
 
GUIA per omplir els models d’acta d’arqueig de departaments i organismes autònoms de naturalesa 
administrativa (en referència a les Instruccions de 5 de desembre de 2003)
 
     

  

Document d’acta d'arqueig (annex IV ) 

Cal omplir els buits que apareixen en el primer paràgraf amb la informació relativa al lloc i data on es 
realitza l’arqueig dels fons; el nom de l’habilitat i l’habilitació així com el nom de l’interventor sota la 
responsabilitat del qual s’efectua l’arqueig. 

També cal especificar si l’acta presenta incidències o no. 

A- Ingressos 

a. L’import de l’apartat "Existències inicials segons acta d’arqueig de ..." es correspon 
amb les existències finals de l’última acta d’arqueig signada, de la qual cal consignar-ne 
la data (en els punts suspensius)  

b. En els "ingressos per fons renovables" i "ingressos per fons esporàdics" cal 
consignar les transferències bancàries efectuades al compte corrent de l’habilitació des 
de la data de l’última acta d’arqueig fins la data de la present acta.  

c. D’aquests ingressos, l’apartat "Interessos i altres" recull:  
a. interessos generats pel compte corrent  
b. Ingressos produïts en el compte corrent d’altra naturales  

d. En l’apartat "Total existències inicials i ingressos" s’ha de consignar la suma dels 
imports dels apartats a) b) i c) anteriors  

B- Despeses justificades i comptabilitzades 

a. En els apartats "Despeses per fons renovables" i "despeses per fons esporàdics"
s’han d’incloure aquelles despeses efectuades per l’habilitat que han estat fiscalitzades 
i comptabilitzades per la intervenció delegada corresponent. Cal distingir entre 
despeses de caràcter renovable i les de naturalesa esporàdica. En el supòsit que les 
despeses no hagin estat fiscalitzades i comptabilitzades s’han d’especificar en l’apartat 
"Factures pendents de justificar i/o documents pendents de fiscalitzar" del bloc de
"situació de les existències" que hi ha a continuació. L’import justificat ha de ser el 
líquid un cop deduïdes les retencions per IRPF i cotitzacions obreres de la Seguretat
Social.  

b. En l’apartat "Reintegraments d’interessos i altres", es fa referència a les 
transferències efectuades al compte corrent del Departament d’Economia i Finances
corresponents al lliurament dels interessos percebuts i el pagament d’altres conceptes 
diferents dels propis de l’habilitació que s’inclouen en l’apartat anterior.  

c. En l’apartat "Total despeses justificades i comptabilitzades" s’ha d’incloure la suma
dels imports dels apartats a) i b) anteriors.  

C- Existències finals 

Mostra la diferència entre els imports A i B anteriors 

  

a. En l’apartat "saldo del llibre comptable de bancs" s’ha d’incloure l’import de les 
anotacions comptables que fa l’habilitació en el sistema informàtic de les entrades i
sortides del compte corrent obert en una entitat financera (o en llibres manuals)  

b. En l’apartat "saldo del llibre comptable de caixa" s’ha d’incloure el saldo de les
anotacions comptables que fa l’habilitat en el sistema informàtic (o en llibres manuals) 
de les entrades i sortides de metàl·lic en la caixa de l’habilitat  

c. En l’apartat "Factures pendents de justificar i/o documents pendents de
fiscalitzar", s’ha de consignar la suma dels imports de les factures pagades que resten
pendents de fiscalitzar i/o comptabilitzar per la intervenció delegada. . L’import ha de
ser el líquid un cop deduïdes les retencions per IRPF i cotitzacions obreres de la



Seguretat Social.  

El detall de les factures o documents apareix en l’annex VI "Relació de pagaments
realitzats pendents de justificar". 

d. En l’apartat "Bestretes", es recull l’import de les bestretes dels habilitats i altres
bestretes. El detall de les bestretes s’ha de realitzar en l’annex VII.  

e. En l’apartat "altres" s’han de fer constar aquells imports que no es puguin incloure, per
la seva naturalesa, en algun dels apartats anteriors.  

  

El "Saldo del llibre comptable de bancs" es correspon amb les anotacions que realitza 
l’habilitat en el seu llibre de comptabilitat, referides als moviments i saldo del compte corrent,
mentre que el "Saldo bancari en el compte corrent" reflecteix les anotacions que registra
l’entitat bancària (extracte bancari). 

La diferència entre els dos saldos es fa constar a l’apartat "Diferència", i es descriu al 
document de conciliació bancària (annex VIII), que ajusta les desviacions que presenten els
saldos anteriors. 

  

  

  

Document d’acta d'arqueig de la "caixa metàl·lic" (annex V) 

En aquest document només es té en compte el diner en metàl·lic. 

En la columna "Nombre" s’ha d’incloure la quantitat de monedes o bitllets de cada tipus (especificat
a la columna de l’esquerra). I a la columna "Total", l’import resultant de multiplicar el nombre de 
monedes o bitllets pel seu valor nominal. 

