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1. Antecedents
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1. ANTECEDENTS
La XARXA AUDIOVISUAL LOCAL SL (XAL), ha convocat aquesta licitació per a la contractació
dels serveis professionals d’assessorament econòmic i financer, fiscal i comptable per a la
XAL i les entitats adherides al protocol general.
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assolir amb els
serveis prestats
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2. OBJECTIUS A ASSOLIR AMB ELS SERVEIS
PRESTATS
L’objecte del contracte és la prestació de serveis professionals basats en l’assessorament

permanent en els àmbits econòmic i financer, fiscal i comptable, així com altres aspectes
econòmics de manera puntual. Els serveis d’Auren inclouen tot allò especificat al plec de
clàusules tècniques del concurs.
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3. DESCRIPCIÓ DETALLADA I ABAST DELS
SERVEIS PRESTATS
D’acord amb el plec de descripcions tècniques, els serveis prestats tindran el següent abast:











Estudiar i establir amb la direcció de la XAL la política econòmica, comptable i fiscal de l’empresa,
vigilar-ne posteriorment el seu compliment i proposar les mesures correctores necessàries per complir
amb la legalitat vigent.
Orientar la XAL en les consultes que sobre les seves obligacions pugui plantejar.
Assessorar sobre les obligacions econòmiques, comptables i fiscals periòdiques de la XAL, verificar-ne
l’adequat compliment i supervisar o col·laborar en la confecció de les declaracions i liquidacions a
presentar davant l'Administració Tributària.
Estudi i resolució de les consultes que es formulin sobre matèria fiscal i comptable, ja sigui a través de
respostes puntuals, notes informatives o informes tècnics, segons requereixi la qüestió plantejada.
Assessorament en el càlcul, confecció i presentació de les declaracions i liquidacions dels diferents
impostos, inclosa la sol·licitud i tramitació de possibles expedients d'ajornaments de deutes tributaris.
A més, el contractista haurà de proporcionar el suport necessari, durant tot l’exercici, per garantir que
la XAL compleixi amb les obligacions derivades del subministrament d’informació a través de la Seu
Electrònica de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (SII) per a la gestió dels Llibres registre de
l’impost sobre el Valor Afegit.
Control i supervisió de les altes, baixes i modificacions d'obligacions tributàries: i modificacions
corresponents a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
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3. DESCRIPCIÓ DETALLADA I ABAST DELS
SERVEIS PRESTATS









Interposició i tramitació de Recursos Administratius i tot tipus de requeriments davant l’Agència
Estatal de l’Administració Tributària.
Adequar la política comptable de la XAL als principis i normes de comptabilitat i a la legislació
aplicable en la matèria.
Dur a terme el manteniment dels procediments, sistemes i processos comptables de l’entitat.
Revisar la informació continguda en els Estats Financers de l’entitat amb l’objectiu d’assegurar
que aquesta reflecteix adequadament la situació de l’entitat i els seus resultats.
Donar compliment amb les obligacions amb el Registre Mercantil (Llibre d’actes, libres
comptables i Comptes Anuals)
Col·laboració en el tancament pressupostari de cada exercici fiscal, consistent en la validació
de la gestió comptable efectuada per la XAL SL, així com de les seves entitats adherides, quan
aquestes ho sol·licitin a través de la XAL, i en la verificació de la correcció del tancament
pressupostari de cada exercici fiscal.
Elaborar informes mensuals amb contingut econòmic, amb la finalitat d’analitzar la situació
actual i la previsió pressupostària.
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3. DESCRIPCIÓ DETALLADA I ABAST DELS
SERVEIS PRESTATS







