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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 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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, el 16 de desembre de 2005, fiscalitzar a uns quants dels 
ajuntaments que, en aqueixa data, no havien presentat en aquesta Sindicatura de 
Comptes els comptes dels tres últims exercicis, entre els quals es trobava l'Ajuntament 
de Paiporta, d'ara endavant l'Ajuntament o la Corporació, raó per la qual es va incloure 
en el Programa d'Actuació de 2005, la fiscalització del Compte General de l'exercici de 
2003 d'aquest l'Ajuntament. 

Posteriorment, el 7 de febrer de 2005, la Sindicatura de Comptes va rebre els comptes 
generals corresponents als exercicis 2000, 2001 i 2002, restant pendents els de l'exercici 
de 2003. 

En virtut del que es disposa en l'article 8.3.a) de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, la fiscalització efectuada ha tingut per 
objecte determinar si els estats i documents comptables que integren el Compte General 
de l'Ajuntament 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 

Vists els objectius establits en el punt 1.1 anterior, la revisió financera de l'Ajuntament 
hauria d'haver-se realitzat mitjançant el Compte General de l'exercici de 2003. 
Tanmateix, a la data de redacció d'aquest informe, l'Ajuntament no ha formalitzat el 
citat Compte General, sense que, a més, haja complit cap dels tràmits prevists en 
l'article 193 de la LRHL. 

No obstant això, l'Ajuntament ha elaborat els següents estats comptables relatius a 
l'exercici de 2003: 

- Liquidació del pressupost, aprovada per resolució del president de la Corporació 
de 31 de març de 2004, que adjuntem a l'annex d'aquest informe. 

- Balanç de situació 

- Compte de resultats 

- Estat demostratiu dels drets per a cobrar i de les obligacions per a pagar 
procedents d’exercicis tancats. 
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- Estat de tresoreria 

- Romanent de tresoreria 

- Estat de situació i moviments d'operacions no pressupostàries de tresoreria 

- Estat de situació i moviments de valors 

Per tant, la fiscalització efectuada de l'exercici de 2003 s'ha centrat en els estats 
comptables esmentats adés. 

Així, d'acord amb l'objectiu de la fiscalització i tenint en compte la limitació a l'abast 
que hem indicat abans, s'han realitzat les proves d'auditoria financera que s'han 
considerat pertinents, segons els "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 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 aplicables en 
aquest cas, i incidir de manera especial en els procediments seguits per l'Ajuntament per 
a la gestió de la informació economicofinancera. 

A més de la limitació assenyalada en el paràgraf primer d'aquest apartat, la fiscalització 
ha estat condicionada per les circumstàncies que tot seguit resumim: 

a) L'Ajuntament no ha quantificat adequadament les desviacions de finançament a 
la data del tancament de l'exercici de 2003 i la informació facilitada és 
insuficient per a determinar quines desviacions són acumulades i quines no. 
(Vegeu els apartats 6.2 i 11). 

b) No s'ha facilitat la documentació que suporte drets pendents de cobrament de 
pressuposts tancats de naturalesa no tributària per un import  de 112.764 euros 
(Vegeu l'apartat 10). 

c) L'inventari de béns de l'Ajuntament no està actualitzat, cosa que ha comportat la 
impossibilitat de verificar la raonabilitat dels actius. (Vegeu l'apartat 13.1). 

d) No se'ns ha facilitat l'acord d'aprovació del padró de l'IBI rústica (vegeu l'apartat 
8.1). 

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 en l'apartat 1.2.1, no hem efectuat una revisió exhaustiva del compliment 
de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics per part de l'Ajuntament, addicional 
al compliment de les normes comptables i pressupostàries aplicables. Durant la revisió 
efectuada s'han comprovat aspectes relacionats amb el compliment de la normativa 
comptable que assenyalem tot seguit: 

- Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
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- Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Llei de Contractes de les Administracions Públiques, text refós aprovat pel reial 
decret legislatiu 2/200, de 16 de juny. 

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

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

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

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

- Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa en 
matèria de pressuposts el capítol primer del títol VI 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.  
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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 a 
l'adequació dels estats i documents comptables fiscalitzats als principis i normativa 
comptable i pressupostària aplicable: 

a) La situació econòmica de l'Ajuntament es caracteritza per un dèficit crònic, que 
es reflecteix en els romanents de tresoreria negatius, obtinguts en les 
liquidacions dels pressuposts de 2000 a 2003, sent en aquest últim exercici de 
3.603.113 euros, import que encara seria negatiu si s'havia comptabilitzat les 
despeses de 2003 imputats al pressupost del 2004, entre els quals, figuren en 
l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per un import de 775.562 
euros. (Vegeu l'apartat 7). 

 Per fer front al romanent de tresoreria obtingut en les liquidacions dels 
pressuposts de 2000 a 2003, l'Ajuntament va aprovar en els exercicis de 2001 a 
2004 unes operacions de crèdit d'acord amb l'article 174 de la llei 39/1988, de 28 
de desembre, que regula les mesures que s'han d'adoptar en el cas de romanent 
de tresoreria negatiu. Tanmateix, la concertació d'aquestes operacions de crèdit 
ha resultat insuficient per a finançar el romanent de tresoreria negatiu obtingut 
en les liquidacions dels pressuposts de 2000 i 2003, en no considerar-se totes les 
despeses generades i ser els ingressos obtinguts en els respectius pressuposts 
insuficients. A més a més, l'operació concertada de crèdit en el 2004, es va 
formalitzar per l'import del romanent de tresoreria negatiu per a despeses 
generals que pujava a 2.471.085 euros, quan el romanent de tresoreria total va 
ser de -3.603.113 euros. (Vegeu els apartats 6.2 i 14). 

b) Al pressupost de despeses de l'exercici de 2003 s'han imputat les quotes de la 
Seguretat Social a càrrec de l'empresa, corresponents a desembre de 2002 i la de 
desembre de 2003 s'ha comptabilitzat en el pressupost de 2004; per raó de la 
diferència entre l'import de les quotes dels dos mesos, la repercussió en el 
pressupost de despeses implica que s'ha registrat un menor import 
d'aproximadament 6.641 euros en el concepte 169 "Quotes a càrrec de 
l'empresa", que corresponen a l'exercici de 2003. (vegeu l'apartat 7.1). 

c) Com a conseqüència de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, 
aprovat pel ple de la Corporació amb data 4 de març de 2003, s'han reconegut 
obligacions de l'exercici de 2002 en el pressupost de 2003 per un import de 
310.498 euros. D'altra banda, el pressupost de 2003 no recull obligacions 
reconegudes en aquest exercici per import de 775.562 euros, que són objecte de 
reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats pel Ple en data 31 de març de 
2004. (Vegeu l'apartat 7). 

d) A més de les despeses aprovades pel procediment anterior, s'han detectat 
despeses de l'exercici de 2003 imputats al pressupost de 2004 per un import de 
175.394 euros. (Vegeu l'apartat 14). 
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e) Hem detectat que en l'exercici de 2003 es van donar de baixa indegudament 
drets per import de 4.533 euros, que s'han donat d'alta de nou en el pressupost de 
2004. Aquesta incidència es produeix, segons l'Ajuntament, per problemes 
informàtics. (Vegeu l'apartat 8.1.1). 

f) En els capítols 4 i 7 d'ingressos, s'han reconegut drets per un import de 241.821 
euros, sense que aquest reconeixement s'haja ajustat als principis comptables 
públics que hi són d'aplicació. (Vegeu l'apartat 8.2). 

g) En el capítol 7 figuren com a pendents de cobrament drets per un import de 
9.351 euros que corresponen a part d'una subvenció de la Diputació de València 
no executada per l'Ajuntament i que, per tant, no tenen la condició de drets 
exigibles. (Vegeu l'apartat 8.2). 

h) Les inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general, no s'han 
comptabilitzat adequadament, ja que d'acord amb la regla 220 de la ICAL, 
aquestes inversions, una vegada concloses, han de recollir-se en el compte 109, 
"Patrimoni lliurat a l'ús general", el saldo del qual minora el del compte de 
patrimoni. (Vegeu l'apartat 13.1). 

 Per altra part, el balanç no recull l'amortització de l'immobilitzat, incomplint així 
el que estableix la ICAL, per la qual cosa tant el valor de l'actiu que s'estableix 
en el balanç com el resultat expressat en el compte de resultats estan 
sobrevalorats. No hem pogut determinar, però, els imports de les amortitzacions 
acumulades d'altres exercicis ni de l'exercici a causa de la inexistència de 
l'inventari de béns valorat, actualitzat. (Vegeu l'apartat 13.1). 

i) Hem detectat com a operacions no pressupostàries, pagaments de honoraris a 
professionals per un import de 35.651 euros, que per la seua naturalesa haurien 
d'haver-se imputat a pressupost. (Vegeu l'apartat 12.2). 

Els efectes de les incidències anteriors comporten que el resultat pressupostari estiga 
sobrevalorat en la quantitat de 929.389 euros, i el romanent de tresoreria en 1.204.236 
euros; xifres condicionades a les possibles incidències no analitzades com a 
conseqüència de les limitacions a l'abast assenyalades en l'apartat 1.2.1. 

A més, cal fer referència a diversos aspectes relacionats amb el control intern i 
l'organització dels serveis econòmics que, analitzats en els apartats 4.1 i 8.1, han de ser 
objecte d'atenció i millora. 

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

a) A la data de redacció d'aquest informe, l'Ajuntament no ha formalitzat el 
Compte General de l'exercici de 2003 i no hi ha complit cap dels tràmits del 
procediment d'aprovació previst en l'article 193 de la LRHL. 

b) L'Ajuntament ha realitzat despeses sense crèdit suficient i adequat en els 
exercicis de 2002 i 2003, almenys per un import d'1.261.454 euros, cosa que ha 
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implicat vulnerar la limitació establida per l'article 153.2 de la llei 39/1988, de 
28 de desembre, sent nuls els acords, les resolucions i els actes administratius 
que infringisquen la dita norma, d'acord amb l'article 154.5 d'aquest precepte 
legal. En aquest sentit hem d'indicar que la Intervenció de l'Ajuntament ha 
efectuat nombrosos advertiments per la realització de despeses sense crèdit 
suficient o adequat. (Vegeu l'apartat 7). 

 Així mateix, s'ha vulnerat el caràcter limitat dels crèdits del pressupost de 
despeses establit a escala de grup de funció i capítol en l'article 29 del R.D. 
500/90 i en les bases d'execució del pressupost per a l'exercici de 2003. En 
aquest sentit, les obligacions reconegudes en el capítol 1, "Despeses de 
personal", superen el pressupost definitiu en 274.524 euros i en el capítol 2, 
"Despeses corrents", els grups de funció 1 i 2 superen el pressupost definitiu en 
42.448 euros. En el capítol 1, "Despeses de personal", les obligacions 
reconegudes també superen, a escala de grup de funció, les previsions definitives 
en 298.915 euros. (Vegeu els apartats 7.1 i 7.2). 

c) No consta que l'aprovació de tres expedients de modificació de crèdit s'haja 
publicat en el "Butlletí Oficial de la Província", i s'han realitzat modificacions 
del pressupost del capítol 3, en relació amb les quotes d'urbanització sense el 
reconeixement preceptiu dels drets. (Vegeu l'apartat 5.2). 

d) Els expedients de modificació de crèdit número 7, de transferències de crèdit 
entre partides de despeses, i la número 8, de generació de crèdit, van ser 
comptabilitzats el 31 de desembre de 2003, data posterior a la de disposició de 
les despeses. (Vegeu l'apartat 5.2). 

e) L'Ajuntament no exigeix els recàrrecs prevists en els articles 61 i 127 de la Llei 
General Tributària, encara que sí que exigeix el recàrrec de constrenyiment. 
(Vegeu l'apartat 8.1.1). 

f) Tampoc no s'exigeixen els interessos de demora en aquells casos que caldria 
exigir-los d'acord amb la legislació vigent. (Vegeu l'apartat 8.1.1). 

g) Les direccions d'obres contractades per l'Ajuntament s'han seleccionat al marge 
de la LCAP. (Vegeu l'apartat 12.2). 

