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ABREVIATURES USADES 

AEAT  Agència Estatal de l'Administració Tributària 

BCL  Banco de Crédito Local 

FNCM  Fons Nacional de Cooperació Municipal 

IAE  Impost sobre activitats econòmiques 

IBI  Impost sobre béns immobles 

ICAL  Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local 

ICIO  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

IIVTNU Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 

IRPF  Impost sobre la renda de les persones físiques 

IVA  Impost sobre el valor afegit 

IVTM  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

LCAP  Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

LRHL  Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

RD  Reial decret 

SERVOF Servei Valencià d'Ocupació i Formació 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'informe vénen expressades en euros. S'hi ha efectuat un arrodoniment 
per tal de no mostrar els cèntims; les dades representen sempre l'arrodoniment de cada valor exacte i no la 
suma de dades arrodonides. 



Ajuntament d'Ayora. Exercici de 2003 

- 6 - 

 

 



Ajuntament d'Ayora. Exercici de 2003 

- 7 - 

1. OBJECTIUS I ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

1.1 Objectius 

D'acord amb la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes acordà incloure en el Programa d'Actuació de 2005 la 
fiscalització del Compte de l'Ajuntament d'Ayora de l'exercici de 2003. 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3.a) de la Llei 6/1985, la fiscalització efectuada 
ha tingut per objecte determinar si els estats i documents comptables que integren el 
Compte de l'Ajuntament d'Ayora (d'ara endavant, l'Ajuntament o la Corporació), de 
l'exercici de 2003, es presenten adequadament, conformement als principis i la 
normativa comptable i pressupostària que hi és d'aplicació. 

Així mateix, la fiscalització ha inclòs la revisió i avaluació de determinats aspectes del 
sistema de gestió i control intern de l'Ajuntament; en els diferents apartats d'aquest 
informe s'assenyalen aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora 
per part dels òrgans responsables de l'entitat. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

A la data de redacció d'aquest informe, el Compte de l'Ajuntament d'Ayora de l'exercici 
de 2003 es trobava pendent de formació i aprovació per part del Ple de la corporació, 
malgrat que el termini establit a aqueix efecte era l'1 d'octubre de 2004. La 
circumstància anterior implica una limitació a l'abast de la fiscalització, la qual ha hagut 
de centrar-se en l'únic document comptable del qual hem pogut constatar l'aprovació, 
que és el següent: 

- Liquidació del pressupost, aprovada per resolució de l'alcaldia de 29 d'octubre 
de 2004, i posterior rectificació d'errors, aprovada el 17 de desembre de 2004. 
En aquest document es determinen també els drets pendents de cobrament i les 
obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2003, el resultat 
pressupostari de l'exercici i el romanent de tresoreria. 

Uns altres documents i annexos integrants del Compte de l'Ajuntament que han sigut 
elaborats pels serveis d'Intervenció, però que -tal i com hem indicat anteriorment- estan 
pendents d'aprovació per part del Ple, són els següents: 

- balanç de situació, 

- compte de resultats, 

- estat demostratiu dels drets per a cobrar i de les obligacions per a pagar 
procedents de pressuposts tancats, 

- estat de tresoreria, 
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- estat de modificacions de crèdit, 

- estat de romanent de tresoreria, 

- estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries de tresoreria, 

- estat de situació i moviment de valors. 

No han elaborat, però, els següents documents i annexos establits en la normativa 
aplicable: 

- quadre de finançament, 

- estat de compromisos de despesa adquirits a càrrec d'exercicis futurs, 

- estat del deute, 

- balanç de comprovació, 

- estat dels compromisos d'ingrés a càrrec de pressuposts futurs, 

- estat de despeses amb finançament afectat. 

D'acord amb l'objectiu de la fiscalització i tenint en compte les limitacions a l'abast que 
s'assenyalen en aquest apartat, hem efectuat les proves d'auditoria financera que s'han 
considerat pertinents, conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector 
públic" elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern 
de l'Estat Espanyol i d'acord amb les "·Directrius tècniques de fiscalització" aprovades 
pel Consell de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han consistit en la 
realització de proves selectives, revisió del control intern i d'altres tècniques d'auditoria 
que han sigut d'aplicació en aquest cas. 

A més de la limitació a l'abast assenyalada en el primer paràgraf d'aquest apartat, com 
que no s'ha format ni aprovat el Compte de l'Ajuntament, la fiscalització ha estat 
condicionada per les limitacions següents: 

a) L'Ajuntament no porta el control de les despeses amb finançament afectat i no 
calcula les desviacions de finançament que hi puguen existir, ni registra el seu 
efecte sobre el resultat pressupostari i sobre el romanent de tresoreria. Això 
suposa, a més d'un incompliment de la normativa reguladora, una limitació a 
l'abast del treball d'aquesta Sindicatura, ja que no és possible quantificar l'import 
de les desviacions de finançament imputables a l'exercici, ni tampoc comprovar 
l'adequació de l'import del romanent de tresoreria per a despeses generals amb 
l'import que resultaria de valorar les desviacions de finançament positives 
acumulades al final de l'exercici. 

b) La Corporació no disposa de cap inventari de béns actualitzat, ja que l'últim 
aprovat correspon a 1985. No és factible, per tant, relacionar els valors d'aquest 
inventari amb les xifres comptables. 

c) El compte de recaptació retut per la Diputació de València, sobre el qual s'han 
realitzat proves d'auditoria, no està fiscalitzat, ni formalment aprovat. El pendent 
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de cobrament no es presenta acompanyat de cap relació de deutors, ni consta que 
els serveis administratius de l'Ajuntament sol·liciten la dita relació; de manera 
que no poden efectuar-se recomptes físics de valors (apartat 8.1). 

d) La revisió feta per aquesta Sindicatura de les operacions relacionades amb el 
polígon industrial San Antón, s'ha vist sotmesa a importants limitacions, perquè 
l'Ajuntament no disposa d'un expedient ordenat, ni aparentment complet, sobre 
les dites operacions; cosa que dificulta de manera significativa la possibilitat de 
conéixer, de forma adequada i suficient, les activitats realitzades, sobre la base 
de documentació completa i arxivada de forma pertinent. Entre altres efectes, les 
limitacions a l'abast determinen que no siga factible quantificar la provisió de 
dubtós cobrament necessària en relació amb certes liquidacions provisionals de 
quotes d'urbanització (vegeu l'apartat 8.3). 

e) A més d'això, i tal com indiquem en l'apartat 8.3, ens han comunicat verbalment 
que les obres del polígon industrial abans citat no estan finalitzades, cosa que 
també pot repercutir en els càlculs de les quotes urbanístiques; però aquests 
extrems, no els hem poguts contrastar amb documentació referida a això. 

f) La informació obtinguda de l'Ajuntament és insuficient per a contrastar la xifra 
pendent de pagament a Iberdrola a 31 de desembre de 2003, 131.158 euros; és 
necessari que l'Ajuntament adopte les mesures necessàries per a aclarir la xifra i 
efectuar-ne els apunts comptables pertinents (vegeu l'apartat 10.1). 

g) A més d'això, existeix un important volum d'obligacions pendents de pagament 
d'exercicis anteriors; es fa necessari iniciar els expedients de depuració de totes 
aquelles que, per la seua antiguitat o perquè no es poden exigir, hagen de ser 
donades de baixa comptablement. 

h) En l'estat d'operacions no pressupostàries elaborat per l'Ajuntament, figuren 
ingressos pendents d'aplicació, per import de 68.563 euros, i pagaments 
pendents d'aplicació, per import d'1.399.770 euros, de certa antiguitat i sobre els 
quals l'Ajuntament no té explicació ni documentació justificativa. Figuren també 
saldos de deutors i de creditors no pressupostaris molt antics que han de ser 
analitzats. La regulació comptable d'aquests saldos pot tenir un efecte molt 
significatiu sobre el resultat pressupostari i sobre el romanent de tresoreria, que 
no és possible quantificar perquè no hi ha informació adequada en aqueix sentit 
(vegeu l'apartat 11.2). 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Conformement a l'objectiu de la fiscalització assenyalat en l'apartat 1.1, i d'acord amb 
l'enfocament i les limitacions assenyalades en l'apartat 1.2.1, no hem efectuat una 
revisió exhaustiva del compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics 
addicional al compliment de les normes comptables i pressupostàries aplicables. 
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No obstant això, durant la revisió efectuada s'han comprovat aspectes relacionats amb el 
compliment de la normativa comptable que assenyalem tot seguit: 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Llei 52/2002, de Pressuposts Generals de l'Estat per a l'any 2003. 

- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa en 
matèria de pressuposts el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà 
de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 17 de juliol de 1990, per mitjà de 
la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local. Pla 
General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local. 

- Reial decret 1.372/1986, de 13 de juny. Reglament de Béns de les Entitats 
Locals. 

- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Reforma de la Funció Pública. 

- Reial decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre règim jurídic dels funcionaris 
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

- Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l'abast assenyalat en l'apartat 1.2.1, s'han posat 
de manifest els següents fets o circumstàncies que afecten de forma significativa 
l'adequació dels estats i documents comptables fiscalitzats als principis i a la normativa 
comptable i pressupostària que hi és d'aplicació. 

a) Hi ha nòmines de personal laboral corresponents als primers mesos de 2003, per 
import de 56.970 euros, que es van comptabilitzar en el pressupost de 2002. 

b) Les obligacions reconegudes en el capítol 2 de despeses inclouen 181.963 euros 
corresponents a despeses realitzades en exercicis anteriors a 2003, la major part 
de les quals han sigut imputades al pressupost per mitjà d'un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. D'altra banda, s'han detectat unes altres 
despeses, per import de 13.159 euros, que, a pesar d'haver sigut realitzades en 
2003, s'han imputat a l'exercici de 2004 per falta de crèdit suficient (apartat 13). 

c) Hom no ha comptabilitzat el reconeixement del dret i del cobrament d'un import 
de 19.996 euros disposat d'una operació de crèdit durant 2003. 

d) Al comparar la xifra comptable de drets pendents de cobrament, amb la que 
figura en el compte de recaptació de 2003 retut per la Diputació, s'hi observa una 
diferència de 18.226 euros; segons les explicacions rebudes, aquesta diferència 
correspon a les baixes de drets que practica i comunica la Diputació, però que 
l'Ajuntament no ha analitzat ni comptabilitzat. 

e) La Diputació comunica regularment les baixes per insolvències o d'altres causes; 
però l'Ajuntament no les analitza ni comptabilitza. L'import total de les baixes, 
segons el compte de gestió de recaptació tramés per la Diputació, s'eleva en 
l'exercici de 2003 a 80.002 euros. 

f) El reconeixement dels drets en concepte de transferències no s'ha ajustat als 
principis que hi són aplicables. Això ha provocat que en 2003 s'hagen reconegut 
indegudament drets per un import de 150.272 euros. A més a més, s'han 
reconegut uns altres drets de forma incorrecta per 33.055 euros, que corresponen 
a cobraments de drets reconeguts en exercicis anteriors. 

g) Les previsions d'ingressos de l'exercici de 2003 en els capítols de transferències, 
són incorrectes en la quantitat de 116.349 euros, ja que corresponen a drets 
reconeguts en exercicis anteriors, i fins i tot 83.294 euros de la xifra anterior van 
ser cobrats en l'exercici de 2002. 

h) Amb les precaucions que deriven de la limitació a l'abast descrita en l'apartat 
1.2.1.d), pel que fa a les actuacions relacionades amb el polígon industrial "San 
Antón", hem observat que no s'hi han reconegut drets en concepte de vendes de 
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parcel·les per import de 7.139 euros, ni en concepte de quotes urbanístiques 
provisionals per import de 337.190 euros; això al marge de les provisions de 
dubtós cobrament que pertoque dotar d'acord amb evidències suficients i 
adequades. 

i) La comptabilitat d'una operació de tresoreria s'ha efectuat de forma incorrecta, ja 
que s'ha fet per l'import límit de la pòlissa, en comptes de comptabilitzar-la per 
les quantitats que hom va disposant del crèdit. En conseqüència, al tancament de 
l'exercici figura comptablement en la tresoreria de l'entitat i en creditors 
extrapressupostaris un excés de 174.496 euros, que és la quantitat que en realitat 
no ha sigut disposada. 

j) Quant als drets pendents de cobrament procedents d'exercicis tancats per 
ingressos tributaris, que pugen a 375.754 euros, s'hi ha comprovat un excés de 
272.691 euros respecte de l'import amb què figuren pendents de cobrament en el 
compte de gestió de recaptació retut per la Diputació. Aquesta diferència es deu 
-tal i com ja hem comentat- al fet que l'Ajuntament no comptabilitza les baixes 
de drets que comunica la Diputació. Com que aquests valors no consten per a ser 
recaptats per la Diputació de València, difícilment podran ser realitzats per 
l'Ajuntament; per tant, es fa necessari iniciar un expedient de depuració 
d'aquests saldos. 

k) En relació amb les transferències corrents pendents de cobrament procedents 
d'exercicis tancats, atesa l'antiguitat de les corresponents als anys 1995 i 1997, 
per import de 26.788 euros, i tenint en compte que no han sigut cobrades fins a 
la data, es pot deduir que existeixen dubtes raonables pel que fa a la seua 
recaptació. D'altra banda, hem analitzat dues transferències corrents que figuren 
pendents de cobrament de l'exercici de 2001, per import de 33.055 euros, i hem 
comprovat que en realitat ambdues foren cobrades en el dit exercici, raó per la 
qual cal practicar els ajusts comptables pertinents. 

l) Quant a les transferències de capital pendents de cobrament d'exercicis tancats, 
pel que fa a les corresponents a l'any 1995 -l'import de les quals és de 478.733 
euros-, l'Ajuntament no en disposa de cap documentació de suport; caldrà iniciar 
un expedient d'anàlisi i depuració d'aquests saldos. 

m) L'estat de tresoreria no inclou dos comptes bancaris amb saldos a favor de 
l'Ajuntament per import total de 44.851 euros a 31 de desembre de 2003. 

n) El control intern de l'Ajuntament és insuficient i presenta nombroses debilitats; 
raó per la qual podrien existir incidències addicionals a les detectades en el curs 
de la fiscalització, amb un efecte significatiu sobre els estats comptables 
revisats. 

Els efectes de les incidències anteriors situarien el resultat pressupostari en la 
quantitat positiva de 112.340 euros i la del romanent de tresoreria, en la quantitat 
negativa de 962.339 euros; però aquestes xifres estan condicionades pels efectes que 
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puguen tenir les regularitzacions comptables indicades en l'apartat de limitacions a 
l'abast de la fiscalització. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització els incompliments rellevants de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics que assenyalem tot seguit: 

a) Els llibres obligatoris de comptabilitat no presente la diligència datada i signada 
per l'interventor. El llibre d'inventaris i balanços no compleix amb el contingut 
establit en la regla 51 de la ICAL, ja que l'inventari de béns, drets i càrregues 
que constitueixen el patrimoni -tot degudament valorat-, no està actualitzat. 

b) El pressupost de l'exercici de 2003 va ser aprovat de forma provisional pel Ple 
de l'Ajuntament en sessió celebrada el 28 de novembre de 2002 i entrà en vigor 
el 7 de febrer de 2003 amb la publicació de la seua aprovació definitiva, fora del 
termini establit a aqueix efecte en l'article 150.2 de la Llei 39/1988, que en 
aquest cas era el 31 de desembre de 2002. 

c) No estan signats alguns dels documents que han d'acompanyar el pressupost, 
segons el que es preveu en els articles 149 de la LRHL i 18.1 del reial decret 
500/1990. D'altra banda, l'annex de personal no compleix les funcions 
assignades en l'article 18 del reial decret 500/1990. 

d) Les bases d'execució no estan signades, en alguns punts se'n fa referència als 
pressuposts de l'exercici de 2000 i no conté la relació de crèdits ampliables. 

e) Hom no ha complit de forma correcta el termini previst en l'article 20.4 del reial 
decret 500/1990, relatiu a la remissió d'una còpia del pressupost aprovat 
definitivament a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i al 
Ministeri d'Economia i Hisenda. 

f) La liquidació del pressupost de 2003 va ser aprovada per resolució de l'alcaldia 
de 29 d'octubre de 2004, amb posterioritat al termini de primer de març establit 
en la Llei 39/1988. 

g) El Compte de l'Ajuntament de l'exercici de 2003 estava pendent d'aprovació per 
part del Ple a la data d'acabament del treball de camp; quan el termini establit a 
aqueix efecte era de primer d'octubre de 2004. 

h) L'Ajuntament d'Ayora ha retut telemàticament a aquesta Sindicatura de Comptes 
la informació relativa al seu Compte de l'exercici de 2003 pendent d'aprovar pel 
Ple, tal i com hem indicat abans; però aquesta rendició ha tingut lloc en març de 
2005, quan la data prevista a aqueix efecte tenia com a termini el 31 d'octubre de 
2004. 
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i) Quant a les modificacions pressupostàries, podem assenyalar que no en tots els 
casos han sigut tramitades d'acord amb la normativa aplicable; segons que es 
detalla en l'apartat 5.2 de l'informe. 

j) Segons que indiquem en l'apartat 10.2 del present informe, l'Ajuntament no ha 
quantificat la xifra de drets pendents de cobrament de difícil o impossible 
recaptació, cosa que incompleix el que es disposa en l'article 172.2 de la Llei 
39/1988, en el desenvolupament que en fa l'article 103 del reial decret 500/1990 
i en les seues pròpies bases d'execució. 

k) L'Ajuntament no efectua informes sobre l'evolució de la massa salarial, 
necessaris per a controlar-ne les variacions. En algunes contractacions de 
personal no s'han respectat adequadament els principis de publicitat i 
concurrència. 