Suport en la confecció dels documents que donin acompliment a les obligacions derivades del
caràcter públic de la XAL, com per exemple la informació periòdica a subministrar al MINHAP,
informes trimestrals de morositat, càlcul del Període mitjà de pagament (PMP) o dades
econòmiques per al portal de transparència
Anàlisi anual i informe de la correcta aplicació i càlcul del PMP, informes de morositat, dades
econòmiques del portal de transparència, això com d’altes possibles informacions derivades de la
pertinença de la XAL al sector públic local
Anàlisi anual dels procediments de control i memòria de la correcta aplicació del RD424/2017 de
28 d’abril, de la funció de control financer.
Informar la XAL sobre les novetats que, en matèria fiscal, comptable i financera puguin afectar
l'entitat. L’empresa contractista haurà de remetre per via telemàtica informació puntual referent a
les novetats en la normativa fiscal, comptable i financera.
La remissió d’informació també inclourà l’actualització dels criteris sostinguts per a la resolució de
cadascuna de les consultes formulades per la XAL, en el sentit que si hi hagués alguna modificació
interpretativa o legislativa susceptible d’afectar a qualsevol de les consultes resoltes pel
contractista s’haurà d’informar d’immediat a la XAL sobre la incidència del canvi.

11

3. DESCRIPCIÓ DETALLADA I ABAST DELS
SERVEIS PRESTATS









Avaluació econòmica, comptable i fiscal i seguiment de les operacions i decisions empresarials més
rellevants que es produeixin durant l'exercici, mitjançant els contactes i reunions que de forma regular es
mantinguin amb l'entitat a petició de la mateixa.
Col·laboració en els treballs de tancament comptable de l'exercici fins l'obtenció del Balanç de Situació i
del Compte de Pèrdues i Guanys finals i en la definició d'assentaments periòdics no estàndards, amb la
finalitat que els estats financers continguin les periodificacions adequades, a efectes del reflex de la
situació econòmica i financera de l'entitat.
Col·laboració en la resolució de problemes comptables específics com amortitzacions, operacions de
venda d'immobilitzats, arrendaments financers, provisions, etc.
Supervisió i revisió del Balanç i del Compte de Pèrdues i Guanys mensuals.
Suport en l’elaboració de la previsió d’ingressos i despeses anuals i control i seguiment de les desviacions
mensuals produïdes durant el període.
Assistència en la confecció dels Comptes Anuals de l’entitat i suport en la preparació de la documentació
necessària.
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3. DESCRIPCIÓ DETALLADA I ABAST DELS
SERVEIS PRESTATS







Assessorament puntual en altres àmbits econòmics o del dret quan sigui necessari recórrer a la
interpretació d’altres disciplines, per a resoldre una consulta de l’àmbit econòmic i financer, fiscal o
comptable
Suport en la preparació i remissió de la documentació contractual referent a les disposicions generals
del tribunal de comptes.
S’hi inclou la remissió, en el termini dels dos primers mesos de cada exercici, de les relacions
certificades comprensives dels contractes celebrats a l’exercici precedent, així com la còpia del
document de formalització acompanyada de l’extracte de l’expedient del contracte i les modificacions,
pròrrogues o d’altres variacions, durant els tres mesos següents a la formalització de cadascun
d’aquests.
Col·laboració en el disseny i millora de la informació de gestió i control de projectes per a un millor
seguiment de l’activitat de l’entitat. Comptabilitat analítica.
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4. Metodologia
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4. METODOLOGIA
INTRODUCCIÓ
Els nostres sistemes de treball s'orienten a oferir la màxima qualitat de les nostres actuacions sobre la
base dels elements següents:
-

Proximitat: la majoria de dedicacions es realitzaran a les pròpies oficines de l’entitat, donant
suport in situ a la direcció financera, ja que considerem que és la manera d’assegurar una correcta
percepció de les necessitats reals de l’entitat. Igualment, tot el personal assignat al projecte serà
fàcilment accessible a través dels mitjans esmentats en apartats següents

-

Anticipació: els períodes de compliment dels nostres serveis d’assessorament continuat, mostrats
amb detall en l’apartat de desenvolupament del programa de treball, així com els períodes de
resposta a les consultes puntuals, seran els adequats perquè l’entitat pugui analitzar amb un
termini de temps ampli, les propostes realitzades.

-

Proactivitat: l’equip d’Auren, proposa un assessorament no reactiu a les necessitats del client,
sinó amb la iniciativa per detectar, inclús abans que l’entitat, les possibles necessitats que poden
sorgir del desenvolupament de la seva activitat, o dels canvis en el seu entorn i marc normatiu.