 

Addicionalment, cal dir que s’ha produït un dèficit no financer de 2.171.048 euros, en 
ser les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 7 majors, en aqueix import, als drets 
reconeguts en aqueixos capítols, cosa que cal tenir en compte, si escau, a fi de 
l’exigència d’estabilitat pressupostària, determinada en la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre. (Vegeu l’apartat 9). 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Descripció del municipi 
El municipi de Paiporta està situat a la comarca de l'Horta Sud, província de València i 
té una extensió de 3,5 Km2 . Limita al nord amb el terme de València, al sud amb el de 
Catarroja, a l'est amb el de Benetússer i a l'oest amb el de Picanya. 

La població és de 20.032 habitants, segons la rectificació del padró municipal 
d'habitants referida al primer de gener de 2003. Quant a l'activitat econòmica, els 
sectors d'indústria i serveis ocupen la gran part de la població activa. 

3.2 Òrgans de l'Ajuntament 
Després de les eleccions locals de 25 de maig de 2003, els òrgans de govern de 
l'Ajuntament es van constituir el 14 de juny del mateix any, i són l'Alcalde, la Comissió 
de Govern (actualment Junta de Govern Local) i el Ple. 

D'acord amb la legislació vigent, s'han format la Comissió Especial de Comptes i les 
comissions informatives permanents següents: 

 

- C.I. d'Economia i Hisenda 

- C.I. d'Urbanisme i Medi Ambient 

- C.I. d'Acció Social 

- C.I. de Cultura 

- C.I. d'Educació 

- C.I. d'Interior 

 

El catàleg de llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament va ser aprovat el 10 
d'abril de 2003, i va tenir efectes econòmics des de maig del mateix exercici. Aquest 
document estableix la plantilla i descriu les característiques, els requisits i les funcions 
del personal al servei de l'Ajuntament. 

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

4.1 Sistema comptable i control intern 

4.1.1 Sistema comptable 
La Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local, regula les normes a les quals 
ha d'ajustar-se la comptabilitat de l'Ajuntament, el Pla General de Comptes d'aplicació, 
els llibres de caràcter obligatori, així com l'estructura i justificació dels comptes, estats i 
d'altres documents relatius a la comptabilitat pública. 

En l'exercici de 2003, els llibres de comptabilitat principal i auxiliar de l'Ajuntament es 
recullen en suport informàtic, però d'acord amb els requisits que estableix la regla 61 de 
la ICAL, els dits llibres han d'estar formats per fulls i han de ser enquadernats, foliats i 
diligenciats.  

4.1.2 Organització dels serveis econòmics 
Els serveis econòmics de l'Ajuntament consten de les unitats administratives següents: 

- Intervenció, que té assignats a més de l'interventor dos administratius a temps 
complet i un auxiliar administratiu a temps parcial, que també du a terme la 
gestió de les multes de trànsit. 

- Rendes, que compta amb dos administratius a temps complet i un altre 
administratiu que també realitza funcions de recaptació. 

- Tresoreria, que a més del tresorer, disposa d'un administratiu. 

- Recaptació, que compta amb la recaptadora (grup B) i un administratiu 
compartit amb rendes. 

Les proves realitzades sobre qüestions organitzatives relatives a les unitats 
administratives abans citades, han posat de manifest les observacions següents: 

- Les funcions que realitza la unitat de rendes no figuren assignades de forma 
concreta i documentada ni a la intervenció ni a la tresoreria. Hi ha una 
distribució de fet, amb el consegüent risc que algunes funcions queden sense 
atribució específica per a cap de les dues unitats que realitzen funcions de 
direcció sobre rendes. Així mateix, d'altres unitats administratives distintes a les 
anteriors, també realitzen funcions relacionades amb els ingressos. 

- D'acord amb la informació obtinguda, determinades, tasques no poden ser 
realitzades per altres funcionaris distints d'aquells que les exerceixen 
habitualment, perquè tan sols ells coneixen el seu contingut, el que implica que 
en aquests casos no es puga efectuar una substitució o assumpció del treball en 
les absències de qui les efectua regularment. Açò ocorre especialment en la 
gestió de determinats padrons, com ara el de l'impost de béns immobles i en els 
treballs relacionats amb l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys. 

- En alguns casos la revisió dels treballs no es realitza amb la freqüència que 
caldria. 



Ajuntament de Paiporta. Exercici de 2003 

- 15 - 
 

- No tenim constatació que la formació continuada del personal assignat als 
serveis econòmics es realitze amb la regularitat necessària. 

- El poc ús que es fa de les entitats bancàries en la col·laboració de la gestió de 
recaptació implica que la recaptadora concentre la major part de la seua jornada 
laboral a tasques de cobrament en comptes d'efectuar actuacions executives, a 
més de representar un risc en el maneig d'efectiu i en la seua custòdia. 

- Com en la pràctica totalitat dels municipis de similars característiques té lloc una 
confluència de les funcions de gestió i control. 

- L'aplicació informàtica no recull aspectes bàsics, entre altres, les conciliacions 
bancàries en el subsistema de tresoreria i els que afecten a la gestió d'ingressos 
que assenyalem en l'apartat 8.1. 

4.1.3 Control intern 
En l'examen de control intern entés no com a l'òrgan interventor, sinó com el conjunt de 
procediments dirigits a assegurar la fiabilitat de la comptabilitat, la protecció de béns, el 
compliment de la normativa aplicable i una adequada organització, hem observat el 
següent: 

- És rellevant la falta de compliment de la normativa pressupostària, ja que la 
realització de despeses sense crèdit suficient i adequat és una pràctica recurrent 
que supera en els exercicis 2002 i 2003 la quantitat d'1.261.454 euros. 

- Ha de millorar-se la protecció dels actius i en concret tot allò que fa referència a 
l'actualització de l'inventari i la recaptació. 

- Cal prestar atenció al fet que en diversos casos, només un funcionari coneix 
determinades tasques d'una mateixa unitat administrativa, per la qual cosa seria 
aconsellable instruir a altres funcionaris perquè puguen realitzar-les quan no 
estiguen els qui les efectuen habitualment. Així mateix, cal evitar la falta de 
segregació de funcions que posem de manifest en els apartats anteriors i 
següents d'aquest informe. 

4.2 Rendició de comptes 
A la data de redacció d'aquest informe, el Compte General de l'exercici de 2003 no ha 
sigut aprovat pel Ple de l'Ajuntament i conseqüentment tampoc no ha sigut retuda a la 
Sindicatura de Comptes, quan hauria d'haver sigut presentada en aquesta institució 
abans de 31 d'octubre de 2004. 

D'altra banda, cal assenyalar que els comptes generals corresponents als exercicis 2000, 
2001 i 2002 van ser rebuts en aquesta Sindicatura de Comptes el 7 de febrer de 2005. 

Per acabar, cal indicar que la liquidació del pressupost de l'exercici de 2003 va ser 
aprovada per decret de l'Alcalde de data 31 de març de 2004, quan d'acord amb l'article 
172.2 de la LRHL, hauria d'haver sigut formada i aprovada abans del primer de març de 
2004. 
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5. PRESSUPOST INICIAL, MODIFICACIONS I PRESSUPOST 
DEFINITIU 

5.1 Pressupost inicial 
El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el 28 de desembre de 2002, va acordar 
l'aprovació inicial del pressupost per a l'exercici de 2003, amb unes previsions 
d'ingressos de 12.936.684 euros i de despeses de 12.729.260 euros, que representa un 
superàvit de 207.424 euros. 

El quadre 1 mostra, en euros, l'evolució del pressupost inicial entre els exercicis de 2002 
i 2003, tant en termes relatius com absoluts, així com el percentatge de representació de 
cada un dels capítols sobre el total: 

 

Capítols Previsions 
inicials 2002 

Previsions 
inicials 2003 

Variació pressupost 
2003/2002 

% s/total 
2003 

1 Imposts directes 3.264.097 3.596.306 332.209 10,2% 27,8%

2 Imposts indirectes 474.800 691.164 216.364 45,6% 5,3%

3 Taxes i d'altres ingressos 8.938.497 5.109.595 (3.828.902) (42,8%) 39,5%

4 Transferències corrents 2.909.732 2.834.974 (74.758) (2,6%) 21,9%

5 Ingressos patrimonials 58.899 42.311 (16.588) (28,2%) 0,3%

6 Alienació d'inversions reals 126.213 126.213 0 0,0% 1,0%

7 Transferències de capital 1.829.569 355.818 (1.473.751) (80,6%) 2,8%

9 Variació de passius financers 4.234.130 180.303 (4.053.827) (95,7%) 1,4%

Total ingressos 21.835.937 12.936.684 (8.899.253) (40,8%) 100,0%

Capítols Previsions 
inicials 2002 

Previsions 
inicials 2003 

Variació pressupost 
2003/2002 

% s/total 
2003 

1 Despeses de personal 4.076.476 4.151.783 75.307 1,8% 32,6%

2 Despeses de funcionament 2.609.742 3.410.034 800.292 30,7% 26,8%

3 Despeses financeres 325.148 361.604 36.456 11,2% 2,8%

4 Transferències corrents 427.998 399.042 (28.956) (6,8) 3,1%

6 Inversions reals 11.558.813 3.627.783 (7.931.030) (68,6) 28,5%

7 Transferències de capital 3.005 9.014 6.009 200,0% 0,1%

9 Passius financers 673.134 770.000 96.866 14,4% 6,%

Total despeses 19.674.316 12.729.260 (6.945.056) (35,3%) 100,0%

Quadre 1 

 

Les previsions inicials del pressupost d'ingressos per a 2003 experimenten un descens  
respecte a 2002 de 8.899.253 euros, que comporta una disminució del 40,8%, 
fonamentalment per raó del capítols 9, "Variació de passius financers" i el capítol 3, 
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"Taxes i d'altres ingressos", que baixen respectivament un 95,7% i un 42,8%. Per 
contra, el capítol 2, "Imposts indirectes", augmenta un 45,6%, que contrasta amb el seu 
baix grau d'execució, un 45,6%. Per últim cal destacar una disminució en el capítol 7, 
"Transferències de capital", del 80,6%, a causa de la vinculació directa d'aquests 
ingressos amb els projectes d'inversió. 

El pressupost de despeses es redueix en un 35,3% per la disminució del capítol 6, 
"Inversions reals", en un import de 7.931.030 euros; aquest descens compensa els 
increments dels altres capítols, entre els quals destaca el 30,7% del capítol 2, "Despeses 
de funcionament", com a conseqüència de l'increment de dotacions per atendre el cost 
dels serveis. 

L'expedient del pressupost per a 2003 conté la documentació exigida per la normativa 
aplicable. Cal destacar, però, que l'informe economicofinancer sobre les previsions 
d'ingressos i despeses no exposa de forma concreta i quantificada ni les bases utilitzades 
per a la valoració dels ingressos ni la forma en què s'assegura la suficiència de crèdits 
exigibles a l'entitat. 

5.2 Modificacions pressupostàries i pressupost definitiu 
Tal com s'observa en el quadre 2, les modificacions pressupostàries netes pujaren a 
4.135.337 euros, la qual cosa va comportar que el pressupost definitiu de despeses 
s'incrementés un 32,5% en relació amb el pressupost inicial. 
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Capítols 
Previsions 

inicials Modificacions Pressupost 
definitiu 

% 
d'increment

OPERACIONS CORRENTS    

1 Imposts directes 3.596.306 0 3.596.306 0,0% 

2 Imposts indirectes 691.164 0 691.164 0,0% 

3 Taxes i d'altres ingressos 5.109.595 2.913.741 8.023.336 57,0% 

4 Transferències corrents 2.834.974 120.646 2.955.620 4,3% 

5 Ingressos patrimonials 42.311 0 42.311 0,0% 

OPERACIONS DE CAPITAL    

6 Alienació d'inversions reals 126.213 0 126.213 0,0% 

7 Transferències de capital 355.818 215.724 571.542 60,6% 

8 Variació d'actius financers 885.226 885.226 100,0% 

9 Variació de passius financers 180.303 0 180.303 0,0% 

Total ingressos 12.936.684 4.135.337 17.072.021 32,0% 

Capítols 
Previsions 

inicials Modificacions Pressupost 
definitiu 

% 
d'increment

OPERACIONS CORRENTS    

1 Despeses de personal 4.151.783 43.923 4.195.706 1,1% 

2 Despeses de funcionament 3.410.034 241.681 3.651.715 7,1% 

3 Despeses financeres 361.604 0 361.604 0,0% 

4 Transferències corrents 399.042 0 399.042 0,0% 

OPERACIONS DE CAPITAL    

6 Inversions reals 3.627.783 3.849.733 7.477.516 106,1% 

7 Transferències de capital 9.014 0 9.014 0,0% 

9 Passius financers 770.000 0 770.000 0,0% 

Total despeses 12.729.260 4.135.337 16.864.597 32,5% 

Quadre 2 

 

El 97,1% de l'increment del pressupost d'ingressos es destina al finançament 
d'inversions reals. 

