPTACIÓ NETA:  Seguidament trobem un camp per introduir el valor de recaptació neta 

associat al codi de l‟estructura pressupostària. Aquest camp serà de tipus numèric amb 11 dígits a 
la part sencera i 2 a la part decimal. 

 RECAPTAT D’EXERCICIS TANCATS: Finalment tindrem un camp per introduir el valor recaptat 

d‟exercicis tancats associat al codi de l‟estructura pressupostària. Aquest camp serà de tipus 
numèric amb 11 dígits a la part sencera i 2 a la part decimal. 

 

L’única validació que es realitzarà es comprovar que les dades introduïdes compleixen el format del tipus 

definit per cadascuna de les columnes. Les comprovacions d’obligatorietat es realitzen en el procés de 

validació. 
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Resum d’ingressos i despeses 

L’usuari veurà un formulari amb la informació de resum de les dades d’ingressos i despeses que s’hagin 

introduït als formularis de classificació econòmica: Detall del pressupost d'ingressos i Detall del pressupost 

de despeses.  La definició d’aquests elements, les fórmules utilitzades pel seu càlcul i la seva presentació 

està  definit dintre de la base de dades del servei. 
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2.3.7 Classificació per programes i econòmica.  

L’usuari disposarà d’un formulari per recollir el detall de la classificació per programes i econòmica per a les 

diferents partides de l’estructura pressupostària que es defineixin dins dels paràmetres que rebrà el 

formulari. D’aquesta forma es podrà configurar un formulari per a qualsevol element de l’estructura 

pressupostària amb classificació econòmica. El formulari es presentaran totes les àrees de despesa, 

polítiques de despesa i grups de programes corresponents a l’estructura pressupostària de l’exercici de 

treball. 

Cada element es presentarà en una fila del formulari, de forma similar a com es fa als formularis del servei 

actual, i mostrarà la informació en columnes de la següent forma: 

 CODI: La  primera columna representarà el codi de l’àrea de despesa (nivell 1), política de despesa 
(nivell 2) i grup de programes.  

 CLASSIFICACIÓ DE LES DESPESES: La segona columna mostrarà la descripció associada al codi 
representat a la primera columna.  

 
 
 
 



 

 

 22 

 

Manual d’usuari TPIL 

En pressupostos: 

 CRÈDITS INICIALS: Tindrem un camp per introduir el valor de previsió associat al codi de l’estructura 
pressupostària. Aquest camp serà de tipus numèric amb 11 dígits a la part sencera i 2 a la part 
decimal. 

A continuació camps exclusius de Liquidacions: 

 CRÈDITS DEFINITIUS: Seguidament trobem un camp per introduir el valor de recaptació neta 
associat al codi de l’estructura pressupostària. Aquest camp serà de tipus numèric amb 11 dígits a 
la part sencera i 2 a la part decimal.  

 OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES: A continuació tindrem un camp per introduir el valor de 
previsió definitiva associat al codi de l’estructura pressupostària. Aquest camp serà de tipus 
numèric amb 11 dígits a la part sencera i 2 a la part decimal.  

 PAGAMENTS LÍQUIDS: Els pagaments líquids s’emplenen mitjançant un camp associat al codi de 
l’estructura pressupostària. Aquest camp serà de tipus numèric amb 11 dígits a la part sencera i 2 a 
la part decimal. 

 PAGAMENT D’EXERCICIS TANCATS: Finalment tindrem un camp per introduir el valor recaptat 
d’exercicis tancats associat al codi de l’estructura pressupostària. Aquest camp serà de tipus 
numèric amb 11 dígits a la part sencera i 2 a la part decimal. 

 
Sota el llistat d’elements s’afegirà un camp, TOTAL, per totalitzar l’import del formulari. El càlcul del camp 
es farà automàticament mentre l’usuari va emplenant les dades i sense que sigui necessària cap anada i 
tornada als servidors d’EACAT. Aquest camp es calcularà sumant totes les àrees de despesa del capítol. 
 