-

Lideratge: capacitat d’aglutinar esforços dins l’entitat per dur a terme de forma efectiva i ràpida,
les solucions proposades en els àmbits objecte de la memòria.

-

Implicació del soci: a més de les seves funcions d’interlocució i coordinació, s’ofereix el seu
treball de forma directa per assegurar el màxim nivell de qualitat i de valor afegit a les dedicacions.
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4. METODOLOGIA
ELS NOSTRES VALORS
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4. METODOLOGIA
DEDICACIONS DE L’EQUIP I DISPONIBILITATS
Els membres de l’equip tècnic estaran a disposició d’atendre i resoldre les consultes que es formulin des de
l’entitat.

El soci responsable del projecte es coordinarà amb el responsable assignat per l’entitat per, de forma presencial
i a les oficines de l’entitat, dur a terme els treballs descrits en els apartats anteriors.
La dedicació del soci al projecte no serà en cap cas inferior al 50% de les hores dedicades al projecte pel total
de l’equip assignat, per assegurar la màxima qualitat del servei i la generació del màxim valor afegit per a
l’entitat.
Les dedicacions seran totes aquelles requerides per la XAL segons les seves necessitats per a la correcta
execució del servei.
Es proposa com a mínim una reunió presencial de seguiment mensual amb el soci responsable del
projecte amb el suport, si escau, de l’equip tècnic assignat i els responsables del contracte.
Per a la resta de consultes, si l’entitat no considera necessària l’assistència presencial a les seves oficines, la
comunicació serà via telefònica o per correu electrònic. Al moment de la signatura del contracte es facilitaran
als responsables del projecte els números de telèfon mòbil de l’equip assignat.
Per a la prestació del servei, Auren acomplirà amb tots els terminis d’execució que han estat especificats en
l’epígraf 6 del Plec de prescripcions tècniques.
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4. METODOLOGIA
COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DE CANVIS NORMATIUS I ALTRES ASPECTES
Auren enviarà informació actualitzada, a través de comunicats i circulars, sobre legislació i obligacions
de caràcter fiscal, comptable i financera als responsables del projecte, al personal designat per l’ens,
i a les entitats adherides al protocol general. Com a mínim s’enviaran mensualment els “APUNTS SOBRE
L’ACTUALITAT FISCAL I COMPTABLE ”, i quan la urgència d’aplicació de les noves disposicions ho faci
aconsellable les “BREUS NOTES JURÍDIQUES” que són mailings puntuals que informaran de les novetats
jurídiques més immediates.
A més, Auren edita periòdicament publicacions tècniques que són distribuïdes amb caràcter gratuït als
clients. S’enviarà com a mínim 1 exemplar de cada publicació a les entitats objecte d’assessorament. Un
exemple: MANUAL DE LA REFORMA FISCAL 2015. EDITORIAL BOSCH i OBSERVATORIO DE LA REFORMA DEL
SECTOR PÚBLICO.
Auren ofereix als responsables del projecte, l’accés a tota la documentació generada durant la
prestació del servei d’assessorament que és objecte del contracte.
Adreça Electrònica Habilitada (AEH): possibilitat que una adreça de correu electrònica d’Auren sigui
receptora de les comunicacions d’avís de notificacions practicades per l’Agència Tributària a les Entitats per
tal d’agilitzar al màxim els tràmits a realitzar com a conseqüència de les notificacions practicades per
l’Agència Tributària.
Facturació electrònica: possibilitat d’emetre les factures del servei en format electrònic (e-factura), per tal
d’agilitzar-ne el procés d’emissió-recepció.

18

4. METODOLOGIA
ELABORACIÓ D’INFORMES
De manera esquemàtica, la metodologia i el funcionament del programa d’assessorament per a les consultes
que requereixin l’emissió d’un informe serà el següent:

METODOLOGIA I FUNCIONAMENT

Recepció petició i
assignació del servei
 Els ens formulen una
petició, consulta o
sol·licitud d’informe a
Auren (per part de
l’interlocutor assignat per
l’ens). La consulta s’ha de
formular per telèfon o via
correu electrònic a
l’atenció del soci
coordinador del projecte
d’Auren. Ha de quedar
constància de la data i
hora de l’enviament.
 Trasllat de la petició al
professional escollit de tot
l’equip d’Auren (Soci
coordinador).