l) Pel que fa als procediments seguits per l'Ajuntament per a executar les despeses, 
s'hi han posat de manifest determinats aspectes que cal millorar; en detallem els 
més importants en l'apartat 7.2 de l'informe. 

m) En una de les despeses analitzades, hem observat que no s'hi ha tramitat 
l'expedient de contractació, ni s'hi ha formalitzat cap contracte; quan l'import de 
les obligacions reconegudes durant l'exercici pel mateix concepte i proveïdor ha 
sigut de 19.377 euros. 

n) Les obligacions reconegudes en el concepte "Despeses diverses" inclouen 
15.466 euros corresponents a despeses de recaptació de l'exercici de 2001, no 
reconeguts en el dit any per falta de crèdit, sense que hi haja constatació de la 
seua aprovació per part del Ple de l'Ajuntament. 

o) No figura en cap document que l'Ajuntament exigisca als beneficiaris de les 
subvencions que acrediten estar al corrent en les seues obligacions fiscals i amb 
la Seguretat Social. 

p) Quant al control de les subvencions que figuren com a nominatives en el 
pressupost inicial, no consta que l'Ajuntament efectue cap examen sobre la 
documentació de suport ni sobre el compliment del termini de justificació; tal i 
com requereixen les bases d'execució. 

q) Durant l'exercici de 2003 s'han reconegut drets en certs tributs sense disposar de 
les preceptives ordenances fiscals. 

r) No consta que la Corporació realitze comprovacions dels padrons elaborats per 
la Diputació, ni que hi done la conformitat. 

s) Sobre les liquidacions provisionals del ICIO, no es desenvolupen actuacions 
posteriors per tal de practicar -si és el cas- liquidacions definitives. 
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t) No consta que l'Ajuntament efectue cap control sobre el contingut de la 
documentació rebuda de la Diputació en fase executiva, ni que realitze 
seguiments posteriors sobre l'evolució d'aquesta fase de la recaptació. 

u) Per a la recaptació en via de constrenyiment dels tributs de caràcter no periòdic, 
és l'Ajuntament qui ha d'emetre les certificacions de descobert i les providències 
de constrenyiment, i trametre-les a la Diputació. El tribut que es veu més afectat 
per aquest sistema és l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU), del qual no consta que s'hagen practicat 
providències de constrenyiment durant 2003, ja que la recaptació en aquest 
tribut ni tan sols funciona adequadament en període voluntari. 

v) L'Ajuntament no ha complit el requisit d'equilibri o superàvit financer previst en 
la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, ja que es desprén un dèficit financer 
de l'exercici de 2003 per import de 210.665 euros. En aquesta situació, 
l'esmentada llei requereix l'elaboració d'un pla economicofinancer a termini 
mitjà, que ha de ser sotmés a l'aprovació del Ple de la Corporació. No hi ha 
constatació que, a la data de redacció del present informe, el dit pla haja sigut 
elaborat. 

w) La base d'execució del pressupost 43.1 estableix que correspon a la Tresoreria de 
la Corporació elaborar el pla trimestral de tresoreria, que serà aprovat per 
l'alcaldia-presidència. No s'ha elaborat el dit pla. 

En els diversos apartats de l'informe es recullen, d'altra banda, diverses consideracions, 
observacions i recomanacions, que hauran de ser objecte d'estudi i implementació per 
part dels òrgans responsables de l'Ajuntament. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Descripció del municipi 

Ayora és una població de 5.494 habitants -referida al primer de gener de 2003-, amb 
una superfície de 440 km2. El municipi està situat a la Vall d'Ayora, al sudoest de la 
província de València; limita a l'oest amb la província d'Albacete, al sud, amb Almansa, 
al nord, amb l'altiplà de Requena-Utiel i a l'est, amb les comarques de Bunyol-Xiva i la 
Canal de Navarrés-Enguera; les seues terres estan regades pels rius Xúquer, Cantaban i 
Reconque. 

De la seua activitat econòmica es pot destacar l'existència d'un sector industrial tèxtil, 
integrat per empreses petites i mitjanes, i d'una fàbrica que pertany a una empresa 
d'àmbit nacional. El sector comercial es caracteritza per petites empreses de tipus 
familiar, especialment dedicades a l'oci de la població. El municipi no compta amb cap 
activitat agrícola especialitzada, el treball en aquest sector és un complement d'altres 
activitats econòmiques. En el sector de la ramaderia destaca una cooperativa apícola 
d'àmbit nacional. 

3.2 Òrgans de l'Ajuntament 

Els òrgans de govern de l'Ajuntament són l'Alcalde, la Comissió de Govern (en 
l'actualitat, Junta de Govern Local) i el Ple. 

Les comissions informatives permanents, acordades pel Ple en la sessió de 27 de juny 
de 2003, són les següents: 

- C.I. d'Hisenda, 

- C.I. de Sanitat i Afers Socials, 

- C.I. de Personal i Ordre Públic, 

- C.I. d'Urbanisme, Obres, Medi Ambient, Indústria i Agricultura, 

- C.I. de Cultura, Joventut, Turisme i Esports. 

L'organització administrativa de l'Ajuntament no està regulada en cap manual de 
procediments i funcions que definisca les característiques de cada lloc de treball. 

A 31 de desembre de 2003 no hi havia organismes autònoms ni entitats públiques 
empresarials dependents de l'Ajuntament. 
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4. SISTEMA COMPTABLE, CONTROL INTERN I RENDICIÓ DE 
COMPTES 

4.1 Sistema comptable i control intern 

L'Ajuntament aplica la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local (ICAL), 
disposició que regula les normes comptables, el Pla General de Comptabilitat, els llibres 
obligatoris i l'estructura i justificació dels comptes estats i d'altres documents relatius a 
la comptabilitat pública local, i tot això en virtut del que es preveu en la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). La comptabilitat, la 
porten per mitjans informàtics. 

La comptabilitat pressupostària està adaptada a l'Ordre del Ministeri d'Economia i 
Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà de la qual s'estableix l'estructura dels 
pressuposts de les entitats locals. 

Els llibres obligatoris de comptabilitat es porten, per regla general, d'acord amb el que 
s'estableix en la ICAL; de tota manera, en el curs de la fiscalització hem observat els 
següents defectes que cal esmenar: 

- Els llibres es troben degudament enquadernats, però sense la diligència datada i 
signada per l'interventor que es requereix en la regla 61 de la ICAL. 

- El llibre d'inventaris i balanços no compleix amb el contingut establit en la regla 
51 de la ICAL, ja que l'inventari de béns, drets i càrregues que constitueixen el 
patrimoni -degudament valorats-, no està actualitzat. 

- No s'ha donat compte al Ple del fet que els llibres es porten per mitjà de 
procediments informàtics. 

El treball de fiscalització ha inclòs una revisió dels procediments de gestió, tant dels 
ingressos, com de les despeses i dels moviments de fons, a l'objecte de verificar si: 

- Existeix un adequat control sobre totes les transaccions que es realitzen. 

- Es compleix la normativa aplicable. 

- Existeix una adequada protecció dels actius i del patrimoni, en particular sobre 
els fons de l'Ajuntament. 

- El pressupost d'ingressos i despeses i la resta de documents comptables 
reflecteixen raonablement l'activitat realitzada. 

El resultat del treball posa de manifest l'existència d'un inadequat control intern durant 
2003, ja que s'hi han detectat nombroses deficiències -que assenyalem al llarg de 
l'informe- que fan dubtar de la fiabilitat de la informació comptable. Entre les 
deficiències més destacades podem assenyalar les següents: 
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- Fets no comptabilitzats, o inadequadament comptabilitzats. 

- Incompliment de la normativa aplicable. 

- Falta de segregació de funcions. El personal de l'àrea de comptabilitat, 
dependent del secretari-interventor, assumeix també les funcions de tresoreria, 
custòdia de valors i control d'inventaris. El personal encarregat dels registres 
comptables examina els documents que motiven les dites anotacions, però sense 
que personal independent en faça cap revisió. 

- Documents comptables que en molts casos no estan signats. 

- Retards en la comptabilitat de les operacions. A l'acabament del nostre treball de 
camp, en abril de 2005, encara no s'havien comptabilitzat totes les operacions de 
l'exercici de 2004. 

- Especialment important ha sigut el fet que el lloc de treball de secretari-
interventor haja estat sotmés a una forta rotació en els últims anys, situació que 
l'Ajuntament ha de corregir procurant que siga cobert de forma estable per un 
funcionari habilitat per al seu exercici. 

Les situacions descrites han determinat importants mancances en l'adequat 
desenvolupament de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 
econòmica, financera i pressupostària, de tresoreria i de comptabilitat de l'Ajuntament. 

En l'apartat 15 es proposen una sèrie de recomanacions que tendeixen a millorar les 
diferents deficiències de control intern detectades en el curs del treball de fiscalització. 

4.2 Elaboració i rendició de comptes 

La liquidació del pressupost de 2003 va ser aprovada per resolució de l'Alcaldia de 29 
d'octubre de 2004, amb posterioritat al termini de primer de març establit en la Llei 
39/1988. Posteriorment, amb data de 17 de desembre de 2004, es va aprovar una 
rectificació d'errors. La liquidació ha sigut preparada a partir dels registres oficials i 
auxiliars mantinguts per l'Ajuntament en el citat exercici, i es presenta conformement a 
la normativa aplicable. 

El Compte de l'Ajuntament de l'exercici de 2003 estava pendent d'aprovació per part del 
Ple a la data de finalització del treball de camp, 28 d'abril de 2005; quan el termini 
establit a aqueix efecte era de primer d'octubre de 2004. 

L'Ajuntament d'Ayora ha retut telemàticament en aquesta Sindicatura de Comptes la 
informació relativa al seu Compte de l'exercici de 2003, pendent d'aprovar pel Ple -tal i 
com hem indicat suara. La rendició, però, ha tingut lloc en març de 2005, quan la data 
prevista a aqueix efecte tenia com a termini el 31 d'octubre de 2004; aquest retard ha 
significat un incompliment de la normativa aplicable a la rendició de comptes. 



Ajuntament d'Ayora. Exercici de 2003 

- 19 - 

5. PRESSUPOST INICIAL, MODIFICACIONS I PRESSUPOST 
DEFINITIU 

5.1 Pressupost inicial 

Els pressuposts inicials per capítols dels exercicis de 2003 i 2002 i les variacions 
produïdes entre els dos, es mostren en el quadre número 1, en euros. 

 
Pressupost inicial Variació % s/total 

Capítols 2003 2002 2003/2002 2003 

1 Imposts directes 593.358 542.656 50.702 9,3% 12,5% 

2 Imposts indirectes 514.367 123.808 390.559 315,5% 10,9% 

3 Taxes i d'altres ingressos 899.311 425.683 473.628 111,3% 19,0% 

4 Transferències corrents 1.145.700 1.032.620 113.080 10,9% 24,2% 

5 Ingressos patrimonials 9.894 13.776 (3.882) (28,2%) 0,2% 

6 Alienació inversions 701.881 302.009 399.872 132,4% 14,8% 

7 Transferències de capital 766.445 1.004.494 (238.049) (23,7%) 16,2% 

9 Passius financers 104.292 689.463 (585.171) (84,9%) 2,2% 

Total ingressos 4.735.248 4.134.509 600.739 14,5% 100,0% 

1 Despeses de personal 1.324.340 1.153.690 170.650 14,8% 32,2% 

2 Despeses de funcionament 892.335 693.117 199.218 28,7% 21,7% 

3 Despeses financeres 65.499 63.407 2.092 3,3% 1,6% 

4 Transferències corrents 197.167 110.286 86.881 78,8% 4,8% 

6 Inversions reals 1.592.300 1.794.856 (202.556) (11,3%) 38,7% 

8 Actius financers 1.238 1.202 36 3,0% 0,0% 

9 Passius financers 42.081 40.856 1.225 3,0% 1,0% 

Total despeses 4.114.961 3.857.413 257.548 6,7% 100,0% 

Quadre 1 

 

La informació continguda en el quadre anterior posa de manifest els següents aspectes 
significatius: 

- El pressupost inicial de 2003 es va aprovar per un import de 4.735.248 euros, 
quant als ingressos, i per 4.114.961 euros, quant a les despeses; això significa 
uns increments del 14,5% i del 6,7%, respectivament, en relació amb els 
aprovats inicialment per a 2002. 
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- El pressupost inicial de 2003 s'aprova amb un superàvit de 620.287 euros, a 
causa fonamentalment de la necessària compensació del romanent de tresoreria 
negatiu procedent de la liquidació del pressupost de l'exercici de 2001, últim 
aprovat a la data de realització del pressupost de 2003, que puja a 428.159 euros. 

- El 66,6% de les previsions inicials d'ingressos de 2003 es concentra en les 
operacions corrents; els capítols més significatius quantitativament són els 
relatius a les transferències corrents i a les taxes. L'endeutament previst en el 
capítol 9 representa el 2,2% de les previsions inicials. 

- Quant al pressupost de despeses, les de personal, despeses en béns corrents i 
inversions reals, absorbeixen, amb 3.808.975 euros, el 92,6% dels crèdits 
inicials. 

La fiscalització realitzada ha inclòs una revisió de l'expedient del pressupost de 2003, 
tant de la documentació que l'integra, com del procediment d'elaboració i aprovació. Les 
qüestions de major interés que convé posar de manifest són les següents: 

L'article 18.4 del reial decret 500/1990 indica que el president de l'entitat formarà el 
pressupost general i que el trametrà -informat per la Intervenció i amb els annexos i la 
documentació complementària- al Ple de la corporació abans del dia 15 d'octubre, per a 
la seua aprovació inicial. El Ple de l'Ajuntament d'Ayora aprovà inicialment el 
pressupost de 2003 en la sessió de 28 de novembre de 2002, de manera que va 
ultrapassar el termini indicat abans. L'estudi del pressupost de 2003 figura en l'ordre del 
dia de la sessió de la Comissió Informativa d'Hisenda convocada per al dia 25 de 
novembre de 2002; però no hi ha acta de la dita sessió ni, per tant, dels acords adoptats. 

En relació amb la documentació que ha d'acompanyar el pressupost, d'acord amb el que 
es preveu en els articles 149 de la LRHL i 18.1 del reial decret 500/1990, s'ha observat: 

- Que els documents de liquidació del pressupost de l'exercici de 2002 i d'avanç 
de l'exercici de 2003, no estan signats. 

- Que tampoc no està signada la memòria explicativa de l'alcalde, ni l'annex 
d'inversions, ni l'informe economicofinancer. 

- Que no hi ha correlació entre els crèdits inicials del capítol 1 de despeses, 
"Despeses de personal", i l'annex de personal aprovat juntament amb el 
pressupost. D'acord amb l'article 18 del reial decret 500/1990, l'annex de 
personal ha de contenir una relació valorada dels llocs de treball existents, que 
servisca de base per a quantificar les previsions pressupostàries. El document 
elaborat per la Corporació no compleix aqueixa funció, perquè s'hi considera un 
quadre salarial de l'any 2002 per al personal funcionari i laboral que ocupava 
una plaça en el dit exercici. Quant a l'estructura organitzativa que es dedueix de 
la plantilla de personal aprovada amb el pressupost, s'hi observa un certa 
desproporció entre el nombre de funcionaris (22 llocs, dels quals 5 figuren 
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vacants), i el personal laboral (37 llocs). Del personal laboral, n'hi ha 16 que hi 
figura amb contracte indefinit i 21, amb contracte temporal. 

L'aprovació inicial del pressupost es va publicar l'11 de desembre de 2002. No s'hi van 
rebre reclamacions -malgrat que no consta certificat de l'Ajuntament en aqueix sentit-, i 
l'aprovació definitiva del pressupost es va publicar en el "BOP" el 7 de febrer de 2003, 
data en què entrà en vigor. Com que no s'hi va complir la data límit de 31 de desembre 
de 2002, establida en l'article 20.2 del reial decret 500/1990, resultava aplicable 
l'aplicació de la pròrroga, prevista en l'article 21.1 del dit decret. 

Les bases d'execució foren aprovades juntament amb el pressupost. Pel que fa al seu 
contingut, les dites bases regulen les matèries assenyalades en l'article 9.2 del reial 
decret 500/1990; no estan signades, en alguns punts es fa referència als pressuposts de 
l'exercici de 2000 i no hi figura la relació de crèdits ampliables. La base cinquena 
d'execució del pressupost estableix els nivells de vinculació jurídica dels crèdits i 
assenyala, pel que fa a la classificació funcional, el "Grup de funció" i, pel que fa a la 
classificació econòmica, el "Capítol". 

No s'ha complit de forma correcta el tràmit previst en l'article 20.4 del reial decret 
500/1990, en el sentit que, una vegada aprovat definitivament el pressupost, se n'ha de 
trametre una còpia a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i al Ministeri 
d'Economia i Hisenda, simultàniament a l'enviament al "Butlletí Oficial de la 
Província". L'enviament a la Conselleria es realitza el 4 de novembre de 2003, quasi 
amb un any de retard, i l'enviament al Ministeri es fa l'11 de novembre de 2003, segons 
que figura en el llibre de registre d'eixida, encara que no hem pogut tenir constatació 
física de l'escrit de tramesa. 