Si es vol editar el node Total, de la classificació per programes, es carregarà un formulari editable igual que 

el de la resta de capítols amb la diferencia que per a cada element del formulari es farà un sumatori amb 

les dades introduïdes als capítols, sense tenir en compte els elements de l’estructura econòmica que no 

siguin capítols (nivell 1), dintre d’aquest element. A més, l’element que fa el sumatori tindrà el mateix 

comportament que el de qualsevol altre formulari però el seu text descriptor serà TOTAL PRESSUPOST DE 

DESPESES. 

L’única validació que es realitzarà es comprovar que les dades introduïdes compleixen el format del tipus 

definit per cadascuna de les columnes. Les comprovacions d’obligatorietat es realitzen en el procés de 

validació. 

2.3.8 Imprimir formularis 

Dintre d’aquesta pantalla podrà seleccionar els documents del qüestionari que desitja imprimir. Una 

vegada seleccionats disposarà del botó Imprimeix per que s’obri una finestra emergent per a cada 

document seleccionat mostrant les seves dades en un format per imprimir. Aquesta funcionalitat 

continuarà activa encara que el qüestionari estigui obert en mode de visualització. 

La llista estarà formada per quatre columnes: 

 Qüestionari: camp que servirà per identificar el nom que rep el document com a formulari dintre de 
l’editor.  

 Títol o descripció del qüestionari: camp que servirà per obtenir un nom més descriptiu del 
document, per tal que l’usuari ho pugui identificar més fàcilment. 
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 Quadre de selecció: a nivell de capçalera i de cada document existirà un quadre per seleccionar el 
document per generar la versió imprimible. Si es marca el quadre de selecció de la capçalera es 
marcaran automàticament tots els elements del llistat. Si es desmarca, passarà el mateix amb tots 
els elements del llistat. 

 

El botó Imprimeix començarà el procés de creació de la versió per imprimir, de cada document seleccionat, 

per obrir-la posteriorment dintre d’una finestra emergent.  

El procés de creació de la versió per imprimir serà diferent depenent del tipus de document. 

2.4 Visualització  

Aquest cas d’ús s’inicia quan l’usuari executi l’acció Visualitza mitjançant el botó amb el mateix nom. En 

aquest moment s’accedirà a cadascun dels qüestionaris però en modalitat de solament lectura. 

D’aquesta forma es visualitzaran tots els formularis amb la diferència que tots els camps d’entrada de 

dades no deixaran modificar el seu valor i que no hi haurà disponibles les opcions de deixar les dades. 

L’únic formulari que no complirà aquest comportament serà el de impressió de dades ja que continuarà 

oferint les seves funcionalitats com si d’una edició es tractés. 

2.5 Esborrar 

Quan l’usuari faci clic al botó Esborra d’una tramesa s’eliminaran les dades del model de dades de 

l’aplicació associades. Així, s’esborraran les dades per a l’ens en qüestió, a més dels documents que hagués 

annexat dintre de l’expedient administratiu. 

A continuació s’assignarà l’estat En edició al pressupost en qüestió. 
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2.6 Validació 

La validació pot realitzar-se per ens, o es poden validar els qüestionaris de tots els ens executant un únic 

esdeveniment. A continuació descrivim els dos casos: 

2.6.1 Valida tots les dades  

Quan l’usuari faci clic al botó Valida de la fila de capçalera dels pressupostos d’un exercici es recolliran totes 

les dades dintre del model de dades de l’aplicació per validar-les al servei web de validació global del DGAP. 

Durant aquest procés l’usuari veurà un missatge que li notificarà que s’està realitzant la validació i que 

esperi uns minuts. Dins d’aquest missatge li apareixerà un identificador de la validació, per tal de 

identificar-lo si sorgeixen problemes. 

 

 

El procés començarà amb una crida al servei web de validació d'una tramesa ofert pel sistema GPL. El 

procés s’avortarà en següents casos: 

 Si no s’aconsegueix comunicar amb el servei web del sistema GPL. Es mostrarà el següent missatge 
d’error a l’usuari: No s’ha pogut establir la comunicació amb el sistema GPL del departament. Si us 
plau torni a intentar-lo més tard o comuniqui amb l’administrador del servei.  