L’apartat "Total metàl·lic" constitueix la suma de tots els imports dels valors de les monedes i bitllets
detallats en els apartats anteriors. 

El literal " Certifico que l’efectiu de caixa ha estat verificat en presència meva i no existeixen 
fons, valors o documents que no s’hagin mostrat en l’arqueig" és d’us potestatiu en funció de la 
situació i les circumstàncies de l’arqueig. 

  

  

Document de pagaments pendents de justificar (annex VI)  

S’ha d’incloure en aquest document, la relació de les factures o justificants pagats, que estan 
pendents de fiscalitzar i/o comptabilitzar, tot diferenciant els que corresponen a fons esporàdics i els 
que corresponen a fons renovables, i el seu import. 

En l’apartat "Total pagaments pendents de justificar" s’ha de consignar la suma dels imports de 
les factures/justificants abans esmentats. Aquest import ha de coincidir amb l’import de l’apartat 
"Factures pendents de justificar i/o documents pendents de fiscalitzar" de l’annex IV. 

El detall dels pagaments es pot substituir per llistats de l’habilitació. 

  

  



  

Document de detall de bestretes (annex VII) 

  

A) BESTRETES 

a. "Bestretes a subhabilitats"  

En aquest apartat s’han d’incloure detallades les bestretes donades per l’habilitat als 
subhabilitats que en depenen, de les que no s’hagi aportat els justificants corresponents o no
s’hagi retornat la part sobrant de la bestreta. 

En aquesta relació s’ha de detallar la data de lliurament de cada bestreta, el concepte que la
va motivar, el perceptor i l’import d’aquesta. 

b. "Altres bestretes"  

En aquest apartat s’han d’incloure detallades les bestretes donades per l’habilitat a 
altres persones que no siguin subhabilitats detallades igual que en l’apartat anterior  

L’apartat "Total bestretes" constitueix la suma de totes les bestretes detallades en els apartats
anteriors, i ha de coincidir amb l’import de l’apartat "Bestretes" de l’annex IV 

B) ALTRES 

En l’apartat "ALTRES" s’han de detallar altres sortides de fons de l’habilitació que no corresponguin 
a cap concepte dels establerts en aquest document, o en l’anterior, "Pagaments pendents de 
justificar" 

L’import de la suma del detall de l’apartat "altres" s’ha de consignar a l’apartat "TOTAL"  

  

  

  

Document de conciliació bancària de l'habilitat (annex VIII) 

La conciliació bancària és un document que detalla les diferències que pugui haver entre el llibre 
comptable de bancs de l’habilitat i l’extracte bancari de l’entitat financera. 

Aquest document només s’ha d’emplenar quan es produeixi alguna diferència entre els moviments 
del llibre comptable de bancs de l’habilitat i l’extracte bancari de l’entitat financera. En cas contrari no
és necessari.  

En tot cas cal afegir a la documentació que conforma l’acta d’arqueig de l’habilitació, una còpia de 
l’extracte bancari. 

En la part introductòria cal identificar l’entitat financera en la que està obert el compte, (4 
dígits),l’oficina (4 dígits), els 2 dígits de control i el número de compte (11 dígits). També cal detallar
quin és el saldo del compte corrent en la data de l’acta d’arqueig, d’acord amb l’import establert en
l’extracte bancari. 

Inclou els conceptes següents: 

Increments 



  

a. "Cobraments comptabilitzats per l’habilitat i no pel banc"  

Fa referència a aquelles entrades de fons que es registren al llibre comptable de bancs però 
que per qualsevol motiu no s’han ingressat al compte corrent de l’entitat financera.  

Exemple: xecs rebuts que encara no s’han fet efectius 

Cal fer una breu descripció del moviment, així com la data i l’import. 

b. "Pagaments comptabilitzats pel banc i no per l’habilitat"  

Cal detallar, de la mateixa manera que en l’apartat anterior, aquelles sortides de fons 
registrades a l’extracte de l’entitat financera que per qualsevol motiu no s’han apuntat al llibre 
comptable de bancs de l’habilitació. 

Exemple: comissions bancàries no incloses en el contracte d’obertura del compte corrent  

Disminucions 

c. "Cobraments comptabilitzats pel banc i no per l’habilitat"  

Cal incloure aquelles entrades de fons que recull l’extracte bancari de l’entitat financera i que 
l’habilitació no ha comptabilitzat en el llibre comptable de bancs.  

Exemple: interessos del compte corrent 

Cal fer una breu descripció del moviment, així com la data i l’import. 

d. "Pagaments comptabilitzats per l’habilitat i no pel banc"  

Fa referència a aquelles sortides de fons registrades al llibre comptable de bancs de
l’habilitació que, per qualsevol motiu, no consten a l’extracte bancari del compte corrent. 

Exemple: pagament de factures mitjançant xec que el perceptor encara no ha fet efectiu 

Cal fer una breu descripció del moviment, així com la data i l’import. 

  