5.2 Modificacions i pressupost definitiu 

En el quadre següent es poden observar, per capítols i en euros, les previsions 
d'ingressos i despeses inicialment aprovades, juntament amb les modificacions 
pressupostàries efectuades durant l'exercici i les previsions definitives resultants. 
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Ingressos 
Previsions 

inicials 
 

Modifics. 
Previsions 
definitives 

1. Imposts directes 593.358 0 593.358 

2. Imposts indirectes 514.367 0 514.367 

3. Taxes i d'altres ingressos 899.311 42.861 942.172 

4. Transferències corrents 1.145.700 199.134 1.344.834 

5. Ingressos patrimonials 9.894 0 9.894 

6. Alienació d'inversions 701.881 0 701.881 

7. Transferències de capital 766.445 14.000 780.445 

9. Passius financers 104.292 30.051 134.343 

Total pressupost d'ingressos 4.735.248 286.046 5.021.294 
 

 
Despeses 

Crèdits 
inicials 

 
Modifics. 

Crèdits 
definitius 

1. Despeses de personal 1.324.340 134.231 1.458.571 

2. Despeses en béns corrents i serveis 892.335 111.879 1.004.214 

3. Despeses financeres 65.499 0 65.499 

4. Transferències corrents 197.167 (9.728) 187.438 

6. Inversions reals 1.592.300 49.665 1.641.965 

8. Actius financers 1.238 0 1.238 

9. Passius financers 42.081 0 42.081 

Total pressupost de despeses 4.114.961 286.046 4.401.007 

Quadre 2 

 

Durant l'exercici de 2003 s'han produït modificacions de crèdit per import de 286.046 
euros, que han significat un increment del 6% i del 7% de les consignacions inicials en 
els pressuposts d'ingressos i despeses, respectivament. El 86% del dit import s'ha 
destinat a augmentar les dotacions de despeses de personal i de despeses en béns 
corrents. 

L'estat de modificacions de crèdit elaborat per la Corporació mostra un detall d'aqueixes 
modificacions, els totals de les quals -per tipus- és el següent: 
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Tipus modificació Euros 

Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 350.790 

Baixes de crèdits (64.744) 

Total 286.046 

Quadre 3 

 

Tanmateix, els totals anteriors per tipus no coincideixen amb els que es desprenen de les 
dades comptables, segons que podem veure en el quadre següent, on es mostren les 
modificacions pressupostàries comptabilitzades en l'exercici. 

 
Núm. exp. Tipus modificació Euros 

1 

2 

 

13 

7 

Crèdit extraordinari 

Suplements de crèdit 

Baixes de crèdits que financen suplements 

Generacions de crèdit 

Transferències de crèdit positives 

Transferències de crèdit negatives 

30.051 

189.319 

(189.319) 

255.995 

100.401 

(100.401) 

23 Total 286.046 

Quadre 4 

 

La revisió de les modificacions pressupostàries ha abastat 6 dels 23 expedients 
tramitats; les observacions que en resulten són les següents: 

- Crèdit extraordinari: Incorrecta tramitació, ja que el crèdit no es finança amb 
nous o majors ingressos efectivament recaptats, sinó que es sosté en un canvi de 
finalitat d'una part d'un préstec per a inversions ja pressupostat. Com que el 
romanent de tresoreria és negatiu, l'única font de finançament possible hauria 
sigut la que es considera en la base d'execució 9.1.c), és a dir per mitjà 
d'anul·lacions o baixes de crèdits d'unes altres partides no compromeses. 

- Transferències de crèdits. En les dues transferències analitzades, hem observat 
que no s'hi havia formalitzat el document de retenció de crèdit, A més a més, 
una transferència de crèdits entre distints grups de funció, per import de 30.940 
euros, ha sigut aprovada per l'alcalde, quan l'òrgan competent per a la seua 
aprovació és el Ple; s'hi ha incomplit el que es preveu en la base 10 d'execució 
del pressupost. 
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- Generacions de crèdit. Un expedient, per import de 74.777 euros, ha sigut 
aprovat per la Comissió de Govern, quan això correspon a l'Alcaldia. No consta 
en l'expedient la documentació acreditativa de l'ingrés. 

- Incorporació de romanents de crèdit. No hi ha hagut modificacions de crèdit 
d'aquest tipus. Tal i com indiquem en uns altres apartats de l'informe, 
l'Ajuntament no utilitza generalment el registre de les fases pressupostàries 
d'autorització i compromís de despesa de manera independent, sinó que les 
comptabilitza en el moment de reconéixer l'obligació i/o el pagament. Per aquest 
motiu, al finalitzar l'exercici tots els crèdits per als quals hom no ha reconegut 
obligacions, figuren en la liquidació com a no compromesos. 
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6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT PRESSUPOSTARI. 
ROMANENT DE TRESORERIA 

6.1 Liquidació i resultat pressupostari 

Les normes aplicables a la liquidació del pressupost vénen regulades en els articles 172 
i 174 de la LRHL, desenvolupats pels articles 89 a 105 del reial decret 500/1990 i per 
les regles 121 a 196 de la ICAL. 

La confecció dels estats demostratius de la liquidació del pressupost s'ha de fer abans 
del primer de març de l'exercici següent, i correspon al president de l'entitat local, amb 
l'informe previ de la Intervenció, aprovar la dita liquidació. 

La liquidació del pressupost d'Ayora de l'exercici de 2003, informada per la Intervenció, 
va ser aprovada per l'alcalde de l'Ajuntament mitjançant una resolució de 29 d'octubre 
de 2004, amb un resultat pressupostari negatiu de 162.227 euros i un romanent de 
tresoreria negatiu de 345.496 euros. No s'hi ha complit, per tant, el termini d'aprovació. 

El resum de l'estat de liquidació del pressupost es mostra en el quadre següent, en euros: 

 
 

Cap. 
 

Concepte 
Previsió 

definitiva 
Drets 

recon. nets 
Recaptació 

líquida 
Pendent de 

cobr. 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

Imposts directes 

Imposts indirectes 

Taxes i altres ingres. 

Transfs. corrents 

Ingres. patrimonials 

Alienació inversions 

Transfs. de capital 

Passius financers 

593.358 

514.367 

942.172 

1.344.834 

9.894 

701.881 

780.445 

134.343 

546.153 

46.350 

676.226 

1.370.351 

6.012 

220.313 

281.387 

85.612 

494.386 

45.680 

665.666 

1.197.261 

6.012 

220.313 

132.452 

85.612 

51.766 

670 

10.560 

173.090 

0 

0 

148.934 

0 

92,0% 

9,0% 

71,8% 

101,9% 

60,8% 

31,4% 

36,1% 

63,7% 

90,5% 

98,6% 

98,4% 

87,4% 

100,0% 

100,0% 

47,1% 

100,0% 

 Total 5.021.294 3.232.402 2.847.382 385.020 64,4% 88,1% 
 

 
Cap. 

 
Concepte 

Previsió 
definitiva 

Obligacions 
recon. 

Pagaments 
líquids 

Pendent de 
pag. 

Grau 
execució 

Grau 
complim. 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

Despeses de personal 

Desps. béns corrents 

Despeses financeres 

Transfs. corrents 

Inversions reals 

Actius financers 

Passius financers 

1.458.571 

1.004.214 

65.499 

187.438 

1.641.965 

1.238 

42.081 

1.381.420 

1.002.159 

30.575 

117.274 

826.028 

0 

37.174 

1.353.705 

580.675 

30.043 

64.764 

509.377 

0 

37.174 

27.715 

421.485 

531 

52.510 

316.651 

0 

0 

94,7% 

99,8% 

46,7% 

62,6% 

50,3% 

- 

88,3% 

98,0% 

57,9% 

98,3% 

55,2% 

61,7% 

- 

100,0% 

 Total 4.401.007 3.394.630 2.575.737 818.892 77,1% 75,9% 

Quadre 5 
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Les principals magnituds pressupostàries presenten, com a més destacables, les 
característiques següents: 

Quant al pressupost d'ingressos, els drets reconeguts nets han sigut de 3.232.402 euros, 
d'on resulta un grau d'execució del 64,4%. La recaptació líquida, al seu torn, ha sigut de 
2.847.382 euros, amb un grau de compliment del 88,1%. 

En el pressupost de despeses, les obligacions reconegudes han sigut de 3.394.630 euros, 
amb un grau d'execució del 77,1%, i els pagaments, de 2.575.737 euros, amb un grau de 
compliment del 75,9%. 

El resultat pressupostari de l'exercici ve determinat per la diferència entre els drets 
pressupostaris liquidats i les obligacions reconegudes, sense perjudici dels ajusts 
regulats en l'article 97 del reial decret 500/1990. El càlcul efectuat per l'Ajuntament és 
el següent: 

 
 Euros 

Drets reconeguts nets 

Obligacions reconegudes netes 

3.232.402 

3.394.630 

Resultat pressupostari (162.228) 

Desviacions positives de finançament 

Desviacions negatives de finançament 

Despeses finançades amb romanent de tresoreria 

0 

0 

0 

Resultat pressupostari ajustat (162.228) 

Quadre 6 

 

L'article 97 del reial decret 500/1990 i la regla 347 de la ICAL estableixen que el 
resultat pressupostari, caldrà ajustar-lo -si és el cas- en funció de les obligacions 
finançades amb romanent de tresoreria i de les diferències de finançament derivades de 
despeses amb finançament afectat. L'Ajuntament d'Ayora no ha practicat cap ajust pels 
dits conceptes. En relació amb el primer tipus d'ajust, podem assenyalar que no ha sigut 
aplicable en 2003, perquè l'Ajuntament arrossega romanents de tresoreria negatius 
durant els últims exercicis. Tanmateix, pel que fa als ajusts per desviacions de 
finançament, hem d'assenyalar que, per a calcular-los, l'Ajuntament hauria de portar un 
control i seguiment de tals ajusts, en els termes de la regla 381 de la ICAL, i elaborar 
l'estat de despeses amb finançament afectat previst en la regla 425. 

Això d'abans implica, a més d'un incompliment de la normativa reguladora per part de 
l'Ajuntament, una limitació a l'abast del treball d'aquesta Sindicatura, perquè no és 
possible quantificar totes les desviacions de finançament imputables a l'exercici. 
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6.2 Romanent de tresoreria 

L'estat de romanent de tresoreria elaborat per l'Ajuntament es mostra a continuació. 

 
 Euros 

1  DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT  

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 

De pressupost d'ingressos pressuposts tancats 

D'altres operacions no pressupostàries 

Menys: saldos de dubtós cobrament 

Menys: ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 

2  CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT  

De pressupost de despeses pressupost corrent 

De pressupost de despeses pressuposts tancats 

D'altres operacions no pressupostàries 

Menys: Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 

3  FONS LÍQUIDS TRESORERIA  

4 ROMANENT TRESORERIA AFECTAT 

 ROMAN. TRESORERIA PER A DESPESES GRALS. (1-2+3-4) 

 

385.020 

1.091.619 

11.683 

0 

68.763 

 

818.892 

380.666 

971.019 

76.656 

 

 

1.419.559 

 

 

 

 

 

2.093.921 

 

 

 

 

328.866 

0 

(345.496)

 ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL   (1-2+3)  (345.496)

Quadre 7 

 

A 31 de desembre de 2003, el romanent de tresoreria és negatiu i assoleix la xifra de 
345.496 euros. 

Amb independència d'aquells aspectes que afecten el romanent de tresoreria, i que 
comentem en els següents apartats d'aquest informe, es considera necessari efectuar les 
observacions següents: 

Segons que indiquem en l'apartat 10.2 del present informe, l'Ajuntament no ha 
quantificat la xifra de drets pendents de cobrament de difícil justificació; cosa que 
incompleix el que es disposa en l'article 172.2 de la Llei 39/1988 i el seu 
desenvolupament en l'article 103 del reial decret 500/1990. 

Pel concepte de romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat, no 
figura cap quantitat, ja que -tal com hem comentat anteriorment- l'Ajuntament no porta 
cap control sobre aquestes matèries. Com que no han elaborat l'estat de despeses amb 
finançament afectat, no és possible comprovar l'adequació de l'import del romanent de 
tresoreria per a despeses generals, en relació amb el que resultaria de valorar les 
desviacions de finançament acumulades positives a la fi de l'exercici. 
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L'exercici de 2002 es va tancar amb un romanent de tresoreria negatiu de 117.959 euros; 
de manera que aquesta magnitud ha empitjorat en 2003. 

L'Ajuntament ha adoptat una de les mesures que es preveuen en l'article 174 de la 
LRHL per als supòsits de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, 
ja que el pressupost de l'exercici de 2004 s'ha aprovat amb un superàvit de 117.959 
euros, import del romanent de tresoreria negatiu que es desprén de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2002, última aprovada a la data d'aprovació del pressupost de 
l'exercici de 2004. 
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7. EXECUCIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES 

7.1 Despeses de personal 

L'execució del capítol pressupostari relatiu a les despeses de personal de 2003, ha sigut 
la següent, en euros: 

 
 

Articles 
Pressupost
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Pendent 
pagament 

Grau 
execució 

Grau 
complim.

12 Personal funcionari 312.157 297.906 297.906 0 95,4% 100,0%

13 Personal laboral 726.369 663.058 662.317 741 91,3% 99,9%

14 D'altre personal 14.353 15.583 15.583 0 108,6% 100,0%

15 Incentius al rendiment 53.552 49.085 49.085 0 91,7% 100,0%

16 Desp. socials ocupador 352.140 355.788 328.814 26.974 101,0%       92,4%

Total capítol 1.458.571 1.381.420 1.353.705 27.715 94,7% 98,0%

Quadre 8 

 

El capítol de despeses de personal és el més important en termes quantitatius, ja que les 
obligacions reconegudes en aquest capítol, 1.381.420 euros, constitueixen el 40,7% del 
total d'obligacions de l'exercici de 2003. El grau d'execució assolit en aquest capítol ha 
sigut del 94,7%. Els pagaments s'hi han elevat a 1.353.705 euros, que donen un grau de 
compliment del 98%. 

Evolució de la plantilla i de les retribucions 

En el quadre següent es mostra un resum de l'evolució de la plantilla del personal de 
l'Ajuntament d'Ayora entre els exercicis de 2002 i 2003. 
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Plantilla Tipus de personal Grup 

2002 2003 

Difer. 

Funcionaris A 

B 

C 

D 

E 

1 

2 

14 

3 

2 

1 

2 

14 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

 Total 22 22 0 

Laboral fix A 

C 

D 

E 

0 

0 

4 

7 

1 

3 

5 

7 

+1 

+3 

+1 

0 

 Total 11 16 +5 

Laboral eventual B 

D 

E 

2 

3 

14 

3 

3 

15 

+1 

0 

+1 

 Total 19 21 +2 

Totals 52 59 +7 

Quadre 9 

 

L'increment de set places en 2003, respecte del 2002, es deu a l'assumpció per part de 
l'Ajuntament, des de l'1 de gener de 2003, del personal de la Mancomunitat de la Vall 
d'Ayora, a conseqüència de la dissolució de la dita mancomunitat. D'aquestes set places, 
se n'inclouen cinc en "laboral fix", els treballadors del Centro Avance, i dos en "laboral 
eventual". Tanmateix, comptablement les retribucions d'aquestes set places s'imputen al 
concepte 131, "Laboral eventual", de tal forma que s'hi posa de manifest una debilitat de 
control intern, ja que no existeix l'adequada coordinació entre la persona que prepara 
l'annex de personal del pressupost i la que comptabilitza les nòmines, totes dues sota la 
teòrica supervisió de l'interventor. 

En el quadre següent es mostra la comparació de les obligacions reconegudes en aquest 
capítol durant els exercicis de 2002 i 2003. 
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Conceptes 
Obligacions 
recon. 2002 

Obligacions 
recon. 2003 

Variació 
absoluta 

% 
variació 

Sous i salaris 897.168 1.025.632 128.464 14,3%

Retribucions bàsiques 183.989 181.915 (2.074) (1,1%) 

Retribs. complementàries 102.837 115.991 13.154 12,8% 

Laboral fix 129.636 122.441 (7.195) (5,6%) 

Laboral eventual 414.040 540.617 126.577 30,6% 

Oficina de la Miel 14.285 15.583 1.298 9,1% 

Productivitat 37.451 31.736 (5.715) (15,3%) 

Gratificacions 14.930 17.349 2.419 16,2% 

Quotes socials 284.530 355.788 71.258 25,0%

Total capítol 1.181.698 1.381.420 199.722 16,9%

Quadre 10 

 

L'Ajuntament no realitza cap informe sobre l'evolució de la massa salarial. No obstant 
això, aquesta Sindicatura ha analitzat els factors que, en termes generals, han pogut 
intervenir en l'increment del 14,3% experimentat en sous i salaris; els més importants en 
són els següents: 

- L'increment del 2% previst en la LPGE per a 2003. 

- L'increment del concepte "Retribucions complementàries", motivat per les 
modificacions de complements de destinació i específics aprovades per a 
determinats llocs de treball (policies locals i arquitecte municipal). 

- L'increment del concepte "Laboral eventual", per l'assumpció del personal de la 
Mancomunitat de la Vall d'Ayora abans comentada. 

- L'increment del concepte "Oficina de la Miel", degut al fet que la persona que 
ocupa el lloc fou contractada en febrer de 2002. 