El quadre 3 mostra el resum de les modificacions pressupostàries aprovades en 
l'exercici, classificades per tipus i en euros: 
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Nombre d'expedients Tipus de modificació Import 

1 Incorporació de romanents 885.226 

5 Generació de crèdit per ingressos 3.250.111 

2 Transferències de crèdit positives 170.968 

 (negatives) (170.968) 

8 Total 4.135.337 

Quadre 3 

 

La revisió de 4 expedients que representen el 88,0% del total de modificacions de 
crèdits inicials, ha posat de manifest el següent: 

- No consta que l'aprovació de tres expedients de modificació de crèdit s'haja 
publicat en el "Butlletí Oficial de la Província". 

- Les modificacions número 7, de transferències de crèdit, i 8, de generació de 
crèdits, van ser comptabilitzades el 31 de desembre de 2003, data posterior a la 
de disposició de les despeses afectades per la modificació. 

- Per acabar, cal indicar que s'han efectuat modificacions en el concepte 362, 
"Quotes d'urbanització" del pressupost d'ingressos, sense que n'estiguen 
reconeguts els drets corresponents. 
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6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT PRESSUPOSTARI. 
ROMANENT DE TRESORERIA. 

6.1 Liquidació del pressupost i resultat pressupostari 
La liquidació del pressupost de l'exercici de 2003 va ser aprovada pel decret del 
President de la Corporació de data 31 de març de 2004, amb l'informe previ de la 
Intervenció, i presenta un resultat pressupostari ajustat negatiu d'1.791.536 euros. 

Els quadres 4 i 5 reflecteixen, en euros, l'execució del pressupost d'ingressos i despeses, 
així com el grau d'execució respecte al pressupost definitiu i el grau de compliment, que 
estima la proporció de cobraments i pagaments respecte als drets i obligacions 
reconegudes: 

 

Concepte Previsió 
definitiva 

Drets 
reconeguts

Recaptació 
líquida 

Pend. de 
cobram. 

Grau 
d'execució 

Grau 
complim.

1 Imposts directes 3.596.306 3.423.778 3.240.948 182.830 95,2% 94,7%

2 Imposts indirectes 691.164 315.465 315.465 0 45,6% 100,0%

3 Taxes i d'altres ingressos 8.023.336 5.049.485 4.044.090 1.005.395 62,9% 80,1%

4 Transferències corrents 2.955.620 2.885.192 2.713.771 171.421 97,6% 94,1%

5 Ingressos patrimonials 42.311 50.624 10.668 39.956 119,6% 21,1%

6 Alienació d'inver. reals 126.213 131 131 0 0,1% 100,0%

7 Transferències de capital 571.542 639.646 372.698 266.948 111,9% 58,3%

8 Variació actius financers 885.226 0 0 0 0,0% 0,0%

9 Variació de passius financ. 180.303 0 0 0 0,0% 0,0%

TOTAL 17.072.021 12.364.321 10.697.771 1.666.550 72,4% 86,5%

Quadre 4 

 

Concepte Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
líquids 

Pendents 
de pagam.

Grau 
d'execució 

Grau 
complim.

1 Despeses de personal 4.195.706 4.470.230 4.468.556 1.674 106,5% 100,0%

2 Despeses de funcionament 3.651.715 3.507.885 2.216.515 1.291.370 96,1% 63,2%

3 Despeses financeres 361.604 252.078 240.078 12.000 69,7% 95,2%

4 Transferències corrents 399.042 361.801 289.835 71.966 90,7% 80,1%

6 Inversions reals 7.477.516 5.934.361 2.351.469 3.582.892 79,4% 39,6%

7 Transferències de capital 9.014 9.014 9.014 0 100,0% 100,0%

9 Passius financers 770.000 752.516 752.516 0 97,7% 100,0%

TOTAL 16.864.597 15.287.885 10.327.983 4.959.902 90,7% 67,6%

Quadre 5 
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Les previsions definitives del pressupost d'ingressos pujaren a 17.072.021 euros i els 
drets reconeguts a 12.364.321 euros, que comporta un grau d'execució del 72,4%. 

Aquest baix percentatge es produeix principalment com a conseqüència del grau 
d'execució dels capítols 2 i 3 que és del 45,6% i el 62,9% respectivament, i l'anàlisi dels 
quals detallem en l'apartat 8.1. 

El grau de compliment dels drets reconeguts puja a un 86,5% i destaca el baix grau de 
recaptació del  capítol 3, "Taxes i d'altres ingressos" com a conseqüència principalment 
de les quotes d'urbanització pendents de cobrament. 

En el pressupost de despeses, els crèdits definitius van ser de 16.864.597 euros i les 
obligacions reconegudes de 15.287.885 euros, que implica un grau d'execució del 
90,7%. Al mateix temps es van realitzar pagaments per un import de 10.327.983 euros, 
que representa un grau de compliment del 67,6%. El baix grau de compliment es 
produeix principalment com a conseqüència de la reduïda proporció de pagament en els 
capítols 2, "Despeses de funcionament", i 6, "Inversions reals", el grau de compliment 
dels quals es xifren en el 63,2% i 39,6% respectivament, circumstància que s'analitza en 
els apartats 7.2 i 7.4. 

El resultat pressupostari, d'acord amb la liquidació del pressupost de 2003, es presenta 
en euros en el quadre següent: 

 

Concepte Euros 

Drets reconeguts nets 12.364.321 

Obligacions reconegudes netes 15.287.885 

Resultat pressupostari (2.923.564) 

Desviacions positives de finançament (142.543) 

Desviacions negatives de finançament 1.274.571 

Resultat pressupostari ajustat (1.791.536) 

Quadre 6 

 

L'Ajuntament no ha ajustat el resultat pressupostari d'acord amb el que estableix la regla 
347 de la ICAL, ja que ha ajustat el pressupost amb les desviacions de finançament 
acumulades i no amb les de l'exercici, tal com estableix la citada regla. 

D'altra banda, tal com exposem en l'apartat 11, tampoc les desviacions de finançament 
acumulades no han sigut quantificades adequadament; aquesta Sindicatura no ha 
disposat de la informació necessària per a calcular el resultat pressupostari ajustat. 

6.2 Romanent de tresoreria 
L'estat de romanent de tresoreria presentat per l'Ajuntament presenta un import negatiu 
de 3.603.113 euros, derivat de les magnituds que indiquem en el quadre següent: 
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 Euros 

1 (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENTA LA FI DE L'EXERCICI  2.029.915 

De pressupost d'ingressos pressupost corrent 1.666.550  

De pressupost d'ingressos pressuposts tancats 608.956  

D'altres operacions no pressupostàries 167.253  

MENYS: saldos de dubtós cobrament (412.844)  

MENYS: ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 0  

2 (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A LA FI DE L'EXERCICI  6.344.341 

De pressupost de despeses pressupost corrent 4.959.902  

De pressupost de despeses pressuposts tancats 347.229  

D'altres operacions no pressupostàries 1.037.210  

MENYS: Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0  

3 (+) FONS LÍQUIDS EN LA TRESORERIA A LA FI DE L'EXERCICI  711.313 

4      ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) (3.603.113)

5      ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT  (1.132.028)

6      ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (1-2+3-4)  (2.471.085)

Quadre 7 

 

Pel que fa al càlcul del romanent de tresoreria, cal destacar que s'ha tingut en compte la 
dificultat de cobrament dels drets pendents de cobrament de pressuposts tancats, 
considerant de cobrament dubtós els drets pendents corresponents a l'exercici de 2001 i 
anteriors, l'import dels quals és de 412.844 euros. 

L'import del romanent de tresoreria afectat a despeses, amb el finançament afectat que 
figura en l'estat anterior, no s'ha calculat d'acord amb la regla 353 de la ICAL, que 
estableix que aquesta magnitud estarà constituïda per les desviacions de finançament 
positives en les dites despeses i per a cada una de les aplicacions del pressupost 
d'ingressos que el financien, es produïsquen a la fi de l'exercici. Per tot això, el 
romanent de tresoreria afectat a despeses, amb finançament afectat, sempre ha de ser 
positiu. 

Tal com hem exposat en l'apartat anterior, no ha sigut possible calcular les desviacions 
de finançament de despeses amb finançament afectat, i per tant, tampoc l'import del 
romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat. 

Cal esmentar que el romanent de tresoreria negatiu hauria sigut major si s'havien 
comptabilitzat les despeses de 2003 imputades al pressupost de 2004, entre les quals 
figuren les aprovades en l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per un 
import de 775.562 euros. 
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La situació econòmica de l'Ajuntament des dels exercicis de 2000 a 2003 es caracteritza 
per un dèficit, que es manifesta en el romanent de tresoreria negatiu obtingut en les 
respectives liquidacions dels pressuposts d'aquests exercicis. 

Per fer front al romanent de tresoreria negatiu obtingut en la liquidació del pressupost 
de 2000, l'Ajuntament va concertat -de conformitat amb l'article 174 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre-, un préstec  per un import de 2.103.542 euros, degudament 
autoritzat per la Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament, al qual 
s'adjuntava un pla de sanejament financer aprovat pel Ple de la Corporació el 27 de 
desembre de 2001. Tot i que en el citat pla financer es fixaven de forma genèrica una 
sèrie de mesures d'austeritat i control de la despesa i d'increment dels ingressos, sense 
que les mesures estigueren quantificades, tampoc no ha sigut efectiva la política 
d'austeritat i control de la despesa, ja que la realització de despesa sense crèdit ha sigut 
una pràctica constant. 

Com analitzem en l'apartat 14 , "Fets posteriors", el 3 de juny de 2004 es subscriu una 
operació de crèdit de 2.471.085 euros per a finançar el romanent de tresoreria negatiu 
obtingut en la liquidació del pressupost de 2003, quan el romanent de tresoreria total va 
ser negatiu en 3.603.113 euros; tot això sense considerar les despeses de l'exercici de 
2003 imputades al pressupost de 2004. 
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7. EXECUCIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES 
L'execució de l'estat de despeses la mostrem en el quadre 5 d'aquest informe i en els 
apartats 7.1 a 7.4 analitzem cada un dels capítols que el componen.  

Al llarg de l'exercici l'interventor ha formulat 7 notes d'advertiment, 6 de les quals es 
deuen a la insuficiència dels crèdits disponibles en aquelles partides a què haurien 
d'imputar-se aquestes despeses d'acord amb la seua naturalesa. La major part de les 
factures que són objecte de la nota d'advertiment número set, de data 31 de desembre de 
2003, van ser objecte de reconeixement extrajudicial de crèdits en l'exercici de 2004. 

 
Nota d'advertiment número Data Import  

2 10-07-2003 1.483 

3 10-07-2003 3.081 

4 20-10-2003 4.828 

5 24-10-2003 173.961 

6 18-11-2003 424.788 

7 31-12-2003 709.082 

Quadre 8 

D'altra banda, el Ple de la Corporació va aprovar un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits el 4 de març de 2003, autoritzant la comptabilitat d'obligacions 
de 2002 en el pressupost de 2003, per un import de 310.498 euros. Posteriorment, el 31 
de març de 2004, s'autoritza un reconeixement d'obligacions de 2003 en el pressupost de 
2004, per un import de 775.562 euros. 

El resum d'aquests dos expedients per capítols, així com l'efecte net en el pressupost de 
2003, es mostra en euros, en el quadre següent: 

 

 

Capítol 

Obligacions de 
l'exercici 2002 
imputades al 

pressupost de 2003 

Obligacions de 
l'exercici 2003 
imputades al 

pressupost de 2004 

Efecte net sobre 
el pressupost de 
l'exercici 2003 

1 Despeses de personal 37.436 0 (37.436) 

2 Despeses de funcionament 268.850 645.566 376.716 

4 Transferències corrents 1.364 31.961 30.597 

6 Inversions reals 2.848 98.035 95.187 

Total 310.498 775.562 465.064 

Quadre 9 
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Si aquestes obligacions s'havien comptabilitzat en el pressupost de l'any en què van ser 
adquirits els béns o prestat els serveis corresponents, les despeses de l'exercici de 2003, 
s'haurien incrementat en 465.064 euros. 