 Si el servei web del sistema GPL comunica que s’ha produït un error i que no pot continuar amb el 
procés. En aquest cas es mostrarà a l’usuari el missatge: El sistema GPL no pot validar les dades. Si 
us plau comuniqui amb l’administrador del servei. 
 

Si es fa la petició amb èxit, l’usuari podrà continuar fent tasques dins de la plataforma EACAT, encara que 

no podrà executar cap de les accions del pressupost que s’està validant. De totes formes, es continuarà 

mostrant el missatge de espera per la validació de les dades. 

Mentrestant, el sistema GPL serà l’encarregat de portar la coordinació de les activitats de validació. Per fer 

això, el sistema GPL, haurà de fer una crida a un servei web de la plataforma EACAT per cada ens del llistat 

enviat a la crida inicial, avaluant el seu estat, per tal de demanar les dades i fer així tant la validació 

individual com la global. 

Finalment, el sistema GPL retornarà el resultat de la validació de la tramesa, en funció del qual el sistema 

EACAT actuarà de la següent forma: 

 Quan es retornin errors de validació, es posarà l’estat Validat amb errors o Validat usuari signant 
amb errors, depenent si ens trobem a l’estat En edició o En edició usuari signant, a la fila de 
capçalera dels pressupostos de l’exercici que s’ha validat i es mostrarà un missatge notificant que 
l’enviament a validació ha finalitzat i el resultat de la validació. A més, si la resposta que envia el 
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servei web així ho indica, s’indicarà l’estat Validat amb errors a cadascun dels pressupostos dels ens 
que la resposta indiqui que tenen errors, i l’estat Validat amb avisos a cadascun dels pressupostos 
dels ens que la resposta indiqui que només tenen avisos. Posteriorment s’actualitzarà l’estat de la 
fila de capçalera, tal i com s’explicava al cas d’ús Selecciona exercici. 

 Quan només es retornin avisos, es posarà l’estat Validat amb avisos o Revisió Usuari signant, 
depenent si ens trobem a l’estat En edició o En edició usuari signant, a la fila de capçalera dels 
pressupostos de l’exercici que s’ha validat i es mostrarà un missatge notificant que l’enviament a 
validació ha finalitzat i el resultat de la validació. A més, si la resposta que envia el servei web així 
ho indica, s’assignarà l’estat Validat amb avisos a cadascun dels pressupostos que la resposta 
indiqui que tenen avisos. Posteriorment s’actualitzarà l’estat de la fila de capçalera, tal i com 
s’explicava al cas d’ús Selecciona exercici. 

 Si el procés finalitza correctament s’actualitzarà l’estat de la tramesa i dels pressupostos de 
l’exercici per cadascun dels ens a l’estat Validat o Revisió Usuari signant, depenent si ens trobem a 
l’estat En edició o En edició usuari signant. 

 Si es produeix un error no controlat durant el procés no es modificarà l’estat de cap element de la 
tramesa. 
 

Un exemple del panell d’avisos que es mostra EACAT podria ser el següent: 

 

2.6.2 Valida dades d’un ens 

Quan l’usuari faci clic al botó Valida d’una fila per un exercici es recolliran totes les dades dintre del model 

de dades de l’aplicació per enviar-les al servei web de validació individual del DGAP. 

Durant aquest procés l’usuari veurà un missatge que li notificarà que s’està realitzant la validació i que 

esperi uns minuts. Dins d’aquest missatge li apareixerà un identificador de la validació, per tal de 

identificar-lo si sorgeixen problemes. 

 

El procés començarà amb una crida al servei web de validació d'una tramesa ofert pel sistema GPL. El 

procés s’avortarà en següents casos: 
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 Si no s’aconsegueix comunicar amb el servei web del sistema GPL. Es mostrarà el següent missatge 
d’error a l’usuari: No s’ha pogut establir la comunicació amb el sistema GPL del departament. Si us 
plau torni a intentar-lo més tard o comuniqui amb l’administrador del servei.  

 Si el servei web del sistema GPL comunica que s’ha produït un error i que no pot continuar amb el 
procés. En aquest cas es mostrarà a l’usuari el missatge: El sistema GPL no pot validar les dades. Si 
us plau comuniqui amb l’administrador del servei. 