Revisió de l'execució pressupostària 

Segons les llistes de les nòmines mensuals facilitades per la Corporació, les despeses de 
personal de 2003 pugen a 1.438.390 euros, amb una diferència de 56.970 euros, 
respecte al total d'obligacions reconegudes en el capítol, la qual es deu principalment al 
fet que algunes nòmines de personal laboral corresponents als primers mesos de 2003 es 
van comptabilitzar en el pressupost de 2002. Això significa que les obligacions 
reconegudes en el capítol 1 de despeses de 2003 estan infravalorades en 56.970 euros i 
el resultat pressupostari, sobrevalorat en el mateix import. 
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De la revisió realitzada sobre una mostra de nòmines i d'expedients de personal, 
destaquen les circumstàncies següents: 

a) En els expedients de cinc contractacions -de la mostra-, no hi ha constatació que 
s'hagen respectat adequadament els requisits de publicitat i concurrència. 

b) Hi ha quatre treballadors amb contracte laboral temporal molt antic i, a més a 
més, dos d'aquests treballadors estan considerats -a efectes pressupostaris- com a 
personal laboral fix. 

c) Un treballador temporal es troba -en opinió nostra- sense contracte en vigència, 
ja que aquest finalitzà en juliol de 1994 i no s'ha formalitzat cap pròrroga ni cap 
contracte nou. 

d) L'expedient d'un dels funcionaris seleccionats no es troba degudament 
actualitzat. 

e) Alguns treballadors, tant funcionaris com laborals, perceben un complement de 
productivitat per import fix i periòdic, sense que n'estiguen adequadament 
justificades ni la quantia ni la meritació. 

f) No existeix un acord o conveni que regule de forma taxativa i clara les 
condicions retributives del personal laboral; aquest fet ha limitat la nostra 
verificació de les retribucions d'aquest personal a una mera comparació amb les 
percebudes en 2002. Una altra conseqüència d'aquesta mancança reguladora és 
que es produeixen circumstàncies incongruents, com ara pagar complements 
d'antiguitat -equiparables a triennis- a personal laboral temporal; quan, d'acord 
amb la normativa vigent, aquests complements no es satisfan als funcionaris 
interins. 

7.2 Despeses en béns corrents i serveis 

El quadre següent mostra, en euros, un resum de l'execució de les despeses d'aquest 
capítol, detallada per articles; així com els respectius graus d'execució i compliment 
aconseguits. 

 
 

Articles 
Pressup. 
definitiu 

Obligs. 
recon. 

Pags. 
realitz. 

Pendent 
pag. 

Grau 
exec. 

Grau 
compl. 

20 Arrendaments 13.659 17.751 6.459 11.292 130,0% 36,4%

21 Reparac. mantenim. conserv. 140.429 180.914 42.545 138.370 128,8% 23,5%

22 Material, subminis. i d'altres 829.794 801.023 529.230 271.793 96,5% 66,1%

23 Indem. per raó del servei 20.332 2.471 2.441 30 12,2% 98,8%

Total capítulo 2 1.004.214 1.002.159 580.675 421.485 99,8% 57,9%

Quadre 11 
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Després de les despeses de personal, el capítol de despeses en béns corrents i serveis és 
el segon en importància, ja que les obligacions reconegudes, 1.002.159 euros, 
constitueixen el 29,5% del total d'obligacions de l'exercici. Aquest capítol ha sigut 
executat en la pràctica totalitat, tal i com mostra el seu grau d'execució, del 99,8%. El 
grau de compliment, o nivell de pagaments de les obligacions reconegudes, ha sigut, 
però, molt baix, només d'un 57,9%. 

En el quadre anterior s'observen les diferències que es produeixen entre els graus 
d'execució d'uns articles pressupostaris i els d'uns altres; hi adquireix especial 
rellevància el baix grau d'execució de l'article 23, al qual -per falta de consignació 
pressupostària a escala de vinculació jurídica- no s'han pogut imputar 7.770 euros 
d'indemnitzacions a regidors meritades durant 2003, aprovada per la Comissió de 
Govern en desembre de 2003, i que s'han traslladat al pressupost de 2004 per mitjà d'un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, per un import total de 13.159 euros 
(vegeu l'apartat 13). Aquesta pràctica denota, una vegada més, la debilitat del control 
intern en la gestió de les despeses. 

L'article més important d'aquest capítol és el de "Material, subministraments i d'altres", 
amb obligacions reconegudes per import de 801.023 euros, que constitueixen el 79,9% 
del total del capítol; i dins d'aquest article destaca el concepte "Despeses diverses", les 
obligacions reconegudes del qual són de 326.185 euros, el 40,7% de l'article. Els 
resultats de l'examen realitzat sobre aquest concepte, els comentem més avant. 

Després d'analitzar el sistema de control intern i els procediments seguits per 
l'Ajuntament per a executar les despeses en béns corrents i serveis, s'hi han posat de 
manifest els aspectes següents: 

- Per regla general, la proposta de despesa i la justificació de la seua necessitat no 
són confeccionades per la persona responsable o per la unitat que sol·licita la 
despesa. 

- Els responsables de gestionar els crèdits assignats no sol·liciten, amb caràcter 
previ a la seua tramitació, la preceptiva certificació d'existència de crèdit. 

- Hem observat que, per regla general, el document comptable "ADO" no està 
signat per l'ordenador de la despesa/pagament ni pel secretari-interventor. 

- La segregació de funcions no és adequada. En determinats casos s'acumulen en 
una sola persona la gestió i recepció de factures i la formalització i el registre 
comptable dels documents. 

- L'expedició de les ordres de pagament no s'até a cap pla de disposició de fons de 
la tresoreria, prèviament establit pel president; tal i com s'estableix en l'article 
168 de la LRHL. 

- La Intervenció, generalment, té coneixement de les despeses quan el servei ja ha 
sigut prestat, en el moment de presentar la factura els proveïdors. 
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A més a més, a partir de l'examen d'una mostra representativa del 23,6% de les 
obligacions reconegudes en l'exercici, podem assenyalar el següent: 

- En tres dels documents analitzats, per import de 12.953 euros, no ha sigut 
possible contrastar la seua idoneïtat, perquè no ens han facilitat els contractes 
que donen suport a les dites operacions. 

- En una de les despeses analitzades no s'ha tramitat cap expedient de 
contractació, ni s'ha formalitzat cap contracte, a pesar que l'import de les 
obligacions reconegudes durant l'exercici pel mateix concepte i proveïdor ha 
ascendit a 19.377 euros. 

- De les obligacions reconegudes en el concepte de "Despeses diverses", en 
correspon un import de 181.963 euros a despeses realitzades en exercicis 
anteriors a 2003. Així, s'hi inclouen 145.857 euros -corresponents a factures de 
l'any 2001- que formen part d'un reconeixement extrajudicial de crèdits aprovat 
pel Ple de l'Ajuntament en l'exercici de 2002. També s'hi inclou una altra factura 
de l'exercici de 2001 -aprovada pel Ple en 2002-, per import de 22.240 euros, 
que no havia sigut inclosa en l'expedient de reconeixement extrajudicial abans 
indicat. L'import restant correspon principalment a despeses per recaptació de la 
Diputació de l'exercici de 2001, no reconegudes al seu dia per falta de 
consignació pressupostària, i de les quals no hi ha constatació -en aquest cas- 
que hagen sigut aprovades pel Ple de l'Ajuntament. 

7.3 Despeses per transferències corrents 

El quadre següent mostra, en euros, un resum de l'execució del capítol de transferències 
corrents per conceptes, així com els respectius graus d'execució i compliment assolits. 

 
 

Conceptes 
Pressup. 
definitiu 

Obligs. 
recon. 

Pags. 
realitz. 

Pendent
pag. 

Grau 
execució 

Grau 
compl. 

480  Atenció benèf. i assistència 2.554 105 16 89 4,1% 15,2%

489 D'altres transferències 184.884 117.169 64.748 52.421 63,4% 55,3%

Total transferències corrents 187.438 117.274 64.764 52.510 62,6% 55,2%

Quadre 12 

 

El capítol de transferències corrents constitueix tan sols el 3,4% de les obligacions 
reconegudes en l'exercici de 2003. Els seus graus d'execució i de compliment, 62,6% i 
55,2% respectivament, poden ser considerats baixos. 

Per a la concessió de subvencions, l'Ajuntament d'Ayora ha regulat les següents normes: 

- Bases o procediments per a l'assignació de subvencions , publicades en el "BOP" 
de primer d'agost de 2001. 
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- Bases d'execució del pressupost de 2003, números 49 i 50. 

En 2001 l'Ajuntament publicà en el "BOP" les línies de subvenció per al dit exercici, 
detallant tant les generals, com les nominatives. En 2003 no s'ha donat aquesta 
publicitat a un document similar, si bé és cert que la informació sobre les línies figura 
en els desglossaments del pressupost inicialment aprovat. Aquest aspecte de la 
publicitat s'ha de potenciar. 

Les bases 49 i 50 d'execució del pressupost de 2003 regulen aspectes generals sobre la 
petició de les subvencions i la justificació per part dels perceptors davant de 
l'Ajuntament; s'hi assenyala com a límit màxim per a la dita justificació el 31 de 
desembre de l'any de concessió. 

No es considera en cap document que l'Ajuntament haja d'exigir als beneficiaris que 
acrediten estar al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 

Les subvencions nominatives consignades en el pressupost, les aprova el Ple, i hem 
observat que es destinen tots els anys als mateixos grups i associacions, com ara la 
Sociedad Musical Ayorense, la Peña Deportiva Ayorense, la Junta Local d'Incendis i la 
Comissió de Festes. En relació amb els fons que es lliuren a la Comissió de Festes, 
resultaria més adequat gestionar-los com a despeses corrents de l'Ajuntament amb 
caràcter de "per a justificar", que no com a subvencions. 

Les subvencions que no són nominatives en el pressupost, les aprova la Comissió de 
Govern, atenent-se a les normes indicades abans. 

Si durant l'exercici es produeixen modificacions pressupostàries, no es dóna publicitat a 
l'efecte que puguen tenir sobre les línies de subvenció aprovades inicialment. 

Quant al seguiment de la destinació donada a les subvencions i la seua justificació, s'ha 
de distingir entre les nominatives i les no nominatives. Quant a les subvencions 
nominatives, no consta que l'Ajuntament realitze un control sobre el contingut de la 
documentació justificativa ni sobre el compliment dels terminis. Les no nominatives, 
però, no es paguen fins que es presenta la justificació corresponent. 

D'altra banda, de l'examen efectuat sobre una mostra d'obligacions reconegudes en 
l'exercici, podem assenyalar que quatre de les cinc operacions examinades, per import 
de 15.094 euros, no corresponen a subvencions, sinó a despeses corrents de 
l'Ajuntament; raó per la qual calia haver-les comptabilitzades en el capítol 2, i no en el 
4. 

7.4 Inversions reals 

El quadre següent mostra, en euros, un resum de l'execució de les despeses d'aquest 
capítol, detallades per articles; així com els respectius graus d'execució i compliment 
aconseguits. 
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Articles 
Pressup. 
definitiu 

Obligs. 
recon. 

Pags. 
realitz. 

Pendent
pag. 

Grau 
execució 

Grau 
compl. 

60 Invers. nova en infraestructura 568.463 182.326 102.168 80.158 32,1% 56,0%

61 Invers. repos. en infraestructura 188.885 110.865 25.243 85.622 58,7% 22,8%

62 Invers. nova func. op. serveis 854.566 502.787 351.916 150.871 58,8% 70,0%

64 Desps. en inv. de caràcter immat. 30.051 30.051 30.051 0 100,0% 100,0%

Total capítol 1.641.965 826.029 509.378 316.651 50,3% 61,7%

Quadre 13 

 

Les obligacions reconegudes del capítol d'inversions reals, 826.029 euros, constitueixen 
el 24,3% del total d'obligacions de l'exercici de 2003; aquest és el tercer capítol en 
importància quantitativa del pressupost de despeses. El grau d'execució ha sigut del 
50,3% i el de compliment, del 61,7%. 

Les circumstàncies més importants que han incidit en el baix grau d'execució del 
capítol, són les següents: 

- En l'article 60, "Inversió nova en infraestructura", un factor important ha sigut 
que no s'han reconegut obligacions en el concepte "Oficina de Turisme i Plans 
Provincials d'Obres i Serveis de 2003", amb un pressupost consignat de 217.728 
euros, perquè no han començat les obres corresponents. Similar situació s'ha 
produït en el concepte "Pla d'aldees de 2003 i infraestructura d'aigua potable", 
del pressupost del qual, de 243.410 euros, solament s'han reconegut obligacions 
per 80.579 euros. 

- En l'article 62, "Inversió...", perquè l'adquisició prevista del Teatro Regio 
d'Ayora, consignada per 183.309 euros, s'ha realitzat en febrer de 2004. 

Quant a les obligacions reconegudes, hem analitzat una mostra de set documents 
comptables, per import de 325.410 euros, que constitueixen el 39,4% del total 
d'obligacions del capítol. Els aspectes més importants derivats de la revisió efectuada 
són els següents: 

- Igual com en les despeses corrents, hom realitza directament documents 
comptables "ADO". Quatre dels documents sol·licitats existien en suport 
electrònic, però no físic; raó per la qual no hem pogut verificar l'execució dels 
controls aplicables mitjançant les signatures corresponents. A més a més, tres 
dels documents de proposta de pagament no estan signats. 

- Dos documents referits a obres, per imports de 142.764 euros i 30.219 euros, 
estan suportats amb factures com a justificants de la despesa, però no amb 
certificacions d'obra. 
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- En sis dels documents analitzats s'ha superat àmpliament el termini de dos 
mesos per a pagar les obligacions, després d'haver rebut la factura; de tota 
manera, en comprovar els pagaments, s'ha vist que els creditors no han requerit 
interessos de demora. 

En la revisió dels procediments de control intern del capítol, s'ha posat de manifest que: 

- La informació comptable no permet conéixer les inversions que estan finançades 
amb ingressos pressupostaris afectats. 

- No consta que es realitze un seguiment adequat de l'evolució dels expedients 
d'inversions, a l'objecte de detectar retards o irregularitats. 

Inventari de béns 

A 31 de desembre de 2003 l'Ajuntament no disposa de cap inventari de béns actualitzat, 
ja que l'últim aprovat correspon a 1985. No és factible, per tant, relacionar els valors 
d'aquest inventari amb les xifres comptables. 

7.5 Variació d'actius i passius financers i despeses financeres 

a) Capítol 9 d'ingressos, "Passius financers" 

La previsió inicial del capítol, 104.292 euros, correspon a l'import pendent de disposició 
d'un préstec a llarg termini concertat amb el Banco de Crédito Local. La previsió 
definitiva és de 134.343 euros, ja que durant l'exercici s'hi produeix una modificació de 
crèdits per import de 30.051 euros, que és incorrecta, ja que no es correspon amb 
l'ampliació de cap préstec anterior ni amb la formalització de cap contracte nou (vegeu 
l'apartat 5.2). Els drets reconeguts i recaptats en l'exercici han sigut de 85.612 euros, que 
donen un grau d'execució del 63,7% i un grau de compliment del 100,0%. 

Hem revisat tots els documents comptables dels drets reconeguts i liquidats del capítol i 
s'ha comprovat que corresponen a disposicions del préstec a llarg termini concertat amb 
el Banco de Crédito Local, encara que no s'hi ha comptabilitzat un import de 19.996 
euros disposat i ingressat en el compte de l'Ajuntament en juny de 2003; de manera que 
els drets reconeguts de l'exercici, el saldo de tresoreria i els deutes amb entitats de crèdit 
estan infravalorats en la dita xifra. Aquest fet podria haver sigut detectat i corregit amb 
un control intern més adequat. 

b) Capítol 3, "Despeses financeres", i capítol 9, "Passius financers" 

El capítol 3 del pressupost de despeses recull les obligacions reconegudes per despeses 
financeres, per import de 30.575 euros. El capítol 9, al seu torn, pren en consideració les 
obligacions reconegudes per devolució de préstecs, per 37.174 euros. 

La revisió d'una mostra d'obligacions reconegudes en aquests capítols ha posat de 
manifest la inexistència, en la majoria dels casos, de documents comptables en suport 
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físic i, quan aquests existeixen, no contenen cap signatura que evidencie els controls que 
cal efectuar sobre les dites operacions. 
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8. EXECUCIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS 

8.1 Ingressos tributaris i recaptació 

L'execució pressupostària dels capítols 1 a 3 del pressupost d'ingressos es pot veure, 
detallada per conceptes, en el quadre següent, amb els imports en euros. 

