CGAPW PLUS
Formacions Comptabilitat
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida

Àrea: Gestió Econòmica

Objectiu:

Proposta de cursos de Comptabilitat:
La proposta de cursos inclou l’explicació teòrica de conceptes comptables juntament amb una
vessant pràctica, que es tradueix en la realització d’exercicis pràctics amb l’aplicació per part
del formador.
Curs de Comptabilitat en CGAPW Plus. Durada: 15h / 3 dies de 9h a 14h.
Curs específic de Projectes de Despesa i Finançament afectat en CGAPW Plus. Durada: 5h / 1
dia de 9h a 14h.

Curs de Comptabilitat amb CGAP Plus:
Aquest curs està dirigit a Secretaris i Interventors, així com personal dels Ajuntaments que
realitza aquestes tasques i treballa amb l’aplicació.
El temari del curs és el següent:
JORNADA 1:
•
•

•
•
•
•
•

Entrada d’Operacions: comptabilització del Pressupost, fases de les operacions
pressupostàries d’ingrés i despesa en funció dels Capítols, Barrats
Registre de factures: circuit de treball, control de crèdit, consulta estat d’execució del
pressupost, amb IVA, amb retencions, dades sobre contractació administrativa i
procediments d’adjudicació, anul·lació de factures
Relacions de conformitat, aprovació i comptabilització del Registre de factures
Llistats del Registre de factures
Explotació de les dades comptables: Estats, Consultes, Informes i Llibres
Modificació d’operacions: individuals, per cadenes i de grups d’operacions
Pagaments: Manuals i per Relacions. Consideracions prèvies, pagaments per
transferència i altres pagaments automàtics
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L’objectiu d’aquest document és detallar la proposta de formació al Col·legi de Secretaris i
Interventors de Lleida.
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•
•
•
•
•
•
•

Comptabilització de nòmines: aplicacions pressupostàries, ús de les retencions.
Comptabilització Seguretat Social a càrrec de l’ajuntament
Tractament de l’IVA en operacions pressupostàries i informes
Operacions no pressupostàries de liquidacions: IVA, IRPF, Seguretat Social
Mòdul de Fiances: funcionament, consultes, llistats i Estats
Mòdul d’Avals: funcionament, consultes, llistats i Estats
Mòdul de Pendents d’aplicar: creditors pendents d’aplicar a pressupost, cobraments i
pagaments pendents d’aplicació, consultes, informes i Estats
Operacions prèvies al tancament de la comptabilitat: assentaments i ajustaments
manuals. Reclassificacions. Comprovació quadre Estats

JORNADA 3:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retiments XBRL pressupost i liquidació al MINHAP: establiment d’equivalències en la
conversió de classificacions
Obligacions subministrament informació trimestral / anual al MINHAP en compliment
de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, segons Ordre HAP/2105/2012 (FACILITA)
Retiments pressupost i liquidació a Governació
Model 347
Llei de Morositat: retiments XML trimestrals / informes
Càlcul del Període Mig de Pagament
Informe del Cost Efectiu dels Serveis Públics
Elaboració del Compte General: Comptes Anuals i confecció de la Memòria.
Introducció de dades no comptables, generació vista preliminar, exportació
Retiment a Sindicatura de Comptes de Catalunya: confecció i generació de fitxers
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JORNADA 2:
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Curs de Projectes de Despesa amb CGAP Plus:

•
•
•
•
•

Projectes i Subprojectes
Manteniments
Desviacions de finançament
Explotació de dades: Estats i informes
Modificació de cadenes
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L’objectiu és la realització d’un curs específic per tractar projectes de despesa i projectes de
finançament afectat amb l’aplicació.
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