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CURS  Programa de comptabilitat CGAP i registre de factures 
 
Denominació: 
 
Curs “Programa de comptabilitat CGAP i registre de factures”  
 
Justificació: 
 
A partir d’una iniciativa sorgida del Consorci TIC Mallorca, es proposa la realització 
d’aquest curs que pretén donar formació sobre  el programa de comptabilitat CGAP 
amb un mòdul específic per al registre de factures, unes eines àmpliament utilitzades 
per part dels ajuntaments en les tasques de gestió comptable.  
 
Durada: 15 hores lectives, impartides en 3 sessions de 5 hores cada una.  
 
Dates de realització: dies 12, 13 i 14 de novembre de 2013.  
 
Horari: de 9:30 a 14:30 h.  
 
Lloc de realització: 
 
Dies 12 i 14: Sala Actes de la FELIB, ubicat al Centre de Serveis Llar de la Joventut 
(C/ General Riera, 111 – PALMA). 
Dia 13: Sala Actes del Centre de Serveis de la Llar de la Joventut (C/ General Riera, 
111- PALMA). 
 
Destinataris: 
 
Els destinataris serà preferentment el personal que s’ocupa de la gestió comptable 
als ajuntaments. 
 
Objectius: 
 
 Aprendre a manejar la major part de les funcionalitats que ofereix aquest programa. 
 
Nombre de participants i inscripció: 
 
El nombre màxim de participants es fixa en 70 persones. 
 
Les sol·licituds d’inscripció s’han d’enviar a l’adreça qualitataj@conselldemallorca.net 
abans de dia 8 de novembre de 2013 tot indicant les dades següents: 
 

 
 

NIF Llinatges i 
nom càrrec Entitat  Correu-e  Telèfon 
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Certificacions: 
 
S’emetran certificacions d’assistència únicament a sol·licitud de les persones 
inscrites que hagin documentat la seva assistència al curs mitjançant la firma del 
control de presència i assistit com a mínim al 80%  de les hores lectives. 
 
Formador: 
 
Personal de l’empresa ABS Informàtica S.L. (coneguda també com a ABSIS) que és 
la titular del programa CGAP. 
 
 
Contingut 
 
Jornada 1: 

• Configuració i manteniment de dades 
• Entrada d’operacions i ús del registre de factures 
• Presentació dades comptables (estats, consultes, informes i llibres) 
• Relació d’aprovació i pagament 
• Còpies de seguretat 

 
Jornada 2: 

• Entrada d’operacions amb mòdul 
-Endeutament 
-Pagaments a justificar 
-Bestretes de caixa fixa 
-Iva 
-Aigua 
-Nòmines 

• IRPF i liquidacions a la seguretat social 
• Projectes de despesa i finançament afectat 
• Modificacions de crèdit 
• Estudi de romanents 
• OAGRTL 

 
Jornada 3: 

• Confecció de comptes anuals 
• Operacions de tancament 

–Amortització 
–Provisions 
–Operacions pendents d’aplicar 
–Reclassificació de comptes 
–Estat del deute 
–Anàlisis indicadors 
–Establiment equivalències MEH, nova estructura 2010 
–Romanent de crèdit 
–Manteniment del mòdul de projectes (finançament afectat) 
–Revisió comptable i fixació d’Estats 
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-Recalcul complet (acumulats i saldos) 
-Comprovar quadre d’estats 
-Revisió de comptes 
-Verificació crèdit disponible 
-Comprovar l’equivalència entre RD i I 
-Configuració d’estats 
-Balanç situació 
-Romanent de crèdit: conciliar amb la liquidació pres. despeses 
-Estat del deute Capital: conciliar amb balanç de situació 

 
• Rendicions de comptes 

-Ministerio de Economia y Hacienda 
 -Liquidació (LENLOC) + Pressupost (PENLOC) 
 -Informes trimestrals de morositat (XML) 
 -Agència tributària (model 347) (TXT) 

-Sindicatura de comptes / Tribunal de Cuentas 
 -Compte general (XML + PDF) 

 
• Mecanismes de finançament a proveïdors (RD 4/2012). 

 
 
 