 
 

Capítol/Conceptes 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Recaptació 

neta  
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

realització

IMPOSTS DIRECTES:   
11200 IBI - Rústica 37.760 43.816 37.400 6.416 116,0% 85,4% 
11201 IBI - Urbana 279.291 297.687 264.889 32.798 106,6% 89,0% 
11300 IVTM 158.507 171.566 159.663 11.903 108,2% 93,1% 
11400 IIVTNU 45.424 558 558 0 1,2% 100,0% 
13000 IAE  72.376 32.527 31.878 649 44,9% 98,0% 

Total capítol 1 593.358 546.154 494.388 51.766 92,0% 90,5% 

IMPOSTS INDIRECTES:      
28200 ICIO Impost de construccions 511.581 42.153 42.153 0 8,2% 100,0% 
28300 Imposts vedats cacera i pesca 2.786 4.197 3.527 670 150,7% 84,0% 

Total capítol 2 514.367 46.350 45.680 670 9,0% 98,6% 

TAXES I D'ALTRES INGRESSOS      
31000 Activitats culturals 1.857 4.740 4.740 0 255,2% 100,0% 
31001 Instal·lacions esportives 13.619 16.769 16.769 0 123,1% 100,0% 
31002 Retirada vehicles via pública 929 198 198 0 21,3% 100,0% 
31100 Obertura d'establiments 1.857 6.159 6.159 0 331,7% 100,0% 
31101 Taxa. Bàscula 2.167 707 707 0 32,6% 100,0% 
31200 Recollida d'escombraries 143.676 67.602 64.012 3.590 47,1% 94,7% 
31202 Clavegueram 40.735 17.513 16.633 880 43,0% 95,0% 
31204 Subministr. aigua, gas, electricitat 138.416 86.098 80.109 5.989 62,2% 93,0% 
31205 Venda comptadors d'aigua 1.857 477 477 0 25,7% 100,0% 
31206 Taxa llicència urbanística 220.208 10.221 10.221 0 4,6% 100,0% 
32402 Taxa per venda de plaques 464 177 177 0 38,1% 100,0% 
36000 Contrib. especials per execuc. obres 0 878 878 0 - 100,0% 
39100 Multes i sancions 3.714 8.482 8.482 0 228,4% 100,0% 
39200 Recàrrec de constrenyiment 9.905 10.561 10.561 0 106,6% 100,0% 
39300 Interessos de demora 4.333 9.001 9.001 0 207,7% 100,0% 
39904 Compensació telefònica 929 14.233 14.233 0 1.532,1% 100,0% 
39908 Taxa llocs fixos mercat 22.286 18.470 18.470 0 82,9% 100,0% 
39912 Taxa càrregues urban. pol. industr. 237.400 318.846 318.846 0 134,3% 100,0% 
39915 Venda tiquets "Feria Miel" 34.044 34.040 34.040 0 100,0% 100,0% 
399XX Resta d'altres ingressos 63.776 51.054 50.953 101 80,1% 99,8% 

Total capítol 3 942.172 676.226 665.666 10.560 71,8% 98,4% 

Total ingressos tributaris 2.049.897 1.268.730 1.205.734 62.996 61,9% 95,0% 

Quadre 14 
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Execució pressupostària 

Les previsions definitives d'ingressos tributaris, que han sigut de 2.049.897 euros, 
constitueixen el 40,8% del pressupost total d'ingressos; mentre que els drets reconeguts, 
1.268.730 euros, en constitueixen el 39,3%. La recaptació dels ingressos tributaris, que 
s'eleva a 1.205.734 euros, representa el 42,3% de la recaptació total de l'exercici. 

El baix grau d'execució dels ingressos tributaris, 61,9%, s'ha produït perquè, de les 
previsions d'ingressos per l'impost sobre construccions i obres (ICIO) i la taxa per 
llicència urbanística -per un import conjunt de 731.789 euros, el 35,7% del total de 
previsions-, no se n'ha fet cap liquidació. Les dues previsions comentades estaven 
lligades a la realització del Pla Eòlic, que no s'ha portat a efecte. 

Els drets reconeguts nets més significatius han sigut originats per les liquidacions dels 
tributs següents: impost sobre béns immobles, de naturalesa rústica i urbana (IBI), per 
341.503 euros; la taxa per càrregues d'urbanització del polígon industrial, per 318.846 
euros, i l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), per 171.566 euros. La 
suma d'aquestes liquidacions s'eleva a 831.915 euros, que representen el 65,6% del total 
de drets reconeguts en l'exercici per ingressos tributaris. 

El reconeixement i la comptabilitat en el pressupost es fa atenent al tipus d'ingrés 
tributari afectat. 

Els drets procedents dels tributs delegats es reconeixen a partir dels plecs de càrrec 
tramesos per la Diputació i la recaptació se'n comptabilitza amb les liquidacions 
mensuals que envia la dita corporació. Els lliuraments a compte es comptabilitzen 
provisionalment en comptes extrapressupostaris, fins que els traspassen, al final de 
l'exercici, als conceptes pressupostaris corresponents, d'acord amb el compte de gestió 
de la recaptació. 

Les taxes i els imposts que gestiona l'Ajuntament mateix, es reconeixen en el moment 
de recaptar-los. 

Del conjunt d'ingressos tributaris, n'hi ha cinc imposts i cinc taxes que es liquiden per 
mitjà de padró. En la revisió efectuada, hem comprovat l'aprovació dels padrons per part 
de l'Ajuntament, amb l'excepció dels tributs delegats de l'IBI i l'IAE; tal com indiquem 
més avant. 

Quant als tributs que es liquiden sense padró, n'hem revisat una mostra, per import de 
148.514 euros, que representa el 27,7% del total d'aquest tipus de drets. En la majoria 
dels casos analitzats, no consta en suport físic el document comptable de reconeixement 
del dret (però sí en suport electrònic). Els documents comptables de recaptació estan 
sense signar. En set dels documents analitzats no existeix documentació justificativa de 
l'ingrés, sinó únicament la comunicació del cobrament per part de l'entitat financera. 
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Tots els drets que al final de l'exercici figuren com a pendents de cobrament, 
corresponen a tributs que recapta la Diputació, ja que -tal com hem comentat 
anteriorment- els que gestiona directament l'Ajuntament són reconeguts quan els 
recapten. En comparar la xifra comptables de drets pendents de cobrament, amb la que 
figura en el compte de recaptació de 2003 retut per la Diputació, s'observa una 
diferència de 18.226 euros; segons les explicacions rebudes, aquesta diferència 
correspon a les baixes de drets que practica i comunica la Diputació, però que 
l'Ajuntament no comptabilitza. 

Dins del capítol 3, el concepte més important és el corresponent a la taxa per quotes 
d'urbanització del polígon industrial "San Antón", del qual s'han reconegut drets per 
import de 318.846 euros, el 47,2% del capítol 3. Els aspectes més significatius de 
l'activitat relacionada amb aquest polígon industrial, les comentem en l'apartat 8.3 del 
present informe. 

En el capítol 3 figura també el concepte "Taxes pals, permòdols i d'altres", amb un 
pressupost definitiu de 27.457 euros, del qual no s'ha reconegut cap dret durant 
l'exercici, a conseqüència de no haver efectuat la compensació prevista en el conveni 
signat amb Iberdrola; tal i com es comenta en l'apartat 10.1, referit a les obligacions de 
pressuposts tancats. 

Ordenances fiscals 

Hem obtingut les ordenances fiscals que regulen els distints tributs. Després d'analitzar-
ne tres, es veu que s'adeqüen al que s'estableix en l'article 16 de la Llei 39/1988, 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

Durant l'exercici de 2003 s'han reconegut drets en concepte d'aprofitament de vedats 
privats de caça, per import de 4.197 euros, sense la corresponent ordenança fiscal 
reguladora, ja que l'aprovació definitiva de la dita ordenança es produeix en gener de 
2004. 

D'altra banda, els ingressos en concepte de "Venda de tiquets Fira de la Mel" i "Lloguer 
casetes Fira de la Mel", tampoc no han sigut gestionats amb ordenança fiscal; a més a 
més, no hi ha constatació de l'aprovació per part del Ple dels preus aplicats. 

Gestió tributària i recaptació 

L'Ajuntament, d'acord amb el que es preveu en l'article 7 de la LRHL, té delegada la 
major part de la gestió tributària en la Diputació Provincial de València, segons un 
conveni de 21 de març de 1989 signat entre les dues corporacions, que la estableix en 
els següents termes: 

a) Tributs locals de caràcter real (contribucions urbana i rústica i llicències fiscals), 
en període voluntari i executiu. 

b) D'altres tributs municipals de venciment periòdic, en període voluntari. 



Ajuntament d'Ayora. Exercici de 2003 

- 42 - 

c) D'altres tributs municipals, en període executiu. 

La gestió de tributs de caràcter real (IBI i IAE) està delegada íntegrament, ja que la 
Diputació gestiona tant la confecció dels padrons o les matrícules, com la recaptació en 
els períodes voluntari i executiu. L'estipulació 7A del conveni estableix que la Diputació 
confecciona els padrons i en lliura un exemplar a l'Ajuntament perquè hi done la seua 
conformitat; però no consta que la Corporació realitze comprovacions dels padrons ni 
que hi done la conformitat. 

Quant al IVTM, l'aprofitament de vedats de cacera i les taxes de meritació periòdica, és 
l'Ajuntament qui elabora els padrons o les relacions detallades de contribuents i les 
quotes tributàries, i la Diputació gestiona la fase de recaptació d'aqueixos tributs, tant en 
període voluntari com executiu. 

Quant als tributs no periòdics d'ingrés directe, com ara l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (ICIO) i l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de 
naturalesa urbana (IIVTNU), és l'Ajuntament qui n'efectua la gestió tributària fins a la 
recaptació en període executiu, la qual també està delegada en la Diputació. 

En la revisió efectuada sobre el compte de gestió de la recaptació de l'exercici de 2003 
tramesa per la Diputació a l'Ajuntament, s'han observat els aspectes següents: 

- El compte no és fiscalitzat pel secretari-interventor, ni està formalment aprovat 
per l'Ajuntament. 

- El pendent de cobrament del compte de recaptació no es presenta acompanyat de 
cap relació nominal de deutors, per exacció i exercici, ni els serveis 
administratius de l'Ajuntament sol·liciten expressament la dita relació a la 
Diputació. En conseqüència, l'Ajuntament no pot efectuar recomptes físics dels 
valors pendents de cobrament carregats al recaptador, que garantisquen la 
coincidència de les dades reflectides en els comptes amb els seus justificants. 

En l'exercici de 2003, els avançaments a compte en període voluntari ascendiren a 
579.460 euros, xifra que representa el 79,8% dels ingressos corresponents a aquest tipus 
de recaptació assenyalats en el compte de la gestió de recaptació corresponent a 
l'exercici de 2003 tramés per la Diputació: 726.370 euros. 

Quant a la recaptació dels tributs realitzada pels òrgans propis de l'Ajuntament, de la 
revisió efectuada podem destacar el següent: 

- L'Ajuntament no treballa amb comptes bancaris restringits per a la recaptació. 
Els pagaments realitzats pels obligats tributaris s'ingressen indistintament en 
qualsevol dels comptes bancaris que té oberts l'Ajuntament. Aquesta 
circumstància és indicativa d'un inadequat control intern en la gestió de 
recaptació per part de l'Ajuntament. 
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- Les liquidacions practicades de l'ICIO, que -d'acord amb el que s'estableix en 
l'article 104 de la LRHL- tenen el caràcter de provisionals, es converteixen en 
definitives, perquè, una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra 
objecte de l'impost, els serveis municipals no desenvolupen cap actuació 
administrativa per comprovar que el cost real i efectiu d'aquelles s'adequa a la 
base imposable declarada, i practicar-ne -si és el cas- la corresponent liquidació 
definitiva, amb els ajusts corresponents. Es fa necessari elaborar plans 
d'inspecció sobre les circumstàncies que intervenen en la meritació i 
quantificació d'aquest tribut. 

- La gestió del IIVTNU ha estat efectuant-se per mitjà d'una liquidació feta pel 
mateix Ajuntament, sistema que no ha funcionat de manera adequada 
aparentment per falta de mitjans, i que explica la baixa execució d'aquest impost, 
de només l'1,2%. Ens han informat que en 2005 s'ha aprovat una modificació de 
l'ordenança reguladora, passant al sistema d'autoliquidació. Seria convenient, 
encara, assignar més mitjans per dur a terme aquestes tasques. 

Els aspectes mes destacables de l'examen efectuat sobre el procediment de recaptació en 
període executiu, la gestió de la qual està delegada en la Diputació per a tots els tributs, 
es resumeixen a continuació: 

- D'acord amb l'estipulació 7C del conveni de delegació, en els tributs la 
recaptació voluntària dels quals estiga encomanada a la Diputació, una vegada 
haja finalitzat el període voluntari de cobrança, el Servei Provincial de 
Recaptació confeccionarà la relació certificada de deutors i el tresorer -o la 
persona en qui delegue les seues funcions- dictarà l'oportuna providència de 
constrenyiment i en lliurarà un exemplar a l'Ajuntament. No consta que 
l'Ajuntament efectue cap control sobre el contingut de la documentació rebuda, 
ni seguiments posteriors sobre l'evolució d'aquesta fase de la recaptació. 

- Segons l'estipulació 7C del conveni, per a la recaptació en via de constrenyiment 
dels tributs de caràcter no periòdic, l'Ajuntament emetrà les certificacions de 
descobert i les providències de constrenyiment corresponents, que enviarà al 
Servei Provincial de Recaptació. En el cas de l'Ajuntament d'Ayora, el tribut que 
es veu més afectat per aquest sistema és el IIVTNU, del qual no consta que 
s'hagen practicat providències de constrenyiment durant 2003, ja que -tal com 
hem indicat anteriorment- la recaptació en aquest tribut ni tan sols funciona 
adequadament en període voluntari. 

La Diputació comunica de manera regular les baixes per insolvències o d'altres causes; 
però aquestes no són analitzades ni comptabilitzades per l'Ajuntament i es produeixen 
diferències entre les xifres comptables i les que consten en el compte de recaptació 
(vegeu l'apartat 10.2). 
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8.2 Transferències corrents i de capital 

El quadre següent mostra, en euros, un resum de l'execució pressupostària dels capítols 
4 i 7, detallada per articles; així com els respectius graus d'execució i realització 
aconseguits. 

 
 

Capítols/Articles 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Recaptació 

neta 
Pendent 

cobrament
Grau 

execució 
Grau 

realització

TRANSF. CORRENTS:   

42 De l'Estat 790.953 877.846 877.846 0 111,0% 100,0%

45 De comunitats autònomes 499.503 462.186 306.072 156.114 92,5% 66,2%

46 D'entitats locals 25.139 1.082 0 1.082 4,3% 0,0%

47 D'empreses privades 1.800 1.800 1.800 0 100,0% 100,0%

48 De famílies/institucions 27.438 27.438 11.543 15.895 100,0% 42,1%

Total capítol 4 1.344.833 1.370.352 1.197.261 173.091 101,9% 87,4%

TRANSF. DE CAPITAL:   

72 De l'Admó. Gral. Estat 4.808 11.593 0 11.593 241,1% 0,0%

75 De comunitats autònomes 23.207 6.688 0 6.688 28,8% 0,0%

76 D'entitats locals 752.429 263.105 132.452 130.653 35,0% 50,3%

Total capítol 7 780.444 281.386 132.452 148.934 36,1% 47,1%

Total transferències 2.125.277 1.651.738 1.329.713 322.025 77,7% 80,5%

Quadre 15 

 

Les previsions definitives de transferències corrents i de capital han ascendit a 
2.125.277 euros i constitueixen el 42,3% del pressupost d'ingressos; mentre que els 
drets reconeguts nets han sigut d'1.651.738 euros, amb una participació sobre el total del 
51,1%. Al seu torn, la recaptació ha ascendit a 1.329.713 euros, el 46,7% de la 
recaptació total. 

Les transferències corrents han tingut un grau d'execució del 101,9% i un grau de 
compliment del 87,4%. L'article pressupostari de les transferències corrents de l'Estat 
representa, amb 877.846 euros, el 64,1% dels drets reconeguts d'aquest capítol i inclou 
una de les principals fonts de finançament de l'Ajuntament, com són els ingressos 
procedents de la participació dels municipis en els tributs de l'Estat. Els drets reconeguts 
i recaptats per aquest concepte s'eleven a 697.811 euros i el seu detall és el següent: 
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Liquidació definitiva de 2002 42.594 

Lliuraments a compte de 2003 655.217 

Total fons rebuts 697.811 

Quadre 16 

 

La liquidació definitiva de l'exercici de 2003 ha ascendit a 35.266 euros i s'ha cobrat en 
juliol de 2004. 

Al seu torn, les transferències de capital han tingut un grau d'execució molt baix, el 
36,1%, motivat principalment pel fet que, per l'article de transferències d'entitats locals   
-les previsions definitives de les quals pugen a 752.429 euros-, s'han reconegut drets per 
263.105 euros, cosa que representa un grau d'execució del 35%. 

En el quadre següent figura la mostra d'expedients revisats, que representa el 41,7% dels 
drets reconeguts per transferències corrents i el 84,8% per transferències de capital. 

 
Tipus Ens concedidor Descripció Euros 

Corrent Enresa Situació en zona de central nuclear 179.965 

Corrent Servof Pla d'actuació millora ocupació rural (2003) 101.732 

Corrent Servof Contractació treballadors aturats 2002 (11.727)

Corrent Servof Contractació treballadors aturats 2003 118.189 

Corrent Conselleria Benestar  Manteniment Centre Ocupacional “Avance” 138.680 

Corrent Grup Acció-Local Estudi valoració castell i nucli antic 32.664 

Corrent Grup Acció-Local Realització “Primer Corte de la Miel” 2ª ed. 11.543 

Capital Min. de l'Interior Obra millora i manteniment ECD 11.593 

Capital Diputació de València Pla provincial d'obres i serveis 2000 79.608 

Capital Diputació de València Pla provincial d'obres i serveis 2002 76.381 

Capital Diputació de València Pla de camins rurals 2003 24.000 

Capital Diputació de València Adquisició equipament servei odontologia 14.000 

Capital Diputació de València Pla "Aldeas 2001" 18.030 

Capital Diputació de València Pla de camins 2001 15.025 

 Import total revisat 809.683 

 % revisat 49% 

Quadre 17 
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En l'examen de la mostra anterior s'han observat les incidències següents: 

- Transferència del SERVOF per a la contractació de treballadors aturats en 
l'exercici de 2002. El seu import negatiu d'11.727 euros s'origina en una 
incorrecta comptabilitat d'aquest expedient. El concepte pressupostari que recull 
l'import anterior figura amb unes previsions d'ingressos de 83.294 euros, per la 
subvenció EMCORP 2002; però aquesta subvenció ja es va cobrar en 2002, raó 
per la qual la dita previsió d'ingressos no és real. L'import negatiu abans indicat 
correspon a la comptabilitat del reintegrament de la part de la subvenció no 
justificada. 