7.1 Despeses de personal 
En el quadre següent mostrem, en euros, l'execució de les despeses de personal 
desglossades per articles: 

 

Articles Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagam. 
realitzats 

Pend. de 
pagam. 

Grau 
d'execució 

Grau de 
complim.

10 Alts càrrecs 84.224 68.895 68.895 0 81,8% 100%

12 Personal funcionari 2.120.559 2.150.543 2.150.543 0 101,4% 100%

13 Personal laboral 619.189 848.428 848.428 0 137,0% 100%

15 Incentius al rendiment 404.568 367.264 367.264 0 90,8% 100%

16 Quotes i prestacions socials 967.166 1.035.100 1.033.426 1.674 107% 100%

Total capítol 4.195.706 4.470.230 4.468.556 1.674 106,5% 100%

Quadre 10 

El catàleg de llocs de treball del personal al servei de l'Ajuntament a què fa referència 
l'apartat 3.2, estableix una plantilla de 181 llocs de treball, 115 reservats a funcionaris i 
la resta de caràcter laboral. El quadre 11, elaborat per l'Ajuntament, mostra la 
composició d'aquesta plantilla, diferenciant entre funcionaris, funcionaris interins, 
laborals i vacants, sense que haja especificat el caràcter funcionarial o laboral d'aquest 
últim grup. 

 

Grup Funcionaris Funcionaris 
interins 

Laborals Vacants Total 

A 13 0 1 3 17 

B 13 0 1 2 16 

C 36 6 4 4 50 

D 11 0 8 6 25 

E 26 0 45 2 73 

Total 99 6 59 17 181 

Quadre 11 

Com a resultat de la revisió efectuada en l'àrea de personal, posem de manifest els 
aspectes següents: 

a) Les obligacions reconegudes en el capítol 1, "Despeses de personal", superen el 
pressupost definitiu en 274.524 euros, cosa que vulnera el caràcter limitat dels 
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crèdits del pressupost de despeses establit en l'article 29 del R.D. 500/1990, de 
20 d'abril. Aquest incompliment s'ha produït  en els grups de funció següents: 

 

Grup de 
funció 

Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes 

Diferència 

2 941.058 1.022.675 (81.617) 

3 406.162 432.040 (25.878) 

4 1.728.032 1.913.474 (185.442) 

6 345.617 351.595 (5.978) 

Total (298.915) 

Quadre 12 

 

b) Al pressupost de l'exercici de 2003 s'han imputat les quotes de la Seguretat 
Social a càrrec de l'Ajuntament corresponents a desembre de 2002, i la de 
desembre de 2003 s'ha comptabilitzat en el pressupost de 2004. Per raó de la 
diferència entre l'import de les quotes dels dos mesos, la repercussió en el 
pressupost de despeses comporta que s'ha registrat un menor import 
d'aproximadament 6.641 euros en el concepte 160, "Quotes a càrrec de 
l'empresa", que corresponen a l'exercici de 2003. 

 Igualment s'ha comptabilitzat en l'exercici de 2003 la quota de l'assegurança 
d'assistència sanitària del quart trimestre de 2002; la corresponent al quart 
trimestre de 2003 s'ha imputat al pressupost de 2004, encara que la influència de 
l'import sobre la liquidació del pressupost no és significativa. 

c) Les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa es comptabilitzen pel seu 
import líquid, després de descomptar les prestacions per incapacitat temporal 
(I.T.) que es reben de la Seguretat Social mitjançant deducció en el butlletí de 
cotització mensual (document TC). La repercussió  en la liquidació del 
pressupost de 2003 equival al fet d'haver registrat un menor import d'uns 78.673 
euros en concepte de pressupost de despeses 160, "Quotes de Seguretat Social a 
càrrec de l'empresa", corresponents a l'exercici i un menor import en el concepte 
del pressupost d'ingressos 399, "D'altres ingressos", per la mateixa quantia, per 
tant, sense efecte en el resultat de l'exercici. 

d) S'han detectat despeses de l'exercici de 2003 imputats a l'exercici de 2004 per un 
import de 10.071 euros no recollits en l'expedient de reconeixement extrajudicial 
de crèdits. (Vegeu l'apartat 14). 

e) En dos mesos no consta en la concessió del complement de productivitat els 
objectius que l'acrediten. 

7.2 Despeses corrents 
L'execució de les despeses de compres de béns i serveis, desglossats per articles, en 
euros, és la següent: 
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Articles Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagam. 
realitzats 

Pend. de 
pagam. 

Grau 
d'execució

Grau de 
complim.

20 Arrendaments 118.578 107.982 106.955 1.027 91,1% 99,0%

21 Reparac. mantenim. conserv.  601.679 576.384 388.456 187.928 95,8% 67,4%

22 Material, subminis. i d'altres 2.831.371 2.731.266 1.628.851 1.102.415 96,5% 59,6%

23 Indem. per raó del serv. 100.087 92.253 92.253 0 92,2% 100,0%

Total capítol 3.651.715 3.507.885 2.216.515 1.291.370 96,1% 63,2%

Quadre 13 

 

A més de les repercussions que els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
esmentats al principi d'aquest apartat 7, i com a resultat de la verificació d'una mostra 
del 38,3% de les obligacions reconegudes en aquest capítol de despeses, destaquem les 
observacions següents: 

- Les obligacions reconegudes en l'exercici són superiors al pressupost definitiu, 
cosa que vulnera el caràcter limitat dels crèdits del pressupost de despeses en els 
grups de funció següents: 

 

Grup de funció Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes 

Diferència 

1 624.693 665.689 (40.996) 

2 138.912 140.364 (1.452) 

Total capítol 2 763.605 806.053 (42.448) 

Quadre 14 

 

- Amb motiu de les festes, s'han realitzat algunes despeses els justificants de les 
quals són rebuts que no contenen totes les dades d'identificació del perceptor. En 
particular en tres rebuts per import de 12.123 euros, no consta el NIF del 
perceptor i en un d'aquests -l'import del qual és de 4.200 euros- no consta el nom 
del perceptor. 

- Tal com exposem en l'apartat 14, s'han detectat despeses de l'exercici de 2003 
imputades a l'exercici de 2004 per un import de 100.660 euros. 

- El termini mitjà de pagament a proveïdors, obtingut d'una mostra revisada, puja 
a 201 dies, superant els 60 dies que estableix l'article 99 de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques; per aquesta raó i d'acord amb el citat article, 
l'Ajuntament ha de liquidar i pagar d'ofici els interessos de demora. Tanmateix, 
no consta que la Corporació haja efectuat liquidacions d'interessos per aquest 
concepte. 



Ajuntament de Paiporta. Exercici de 2003 

- 28 - 

7.3 Transferències corrents i de capital 
L'execució de les despeses per transferències corrents i de capital, en euros, i 
desglossades per articles, es mostra en el quadre següent: 

 

Articles Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagam. 
realitzats

Pend. de 
pagam. 

Grau 
d'execució 

Grau de 
complim.

42 Transf. corrents a l'Estat 3.005 2.902 2.902 0 96,6% 100,0%

46 Transf. corrents a entitats locals 20.158 15.687 15.687 0 77,8% 100,0%

48 Transf. corrents a famílies i 
institucions sense ànim de lucre 375.879 343.212 271.246 71.966 91,3% 79,0%

Total capítol 4 399.042 361.801 289.835 71.966 90,7% 80,1%

78 Transf. de capital a famílies i 
institucions sense ànim de lucre 9.014 9.014 9.014 0 100,0% 100,0%

Total capítol 7 9.014 9.014 9.014 0 100,0% 100,0%

Quadre 15 

 

De la revisió d'una mostra representativa, podem concloure que no hi ha deficiències 
importants en els procediments de gestió d'aquestes despeses i de control intern. 

7.4 Inversions reals 
L'execució de les despeses en inversions reals, en euros i desglossades per articles, es 
mostren en els quadre següent: 

 

Articles Crèdits 
definitius 

Obligacions 
reconegudes

Pagam. 
realitzats 

Pend. de 
pagam. 

Grau 
d'execució 

Grau de 
complim.

60 Inv. nova en infraestructura 6.367.265 5.119.423 2.165.675 2.953.748 80,4% 42,3%

61 Inv. repos. infraest. i béns 
d'ús general 712.113 509.935 53.421 456.514 71,6% 10,5%

62 Inv. nova func. op. serveis 152.140 150.703 94.306 56.397 99,1% 62,6%

63 Inv. repos. func. op. serveis 245.998 154.300 38.067 116.233 62,7% 24,7%

Total capítol 6 7.477.516 5.934.361 2.351.469 3.582.892 79,4% 39,6%

Quadre 16 

 

En la revisió d'una mostra del 94,9% de les obligacions reconegudes en aquest capítol 
de despeses s'han detectat els aspectes següents: 

- La inversió en la construcció i l'equipament de l'auditori municipal que, en l'any 
2003 va pujar a 2.230.959 euros, s'ha imputat a l'article 60, "Inversió nova en 
infraestructura i béns destinats a ús general", quan per la naturalesa de la 



Ajuntament de Paiporta. Exercici de 2003 

- 29 - 
 

inversió, hauria d'haver-se comptabilitzat en l'article 62, "Inversió nova 
associada al funcionament operatiu de nous serveis". 

- El termini mitjà de pagament a proveïdors obtingut de la mostra revisada puja a 
284 dies, sent el que assenyalem en l'apartat 7.2 aplicable a aquest capítol. 

- Tal com exposem en l’apartat 14, s'han detectat certificacions d'obra i factures 
de 2003, imputades al pressupost de 2004 per un import de 64.663 euros. 
Aquestes despeses van ser aprovades per la Comissió de Govern en 2004. 
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8. EXECUCIÓ EN L'ESTAT D'INGRESSOS 

8.1 Ingressos tributaris, d'altres ingressos i recaptació 
En el quadre següent, podem observar, en euros i per conceptes per a cada capítol 
d'ingressos, l'execució pressupostària dels capítols 1 a 3 del pressupost d'ingressos: 

 

INGRESSOS Previsions 
inicials Modific. Previsions 

definitives 
Drets 

reconeguts 
Recaptació 

neta 
Drets pen. 
cobram. 

Grau 
d'execució

Grau de 
comp. 

    
11200 De nat. rústica 8.264 0 8.264 8.380 7.522 858 101,4% 89,8%
11201 De nat. urbana 1.983.340 0 1.983.340 1.912.823 1.815.664 97.159 96,4% 94,9%
11300 IVTM 721.214 0 721.214 746.508 700.668 45.840 103,5% 93,9%
11400 IIVTNU 282.476 0 282.476 344.725 324.037 20.688 122,0% 94,0%
13000 Activ. empresarials 601.012 0 601.012 411.342 393.057 18.285 68,4% 95,6%

Total capítol 1 3.596.306 0 3.596.306 3.423.778 3.240.948 182.830 95,2% 94,7%
    

28200 ICIO 691.164 0 691.164 315.465 315.465 0 45,6% 100,0%
Total capítol 2 691.164 0 691.164 315.465 315.465 0 45,6% 100,0%