Treball de camp i
assessorament
 Recepció de la petició
(Soci coordinador).

 Assignació de l’equip
tècnic encarregat del servei
d’assessorament, segons la
temàtica o problemàtica
plantejada.
 Contacte previ via email o
telèfon amb l’ens per a la
resolució de possibles dubtes
o sol·licitud de documentació
necessària d’estudi, etc... (si
s’escau).

Conclusions
 Elaboració de l’informe
d’assessorament,
resolució consulta,
proposta de recurs o
altres. Comunicació
telefònica o enviament
d’email. Si cal, reunió
urgent i presencial a les
oficines de la XAL o d’Auren
per exposar conclusions
presentades.

 Reunió/ns presencial/s o
trucada telefònica o
videoconferència/es
d’assessorament amb els
responsables del projecte.
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4. METODOLOGIA
DISTRIBUCIÓ DE LES TASQUES

La nostra firma dóna una gran importància al treball en equip, per la qual cosa fomentem una relació
personalitzada entre els nostres professionals i el personal de l’entitat.
L’anàlisi profunda de les disposicions i interpretacions de les qüestions econòmiques, fiscals i
comptables s’efectua a diversos nivells, tant coordinant els especialistes de les diferents oficines, com
divulgant entre els professionals implicats en cada oficina els nous desenvolupaments que es van
produint.

L’equip de treball assignat està format per un professional responsable del client, el soci director
assignat, que serà alhora el principal interlocutor amb l’entitat i que serà l’encarregat de coordinar i en
gran mesura realitzar les actuacions tècniques descrites en els apartats anteriors.
El personal assignat estarà format per:
Soci director: les seves funcions seran les de responsable tècnic del projecte i principal interlocutor
amb la XAL, així com la participació efectiva en la prestació de serveis objecte de la proposta, d’acord
amb l’esquema de l’apartat final.
Gerent del projecte: es recolzarà en l’assessor sènior i junior i assumirà les tasques descrites en el
calendari i cronograma.
Assessor sènior: donarà suport al soci director i al gerent del projecte en la prestació dels serveis
descrits d’acord amb l’esquema detallat de l’apartat final.
Assessor júnior: donarà suport al gerent del projecte en la prestació dels serveis descrits d’acord amb
l’esquema detallat de l’apartat final.
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5. Desenvolupament
del programa de
treball
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
TASQUES D’ASSESSORAMENT CONTINUAT MENSUAL
En el desenvolupament del nostre programa de treball, definim primerament les tasques que es
realitzaran amb periodicitat mensual, a les que anomenem Tasques d’Assessorament Continuat
Mensual i que es concreten en la següent planificació per a cada un dels mesos de l’exercici:



Abans del dia 10:


Revisió de la informació facilitada per l’entitat a Hisenda mitjançant el sistema SII, i
verificació de la seva traçabilitat en la informació comptable subministrada pel client, llibres
registre de factures, i balanços de sumes i saldos, definint el tipus d’operacions existents per
a la seva correcta classificació, incloent el seguiment de les operacions a les que és d’aplicació
el criteri de caixa. En cas d’observar diferències, plantejar mesures de correcció i donar
suport en l’aplicació d’aquestes mesures.
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
TASQUES D’ASSESSORAMENT CONTINUAT MENSUAL




Abans del dia 15:


Un cop contrastada la informació comptable, elaboració i presentació de les declaracions
tributàries corresponents a l’IVA i a l’IRPF, amb suficient anticipació per a poder fer una
correcta planificació de la tresoreria de l’entitat i per a la presa de decisions al respecte.



Posteriorment, es defineixen els assentaments comptables derivats de les declaracions
presentades i es fan arribar a l’entitat per a la seva introducció.