- Subvenció del Grup d'Acció Local de la Vall d'Ayora-Cofrentes, per a l'"Estudi i 
valoració del castell i el nucli antic". S'hi han reconegut drets per 32.664 euros 
de forma incorrecta, ja que no s'ha complit el requisit de signar el contracte 
previst en la resolució de concessió de la subvenció. En gener de 2004 s'ha 
produït la comunicació per part de l'Ajuntament de la seua renúncia expressa a 
l'esmentada subvenció. 

- Transferència corresponent al pla provincial d'obres i serveis de l'any 2000. La 
documentació justificativa fou tramesa per l'Ajuntament a la Diputació en febrer 
de 2004 i va ser aprovada per aquesta última en març de 2004. Els drets per 
aquest concepte, 79.608 euros, s'han reconegut de forma incorrecta en l'exercici 
de 2003, ja que la seua imputació correspon a l'exercici de 2004. 

- En una situació similar a l'anterior es troben els expedients del pla de camins 
rurals de 2003 i el d'adquisició d'equipament per a serveis d'odontologia del 
Centre de Salut, ja que l'aprovació dels justificants corresponents per part de 
l'entitat concedidora ha tingut lloc en febrer de 2004. En conseqüència, els drets 
per ambdues subvencions, 38.000 euros, no s'havien d'haver reconegut en 2003, 
sinó en 2004. 

- Les transferències del pla d'aldees i del pla de camins de 2001, per imports de 
18.030 euros i 15.025 euros respectivament, estan inadequadament 
pressupostades i reconegudes, perquè els drets corresponents van ser reconeguts 
en l'exercici de 2001. El cobrament d'aqueixes transferències durant 2003, calia 
haver-lo imputat a l'estat d'exercicis tancats, en el qual continuen pendents de 
cobrament. 

Atenent al que hem comentat en els paràgrafs anteriors, es pot concloure que: 

- El reconeixement dels drets per subvencions no s'ha d'efectuar mentre l'ens que 
les concedeix no n'haja reconegut l'obligació del pagament, fet que s'ha de 
produir després de revisar la documentació justificativa de l'activitat 
subvencionada. En conseqüència, els drets reconeguts per subvencions en 
l'exercici de 2003 estan sobrevalorats en 150.272 euros, amb el consegüent 
efecte en el resultat pressupostari i en el romanent de tresoreria. 
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- S'han reconegut drets en l'exercici de 2003 de forma incorrecta per 33.055 euros, 
puix que corresponen a cobraments de drets reconeguts en exercicis anteriors, 
amb el consegüent efecte en el resultat pressupostari i en el romanent de 
tresoreria. 

- Les previsions d'ingressos de l'exercici de 2003, en els capítols de transferències, 
són incorrectes en la quantitat de 116.349 euros, perquè corresponen a drets 
reconeguts en exercicis anteriors; fins i tot hi ha 83.294 euros de la xifra anterior 
que ja foren cobrats en l'exercici de 2002. 

- No sempre existeix l'adequada comunicació i coordinació entre els distints 
serveis de la Corporació, que faça que les dades i els documents de suport dels 
apunts comptables arriben amb l'oportunitat i la informació necessària per a 
imputar-los correctament. En aquest sentit, seria convenient d'implantar un 
manual de procediments que reculla els passos que cal seguir en la sol·licitud, 
tramitació, control i imputació comptable de les transferències o subvencions. 
Això redundaria en un millor control intern de l'organització i ajudaria a detectar 
possibles errors comptables i de gestió. 

8.3 D'altres ingressos 

El quadre següent ens mostra, en euros, un resum de l'execució pressupostària del 
capítol 5, "Ingressos patrimonials", detallada per articles; així com els respectius graus 
d'execució i realització aconseguits. 

 
 

Capítol 5 
Previsió 

definitiva
Drets 

reconeguts 
Recaptació

neta 
Pendent 

cobrament 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

52 Interessos ctes. corrents 1.238 391 391 0 31,6% 100,0%

54 Renda béns immobles 4.295 3.282 3.282 0 76,4% 100,0%

55 Concessions admves. 4.361 2.339 2.339 0 53,6% 100,0%

Total capítol 5 9.894 6.012 6.012 0 60,8% 100,0%

Quadre 18 

 

Els drets reconeguts en el capítol d'ingressos patrimonials tenen una rellevància mínima, 
ja que són de 6.011 euros, amb un percentatge de participació del 0,2%. El capítol ha 
sigut executat al 60,8% i s'ha recaptat íntegrament. 

Quant als ingressos del capítol 6, "Alienació d'inversions reals", la seua participació en 
el total del pressupost és del 6,8%. Les dades que s'han reflectit en la liquidació d'aquest 
capítol són els que es detallen a continuació, amb les xifres expressades en euros. 
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Capítol 6 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts 
Recaptació

neta 
Pendent 

cobrament
Grau 

execució 
Grau 

realització 

60 Vendes parcel·les polígon 701.881 217.909 217.909 0 31,0% 100,0%

61 D'altres invers. alien. béns 0 2.404 2.404 0 - 100,0%

Total capítol 6 701.881 220.313 220.313 0 31,4% 100,0%

Quadre 19 

 

Tal i com es desprén de les dades recollides en el quadre anterior, l'Ajuntament ha 
reconegut drets per import de 217.909 euros que corresponen a les vendes de parcel·les 
del polígon industrial "San Antón" cobrades durant 2003. 

La revisió feta per aquesta Sindicatura de les operacions relacionades amb aquest 
polígon industrial, s'ha vist sotmesa a importants limitacions, perquè l'Ajuntament no 
disposa de cap expedient sobre aqueixes operacions; això ha dificultat significativament 
el coneixement adequat i suficient de les activitats realitzades, basat en documentació 
completa i arxivada de forma pertinent. 

A continuació exposem un resum dels aspectes més importants que hem pogut 
comprovar, tot i que cal considerar-los amb les precaucions que deriven de les 
limitacions comentades: 

L'Ajuntament d'Ayora actua com a agent urbanitzador del programa d'actuació 
integrada "San Antón", destinat a ús industrial, i ha urbanitzat els terrenys inclosos en 
l'àmbit d'actuació del dit PAI. A l'objecte de finançar els costs d'execució de les obres 
d'urbanització, acudiren a quotes d'urbanització, la liquidació provisional de les quals es 
va aprovar per mitjà d'un acord plenari de 8 de juliol de 2002, amb l'aprovació definitiva 
del projecte de reparcel·lació, per un import total d'1.044.660 euros, sense incloure-hi 
l'IVA. 

El nombre total de parcel·les resultants de la reparcel·lació del polígon és de 41, de les 
quals 21 s'han subhastat en 2003, 4 no han sigut subhastades -perquè se les han 
quedades els antics propietaris- i 16 n'estan pendents de subhastar. 

De les 21 parcel·les subhastades en 2003, n'hi ha 19 que han sigut adjudicades en el dit 
any i 2, en 2004. D'altra banda, de les 19 parcel·les adjudicades en 2003, se n'han 
cobrades 18 durant aqueix any, per la quantitat de 217.909 euros -l'IVA exclòs-, 
quantitat que figura com a drets reconeguts i recaptats en el capítol 6 del pressupost 
d'ingressos. La parcel·la restant, per import de 7.139 euros, s'ha cobrat en 2004, i ha 
sigut comptabilitzada en aqueix any, a pesar que calia haver-ne reconegut el dret en el 
pressupost de 2003 i liquidar-lo com a pendent de cobrament al tancament de l'exercici. 

Quant a les quotes d'urbanització, el seu cobrament s'efectua juntament amb el del preu 
de les parcel·les adjudicades. En el capítol 3 del pressupost d'ingressos de 2003, figuren 
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drets reconeguts per import de 318.846 euros, que -tal com hem indicat en l'apartat 8.1 
de l'informe- corresponen a les quotes cobrades en 2003. Tanmateix, hi ha algunes 
liquidacions provisionals de quotes d'urbanització que no estan comptabilitzades: 

a) Quotes d'un dels antics propietaris dels terrenys, la liquidació provisional de les 
quals s'eleva a 249.005 euros, sense incloure-hi l'IVA. La raó que ens han donat 
verbalment és que aquest propietari ha recorregut davant dels tribunals de 
justícia l'acord de reparcel·lació i de quotes urbanístiques provisionals i que el 
procés està en tràmit de contestació de la demanda. No consta en l'expedient cap 
documentació sobre això. 

b) Quotes de dues parcel·les adjudicades en 2003, la liquidació provisional de les 
quals puja a 35.640 euros, sense incloure-hi l'IVA, que no estan 
comptabilitzades perquè no han sigut cobrades, ni en 2003 ni fins a la data de 
redacció del present informe. 

c) Quotes de dues parcel·les d'antics propietaris, per import de 52.545 euros, que 
no estan comptabilitzades perquè no ha sigut possible encara portar-ne a efecte 
la notificació, ja que es desconeix el domicili dels dits propietaris. 

Entenem que les liquidacions provisionals de les quotes anteriors haurien d'estar 
comptabilitzades com a drets reconeguts pendents de cobrament en el pressupost de 
2003, tot registrant simultàniament la provisió per dubtós cobrament que resulte 
necessària, basada en estimacions prudents sobre la seua recaptació. A causa de les 
limitacions indicades, aquesta Sindicatura no té elements suficients per a efectuar la dita 
estimació de forma raonable. 

Finalment, també ens han comunicat verbalment que les obres del polígon industrial no 
estan acabades, cosa que pot repercutir en els càlculs de les quotes urbanístiques; però 
aquests extrems tampoc no hem pogut contrastar-los amb documentació en aqueix 
sentit. 

A banda de tot això, cal assenyalar que els fons obtinguts per l'alienació d'aquestes 
parcel·les han de ser destinats per l'Ajuntament a dotar o incrementar el patrimoni 
municipal del sòl; a aqueix efecte, es fa necessari portar registres comptables que en 
permeten l'adequat control i seguiment. 

L'Ajuntament no ha aplicat la regla de prorrata per a la deducció de part de l'IVA 
suportat en la urbanització del polígon. 
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9. ANÀLISI DE L'ENDEUTAMENT 

9.1 Situació general 

Préstecs a llarg termini 

Malgrat que a la data d'elaboració de l'informe no estava confeccionat l'estat del deute 
de 2003, l'evolució de l'endeutament de l'Ajuntament d'Ayora durant el dit exercici es 
pot veure en el quadre següent, preparat a partir de la informació i documentació 
facilitada per la Corporació, en el qual es mostren les dades més importants de les 
operacions de crèdit, amb les xifres expressades en euros. 

 
 2003   

Entitat 
Any de 

concessió 
Any de 

venciment 
Tipus 
interés 

Nominal 
concedit Amort. Interes. Anualitat 

Capital pendent
a 31/12/03 

Caja Campo 1999 2009 Euribor + 0,15 216.364 20.783 5.014 25.796 139.998

Banc València 2001 2013 Euribor + 0,5 180.304 16.391 6.676 23.067 151.619

Bco. Crédito Local 2002 2016 Euribor + 0,14 450.759 0 11.708 11.708 450.760

Total préstecs a llarg termini 847.427 37.174 23.398 60.571 742.376

Quadre 20 

 

Segons les dades anteriors, a 31 de desembre de 2003 el saldo viu de préstecs a llarg 
termini s'eleva a 742.376 euros, xifra que no coincideix amb la que es mostra en el 
passiu del balanç a la dita data (vegeu l'apartat 12.1), ja que existeix una diferència de 
54.353 euros, que ha de ser objecte d'anàlisi i regularització. 

Els moviments haguts durant l'exercici de 2003 a conseqüència de les operacions 
d'endeutament, estan -amb els advertiments indicats en l'apartat 7.5- adequadament 
registrats. L'amortització dels préstecs a llarg termini, per 37.174 euros, es recull en el 
capítol 9 del pressupost de despeses. Al seu torn, els interessos vençuts de les 
operacions, tant a llarg com a curt termini, per un import conjunt de 26.722 euros, han 
sigut comptabilitzats en el capítol 3 del pressupost de despeses, juntament amb la 
quantitat de 3.852 euros en concepte d'altres despeses financeres. 

Hem sol·licitat confirmació directa a les entitats financeres i hem obtingut resposta de 
totes, confirmant les dades anteriors. 

Operacions de tresoreria 

Durant 2003 es produeix el venciment d'una operació de tresoreria concertada en 
l'exercici anterior, per import de 294.496 euros, la cancel·lació de la qual han 
comptabilitzat correctament en els comptes extrapressupostaris corresponents. Els 
interessos, al seu torn, estan comptabilitzats en el capítol 3 del pressupost de despeses, 
amb alguns errors d'imputació d'escassa quantia. 
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Al venciment de l'operació anterior, se'n formalitza una altra pel mateix import que la 
cancel·lada. La comptabilitat d'aquesta operació s'ha efectuat de forma incorrecta, ja que 
l'han feta per l'import límit de la pòlissa signada, a càrrec del compte 573 de tresoreria i 
amb abonament al compte 515 extrapressupostari, en comptes de comptabilitzar-la per 
les quantitats del crèdit de què hom vaja disposant. En conseqüència, al tancament de 
l'exercici figura comptablement en la tresoreria de l'entitat un import de 174.496 euros 
que en realitat no ha sigut disposat i, d'altra banda, en el compte de creditors 
extrapressupostaris figura l'import total de la pòlissa de crèdit, a pesar que únicament hi 
hauria de figurar l'import disposat, que és de 120.000 euros. 

Compliment del requisit de dèficit no financer 

En el pressupost inicial es compleix el requisit d'equilibri o superàvit financer previst en 
la Llei General d'Estabilitat Pressupostària; tal com es mostra en el quadre següent, en 
euros. 

 
Previsions inicials capítols 1 a 7 d'ingressos 4.630.956 

Crèdits inicials capítols 1 a 7 de despeses 4.071.642 

Superàvit financer 559.314 

Quadre 21 

 

Tanmateix, en la liquidació del pressupost s'observa l'existència de dèficit financer; tal 
com es mostra en el quadre següent, en euros. 

 
Drets reconeguts capítols 1 a 7 d'ingressos 3.146.791 

Obligacions reconegudes capítols 1 a 7 de despeses 3.357.456 

Dèficit financer (210.665) 

Quadre 22 

 

L'Ajuntament no ha complit el requisit d'equilibri o superàvit financer previst en la Llei 
General d'Estabilitat Pressupostària, puix que es desprén un dèficit financer de l'exercici 
de 2003 per import de 210.665 euros, calculat sense prendre en consideració els ajusts 
comentats en els distints apartats de l'informe. En conseqüència, i conformement al que 
es preveu en l'article 22 de la citada Llei, l'entitat té l'obligació d'elaborar, en el termini 
dels tres mesos següents a la liquidació del pressupost, un pla economicofinancer a 
mitjà termini, que ha de ser sotmés a l'aprovació del Ple de la Corporació. No han 
elaborat el dit pla dins del termini establit, i tampoc no hi ha constatació que l'hagen 
elaborat a la data de redactar aquest informe. 
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9.2 Estalvi net i capital viu 

L'article 54 de la Llei 39/1988 defineix els conceptes d'"estalvi net" de les entitats locals 
i de "capital viu" de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, i estableix que 
no es podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini sense l'autorització 
prèvia del Ministeri d'Economia i Hisenda, quan el primer siga negatiu i el segon 
excedisca el 110% dels ingressos corrents liquidats l'any anterior. 

L'estalvi net i l'índex de volum de capital viu, calculats sense considerar els ajusts 
comentats en els distints apartats de l'informe, són els següents, en euros: 

 
Drets reconeguts (capítols 1 a 5 d'ingressos) [1] 2.645.091

Obligacions reconegudes (capítols 1, 2 i 4 de despeses) [2] 2.500.853

Anualitat teòrica d'amortització dels préstecs a llarg termini [3] 60.571

Estalvi net             [4] = [1] – [2] –[3] 83.667

Drets reconeguts (capítols 1 a 5 d'ingressos) [1] 2.645.091

Capital viu de les operacions de crèdit a curt termini vigents [2] 120.000

Capital viu de les operacions de crèdit a llarg termini vigents [3] 742.376

Capital viu de les operacions de crèdit vigents a 31-12-03  [4]=[2]+[3] 862.376

Índex de volum de capital viu           [4] x 100/[1] 32,6%

Quadre 23 

 

9.3 Càrrega financera i índex d'endeutament 

S'entén per càrrega financera la suma de les quantitats destinades en cada exercici a 
pagar les anualitats d'amortització, dels interessos i de les comissions corresponents a 
les operacions de crèdit formalitzades o avalades, amb excepció de les operacions de 
tresoreria. El coeficient d'endeutament és la relació entre la càrrega financera de 
l'exercici i els drets liquidats per operacions corrents en la liquidació del pressupost. A 
continuació es mostra el càlcul de les dues magnituds (imports en euros). 
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Índex d'endeutament de l'exercici de 2003 Import 

Components de la càrrega financera de 2003: 

Despeses financeres (total obligacions reconegudes en el cap. 3 de despeses)              (1) 

Quotes d'amortització de préstecs (total obligs. recon. en el cap. 9 de despeses)          (2) 

Càrrega financera global                                                                                   (3)=(1)+(2) 

Càrrega per despeses financers alienes a operacions de crèdit a mitjà i llarg termini 
(reconegudes en el capítol 3 i incloses en (1))                                                                (4) 

Càrrega per despeses d'amortització alienes a operacions de crèdit a mitjà i llarg termini 
(reconegudes en el capítol 9 i incloses en (2))                                                                (5) 

Avals concedits                                                                                                               (6) 

Càrrega financera a mitjà i llarg termini de 2003                                 (7)=(3)-(4)-(5)+(6) 

 

30.925 

37.174 

68.099 

 
3.852 

 

- 

- 

64.247 

Recursos liquidats per operacions corrents en 2003 (suma dels drets reconeguts en els 
capítols 1 a 5 d'ingressos de 2003)                                                                                  (8) 

 
2.645.092 

Índex d'endeutament de 2003 (%)                                                                 (7)x100/(8) 2,4% 

Quadre 24 
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10. PRESSUPOSTS TANCATS 

10.1 Obligacions pendents de pagament 

A continuació en mostrem el detall per any d'origen i l'evolució durant l'exercici de 
2003, en euros. 