    
31002 Cement. munic 12.021 0 12.021 12.569 12.569 0 104,6% 100,0%
31003 Ret. veh. via púb. 36.061 0 36.061 35.443 35.443 0 98,3% 100,0%
31100 Llic. obert. estab. 72.121 0 72.121 55.316 55.316 0 76,7% 100,0%
31200 Llic. urbanística 462.779 0 462.779 259.930 259.930 0 56,2% 100,0%
31201 Cèd. habitabil. 3.005 0 3.005 2.869 2.869 0 95,5% 100,0%
31202 Recollida escombra. 585.987 0 585.987 596.042 556.349 39.693 101,7% 93,3%
31203 Clavegueram 63.106 0 63.106 64.613 61.517 3.096 102,4% 95,2%
34000 Polies. munic. 60.101 0 60.101 50.351 50.351 0 83,8% 100,0%
34001 Poliesportiu 36.061 0 36.061 32.829 32.191 638 91,0% 98,1%
35100 Ptos, casetes, barr. 36.061 0 36.061 25.410 22.816 2.594 70,5% 89,8%
35101 Ent veh. i guals 132.223 0 132.223 133.857 131.367 2.490 101,2% 98,1%
35102 O.V.P. anun. pub. 12.020 0 12.020 10.993 10.993 0 91,5% 100,0%
35103 Guies, pals,  156.263 0 156.263 134.579 126.284 8.295 86,1% 93,8%
35104 O.V.P. anun. pub. 60.101 0 60.101 28.446 28.446 0 47,3% 100,0%
36205 C.U. Reparc. 7 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0,0% -
36206 C.U. Reparc. 9 0 750.000 750.000 0 0 0 0,0% -
36207 C.U. Reparc. 11 0 112.224 112.224 561.642 299.905 261.737 500,5% 53,4%
36214 C.U. Ud. act. 14 0 0 0 452.641 124.988 327.653 - 27,6%
36221 C.U. J. Capuz 0 400.000 400.000 0 0 0 0,0% -
36222 C.U. C/ José Capuz 0 90.000 90.000 0 0 0 0,0% -
36223 C.U. Mestre Palau  0 361.517 361.517 361.517 8.999 352.518 100,0% 2,5%
38000 R. Pps. tancats Est. 0 0 0 1.348 1.348 0 - 100,0%
38001 R. Ppts. tancats 15.026 0 15.026 604 604 0 4,0% 100,0%
38100 R. Anun. P/C part. 9.015 0 9.015 848 848 0 9,4% 100,0%
39005 Ing. ord. exec. subsid. 18.030 0 18.030 331 331 0 1,8% 100,0%
39100 Multes  34.047 0 34.047 13.001 12.950 51 38,2% 99,6%
39101 Sanc. urbaníst. 0 0 0 5.200 3.366 1.834 - 64,7%
39200 Rec. constrenyiment 57.096 0 57.096 57.807 57.789 18 101,2% 100,0%
39300 Int. de demora 9.015 0 9.015 1.694 921 773 18,8% 54,4%
39901 RR eventuals 30.051 0 30.051 41.915 37.910 4.005 139,5% 90,4%
39903 10% Aprofitament 24.041 0 24.041 0 0 0 0,0% -
39905 10% Aprofitament 468.789 0 468.789 234.410 234.410 0 50,0% 100,0%
39906 Audit Fianc. 90.152 0 90.152 0 0 0 0,0% -
39908 10% Apr. S 2 1.863.138 0 1.863.138 1.863.138 1.863.138 0 100,0% 100,0%
39910 Prest. avals cessió 300.506 0 300.506 0 0 0 0,0% -
39911 Prest. aval urbanitz. 420.708 0 420.708 0 0 0 0,0% -
39950 Matríc. Cursos 42.071 0 42.071 10.142 10.142 0 24,1% 100,0%

Total capítol 3 5.109.595 2.913.741 8.023.336 5.049.485 4.044.090 1.005.395 62,9% 80,1%
TOTAL CAPÍTOLS 9.397.065 2.913.741 12.310.806 8.788.728 7.600.503 1.188.225 71,4% 86,5%

 
Quadre 17 
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Les previsions definitives dels capítols 1 i 3 han pujat a 12.310.806 euros i representen 
el 72,1% del pressupost d'ingressos. 

El grau d'execució del capítol 1, que relaciona els drets reconeguts amb la previsió 
definitiva, ha sigut del 95,2%. En canvi, l'execució dels capítols 2 i 3 ha sigut d'un 
45,6% i d'un 62,9%, respectivament. Aquesta baixa execució es produeix perquè les 
previsions d'aquests ingressos s'han considerat, d'acord amb la memòria de l'Alcalde, en 
virtut del que s'ha recaptat en l'exercici de 2002, magnitud que va ser significativament 
superior als drets reconeguts de 2003. 

El següent quadre mostra, en euros, l'import dels drets reconeguts en 2003 d'ingressos 
per padró, així com la seua importància respecte al total dels drets reconeguts: 

 

Tipus de ingrés Drets reconeguts 
s/liquidació 

% S/Total DR. 
Caps. 1 a 3 

IBI rústica 8.380 0,1% 

IBI urbana 1.912.823 21,8% 

IVTM 746.508 8,5% 

Recollida d'escombraries 596.042 6,8% 

Vehicles i guals 133.857 1,5% 

Clavegueram 64.613 0,7% 

IAE 411.342 4,7% 

Total 3.873.565 44,1% 

Total ingressos caps. 1 a 3 8.788.728 100,0% 

Quadre 18 

 

Para cada un d'aquests ingressos, s'ha comprovat l'aprovació i publicació dels padrons i 
la seua adequada comptabilitat. D'aquesta revisió destaquem el següent: 

- No s'ha facilitat l'acord d'aprovació del padró de l'IBI rústica. 

- En tots els casos el reconeixement del dret es produeix abans de l'acord 
d'aprovació del padró, encara que es realitza en el mateix exercici pressupostari. 

Els altres ingressos tributaris analitzats i la seua importància sobre el total de drets 
reconeguts en els capítols 1 a 3 s'expressen en el quadre següent: 
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Drets reconeguts 

S/Liquidació 
% S/Total DR. 

Caps. 1 a 3 

IIVTNU 344.725 3,9% 

ICIO 315.465 3,6% 

Llicències urbanístiques 259.930 3,0% 

Guies, pals i permòdols 134.579 1,5% 

Total  1.054.699 12,0% 

Total ingressos caps. 1 a 3 8.788.728 100,0% 

Quadre 19 

 

Hem comprovat que hi ha un acord d'imposició i la corresponent ordenança fiscal dels 
imposts d'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de construccions i 
obres. 

Així mateix, sobre una mostra de liquidacions d'aquest darrer grup d'ingressos, s'ha 
verificat la formalització adient i l'adequació de l'ingrés i cobrament, sense que hi hagen 
aspectes significatius destacables, tret de les observacions que amb caràcter general es 
recullen en l'apartat 8.1.1. 

8.1.1 Descripció de la gestió tributària i recaptació 
a) Gestió tributària 

L'Ajuntament efectua íntegrament la gestió tributària llevat de la confecció dels padrons 
d'IBI, que es realitza amb un conveni amb el Centre de gestió Cadastral per a generar la 
informació corresponent per mitjà d'una empresa subcontractada. Les altes d'aquest 
impost, de l'IAE, l'elaboració dels padrons de les taxes i les liquidacions del IIVTNU 
s'elaboren en el departament de rendes i exaccions. 

El negociat de rendes depén del servei de tresoreria i intervenció i compta amb dos 
administratius a temps complet i d'un altre que fa funcions en aquest departament i en el 
de recaptació, tenint cada un assignats uns padrons determinats. No tenim constatació 
que es duga a terme la inspecció de tributs. 

La liquidació de les llicències urbanístiques i de l'ICIO es realitza en el departament 
d'urbanisme de l'Ajuntament. D'altres unitats administratives també gestionen ingressos 
com ara les taxes d'ocupació de via pública. 

L'Ajuntament ha aprovat una ordenança general de gestió, recaptació i inspecció de 
tributs locals, una ordenança fiscal per a les contribucions especials i una altra per cada 
un dels imposts i taxes, l'exacció dels quals correspon a l'Ajuntament. 

Per a verificar el compliment de la legalitat de les ordenances fiscals, n'hem seleccionat 
dues, la de l'ICIO i la de les llicències urbanístiques, i hem comprovat que en el cas de 
l'ordenança que regula l'ICIO, s'estableix una bonificació del 35% per instal·lació de la 
presa d'aigua, en la qual no es justifica degudament l'existència d'utilitat municipal i la 
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concurrència de circumstàncies socials a què fa referència l'article 104.2 de la llei 
39/1988, de 28 de desembre. 

Pel que fa a la revisió de les liquidacions de l'ICIO, cal destacar que l'impost es calcula 
sobre el pressupost i no sobre el cost real i efectiu de la construcció o instal·lació, tal 
com indiquen els articles 6 i 10 de l'ordenança fiscal. Segons l'oficina tècnica 
d'urbanisme, posteriorment no es realitza tampoc una liquidació definitiva. 

b) Recaptació 

Les funcions de recaptació les du a terme un funcionari de l'Ajuntament del grup B 
(recaptadora) i un administratiu a temps parcial amb el departament de rendes, les 
tasques del qual depenen del tresorer de la Corporació, que és habilitat de caràcter 
nacional. Cap d'aquests funcionaris ha establit fiança, quan és obligatòria per als 
funcionaris d'habilitació de caràcter nacional, d'acord amb el que disposa l'article 164.2 
del Text Refós de disposicions vigents de Règim Local. 

L'Ajuntament recapta a partir d'un compte restringit d'ingressos i la caixa de la 
Corporació. És la pròpia recaptadora qui atén el públic de dilluns a divendres de 8 a 15 
hores. Tots els dies ingressa el que ha recaptat a través de la caixa de la Corporació i 
tramet a la Intervenció, juntament amb el diari de cobrança, el que ha ingressat. 

En la revisió efectuada hem observat el següent: 

-  Els impresos en què es realitzen les autoliquidacions no estan normalitzats ni 
vénen identificats amb un codi. 

- El programa informàtic no considera el mòdul d'autoliquidacions, per la qual 
cosa els dits ingressos han de ser tractats com a liquidacions i per tant han de ser 
confeccionats per la recaptadora. 

- Les liquidacions practicades pel mateix Ajuntament les realitza el funcionari del 
departament d'urbanisme o de rendes, segons el cas, manualment, en un tríptic 
sense numerar; del qual se'n queda un el contribuent, un altre el departament 
corresponent i l'altre el departament de recaptació. 

- En els tributs de cobrament periòdic no s'elabora la relació certificada dels 
deutors fins que el tresorer no expedeix la providència del constrenyiment. 

 Tant en el cas anterior com en el cas de les altes, les liquidacions i 
autoliquidacions, la providència de constrenyiment no s'expedeix en iniciar el 
període executiu, sinó que es realitza una expedició conjunta per a tots els 
imposts una o dues vegades a l'any. L'Ajuntament no exigeix els recàrrecs 
prevists en els articles 61 i 127 de la Llei General Tributària, encara que si que 
exigeix el recàrrec de constrenyiment. Des del Departament de Tresoreria 
s'afirma que això es produeix com a conseqüència d'una deficiència del 
programa, que no recull aquests recàrrecs. No s'exigeixen tampoc els interessos 
de demora en aquells casos en què són exigibles d'acord amb la legislació 
vigent. 

- S'han donat de baixa en el pressupost de 2003 drets per un import d'almenys 
4.533 euros, quan posteriorment en l'exercici de 2004 es donen d'alta els drets 
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que han sigut cobrats, aquesta incidència es produeix, segons l’Ajuntament, a 
conseqüència de problemes informàtics. 

- El compte de recaptació no és formalment aprovat ni fiscalitzat pel Ple de 
l'Ajuntament. No s'emet tampoc cap informe que expresse la conformitat amb la 
liquidació efectuada i, a més, el full resum d'aquest compte de recaptació, 
obtingut a partir del sistema d'informació comptable de l'Ajuntament, té errors 
aritmètics. De fet, els càrrecs i les dades realitzades pel servei de recaptació de 
l'Ajuntament no quadren amb el dit compte, per la qual cosa el Departament de 
Tresoreria de l'Ajuntament obté a la fi de cada exercici econòmic un pendent de 
cobrament adjunt a una relació nominal de deutors per exacció i exercici, que al 
mateix temps quadra amb la comptabilitat de l'exercici corresponent. 

De tot això, en deduïm les debilitats de control intern següents: 

- Les liquidacions de l'Ajuntament  es realitzen en rebuts no numerats, la qual 
cosa implica una deficiència en el control de les realitzades en l'exercici i, per 
tant, de la seua correcta comptabilitat. 

- En el cas de les autoliquidacions no hi ha formularis normalitzats, cosa que, en 
els cas de les autoliquidacions realitzades pel banc, comporta desconèixer la 
procedència de nombrosos ingressos, ja que és el mateix caixer del banc el que, 
d'acord amb la seua bona fe, registra el concepte pel qual s'ingressen aquests 
diners. 

- El fet que la recaptadora realitze pràcticament en la seua totalitat les funcions de 
caixera amb dedicació exclusiva a la finestreta, implica la impossibilitat que 
realitze les funcions pròpies del seu càrrec. A més a més, assumeix funcions 
incompatibles, com ara la de cobrar i reflectir els moviments en el diari de 
cobrança. 