 

Si es fa la petició amb èxit, l’usuari podrà continuar fent tasques dins de la plataforma EACAT, encara que 

no podrà executar cap de les accions del pressupost que s’està validant. De totes formes, es continuarà 

mostrant el missatge de espera per la validació de les dades. 

Mentrestant, el sistema GPL serà l’encarregat de portar la coordinació de les activitats de validació. Per fer 

això, el sistema GPL, haurà de fer una crida a un servei web de la plataforma EACAT per cada ens del llistat 

enviat a la crida inicial, avaluant el seu estat, per tal de demanar les dades i fer així tant la validació 

individual com la global. 

Finalment, el sistema GPL retornarà el resultat de la validació de la tramesa, en funció del qual el sistema 

EACAT actuarà de la següent forma: 

Un cop rebuda la resposta s’actualitzarà l’estat del pressupost: 

 Validat amb errors: Quan el servei de validació retorni errors en la seva resposta. Per consultar els 
errors caldrà obrir el pressupost amb el mòdul d’edició. Aquí veurem un panell d’avís que ens 
mostrarà el detall dels errors i avisos, si també hi ha, en format de llistat amb els missatges que es 
rebin del servei de validació, a més dintre del formulari tots aquells camps que siguin erronis 
mostraran un asterisc (*) de color vermell. 

 Validat amb avisos: Quan el servei de validació retorni només avisos en la seva resposta. Per 
consultar els avisos caldrà obrir el pressupost amb el mòdul d’edició. Aquí veurem un panell d’avís 
que ens mostrarà el detall dels avisos en format de llistat amb els missatges que es rebin del servei 
de validació. 

 Validat: Si no hi ha cap error es passarà el pressupost a aquest estat. 

 Si es produeix un error no controlat durant el procés no es modificarà l’estat. 
 

El canvi d’estat del pressupost implica que s’actualitzi l’estat de la fila de capçalera, tal i com s’explicava al 

cas d’ús Selecciona exercici. 

2.7 Envia les dades a l’usuari signant 

Un cop les dades han estat validades globalment i l’estat de la tramesa, amb els diferents pressupostos que 

agrupa, és Validat o Validat amb avisos es pot executar aquest cas d’ús. 

L’únic que es fa dintre d’aquest cas d’ús és, una vegada l’usuari ha fet clic al botó Envia a Usuari signant,  

permetre només a l’usuari signant realitzar les accions definides dintre de l’estat Revisió usuari signant, 

com es pot veure al cas d’ús Selecciona exercici. Per fer això es passarà l’estat de la tramesa a Revisió Usuari 

signant, dintre de la taula TPILP_Tramesa. 
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Així, mentre que l’usuari signant pot editar les dades, visualitzar-les, esborrar-les, enviar-les a signatura o a 

revisió, la resta d’usuaris només podran visualitzar-les. 

2.8 Torna a revisió i correcció 

L’usuari signant podrà tornar les dades de tots els qüestionaris a l’estat En edició per tal que l’usuari pugui 

corregir possibles equivocacions detectades durant la revisió de l’usuari signant. 

2.9 Envia a signatura les dades d’un exercici 

Quan l’usuari signant executi l’acció Envia a signatura mitjançant el botó amb el mateix nom es crearà 

document propi de la plataforma EACAT, format per tres pestanyes: 

 Dades del pressupost (com a fitxers XML) 

 Expedient Administratiu 

 Signatura (amb un petit resum de les dades del pressupost) 
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3 Formularis exclusius de Pressupostos 

3.1 Ordenances fiscals  

Dintre d’aquest formulari cal indicar del nom literal de totes les ordenances fiscals vigents en l'exercici 

corresponent, així com de la data de la seva aprovació definitiva (s'ha d'entendre com aprovació definitiva 

la de l’última modificació). 

Per tal de facilitar aquesta tasca, l’aplicació recuperarà les ordenances fiscals a partir de les dades 

emmagatzemades dintre del pressupost del darrer exercici tramitat cap al DGAP mitjançant del nou servei. 

El formulari estarà constituït per una taula de quatre columnes: 

 CODI: Camp no editable de tipus numèric, no negatiu, amb 2 dígits. 