 
Exercici 
origen 

Obligs. pents. 
pag. 31-12-02 

Rectificació 
saldo inicial 

Pagaments 
realitzats 2003

Obligs. pents. 
pag. 31-12-03 

1996 i ants. 88.804 0 21.209 67.595 

1997 77.284 0 11.845 65.439 

1998 52.013 0 0 52.013 

1999 88.588 0 0 88.588 

2000 793 0 0 793 

2001 40.356 0 0 40.356 

2002 1.065.334 104.519 1.103.970 65.883 

Total 1.413.172 104.519 1.137.024 380.667 

Quadre 25 

 

El quadre anterior mostra un saldo inicial d'obligacions reconegudes en exercicis 
anteriors pendents de pagament a primer de gener de 2003 per import d'1.413.172 euros; 
el 75,4% en correspon a l'exercici de 2002 i el 24,6%, a exercicis anteriors. 

La rectificació del saldo inicial comprén el pagament en 2003 de la certificació de 
desembre de 2002 de l'obra d'urbanització del polígon industrial "San Antón", per 
import de 102.172 euros, aprovada per resolució de l'alcaldia en el dit mes. 

Durant l'exercici de 2003 no s'han produït baixes d'obligacions reconegudes pendents 
d'exercicis anteriors. 

Hem analitzat una mostra dels pagaments efectuats en l'exercici, que n'ha abastat el 
23,8% del total, i no hi hem detectat cap deficiència significativa. 

De les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de 2003, 131.158 euros, el 
34,5% en correspon a un deute amb Iberdrola, S.A. Amb data 28 de juny de 2000 es va 
signar entre l'alcalde de l'Ajuntament i Iberdrola S.A. un acord, per mitjà del qual la 
corporació exposa que té constatació d'un deute contret en concepte de facturacions per 
consum elèctric pendents de pagament a 31 de desembre de 1999 per un total de 
546.218 euros. De l'import anterior, l'Ajuntament en tenia comptabilitzada la quantitat 
de 395.641 euros i en el conveni s'estipulava el compromís de procedir al 
reconeixement exprés de la quantitat restant, 150.577 euros, mitjançant la seua 
tramitació oficial per part del Ple de l'Ajuntament, que fins a la data no ha pres l'acord 
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de reconéixer-la. El conveni estipula que el total del deute es cancel·larà mitjançant una 
fórmula mixta de pagaments dineraris mensuals i compensacions de la taxa per 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de la via pública. Els 
pagaments mensuals convinguts són de 3.000 euros, i consta en els registres comptables 
facilitats per la Corporació que han ascendit a un total de 120.200 euros fins al 31 de 
desembre de 2003. Quant a les compensacions de la taxa, les han efectuades fins al 
segon quadrimestre de 2001, per un import total de 126.990 euros; a partir d'aqueixa 
data no s'han realitzat més compensacions ni reconegut drets per la taxa, a pesar que 
figuraren pressupostats en els exercicis de 2002 i 2003, per un import total de 54.115 
euros. Com a resum de la informació facilitada, es calcula que el deute pendent pot 
ascendir a 148.451 euros, de manera que existeix una diferència -no explicada per la 
Corporació- de 17.293 euros respecte de la xifra comptable, que és de 131.158 euros a 
31 de desembre de 2003; a aquesta xifra caldria afegir -si és el cas- el deute reconegut 
en conveni, però no comptabilitzat, de 150.577 euros abans indicat. Tenint en compte 
tot això, no és possible validar la xifra pendent de pagament a Iberdrola a 31 de 
desembre de 2003 i és menester que l'Ajuntament adopte les mesures necessàries per a 
aclarir la xifra i realitzar els apunts comptables pertinents. 

Addicionalment a això, l'Ajuntament ha d'iniciar un expedient de depuració de totes les 
obligacions que, per la seua antiguitat o perquè no es poden exigir, hagen de ser 
donades de baixa comptablement. 

10.2 Drets pendents de cobrament 

El detall dels drets reconeguts pendents de cobrament a 31 de desembre de 2002 i el seu 
moviment durant l'exercici de 2003, una vegada classificats d'acord amb l'exercici en 
què s'originen, són els següents, en euros: 

 
 

Exercici 
Pent. cobr. 
31-12-02 

Rectif. 
saldo inicial

Drets 
recaptats 

Pent. cobr. 
31-12-03 

1992 30.029 0 0 30.029 

1993 7.807 0 292 7.515 

1994 22.726 0 3.834 18.889 

1995 532.060 0 4.144 527.916 

1996 19.108 0 3.796 15.311 

1997 15.074 0 307 14.768 

1998 35.605 0 1.520 34.085 

1999 49.892 0 2.194 47.698 

2000 80.070 0 4.309 75.761 

2001 279.848 0 85.126 194.723 

2002 584.731 -16.022 443.786 124.923 

Total 1.656.951 -16.022 549.310 1.091.619 

Quadre 26 
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Tal com es pot veure en el quadre anterior, el saldo pendent de cobrament a l'inici de 
l'exercici de 2003 s'eleva a 1.656.951 euros i en corresponen 626.804 euros, el 37,8%, a 
exercicis anteriors a 1998. 

Durant 2003 s'han practicat rectificacions al saldo inicial per import de 16.022 euros. 
Hem analitzat una mostra que representa del 86% de les rectificacions i n'hem 
comprovat l'adequada justificació i comptabilitat. Majoritàriament es tracta 
d'anul·lacions de drets per subvencions, per la falta de justificació d'aquestes. 

Durant 2003 hom no ha practicat cap anul·lació de drets ni baixes per insolvències o 
d'altres conceptes similars, en línia amb les pràctiques comentades en anteriors apartats 
de l'informe relatius als ingressos. 

En el quadre següent es mostra un detall dels drets pendents de cobrament, classificats 
per capítols d'ingressos i per anys d'origen, amb els imports en euros. 

 
 

Capítols 
1994 

i ants. 
 

1995 
 

1996 
 

1997 
 

1998 
 

1999 
 

2000 
 

2001 
 

2002 
 

Total 

1 Imposts directes 46.025 15.125 12.309 13.573 25.344 45.896 49.247 33.616 59.536 300.671

2 Imposts indirectes 988 186 0 318 530 534 680 563 527 4.325

3 Taxes altres ingres. 13.549 12.369 6.799 43 9.732 3.461 30.143 24.471 16.267 116.834

4 Transfers. corrents 0 25.648 0 1.140 0 0 0 6.739 130.319 163.847

7 Transfers. capital 0 478.733 0 0 0 0 0 214.459 362.060 1.055.251

Total 60.562 532.060 19.108 15.074 35.605 49.892 80.070 279.848 568.709 1.640.929

Quadre 27 

 

L'Ajuntament no efectua el càlcul dels drets de dubtós cobrament que estableix l'article 
172.2 de la LRHL, necessari per a quantificar adequadament el romanent de tresoreria. 
Els criteris per a fer aqueixa anàlisi vénen prevists en l'article 103 del decret 500/1990, 
el qual estableix que "la quantia d'aquests drets de difícil recaptació es podrà realitzar 
de forma individualitzada, o bé fixant un percentatge a tant alçat, i assenyala que, per 
determinar-los, es tinga en compte l'antiguitat del deute, el seu import, la naturalesa 
dels recursos, els percentatges de recaptació voluntària i en executiva i la resta de 
criteris que de forma ponderada establisca l'entitat local". Al seu torn, la base 47 de les 
bases d'execució del pressupost disposa que es consideraran drets de difícil recaptació 
els d'antiguitat superior a dos anys, llevat que les especials característiques del dret, o 
del deutor, justifiquen una altra consideració. 

Hem analitzat també una mostra dels drets de cobrament pendents a 31 de desembre de 
2003; són significatives les circumstàncies següents: 
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- Pel que fa als drets pendents de cobrament per ingressos tributaris, que s'eleven 
a 375.754 euros, hem comparat el seu import amb el que figura com a pendent 
de cobrament en el compte de la gestió de recaptació retut per la Diputació i s'hi 
ha obtingut una diferència de 272.691 euros. Aquesta diferència es deu -tal com 
hem comentat en l'apartat 8.1- al fet que l'Ajuntament no comptabilitza les 
baixes de drets que comunica la Diputació. Com que aquests valors no consten 
per a ser recaptats per la Diputació de València, difícilment seran realitzables 
per part de l'Ajuntament, i es fa necessari iniciar un expedient depurador de 
saldos. 

- En relació amb les transferències corrents pendents de cobrament, si tenim en 
compte l'antiguitat de les corresponents als anys 1995 i 1997, per import de 
26.788 euros, i el fet que no hagen sigut cobrades fins a la data, podem deduir 
que existeixen dubtes raonables quant a la seua realització. D'altra banda, hem 
analitzat dues transferències corrents que figuren com a pendents de cobrament 
de l'exercici de 2001, per import de 33.055 euros, i hem comprovat que en 
realitat les dues foren cobrades en el dit exercici; de manera que cal practicar els 
ajusts comptables pertinents. 

- Quant a les transferències de capital, hem seleccionat per a la revisió les de l'any 
1995, l'import de les quals és de 478.733 euros. L'Ajuntament no disposa de cap 
documentació de suport d'aquests drets, que aparentment corresponen a 
subvencions de la Diputació Provincial de València per plans provincials 
d'obres. Tanmateix, en la contestació de la Diputació a la nostra petició de 
confirmació de saldos, no figura com a pendent de pagament a l'Ajuntament cap 
quantitat per aquests conceptes. Ateses les dites circumstàncies, l'Ajuntament ha 
d'iniciar un expedient d'anàlisi i depuració d'aquests drets. 

Com a conseqüència del que hem comentat en els paràgrafs anteriors, el romanent de 
tresoreria de l'exercici es veuria sensiblement afectat de forma negativa per un import 
de, si més no, 811.267 euros. 
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11. ESTAT DE TRESORERIA I OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

11.1 Estat de tresoreria 

L'estat de tresoreria a 31 de desembre de 2003 elaborat per l'Ajuntament, mostra els 
següents saldos i moviments, en euros: 

 
Existències iniciales 431.323 

Cobraments:  

Operacions pressupostàries 3.421.441 

Operacions no pressupostàries 5.434.014 

Pagaments:  

Operacions pressupostàries 3.737.511 

Operacions no pressupostàries 5.220.401 

Existències finals 328.866 

Quadre 28 

 

La tresoreria de la Corporació està constituïda exclusivament per fons en comptes 
bancaris, ja que no funciona cap caixa per a operacions en efectiu. 

Hem obtingut confirmació directa de totes les entitats financeres amb què treballa 
l'Ajuntament. 

La revisió d'aquesta àrea ha posat de manifest els següents aspectes importants: 

a) La comptabilitat de l'Ajuntament reflecteix saldos en deu comptes bancaris; però 
aquest nombre és incorrecte, per dues circumstàncies: en primer lloc, perquè 
l'Ajuntament inclou un compte a favor seu per 174.769 euros que, en realitat, és 
la quantitat no disposada d'una pòlissa de crèdit -tal com hem comentat en 
l'apartat 9 d'aquest informe-; en segon lloc, perquè l'estat de tresoreria no inclou 
tres comptes corrents amb un saldo total a favor de l'Ajuntament per import de 
64.847 euros a 31 de desembre de 2003. Les circumstàncies anteriors impliquen 
que les existències de tresoreria estan, en el primer cas, sobrevalorades en 
174.769 euros i en el segon cas, infravalorades en 64.847 euros. 

b) No s'efectuen de forma periòdica actes d'arqueig de la tresoreria, ni conciliacions 
bancàries; i quan aquestes es fan, no consta que s'hi realitze un adequat control i 
supervisió dels documents per part de persones diferents a aquelles que les 
realitzen. 
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c) No s'elaboren els plans trimestrals de tresoreria requerits en la base 43.1 de les 
bases d'execució del pressupost. 

d) No existeix una adequada segregació de funcions, ja que el personal assignat a la 
tresoreria efectua també tasques de comptabilitat. 

e) Els aspectes anteriors denoten que el control intern en l'àrea de tresoreria és 
inadequat i insuficient. Seria recomanable que periòdicament, i si més no al final 
de cada exercici, s'efectuessen actes d'arqueig de tresoreria i conciliacions 
bancàries degudament supervisades per persones diferents d'aquelles que 
manegen els fons i realitzen aquests controls. 

11.2 Operacions no pressupostàries 

L'estat de situació i el moviment de les operacions no pressupostàries de tresoreria 
elaborat per l'Ajuntament, recull els saldos següents, en euros, de les agrupacions de 
deutors, creditors i partides pendents d'aplicació: 
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 Saldos a 31-12-03 

DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS 

Dipòsits constituïts 

Pagaments duplicats o excessius 

150

(743)

 

Hisenda pública deutora per IVA 12.165  

Deutors per IVA 111  

Total deutors 11.683 

CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS 

IRPF Retenció treball personal 22.390

 

Quota treballadors Seguretat Social 7.638  

Hisenda pública creditora per IVA 67.796  

Cànon de sanejament 465.842  

Fiances 9.805  

Curs garantia social 28.631  

Ens públics credirtors 60.334  

Operacions de tresoreria 294.496  

D'altres 14.087  

Total creditors 971.019 

INGRESSOS PENDENTS D'APLICACIÓ 

Ingressos en comptes operatius pendents d'aplicar 47.009

 

Ingressos aplicació anticipada sense documents 14.358  

D'altres 7.196  

Total ingressos pendents d'aplicació 68.563 

PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ 

Pagaments pendents d'aplicació 1.323.110

 

Devolucions 76.660  

Total pagaments pendents d'aplicació 1.399.770 

Quadre 29 

 

Deutors no pressupostaris 

Dels comptes de deutors no pressupostaris destaca "Hisenda pública deutora per IVA", 
amb un saldo de 12.165 euros, import que cal regularitzar perquè la posició amb la 
Hisenda pública per IVA al tancament de l'exercici es presenta en el compte "Hisenda 
pública creditora per IVA". 
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Creditors no pressupostaris 

Destaquen les següents qüestions en relació amb els saldos més significatius: 

- El compte "IRPF retenció treball personal" mostra les retencions en concepte de 
IRPF efectuades al personal de l'entitat i a professionals, que han sigut analitzats 
conjuntament amb les retribucions percebudes i verificades en els models 110 i 
190 presentats per l'AEAT. 

- El compte "Cànon de sanejament" mostra l'import pendent de pagament a 
l'entitat pública Sanejament d'Aigües Residuals, recaptat per la Diputació 
Provincial de València. L'Ajuntament no ha liquidat mai l'esmentat cànon a 
l'entitat pública i ens han informat que actualment estan fent-se gestions amb la 
dita entitat per regularitzar aquesta qüestió. 

- Els comptes "Curs garantia social" i "Ens públics creditors" no tenen moviment 
des dels anys 1996 i 1998, respectivament; és necessari que l'Ajuntament 
investigue la documentació que suporta els dits comptes i que hi practique els 
ajusts comptables que pertoquen. 

- El compte "Operació de tresoreria" reflecteix un saldo de 294.496 euros, que 
correspon a l'import total de la pòlissa de crèdit formalitzada en l'exercici de 
2003. Tal i com hem comentat en apartats anteriors d'aquest informe, el saldo 
indicat és incorrecte, perquè únicament hi hauria de figurar l'import del crèdit 
realment disposat a 31 de desembre de 2003, i no l'import total de la pòlissa. La 
sobrevaloració d'aquest compte s'eleva a 174.496 euros, que és l'import no 
disposat de la pòlissa de crèdit. 

Ingressos pendents d'aplicació 

Hi destaquen les qüestions següents: 

- El compte "Ingressos en comptes operatius pendents d'aplicar" no té moviment 
des de l'exercici de 2000 i no se sap amb certesa a qui correspon. Cal 
regularitzar-lo. 

- El compte "Ingressos aplicació anticipada sense documents" apareix com a saldo 
inicial de l'exercici de 1996, però sense correspondència amb cap saldo final de 
1995. Cal, lògicament, regularitzar-lo. 

Pagaments pendents d'aplicació 

- El compte "Pagaments pendents d'aplicació" presenta un saldo d'1.323.110 
euros. D'aqueix saldo, la quantitat d'1.220.257 euros en prové dels exercicis de 
1995 i anteriors; però l'Ajuntament no coneix el seu significat ni disposa de cap 
documentació sobre això. En l'import restant s'inclouen 65.835 euros en 
concepte de pagaments per la taxa de recaptació de la Diputació, per falta de 
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consignació pressupostària en diferents exercicis; però no hi ha constatació que 
se n'haja produït el reconeixement de l'obligació. 

- El saldo del compte "Devolucions" prové dels exercicis de 1995 i 1996. L'import 
corresponent a 1995 és de 73.623 euros i la descripció del compte en aqueix 
exercici és la de "Pagaments pendents d'aplicació sense documentació", els 
apunts del qual tenen la descripció de pagaments de xecs sense que es conega a 
qui corresponen. En conseqüència, l'Ajuntament ha d'estudiar aquest compte i 
consegüentment regularitzar-lo. 