8.2 Transferències corrents i de capital 
El quadre següent mostra, en euros, el resum de l'execució pressupostària dels capítols 4 
i 7 detallada per articles, així com els respectius graus d'execució i realització 
aconseguits. 
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INGRESSOS 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts 

Recaptació 
neta 

Drets pend. 
cobram. 

Grau 
d'execució 

Grau de 
compliment

Transferències corrents       

42 De l'Estat 2.644.453 2.573.733 2.573.733 0 97,3% 100,0%

45 De comunitats autònomes 311.167 311.459 140.038 171.421 100,1% 45,0%

Total capítol 4 2.955.620 2.885.192 2.713.771 171.421 97,6% 94,1%

Transferències de capital       

76 D'entitats locals 571.542 639.646 372.698 266.948 111,9% 58,3%

Total capítol 7 571.542 639.646 372.698 266.948 111,9% 58,3%

Total transferències 3.527.162 3.524.838 3.086.469 438.369 99,9% 87,6%

Quadre 20 

 

Les previsions definitives de transferències corrents i de capital han pujat a 3.527.162 
euros i els drets reconeguts a 3.524.838 euros, que representa el 28,5% dels drets 
reconeguts totals. 

El grau d'execució per als capítols 4 i 7 és de 99,9%, mentre que el grau de compliment 
puja a 87,6%. 

La principal font de finançament per transferències corrents prové de la participació de 
l'Ajuntament en els tributs de l'Estat. Els drets reconeguts i ingressos líquids de 
l'exercici, registrats en l'article 42 han puja a 2.573.733 euros, que representen el 20,8% 
dels drets reconeguts en el pressupost. 

La revisió efectuada sobre el 96,3% de les subvencions corrents, i el 87,6% de les 
subvencions de capital, ha comprés l'examen de l'acord de concessió, la documentació 
justificativa de la despesa que les va originar i la seua adequada comptabilitat. En la 
revisió efectuada hem obtingut les conclusions següents: 

- S'han comptabilitzat en el concepte 455, "Subvencions corrents de la Comunitat 
Autònoma", subvencions que financien la realització d'inversions per un import 
de 6.009 euros i que, per tant, haurien d'haver-se comptabilitzat en el concepte 
755, "Subvencions de capital de la Comunitat Autònoma". 

- S'han reconegut drets per un import de 241.821 euros, que no haurien d'haver-se 
reconegut d'acord amb el que estableixen els principis comptables públics, ja 
que ni s'han cobrat en l'exercici ni s'ha rebut confirmació de les entitats 
concedents del reconeixement de l'obligació corresponent. 

- En la subvenció concedida per la Diputació de València per a camins rurals, han 
de ser anul·lats drets per un import de 9.351 euros, que corresponen a la 
diferència entre l'import inicialment concedit i la inversió efectivament 
realitzada per l'Ajuntament. 
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Les observacions establides en l'article anterior, impliquen que tant el romanent de 
tresoreria com el resultat pressupostari de l'exercici estiguen sobrevalorats en un import 
total de 251.172 euros. 

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

 

Article 
Pressupost 
definitiu 

Drets 
reconeguts

Recaptació 
neta 

Drets pend. 
cobram. 

Grau 
d'execució 

Grau de 
complim.

52 Interessos de dep. bancaris 6.010 7.483 7.483 0 124,5% 100,0%

54 Lloguer d'habitatges 3.606 3.185 3.185 0 88,3% 100,0%

55 Concessions administratives 32.695 39.956 0 39.956 122,2% 0,0%

Total capítol 5 42.311 50.624 10.668 39.956 119,6% 21,1%

Quadre 21 
 

El total de drets reconeguts en l'exercici corrent del capítol 5 és de 50.624 euros, que 
representa un grau d'execució del 119,6%. Els drets reconeguts per concessions 
administratives no van ser recaptats en l'exercici i això va comportar un baix grau de 
compliment del 21,1%. 

Els ingressos per concessió administrativa corresponen al cànon cobrat per l'Ajuntament 
com a conseqüència dels contractes de concessió administrativa del bar del Poliesportiu 
de Paiporta i de la piscina municipal. Els drets reconeguts en 2004 es cobren mitjançant 
compensació amb deutes que l'Ajuntament tenia amb el concessionari. En l'expedient de 
compensació no s'indica el tipus de deutes ni el seu venciment. En aquest sentit cal 
assenyalar que en els contractes de gestió indirecta d'aqueixos serveis es fixa que el 
pagament del cànon s'efectuarà en 12 mensualitats i en els primers deu dies de cada 
mes. 

Per acabar, cal dir que no tenim constatació que es comproven les liquidacions 
d'interessos. 
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9. ANÀLISI DE L'ENDEUTAMENT 
Els quadres 22 i 23 mostren per articles i en euros, l'estat d'execució dels capítols 3 i 9 
de despeses. 

 

Articles 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Pend. de 
pagam. 

Grau 
execució 

Grau 
compli. 

31 Interessos préstecs de l'interior 

34 Intere. dipòs., fiances i d'altres 

300.000

61.604

237.742

14.336

237.742

2.336

0 

12.000 

79.2% 

23,3% 

100,0%

16,3%

Total capítol 361.604 252.078 240.078 12.000 69,7% 95,2%

Quadre 22 

 

Articles 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
reconegudes

Pagaments 
realitzats 

Pend. de 
pagam. 

Grau 
execució 

Grau 
compli.

91 Amort. préstecs de l'interior 770.000 752.516 752.516 0 97,7% 100%

Total capítol 770.000 752.516 752.516 0 97,7% 100%

Quadre 23 

 

Les obligacions reconegudes del capítol 3, "Despeses financeres", han pujat a 252.078 
euros i els pagaments realitzats a 240.078 euros, que impliquen un grau d'execució del 
69,7% i un grau de compliment del 95,2%. 

Pel que fa al capítol 9, "Passius financers", s'han reconegut obligacions i realitzat 
pagaments per import de 752.516 euros, que representa un grau d'execució del 97,7% i 
un grau de compliment del 100,0%. 

L'evolució de l'endeutament durant l'exercici de 2003 es mostra, en euros, en el quadre 
següent, obtingut a partir de la informació i documentació facilitada per l'Ajuntament, 
on es mostren totes les operacions de crèdit subscrites, les amortitzacions, els costs 
financers que dites operacions han originat en el període i d'altres aspectes d'interés: 
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2003 
Entitat Any 

concessió 
Any 

Vcmt. 
Tipus 

d'interés 
Nominal 
concedit 

Capital 
pendent 
01-01-03 Amortitzat Interessos Anualitat 

Capital 
pendent 
31-12-03

BCL 1994 2009 Míbor 
trim.+0,698 1.412.319 899.510 53.180 29.880 83.060 846.330

BCL 1994 2009 Míbor 
trim.+0,75 676.945 364.509 52.073 11.506 63.579 312.436

BCL 1994 2009 Míbor 
trim.+0,75 691.340 423.181 104.101 11.751 115.852 319.080

BCL 1994 2009 Míbor 
trim.+0,75 224.456 120.861 17.266 3.815 21.081 103.595

CAM 1997 2009 Míbor+0,80 2.942.893 1.681.653 240.236 44.909 285.145 1.441.417

C.R. 
TORRENT 2001 2016 Euríbor 

anual+0,40 2.404.048 2.275.260 171.718 74.906 246.624 2.103.542

CAM 2002 2017 Euríbor 
trim.+0,24 2.103.542 2.077.363 113.942 60.975 174.917 1.963.421

Total préstecs a llarg termini 7.842.337 752.516 237.742 990.258 7.089.821

Quadre 24 

 

Finalment, s'han calculat les magnituds definides en l'article 54 de la LRHL com a 
estalvi net i capital viu de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, a fi de 
comprovar si cal la prèvia autorització del Ministeri d'Economia i Hisenda per a 
sol·licitar noves operacions de crèdit a llarg termini. 

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

 

Estalvi net Import 

Drets reconeguts (capítols 1 a 5 d’ingressos) 11.724.544 

- Obligacions reconegudes (capítols 1, 2 i 4 de despeses) 8.339.916 

- Anualitat teòrica d'amortització dels préstecs 1.004.594 

Total estalvi net a 31-12-2003 2.380.034 

  

Índex de capital viu  

Drets reconeguts (capítols 1 a 5 d'ingressos) 11.724.544 

Capital viu de les operacions de crèdit vigents a 31-12-2003 7.089.821 

Índex de volum de capital viu 60,5% 

Quadre 25 
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Finalment, cal indicar que el pressupost definitiu de l'exercici de 2003 presenta un 
dèficit no financer de 88.105 euros, i la liquidació del pressupost de 2.171.048 euros, 
considerant aquest dèficit en termes de capacitat d’estabilitat pressupostària o necessitat 
de finançament, com la diferència entre els capítols 1 a 7 del pressupost d'ingressos i els 
mateixos capítols del de despeses. En aquest sentit s’haurà de tenir en compte, si és el 
cas, el que disposa la Llei 18/2001, de 12 de desembre, sobre exigència d’estabilitat 
pressupostària. 
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10. PRESSUPOSTS TANCATS 

10.1 Obligacions pendents de pagament 
El detall per any d'origen i l'evolució durant l'exercici de 2003 de les obligacions 
reconegudes de pressuposts tancats, és el següent, en euros: 

 

Exercici Obliga. pendents a 
31/12/02 

Rectificació 
saldo inicial 

Pagaments 
realitzats 

Obliga. pendents a 
31/12/03 

1998 8   8 

1999 48   48 

2000 0 7.704 7.704 0 

2001 187.330  165.514 21.816 

2002 1.868.996 29 1.543.668 325.357 

Total 2.056.382 7.733 1.716.886 347.229 

Quadre 26 

 

Aquest quadre mostra un saldo inicial d'obligacions reconegudes en exercicis anteriors 
pendents de pagament per un import de 2.056.382 euros, el 90,9% del qual correspon a 
les obligacions pendents de pagament de l'exercici de 2002. Aquest saldo inicial ha 
sigut modificat per import de 7.773 euros, la justificació del qual ha sigut sol·licitada, 
sense que a la data de redactar aquest informe haja sigut facilitada. 

Els pagaments realitzats han pujat a 1.716.886 euros i d'una mostra del 45,5%, se n'ha 
comprovat la formalització i justificació adequada, sense que detectàrem cap aspecte 
significatiu destacable. 

El pendent de pagament a 31 de desembre de 2003, puja a 347.229 euros, i a la data 
d'efectuar aquest informe en quedaven pendents 148.773 a causa de diverses 
contingències que han sigut degudament justificades. 

 

10.2 Drets pendents de cobrament 
El detall dels drets reconeguts i liquidats pendents de cobrament a 31 de desembre de 
2002 i el seu moviment durant l'exercici, una vegada classificats d'acord amb l'exercici 
en què s'originaren i per capítols, és el següent, en euros: 
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Exercici de 
procedència 

Pendent 
recaptar 
31-12-02 

Rectificació 
saldo 
inicial 

Drets 
anul·lats 

Drets 
recaptats  

Baixes per 
insolvències 

i d'altres  

Pendent de 
recaptar a 
31-12-03 

1994 3.783 296  3.487

1995 330 199  131

1996 4.332 55 282  3.995

1997 3.579 2.313 600  666

1998 79.719 (76) 17.117 7.908  54.618

1999 92.968 (4) 21.855 12.716  58.393

2000 230.866 (117) 135.484 13.968  81.297

2001 406.745 (21.728) 67.471 107.291  210.255

2002 741.107 (21.037) 40.055 483.901  196.114

Total 1.563.429 (42.962) 284.350 627.161 0 608.956

Quadre 27 

 

Capítols 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

1   Imposts directes 3.006 99 767 174 21.572 51.935 41.287 59.491 104.551 282.882

3   Taxes i d'altres ing. 481 32 3.228 492 7.245 6.458 40.010 132.025 23.126 213.097

4   Transf. corrents 0 0 0 0 8.207 0 0 0 22.646 30.853

 5   Ingrs. patrimonials 0 0 0 0 0 0 0 18.739 0 18.739

7   Transf. capital 0 0 0 0 17.594 0 0 0 45.791 63.385

Total 3.487 131 3.995 666 54.618 58.393 81.297 210.255 196.114 608.956

Quadre 28 

 

Com observem en el quadre 27, el saldo pendent de cobrament a l'inici de l'exercici 
pujava a 1.563.429 euros, 822.322 dels quals provenien d'exercicis anteriors a 2002. 