Abans del dia 20:

Execució dels treballs de revisió mensuals realitzats pel propi soci director amb el suport de l’equip
d’Auren assignat. Es realitzen a les instal·lacions de la XAL i es concreten en el programa de treball
següent:
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
TASQUES D’ASSESSORAMENT CONTINUAT MENSUAL


Suport en el tancament comptable mensual del mes anterior:


Anàlisi de les partides amb variacions significatives.



Assessorament en la correcta comptabilització de les operacions no habituals.



Supervisió de la correcta periodificació d’ingressos i despeses, ajudant en la definició i
valoració de les factures pendents de rebre i d’emetre corresponents als ingressos i despeses
meritats del mes.



Supervisió de la correcta comptabilització i imputació temporal de les subvencions rebudes,
així com seguiment de l’evolució de l’aplicació de les subvencions de capital.



Revisió dels estats financers mensuals i verificació de la seva raonabilitat.
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
TASQUES D’ASSESSORAMENT CONTINUAT MENSUAL


Suport en l’elaboració i actualització de l’estat d’execució pressupostari:


Revisió de la traçabilitat i concordança de la informació comptable amb el pressupost anual de
l’entitat.



Revisió de les desviacions significatives en l’execució pressupostària, i assessorament en les
mesures per a fer front a aquestes desviacions.



Revisió de l’execució del pressupost d’inversions.
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
TASQUES D’ASSESSORAMENT CONTINUAT MENSUAL


Suport en l’elaboració i actualització de la previsió de tancament de l’exercici:




D’acord amb l’evolució dels ingressos i despeses i les conseqüents desviacions observades en
l’estat d’execució del pressupost, s’actualitza la previsió de tancament de l’exercici, a realitzar
cada mes per a poder anticipar la situació financera de l’entitat i ser proactius en la presa de
decisions per corregir possibles desequilibris.

Suport en l’elaboració i càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP)
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
Programació i descripció detallada per cada mes, incloent les actuacions del nostre programa de treball
que han estat descrites al punt anterior:

GENER


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 15:
 Elaboració i presentació, si escau, del model 349, declaració informativa d’operacions
intracomunitàries



Abans del 20:
 Suport en l’elaboració i presentació dels documents a remetre al Ministerio de
Hacienda (MINHAP) i en l’elaboració de dades econòmiques per al portal de
transparència.
 Formulació dels estats financers
 Estat d’execució del pressupost
 Morositat



Abans del 25:
 Elaboració i presentació del model 190, declaració informativa de retencions i
ingressos a compte
 Revisió i validació de la informació corresponent als rendiments del treball facilitada pel
departament laboral de l’entitat.
 Revisió i càlcul dels imports anuals corresponents a retencions d’activitats econòmiques.
 Presentació del model 190.
 Suport en l’obtenció dels corresponents certificats de retencions.
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
FEBRER
Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:



Descrites en l’apartat anterior
Abans del 15:



Suport en el tancament comptable definitiu de l’exercici anterior
Elaboració d’un precàlcul de l’Impost sobre Societats.




Abans del 20:



Suport en la preparació i remissió de la documentació referent a les disposicions
generals del tribunal de comptes corresponents a l’exercici precedent



MARÇ


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 31:


Suport en la preparació dels Comptes Anuals
28

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
ABRIL


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 15:





Elaboració, si escau, del model 349, declaració informativa d’operacions
intracomunitàries
Elaboració i presentació del model 202, pagament fraccionat de l’Impost sobre
Societats
 Anàlisi dels estats financers a 31 de març, aplicació dels ajustos corresponents i
càlcul de l’import a pagar.
 Presentació del model.

Abans del 20:



Suport en l’elaboració i presentació al Registre Mercantil dels llibres de
comptabilitat i dels llibres d’actes.
Suport en l’elaboració i presentació dels documents a remetre al Ministerio de
Hacienda (MINHAP) i en l’elaboració de dades econòmiques per al portal de
transparència.
 Formulació dels estats financers
 Estat d’execució del pressupost
 Morositat
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
MAIG


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 20:


Assessorament en la confecció dels documents per a la celebració de la
Junta d’aprovació dels Comptes Anuals




Suport en la redacció de les actes corresponents, així com dels corresponents
certificats i documentació complementària.