 NÚM.: Camp editable de tipus text amb 3 caràcters com a màxim. 

 TÍTOL: Camp editable de tipus text amb 100 caràcters com a màxim. 

 DATA: Camp de tipus data que mitjançant un control propi de la plataforma EACAT permetrà a 
l’usuari seleccionar una data d’un calendari mensual que es mostrarà mitjançant una finestra 
emergent. Aquesta data s’emmagatzemarà dos dígits per al dia, dos per al més i quatre per l’any. 
 

La taula tindrà inicialment 15 files per què l’usuari pugui emplenar les dades còmodament, però contarà 

amb un botó Afegir que li permetrà incrementar en 5 el nombre de files per afegir més ordenances en cas 

de necessitar-lo. Només s’emmagatzemaran aquelles files que tinguin alguna de les seves dades 

informades. 
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3.2 Tributs  

Aquest formulari informa dels tipus impositius, quotes i tarifes aprovades per l'Ajuntament en cada exercici 

i les particularitats de cadascun dels camps del formulari estan definits al model de dades. Una vegada 

representats tots els camps dintre del document, s'afegiran les notes que s'han definit. 

L’única validació que es realitzarà es comprovar que les dades introduïdes compleixen el format del tipus 

definit per cadascun dels camps. En cap cas es comprovarà que s’ha emplenat el seu valor. El valor per 

defecte de tots els camps serà buit encara que es tractin de camps numèrics, per tal de diferenciar quan 

l’usuari ha emplenat dades o ha informat un 0. 
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4 Formularis exclusius de Liquidacions 

4.1 Tipus de comptabilitat 

Abans de començar a treballar amb les dades de la liquidació, l’usuari ha de seleccionar el tipus de 

comptabilitat que utilitzaran alguns dels formularis del qüestionari. 

Tipus de comptabilitat: camp de tipus desplegable que permet seleccionar un dels següents valors. 

 Bàsica  

 Simplificat  

 Normal 

 

El tipus de comptabilitat defineix que formulari es carrega en l'opció “Balanç de situació”. Si ha seleccionat 
comptabilitat bàsica, no heu d’emplenar el formulari de balanç de situació. 
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4.2 Exercicis tancats 

El formulari d'Exercicis Tancats conté el detall de la gestió dels exercicis pressupostaris d'exercicis anteriors 

efectuada per les entitats locals. 
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4.3 Resultat pressupostari 

El formulari de Resultat pressupostari s'ha d'ajustar de la següent manera: 

 El resultat pressupostari de l'exercici s'ha d'ajustar en augment per l'import de les obligacions 

reconegudes que hagin estat finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 En cas que l'entitat realitzi despeses amb finançament afectat, el resultat pressupostari de l'exercici 

s'ha d'ajustar en augment per l'import de les desviacions de finançament negatives i en disminució 

per l'import de les desviacions de finançament positives. Les caselles s'han d'emplenar sense cap 

signe. 
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4.4 Romanent de tresoreria 

El formulari de Romanent de tresoreria, suma dels fons líquids més els drets pendents de cobrament, 

deduint-ne les obligacions pendents de pagament. 
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4.5 Balanç de situació 

L'usuari veurà un formulari amb els camps necessaris per recollir el detall del balanç de situació a 31 de 

desembre de l'exercici corresponent per grups i subgrups de comptes. 
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4.6 Endeutament 

El formulari d’Endeutament, sol·licita diversa informació financera relativa a les operacions de tresoreria, 

de crèdit a llarg termini de l'exercici i d'endeutament llarg termini, d'interessos i avals. 
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4.7 Consolidat grup 

Aquest formulari s'ha d'emplenar manualment, atès que la informació no consta en els fitxers del "mòdul 

Governació". 

Cada entitat local que tingui ens dependents ha d'emplenar manualment un d'aquests formularis, on s'han 

d'indicar les dades consolidades pressupostàries i comptables més rellevants de la situació econòmica i 

financera del grup consolidat. 

És imprescindible que l'ens informi dels ens dependents que s'han integrat en el càlcul de les dades 

consolidades seleccionant cada ens integrat del formulari d’ens dependents. 

 

 

 