Durant l'exercici de 2003 es produeixen modificacions del saldo inicial per import de 
42.962 euros, originades en la seua majoria per les diferències que es produeixen entre 
recaptació i intervenció, sense que s'haja acreditat  que aquestes rectificacions es 
realitzen una vegada analitzades les dites diferències. 

Els drets anul·lats, que pugen a 284.350 euros, han sigut analitzats per mitjà d'una 
mostra del 69,3%, de la qual s'han obtingut les conclusions següents: 

- Existeixen deutors insolvents que no han sigut donats de baixa en comptabilitat. 

- S'han detectat baixes de drets en els expedients de les quals no consta el 
preceptiu informe d'Intervenció. 
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- Les baixes per insolvències no es donen de baixa per aquesta causa, sinó per 
anul·lació de liquidacions; i és per això que la columna d'"Insolvències i d'altres 
causes", apareix amb saldo 0. (vegeu quadre 27). 

- Igual que ocorre en "Drets reconeguts de pressupost corrent", no s'exigeixen 
interessos de demora en aquells casos que, d'acord amb la legislació, correspon 
fer-ho. 

De la recaptació de l'exercici que ha pujat a 627.161 euros, n'hem seleccionat i analitzat 
una mostra del 10,4% i no hi ha deficiències importants destacables. 

Per acabar, cal assenyalar que s'ha sol·licitat i no s'ha facilitat la documentació que 
suporte els drets pendents de cobrament de pressuposts tancats per un import de 
112.764 euros, que corresponen fonamentalment a ingressos no tributaris. 
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11. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 
L'Ajuntament ha elaborat  determinada informació sobre el seguiment de les despeses 
amb finançament afectat, així com les desviacions de finançament acumulades 
associades a dites despeses, de manera que, tant el resultat pressupostari ajustat com el 
romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, a la data de tancament 
de l'exercici, els hem calculat basant-nos en les dades de la dita documentació. 

Tal com exposem en els apartats 6.1 i 6.2, les desviacions de finançament associades als 
projectes de despeses de la Corporació han sigut calculades de forma inadequada, ja que 
no han tingut en compte el seguiment de tots els projectes. 

Aquesta Sindicatura ha sol·licitat informació sobre els projectes de despeses de la 
Corporació vigents a 31 de desembre de 2003, a fi d'avaluar-los i determinar les 
desviacions de finançament que afecten el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria, sense que la informació facilitada siga suficient. 
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12. ESTAT DE TRESORERIA I OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

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

 

Descripció Existències 
inicials 01/01/03 Cobraments Pagaments Existències 

finals 31/12/03 

Operacions pressupostàries (3.743.440) 8.520.097 (12.163.509) (7.386.852)

Operacions no pressupostàries 5.141.638 30.121.886 (27.165.359) 8.098.165 

Total 1.398.198 38.641.983 (39.328.868) 711.313 

Quadre 29 

 

L'import dels fons està dipositat íntegrament en comptes bancaris, el saldo dels quals 
coincideix amb el dels comptes del balanç a 31 de desembre de 2003. S'ha comprovat 
que els dits imports coincideixen amb els registrats en l'acta d'arqueig. 

A la data de tancament de l'exercici, el saldo de tresoreria pressupostària és negatiu, per 
un import de 7.386.852 euros, que es compensa amb el saldo positiu de la tresoreria no 
pressupostària, que és de 8.098.165 euros. 

Cal destacar que de les confirmacions directes rebudes de les entitats bancàries, es 
desprén que existeix un compte a nom de l'Ajuntament que no està registrat ni en el 
balanç ni en l'estat de tresoreria de l'entitat; aquest compte no ha tingut moviments en 
l'exercici de 2003 i el seu saldo a 31 de desembre era de 28.202 euros, que tenen el seu 
origen en ingressos realitzats en exercicis anteriors. El 28 de juliol de 2005, aquest 
compte va ser cancel·lat i el seu saldo traspassat a un compte operatiu. 

12.2 Operacions no pressupostàries 
L'estat de situació i moviment d'operacions no pressupostàries elaborat per 
l'Ajuntament, mostra els següents saldos de deutors, creditors i partides pendents 
d'aplicació a 31 de desembre de 2003: 
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Agrupacions comptables Euros 

Deutors per IVA 145.268 

Avançaments i préstecs concedits 18.146 

Pagaments deutors 3.839 

Total deutors 167.253 

IRPF Retenció treball personal 79.637 

Quota treballadors Seguretat Social 19.766 

Creditors per IVA 165.427 

D'altres retencions al personal 27.946 

Fiances i d'altres  632.145 

Dipòsits diversos 10.298 

Total creditors 935.219 

Ingressos pendents d'aplicació 40.336 

Ens públics 42.776 

Quotes d'urbanització i d'altres 18.579 

Total ingressos partides pendents aplicació 101.691 

Pagaments pendents d'aplicació 35.651 

Total pagaments partides pendents aplicació 35.651 

Quadre 30 

 

Formant part del saldo de deutors no pressupostaris, figuren els avançaments i préstecs 
concedits als empleats, que es registren en comptes d'aquesta naturalesa i presenten els 
saldos i moviments següents, en euros: 

 

  Saldo 
01/01/2003 

Càrrecs Abona-
ments 

Saldo 
31/12/2003 

10050 Avançaments i préstecs a funcionaris 9.411 28.285 29.528 8.168 

10051 Avançaments i préstecs a personal laboral 12.807 8.785 11.614 9.978 

1005 Avançaments i préstecs 22.218 37.070 41.142 18.146 

Quadre 31 

 

Aquestes transaccions haurien d'imputar-se al pressupost; els "càrrecs" o devolucions de 
préstecs al capítol 8, "Actius financers" del pressupost d'ingressos; i els "abonaments" o 
préstecs concedits al mateix capítol del pressupost de despeses. 
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Formant part del saldo de creditors no pressupostaris, en el concepte de "Fiances i 
d'altres", figuren 367.120 euros pel concepte de 10% d'aprofitament urbanístic. Aquesta 
quantitat prové de l'exercici de 2000 i, d'acord amb la seua naturalesa, és un ingrés 
pressupostari imputable al concepte 399 del pressupost d'ingressos (Vegeu l'apartat 8.1). 

El saldo del compte "Ens públics", que puja a 42.776 euros, correspon a la quantitat 
pendent de transferir a la Diputació Provincial de València a la data de tancament de 
l'exercici per el recàrrec provincial de l'IAE. Aquestes transaccions s'han imputat al 
compte 51, "D'altres creditors no pressupostaris", i no al 46, "Deutors i creditors per 
administració de recursos per compte d'altres ens públics". Cal indicar que els drets per 
aquest concepte s'han comptabilitzat en el moment del seu cobrament, per la qual cosa 
està pendent de registrar en comptabilitat l'import d'aquells drets que estan pendents de 
cobrament a la data de tancament de l'exercici, l'import del qual no s'ha quantificat. 

En el compte "Quotes d'urbanització i d'altres", s'han comptabilitzat ingressos per 
15.579 euros procedents de quotes d'urbanització cobrades en exercicis anteriors, que 
havien d'haver-se imputat al pressupost d'ingressos. 

Pel que fa als pagaments pendents d'aplicació, cal indicar que l'Ajuntament paga 
anticipadament com a operació no pressupostària els honoraris professionals dels que 
dirigeixen les obres que contracta. Quan l'Ajuntament paga cada certificació, dedueix 
les quantitats anticipades als professionals que han sigut seleccionats per l'Ajuntament 
sense ajustar-se a la LCAP. La quantitat de 35.651 euros, correspon al saldo pendent de 
compensar pel concepte indicat que ha d'aplicar-se al pressupost. 
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13 BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

13.1 Balanç de situació 
El balanç de situació a 31 de desembre de 2003, en euros, és el següent: 

 
Concepte Import 

IMMOBILITZAT MATERIAL   25.902.408
Terrenys i béns naturals 1.743.419   
Construccions 22.210.400   
Maquinària, instal·lacions i utillatge 1.023.653   
Elements de transport 120.217   
Mobiliari 501.389   
Equips per a processos d'informació 252.477   
D'altre immobilitzat material 36.435   
Instal·lacions complexes especialitzades 14.418   

IMMOBILITZAT IMMATERIAL   19.661
Propietat industrial 11.957   
D'altre immobilitzat immaterial 7.704   

INVER. EN INFRAES. I BÉNS DESTINATS A L'ÚS GRAL.   9.524.703
Terrenys i béns naturals 777.260   
Infraestructures i béns d'ús general 8.739.620   
Inversions en béns d'ús comunals 3.188   
Patrimoni històric 4.635   

IMMOBILITZAT FINANCER   6
Accions sense cotització oficial 6   

EXISTÈNCIES   0
DEUTORS   2.442.759

D.D.R., Pressupost corrent 1.666.550   
D.D.R., Pressuposts tancats 608.956   
H.P., deutora per IVA 43.195   
D'altres deutors no pressupostaris 124.058   

COMPTES FINANCERS   746.964
D'altres partides pendents aplicació 35.651   
Bancs, comptes operatius 651.783   
Bancs, comptes restringits recaptació 59.530   

Total actiu   38.636.501
PATRIMONI I RESERVES  19.910.050

Patrimoni 12.211.721   
Resultats pendents d'aplicació 7.698.329   

SUBVENCIONS DE CAPITAL   2.225.415
Subvencions de capital rebudes 2.225.415   

DEUTES A LLARG TERMINI   7.089.821
Préstecs a llarg termini 106.865   
Préstecs a llarg termini fora sector 6.982.956   

DEUTES A CURT TERMINI   6.344.342
A.O.R., Pressupost corrent 4.952.761   
A.O.R., Pressupost tancat 347.229   
A.P.O., Pressupost corrent 7.140   
Creditors per devolució d'ingressos 0   
Hisenda Pública, creditora conceptes fiscals 79.637   
Seguretat Social, creditora 19.766   
D'altres creditors no pressupostaris 937.809   

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ   0
Ingressos pendents d'aplicació 0   

RESULTATS  3.066.873
Resultats de l'exercici 3.066.873  

Total passiu  38.636.501

Quadre 32 
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Hem observat que l'Ajuntament no comptabilitza adequadament les inversions en 
infraestructures i béns destinats a l'ús general, ja que d'acord amb la regla 220 de la 
ICAL, aquestes inversions, una vegada concloses, han de ser recollides en el compte 
109, "Patrimoni lliurat a l'ús general", el saldo del qual minora el del compte de 
patrimoni. 

D'altra banda, el balanç no recull l'amortització de l'immobilitzat, incomplint així el que 
estableix la ICAL, per la qual cosa tant el valor de l'actiu que s'estableix en el balanç 
com el resultat expressat en el compte de resultats estan sobrevalorats. Tanmateix, no 
s'han pogut determinar els imports de les amortitzacions acumulades ni de l'exercici, per 
raó de la inexistència d'inventari de béns valorat i actualitzat. 

Els resultats de l'exercici registrats en el balanç van ser positius per un import de 
3.066.873 euros i té el seu origen en el compte de resultats que mostrem en l'apartat 
següent. 
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13.2 Compte de resultats 
En el quadre següent, en euros, es desglossa el compte de resultats: 

 

Compte de resultats corrents Import 
Despeses de personal 4.562.483
Despeses financeres 252.078
Tributs 312
Treballs, subministraments i serveis exteriors 3.415.321
Subvencions d'explotació 3.714
Transferències corrents 358.087
Transferències de capital 9.015
Resultats corrents de l'exercici 3.406.260

Total deure 12.007.270
Vendes 4.594.441
Renda de la propietat i de l'empresa 463.218
Tributs lligats a la producció i a la importació 2.648.010
Imposts corrents sobre la renda i el patrimoni 746.508
Subvencions d'explotació 0
Transferències corrents 3.155.511
Imposts sobre el capital 344.725
D'altres ingressos 54.857

Total haver 12.007.270
    

Compte de resultats extraordinaris   
D'altres motius de càrrec 4.471

Total deure 4.471
D'altres motius d'abonament 131
Resultats extraordinaris  4.340

Total haver 4.471
    

Compte de modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats   
Pels drets anul·lats 284.351
Per les rectificacions del saldo d'obligacions reconegudes 7.733

Total deure 292.084
Per les rectificacions del saldo d'obligacions reconegudes -42.963
Modificació drets i obligacions 335.047

Total haver 292.084
   

Compte de resultats de l'exercici   
Resultats extraordinaris  4.340
Modificacions de drets i obligacions de pressuposts tancats 335.047
Resultats de l' exercici 3.066.873

Total deure 3.406.260
Resultats corrents de l'exercici 3.406.260

Total haver 3.406.260

Quadre 33 
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El resultat de l'exercici, 3.066.873 euros, va ser positiu i derivat d'un benefici per 
operacions corrents de 3.406.260 euros, minorat per les pèrdues per modificació de 
drets i obligacions d'exercicis tancats i resultats extraordinaris de 335.047 euros i 4.340 
euros, respectivament. 