Abans del 30:


Suport en la definició i elaboració de les bases del pressupost de l’exercici
següent.
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
JULIOL


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 15:




Elaboració i presentació del model 200, Impost sobre Societats
 Revisió de les possibles variacions respecte al precàlcul realitzat al febrer fruit del procés
de formulació i aprovació dels Comptes Anuals.
 Definició dels ajustos fiscals definitius que determinen la base imposable fiscal.
 Revisió de la concordança amb la comptabilitat dels imports corresponents a deduccions i
altres incentius fiscals que puguin ser d’aplicació
 Elaboració d’un informe explicatiu dels ajustos fets per a una major comprensió per part
de l’entitat de la seva situació fiscal i que en faciliti la presa de decisions al respecte.
 Presentació del model.

Abans del 20:



Suport en la presentació dels Comptes Anuals al Registre Mercantil.
Suport en l’elaboració i presentació dels documents a remetre al Ministerio de
Hacienda (MINHAP) i en l’elaboració de dades econòmiques per al portal de
transparència.
 Formulació dels estats financers
 Estat d’execució del pressupost
 Morositat
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
AGOST
Durant el mes d’agost s’assegura la plena disposició de l’equip assignat al projecte per poder atendre les
necessitats d’assessorament de la XAL.



Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior

SETEMBRE


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 20:




Suport en l’elaboració i presentació del model 360, de reclamació d’imports d’IVA
suportat a l’estranger

Abans del 30:


Suport en l’elaboració del pressupost de l’exercici següent.
 Assessorament en la determinació de les despeses previstes per a cada una de les
partides en funció dels projectes previstos


Suport en la determinació dels efectes en el Compte de Pèrdues i Guanys previsional de la
corresponent correlació d’ingressos i despeses fruit de les operacions comptables
pluriennals.



Suport en l’elaboració dels documents de pressupostos
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
OCTUBRE


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 15:


Elaboració, si escau, del model 349, declaració informativa d’operacions
intracomunitàries



Elaboració i presentació del model 202, pagament fraccionat de l’Impost sobre
Societats





Anàlisi dels estats financers a 30 de setembre, aplicació dels ajustos corresponents
i càlcul de l’import a pagar.
Presentació del model.

Abans del 20:


Suport en l’elaboració i presentació dels documents a remetre al Ministerio de
Hacienda (MINHAP) i en l’elaboració de dades econòmiques per al portal de
transparència.




Formulació dels estats financers
Estat d’execució del pressupost
Morositat
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
NOVEMBRE


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 20:


Revisió de les obligacions relatives al model 232 d’operacions vinculades.


Anàlisi de les operacions realitzades amb entitats vinculades per a
determinar-ne l’import i revisar si generen l’obligació de presentació del
model 232



Presentació del model, si escau.
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
DESEMBRE


Tasques d’Assessorament Continuat Mensual:
Descrites en l’apartat anterior



Abans del 15:


Elaboració i presentació del model 202, pagament fraccionat de l’Impost
sobre Societats



Anàlisi dels estats financers a 30 de setembre, aplicació dels ajustos
corresponents i càlcul de l’import a pagar.



Presentació del model.
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5. DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE
TREBALL
En el transcurs de l’exercici es durà a terme la prestació d’altres serveis no planificables
temporalment entre els quals esmentem els següents:
 Contestació a consultes puntuals i atenció a possibles requeriments.
 Assessorament i suport en l’enviament de les copies dels contractes
formalitzats i les modificacions, pròrrogues o variacions d’aquests, referent a
les disposicions generals del tribunal de comptes. La remissió s’haurà de dur a
terme dins del període comprès entre els tres mesos posteriors a la
formalització dels documents esmenats.
 Elaboració d’informes a petició de l’ens.
 Col·laboració en el disseny i millora de la informació de gestió i control de
projectes per a un millor seguiment de l’activitat de l’entitat. Comptabilitat
analítica.
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6. CALENDARI,
CRONOGRAMA I
DISTRIBUCIÓ
ESPECÍFICA DE
TASQUES
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6. CALENDARI, CRONOGRAMA I DISTRIBUCIÓ
ESPECÍFICA DE TASQUES
TASQUES

S.