Estat de situació i moviment de valors 

Està compost en la seua totalitat pel compte "D'altres valors", per import de 172.591 
euros, i no ha tingut moviment en l'exercici de 2003. En aquest compte es troben 
recollides les garanties exigides per l'Ajuntament en els diferents contractes per ell 
formalitzats (excepte les fiances per subhasta de parcel·les del polígon, llocs de mercat i 
d'altres amb particulars per presa d'aigua, clavegueram, rases, etc., registrades en 
comptes extrapressupostaris). 

La composició d'aquests valors, per exercicis, és la següent: 

any 1995: 11.834 € 

any 1196: 52.194 € 

any 1999: 40.085 € 

any 2000: 6.176 € 

any 2001: 4.180 € 

any 2002: 58.166 € 

Total: 172.590 € 

Com podem observar, gran part dels avals rebuts provenen d'exercicis anteriors a 1999; 
de manera que podem suposar que calia haver-los cancel·lats i tornats als seus 
dipositants. Després de comentar aquesta situació amb personal de l'Ajuntament, ens 
han indicat que no porten un control rigorós de totes les garanties dipositades a favor de 
l'Ajuntament i que únicament les cancel·len quan ho sol·licita el dipositant, i fins en 
algun cas i tot no hi ha constatació d'on para la fiança original. 

Cal, per tant, millorar el control sobre els avals constituïts a favor de l'Ajuntament i 
revisar-ne, si és el cas, els més antics, per tal de comprovar la pertinença de la seua 
cancel·lació. 
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12. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

12.1 Balanç de situació 

El balanç de situació a 31 de desembre de 2003 elaborat per la Corporació, es mostra en 
el quadre següent. 
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EUROS 

 IMMOBILITZAT MATERIAL 8.196.832 
 Terrenys i béns naturals 468.495 
 Construccions 6.734.328 
 Maquinària, instal·lacions i utillatge 125.709 
 Elements de transport 28.606 
 Mobiliari 32.912 
 Equips per a procés d'informació 51.694 
 D'altre immobilitzat material 78.921 
 Instal·lacions complexes especialitzades  657.920 
 Amortització acumulada 18.248 
 IMMOBILITZAT IMMATERIAL 46.532 
 Propietat intel·lectual 40.375 
 D'altre immobilitzat material 6.157 
 INVERS. EN INFRAES. I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 3.350.848 
 Terrenys i béns naturals 390.097 
 Infraestructures i béns destinats a l'ús general 2.727.603 
 Inversions en béns comunals 67.936 
 Patrimoni històric 165.212 
 DEUTORS 1.488.322 
 Deutors per drets reconeguts, pressupost corrent 385.020 
 Deutors per drets reconeguts, pressupost tancat 1.091.619 
 Hisenda pública deutora per IVA 12.165 
 D'altres deutors no pressupostaris (482) 
 COMPTES FINANCERS 1.756.345 
 Inversions financeres temporals 391 
 Lliurament en execució d'operacions 76.657 
 D'altres partides pendents d'aplicació 1.350.431 
 Bancs, comptes operatius 154.097 
 Bancs, comptes financers 174.769 
 RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ 6.877 
 Resultats de l'exercici 6.877 
 COMPTES D'ORDRE 172.591 
 Valors en dipòsit 172.591 

Total Actiu 14.845.756 
PATRIMONI I RESERVES 8.427.643 

Patrimoni 1.392.528 
 Patrimoni en adscripció 5.800.765 
 Resultats pendents d'aplicació 1.234.350 
 SUBVENCIONS DE CAPITAL 3.321.540 
 Subvencions de capital rebudes 3.321.540 
 DEUTES A LLARG TERMINI 796.729 
 Préstecs a llarg termini 185.662 
 Préstecs a llarg termini fora sector 611.067 
 DEUTES A CURT TERMINI 2.231.081 

Préstecs a curt termini 60.503 
 A.O.R. Pressuposts corrents 818.544 
 A.O.R. Pressuposts tancats 308.587 
 A.P.O. Pressupost corrent 349 
 A.P.O. Pressuposts tancats 72.079 
 Hisenda pública, creditora conc. F. 22.390 
 Seguretat Social creditora 7.638 
 Hisenda pública, creditora per IVA 67.796 
 D'altres creditors no pressupostaris 873.195 
 PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 68.763 
 Ingressos pendents d'aplicació 68.763 
 COMPTES D'ORDRE 172.591 
 Dipositats de valors 172.591 

Total Passiu 14.845.756 

Quadre 30 
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Tenint en compte que els epígrafs "Immobilitzat material", "Immobilitzat immaterial" i 
"Inversions en infraestructura i béns destinats a l'ús general" representen de forma 
conjunta el 78,1% del total de l'actiu i que no hem pogut obtenir un inventari de béns 
actualitzat, l'abast del nostre treball en la comprovació del balanç de situació s'ha vist 
limitat de forma significativa. En aquest sentit es recomana de confeccionar un inventari 
que permeta un adequat control i gestió dels elements que integren el patrimoni de la 
corporació. 

El llibre d'inventaris i balanços, obligatori segons la regla 64 de la ICAL, tampoc no 
està actualitzat. El citat llibre s'ha d'obrir amb el balanç inicial detallat, i registrarà 
anualment: l'inventari, el balanç de situació de l'exercici, els comptes de resultats i el 
quadre de finançament, d'acord amb els principis comptables establits. Així mateix, 
almenys mensualment, es transcriuran, amb sumes i saldos, els balanços de 
comprovació. 

Quant a les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, s'ha observat 
que l'Ajuntament no registra la baixa comptable dels dits elements amb càrrec al compte 
"Patrimoni lliurat a l'ús general"; tal i com estableix la ICAL. 

A més a més, no comptabilitzen les amortitzacions de l'immobilitzat material 
conformement a la ICAL, la qual estableix que els béns compresos en l'immobilitzat 
que tinguen un límit temporal en la seua utilització s'han d'amortitzar en funció de la 
seua vida útil, entenent per vida útil el període de temps durant el qual hom espera que 
l'actiu siga utilitzat. 

El saldo de "Deutors" ha d'incloure la provisió per a cobrir els saldos classificats com de 
dubtós cobrament; segon les observacions dels apartats d'aquest informe. 

El saldo de "Comptes financers" no ha d'incloure el crèdit no disposat a 31 de desembre 
de 2003, el qual ha de ser registrat en el passiu del balanç com a "Operacions de 
tresoreria". 

Els saldos dels comptes "Pagaments pendents d'aplicació", de l'actiu, i "Ingressos 
pendents d'aplicació", del passiu, han de ser regularitzats segons el que s'indica en 
l'apartat d'operacions no pressupostàries de tresoreria. 

L'epígraf més important del passiu és "Patrimoni", puix que en constitueix el 56,8% del 
total. 

Quant a l'epígraf de "Subvencions de capital", no hem pogut comprovar la seua 
adequada valoració, perquè no hem disposat de la documentació de suport necessària 
per a validar el saldo inicial. 

Pel que fa als "Deutes a llarg termini per préstecs bancaris" -i tal com hem indicat en 
l'apartat 9.1-, cal practicar-hi les regularitzacions necessàries per a ajustar el saldo 
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comptable amb els capitals pendents d'amortització. Es recomana també l'ús de comptes 
divisionaris per a cada una de les operacions, per tal de millorar-ne el seguiment i el 
control. 

12.2 Compte de resultats 

Té per objecte presentar els resultats de l'exercici des d'un punt de vista 
economicopatrimonial, tot reflectint les fonts d'on provenen. Els principals components 
del compte de resultats, els hem analitzats en els epígrafs corresponents de la liquidació 
del pressupost. 

En 2003 estava format pels comptes següents: 

a) Resultats corrents de l'exercici 

Compte destinat a recollir els fluxos reals de despeses i d'ingressos que es produïsquen 
durant l'exercici a conseqüència de l'activitat normal de l'entitat. Aquest compte, que 
dóna un saldo positiu de 113.664 euros en 2003, es mostra a continuació, en euros. 

 
DEURE  HAVER  

Descripció Import Descripció Import 

Despeses de personal 1.383.891 Vendes 622.398 

Despeses financeres 30.575 Renda de la propietat i de l'empresa 31.652 

Tributs 42 Tributs lligats a la producció 420.380 

Treballs, subministr. i serveis exter. 1.026.899 Imposts corrents s/renda 171.566 

Transferències corrents 90.022 Subvencions d'explotació 70 

  Transferències corrents 1.370.281 

  Imposts sobre el capital 558 

Resultats corrents exercici 113.664 D'altres ingressos 28.187 

TOTAL 2.645.091 TOTAL 2.645.091 

Quadre 31 

 

b) Modificació de drets i d'obligacions de pressuposts tancats 

Aquest compte recull les modificacions, positives o negatives, que es produïsquen en 
els saldos de deutors per drets reconeguts i de creditors per obligacions reconegudes 
corresponents a pressuposts tancats. El compte elaborat per la Corporació és el següent, 
en euros: 
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Deure  Haver  

Descripció Import Descripció Import 

Per rectific. saldos obligs. recon. 104.519 Per rectific saldos drets reconeguts (16.022)

  Modifics. drets i obligs. pressups. tancats 120.541 

TOTAL 104.519 TOTAL 104.519 

Quadre 32 

 

c) Resultats de l'exercici 

Reflecteix el resultat total de l'exercici, com un producte de la integració dels resultats 
parcials obtinguts en els comptes anteriors a partir dels quals es resumeix; es mostra a 
continuació, en euros. 

 
 Deure   Haver  

  80 Resultats corrents de l'exercici 113.664

84 Modificació drets i obligacions 120.541   

  89 Resultats de l'exercici 6.877

 TOTAL 120.541  TOTAL 120.541

Quadre 33 
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13. FETS POSTERIORS 

Durant 2004, el Ple de l'Ajuntament ha aprovat dos expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, un per import de 13.159 euros, corresponent a despeses de 
l'exercici de 2003, i un altre per import de 23.301 euros, corresponent a despeses dels 
exercicis de 2000 a 2002. 

 



Ajuntament d'Ayora. Exercici de 2003 

- 69 - 

14. RECOMANACIONS 

Com a resultat de la fiscalització realitzada, al llarg de l'informe hem assenyalat les 
situacions que han de ser objecte d'atenció i millora per part dels responsables de 
l'Ajuntament; a continuació destaquem les principals recomanacions, la implantació de 
les quals incidirà en una millora de la gestió econòmica de la Corporació. 

a) En general, el control intern de l'Ajuntament ha de ser potenciat, amb la finalitat 
de garantir la fiabilitat de la comptabilitat, la protecció dels béns i el compliment 
de la normativa aplicable. Cal prestar una atenció especial a l'establiment d'un 
sistema raonable de segregació de funcions, tenint en compte el personal de què 
disposa l'Ajuntament. 

b) La corporació ha d'adoptar les mesures necessàries per a proveir de forma 
definitiva la plaça de secretari-interventor, a l'objecte d'evitar les situacions 
negatives que es produeixen en la gestió a causa de l'elevada rotació de personal 
en la dita plaça durant els últims anys. 

c) És convenient elaborar un manual general de gestió, que incloga els 
procediments que cal seguir, el personal responsable i els documents que s'hi 
han d'usar. 

d) El pressupost constitueix un instrument de planificació dels ingressos i de les 
despeses que s'han de realitzar durant l'exercici. La documentació que s'hi ha 
d'adjuntar en l'aprovació del pressupost, ajuda a aqueixa finalitat; és per això que 
cal formalitzar-la adequadament. L'informe economicofinancer ha de descriure 
de forma escaient les bases utilitzades per a la previsió dels ingressos i la 
suficiència dels crèdits per a atendre les obligacions. 

e) En relació amb l'execució del pressupost i a l'expedició de documents 
comptables, cal corregir les insuficiències que s'han posat de manifest en els 
diversos apartats de l'informe. La gestió del pressupost de despeses, així com 
l'exercici de la funció interventora, s'han de fer atenent el que s'estableix en la 
LRHL, amb el control necessari sobre la disponibilitat i la suficiència prèvia dels 
crèdits disponibles per al reconeixement de les obligacions. 

f) Els expedients de modificació de crèdits s'han de tramitar d'acord amb els 
requisits exigits per la legislació aplicable i per les pròpies bases d'execució del 
pressupost. 

g) Atesa la transcendència de les desviacions de finançament sobre el resultat 
pressupostari i sobre el romanent de tresoreria, cal implantar procediments de 
control i seguiment de les despeses amb finançament afectat. 

h) En relació amb les despeses de personal, cal esmenar les deficiències indicades 
en l'apartat 7.1, relatives principalment a l'adequada comptabilitat de les 
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nòmines, l'actualització de contractes i expedients de personal i el control sobre 
els conceptes retributius. 

i) Els procediments de gestió de la despesa en béns corrents i serveis, han 
d'observar les indicacions que detallem en l'apartat 7.2, fonamentalment pel que 
fa a la comptabilitat i aprovació de les distintes fases de l'execució 
pressupostària. En les factures s'ha de deixar evidència -mitjançant les 
corresponents marques o signatures- de si han sigut comprovades de conformitat 
per qui haja rebut el bé o servei. També cal comprovar els càlculs aritmètics i 
deixar-ne evidència. 

j) Cal prestar una atenció especial a l'adequada gestió temporal de les despeses, 
atés l'important volum d'obligacions que s'imputen a pressuposts posteriors a 
aquells en què es meriten. 

k) En relació amb les subvencions que atorga l'Ajuntament, cal potenciar-ne la 
publicitat, exigir als beneficiaris que estiguen al corrent de les seues obligacions 
fiscals i amb la Seguretat Social i millorar els controls sobre la destinació 
donada a les dites subvencions. Es recomana d'elaborar expedients individuals 
de cada una de les subvencions concedides, en els quals quede constatació del 
procediment i dels tràmits seguits per a concedir-les i el seguiment posterior. 
Així mateix, és necessari comptabilitzar en el capítol 2 les operacions que en 
realitat són despeses corrents de l'Ajuntament. És necessari que hi haja un circuit 
d'informació fluida que ajude a una adequada coordinació entre els distints 
funcionaris que participen en la gestió de les transferències i/o subvencions. 

l) Els expedients d'inversions han de contenir la documentació que acredite les 
activitats de control que es realitzen sobre aqueixes inversions. 

m) Cal actualitzar l'inventari dels elements que integren el patrimoni de 
l'Ajuntament. 

n) La gestió tributària de l'Ajuntament ha d'observar els aspectes que s'indiquen en 
l'apartat 8.1, principalment pel que fa a l'emissió d'ordenances fiscals, la revisió 
dels padrons, l'anàlisi i comptabilitat de les baixes de drets, la fiscalització i el 
control del compte de recaptació i les operacions necessàries per a l'adequada 
recaptació dels tributs, especialment dels no periòdics. Per a millorar el control 
sobre la recaptació, cal assignar-hi els mitjans necessaris i establir plans 
d'inspecció. 

o) La recaptació dels tributs s'ha d'efectuar per mitjà de comptes restringits. 

p) Cal millorar el pressupost dels ingressos per subvencions, i els ingressos que en 
resulten no s'han de reconéixer mentre no hagen sigut acordats de forma efectiva 
per l'entitat que els concedeix. 
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q) L'Ajuntament hauria d'aplicar la regla de prorrata per a determinar l'IVA de 
caràcter deduïble. 

r) Cal investigar la diferència que existeix entre l'import dels deutes amb entitats 
de crèdit que figura en el passiu del balanç, i el que deriva de les confirmacions 
bancàries. L'elaboració de l'estat del deute i la realització de conciliacions 
bancàries periòdiques, són instruments que milloraran el control intern en aquest 
aspecte. 

s) És urgent iniciar expedients de depuració de saldos de l'estat de drets pendents 
de cobrament i d'obligacions pendents de pagament procedents d'exercicis 
tancats. Cal portar un control més rigorós dels saldos pendents de cobrament, 
per mitjà de conciliacions i regularitzacions periòdiques. Així mateix, és 
preceptiva la quantificació dels saldos de dubtós cobrament, per tal de deduir-los 
del romanent de tresoreria. 

t) En l'àrea de tresoreria s'han d'efectuar periòdicament actes d'arqueig i 
conciliacions bancàries, degudament formalitzades i revisades per personal alié 
a les funcions d'aquesta àrea. Així podrien detectar-se situacions com l'indicada 
en l'apartat 11.1, i l'Ajuntament haurà d'adoptar les mesures necessàries per a 
reflectir comptablement els dits saldos. 

u) D'acord amb el que s'estableix en les bases d'execució del pressupost, s'han de 
realitzar plans trimestrals de tresoreria, que en regulen formalment l'operativitat. 

v) En l'estat d'operacions no pressupostàries elaborat per l'Ajuntament, figuren 
diversos comptes de deutors i creditors no pressupostaris de certa antiguitat, 
sobre els quals l'Ajuntament ha d'adoptar les mesures necessàries per a analitzar-
los i els ajusts comptables que pertoquen. En concret, és significatiu el saldo 
creditor del compte "Cànon de sanejament", la regularització del qual és 
important portar a efecte amb l'entitat creditora del dit saldo. També cal analitzar 
i regularitzar els ingressos i els pagaments pendents d'aplicació. 

w) Les fiances dipositades en l'Ajuntament s'han de sotmetre a un major control i 
seguiment. 
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6. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes en la 
sessió en què tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització 
corresponent a l'any 2003 de l'Ajuntament d'Ayora, el dit esborrany va ser tramés al 
comptedonant perquè, en el termini concedit, hi formulés al·legacions. 

Transcorregut el dit termini, no s'han rebut al·legacions. 

 

 

 



APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2005 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 20 de gener de 2006, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 20 de gener de 2006 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 
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ANNEX 1: INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES ANUALS 

 






