Distribució
G.
A.S.

A.J.

1

Gener
2
3

4

1

Febrer
2
3

Març
4

1

2

Abril
3

4

1

2

Maig
3

4

1

2

Juny
3

4

1

2

3

4

Elaboració i presentació del model 190 relatiu al resum anual de l'IRPF
Elaboració i presentació, si escau, del model 349 sobre operacions
intracomunitàries
Assessorament en el tancament comptable de l'exercici anterior
Precàlcul de l'Impost de Societats
Elaboració i presentació del model 111 relatiu a l'IRPF
Assessorament en la confecció dels comptes anuals
Suport en la confecció dels llibres comptables i llibres d'actes
Suport amb el tancament comptable mensual
Suport en l'elaboració de l'estat d'execució del pressupost
Suport en l'elaboració de la previsió de tancament
Elaboració i presentació del model 202 relatiu a l'Impost de Societats
Suport en la elaboració dels documents a remetre a MINHAP
Suport en la elaboració dels documents per a l'aprovació dels comptes
anuals
Revisió del SII
Suport en l'elaboració del pressupost de l'exercici següent
Suport en la presentació dels comptes anuals
Elaboració i presentació del model 303 relatiu a l'IVA
Revisió de les obligacions relatives al model 232 d'operacions vinculades
Suport en la elaboració del càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP) i
col·laboració en la seva presentació
Suport en la preparació i remissió de la documentació referent a les
disposicions generals del tribunal de comptes
Contestació a consultes puntuals i atenció a possibles requeriments
Assessorament i suport en l’enviament de les copies dels contractes
referents a les disposicions generals del tribunal de comptes
Elaboració d’informes a petició de l’ens
Col·laboració en el disseny i millora de la informació de gestió i control de
projectes. Comptabilitat analítica

Llegenda:
S: soci

G: gerent

A.S.: assessor sènior

A.J.: assessor júnior
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6. CALENDARI, CRONOGRAMA I DISTRIBUCIÓ
ESPECÍFICA DE TASQUES
TASQUES

S.

Distribució
G.
A.S.

A.J.

1

Juliol
2
3

4

Agost
2
3

1

4

1

Setembre
2
3

4

1

Octubre
2
3

4

1

Novembre
2
3

4

1

Desembre
2
3

4

Elaboració i presentació del model 190 relatiu al resum anual de l'IRPF
Elaboració i presentació, si escau, del model 349 sobre operacions
intracomunitàries
Assessorament en el tancament comptable de l'exercici anterior
Precàlcul de l'Impost de Societats
Elaboració i presentació del model 111 relatiu a l'IRPF
Assessorament en la confecció dels comptes anuals
Suport en la confecció dels llibres comptables i llibres d'actes
Suport amb el tancament comptable mensual
Suport en l'elaboració de l'estat d'execució del pressupost
Suport en l'elaboració de la previsió de tancament
Elaboració i presentació del model 202 relatiu a l'Impost de Societats
Suport en la elaboració dels documents a remetre a MINHAP
Suport en la elaboració dels documents per a l'aprovació dels comptes
anuals
Revisió del SII
Suport en l'elaboració del pressupost de l'exercici següent
Suport en la presentació dels comptes anuals
Elaboració i presentació del model 303 relatiu a l'IVA
Revisió de les obligacions relatives al model 232 d'operacions vinculades
Suport en la elaboració del càlcul del Període Mitjà de Pagament (PMP) i
col·laboració en la seva presentació
Suport en la preparació i remissió de la documentació referent a les
disposicions generals del tribunal de comptes
Contestació a consultes puntuals i atenció a possibles requeriments
Assessorament i suport en l’enviament de les copies dels contractes
referents a les disposicions generals del tribunal de comptes
Elaboració d’informes a petició de l’ens
Col·laboració en el disseny i millora de la informació de gestió i control de
projectes. Comptabilitat analítica

Llegenda:
S: soci

G: gerent

A.S.: assessor sènior

A.J.: assessor júnior
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