Ajuntament de Paiporta. Exercici de 2003 

- 51 - 
 

14. FETS POSTERIORS 
Després de la data de tancament de l'exercici s'han produït alguns fets que tenen 
repercussió en els estats financers de l'exercici de 2003. 

Tal com s'exposa en l'apartat 7, el 31 de març de 2004, el Ple de la Corporació va 
aprovar un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits autoritzant la 
comptabilitat d'obligacions de l'exercici de 2003 en el pressupost de 2004, per un import 
de 775.562 euros. D'altra banda i com a resultat de la revisió de pagaments del primer 
trimestre de 2004, s'han detectat despeses per un import total de 175.394 euros que, 
d'acord amb la data de registre d'entrada, haurien d'haver-se reconegut en el pressupost 
de 2003. La distribució d'aquestes despeses per articles és la següent: 

 

Capítol Obligacions de l'exercici 2003 
imputades al pressupost de 2004 

1  Despeses de personal 10.071 

2  Despeses de funcionament 100.660 

6  Inversions reals 64.663 

Total 175.394 

Quadre 34 

 

Tenint en compte que el procés d'execució de les inversions es realitza en el curs de 
diversos exercicis, cal indicar que no consta que l'Ajuntament haja elaborat l'estat de 
compromisos de despesa a càrrec dels exercicis futurs com annex als estats anuals, 
d'acord amb la regla 425 de la ICAL. 

El 3 de juny de 2004, es va subscriure una operació de crèdit de 2.471.085 euros per a 
finançar el romanent de tresoreria negatiu obtingut de la liquidació del pressupost per a 
2003, d'acord amb les condicions següents: 

- Comissió d'obertura: 0 

- Duració: fins al 31 de març de 2007 

- Tipus d'interés: 2,87%, revisable amb un diferencial de 0,20 punts 

En la documentació facilitada s'assenyala que no cal sol·licitar autorització al Ministeri 
d'Economia per no donar-se les circumstàncies exigides per l'article 54.1 de la llei 
39/1988, de 28 de desembre, i en concret per resultar un estalvi net positiu. No obstant 
això, en no acomplir-se l'objectiu d'estabilitat pressupostària per superar la suma de les 
obligacions reconegudes dels capítols 1 al 7 de despeses a la suma dels drets reconeguts 
dels capítols 1 al 7 d'ingressos en l'exercici 2003, l'Ajuntament hauria d'haver aprovat 
un pla econòmic financer, d'acord amb l'article 22.1 de la llei 18/2001, de 12 de 
desembre, i trametre'l al Ministeri d'Economia. 
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15. RECOMANACIONS 
Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, hem detectat situacions que han de 
ser objecte d'atenció i millora per part dels responsables de l'Ajuntament. Tot seguit 
indiquem les principals recomanacions, la implantació de les quals milloraria la gestió 
econòmica de la Corporació: 

1. El pressupost constitueix un instrument de planificació dels ingressos i les 
despeses que s'estima que es realitzaran en l'exercici. Cal efectuar aquestes 
estimacions amb criteris realistes i basant-se en l'execució del pressupost de 
l'exercici anterior, a fi que els crèdits siguen suficients per atendre les 
obligacions que és raonable comprometre en l'exercici. 

2. Cal potenciar el control intern de l'Ajuntament a fi de garantir la fiabilitat de la 
comptabilitat, la protecció dels béns i el compliment de la normativa aplicable, 
especialment en el control de la despesa. 

3. S'hauria de procurar que els funcionaris de cada unitat administrativa coneguen 
totes les tasques que s'hi relacionen per tal d'eliminar els problemes derivats de 
qualsevol absència del titular que habitualment les realitza. 

4. Resulta convenient potenciar la formació continuada del personal assignat als 
serveis econòmics. 

5. És convenient elaborar un manual general que incloga els procediments que 
s'han de seguir, els departaments implicats, les persones responsables, el detall 
de les funcions que han de desenvolupar cada una, així com els documents d'ús 
en l'execució de les despeses i els ingressos. 

6. L'Ajuntament ha de realitzar la funció d'inspecció de tributs. 

7. Es recomana atribuir les funcions de caixer a una persona distinta de la 
recaptadora de l'Ajuntament, o bé utilitzar formes de col·laboració amb entitats 
bancàries en el servei de caixa que ve prestant la Corporació, per a disminuir no 
sols l'afluència de públic, sinó principalment perquè la recaptadora prioritze les 
funcions executives. 

8. Ha de millorar-se el sistema comptable de la Corporació i en particular el 
subsistema relatiu a la recaptació, per a permetre obtenir informació fiable en 
qualsevol moment històric i especialment el compte de recaptació. Aquest 
sistema ha d'ajudar a donar solució a la gestió recaptadora i a les deficiències de 
control intern comentades al llarg d'aquest informe. 

9. Les diferències produïdes entre la recaptació i la comptabilitat principal han de 
ser analitzades, amb l'objectiu  d'identificar les seues causes. 

10. Els impresos en què es realitzen les autoliquidacions han d'estar normalitzats i 
identificats per un codi, tal com exigeix el quadern 60 del Banc d'Espanya. 
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16. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 
En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la seua reunió de 
22 de desembre de 1986, així com l’acord del Consell d’aquesta Sindicatura de 
Comptes, pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització 
corresponent a l’any 2003, i es va trametre al comptedonant perquè en el termini 
concedit en formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal indicar el següent: 

1) L’òrgan fiscalitzat ha formulat, si era el cas, les al·legacions i consideracions que 
afecten determinades parts o qüestions de l’informe. 

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades detingudament. 

3) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’informe. 

 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que s’hi ha emés, que 
han servit per a la seua estimació o desestimació per part d’aquesta Sindicatura, 
s’adjunten en els annexos II i III d’aquest informe. 

 

 



 

 

APROVACIÓ DE L’INFORME 
 

D’acord amb el 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 de 20 de gener de 2006, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

València, 20 de gener de 2006 

EL SÍNDIC MAJOR 
 

 

 

Rafael Vicente Queralt 



 

 

 

ANNEX 1 

 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
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AL·LEGACIONS DEL COMPTEDONANT 

 

 

 

 























 

 

ANNEX 3 

 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PAIPORTA 

CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2003. 

 

Rebudes l'11 de novembre de 2005, han sigut analitzades seguint l'ordre en què estan 
formulades; en relació amb aquestes al·legacions s'informa el següent: 

Al·legació 1ª: 

Pàgina 6, paràgraf 9é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que l'equip de fiscalització ha disposat de la 
informació relativa a les desviacions de finançament calculades. En el dit càlcul no 
s'incloïen les inversions amb finançament afectat derivat de subvencions de la Diputació 
Provincial. 

Comentaris: L'Ajuntament no ha qualificat adequadament les desviacions de 
finançament al tancament de l'exercici de 2003 conformement a la ICAL, i la 
informació rebuda com a annex a les al·legacions continua sent insuficient, perquè no 
permet determinar quines desviacions són acumulades i quines no. No obstant això, en 
comptes d'assenyalar que no hem rebut informació, cal dir en l'informe que aquesta no 
ha sigut suficient. 

Conseqüències en l'informe: Modificar l'informe en els termes assenyalats. 

Al·legació 2ª: 

Pàgina 6, paràgraf 10é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: La rectificació del saldo es deu a diferències exigides per la 
Seguretat Social en la quota de 1999. Es paga per compensació amb la quota del Fons 
Nacional s’hi aporten la comunicació de retenció de deute per la Seguretat Social i la 
corresponent carta de pagament. 

Comentaris: Es considera suficient la informació aportada, malgrat que no s'hi 
especifica a què es deu la dita rectificació d'obligacions de pagament a la Seguretat 
Social; per aquesta raó escau eliminar en l'informe el paràgraf referit a les modificacions 
de saldos inicials de pressuposts tancats de despeses, per import de 7.733 euros, que no 
han sigut justificades. 

Conseqüències en l'informe: Modificar l'informe en els termes assenyalats. 



 

 

Al·legació 3ª: 

Pàgina 6, paràgraf 11é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació de l'Ajuntament confirma la situació posada de 
manifest en l'informe i s'hi indica que estan estudiant contractar una empresa externa 
per actualitzar l'inventari. 

Comentaris: L'al·legació confirma el que s'estableix en l'informe. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual. 

Al·legació 4ª: 

Pàgina 6, paràgraf 12é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: S'hi indica que hom ha pres les mesures de control intern 
encaminades a evitar que es torne a produir l'error en el procediment administratiu (falta 
d'aprovació de l'IBI rústica). 

Comentaris: Com que la falta de l'acord d'aprovació ha sigut considerada com una 
limitació a l'abast, no escau fer cap menció sobre les intencions de l'Ajuntament en 
relació amb el control intern de l'entitat. 

Conseqüències en l'informe: mantenir la redacció actual. 

Al·legació 5ª: 

Pàgina 8, paràgraf 6é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació manifesta que no hi ha intenció de minorar la 
imputació de despeses al pressupost; això, en relació amb el text de l'informe, el qual 
assenyala que "Al pressupost de 2003 s'han imputat les quotes de Seguretat Social a 
càrrec de l'empresa corresponents a desembre de 2002, i la de desembre de 2003 s'ha 
comptabilitzat en el pressupost de 2004". 

Comentaris: L'al·legació no expressa disconformitat amb el text de l'informe. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual. 

Al·legació 6ª: 

Pàgina 8, paràgraf 7é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació reconeix que la realització de despeses sense 
consignació pressupostària vulnera la normativa aplicable i manifesta que l'aprovació 
d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits s'empara en els articles 26 i 60.2 



 

 

del reial decret 500/1990, de 20 d'abril; però no expressa disconformitat amb el que es 
manifesta en l'informe. 

Comentaris: El que es manifesta en l'al·legació confirma la situació reflectida en 
l'informe. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual. 

Al·legació 7ª: 

Pàgina 9, paràgraf 1r., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació manifesta que factures corresponents a despeses de 
l'any 2003 foren presentades pels proveïdors amb data de gener de 2004, i expressa la 
intenció de minimitzar aquest efecte en exercicis futurs. 

Comentaris: El text de l'al·legació confirma la situació expressada en l'informe. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual. 

Al·legació 8ª: 

Pàgina 9, paràgraf 2n., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: S'hi explica que el que es diu en l'informe es produeix per una 
fallada informàtica. 

Comentaris: Aquest fet ja es descriu en les conclusions de l'informe, però no en l'apartat 
en què s'analitza. 

Conseqüències en l'informe: En la pàgina 33, paràgraf 8é., de l'esborrany de l'informe, 
suprimir "sense que s'haja justificat degudament la causa de la baixa d'aquests drets", i 
afegir "Aquesta incidència es produeix, segons l'Ajuntament, a conseqüència de 
problemes informàtics". 

Al·legació 9ª: 

Pàgina 9, paràgraf 5é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació manifesta que no s'ha comptabilitzat adequadament 
l'immobilitzat destinat a l'ús general perquè no disposaven d'inventari de béns 
actualitzat. 

Comentaris: El contingut de l'al·legació confirma la situació expressada en l'informe. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual. 

 



 

 

Al·legació 10ª: 

Pàgina 9, paràgraf 6é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació manifesta que no s'han comptabilitzat les 
amortitzacions de l'immobilitzat perquè no disposaven d'inventari de béns actualitzat. 

Comentaris: El contingut de l'al·legació confirma la situació expressada en l'informe. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual. 

Al·legació 11ª: 

Pàgina 45, paràgraf 4t., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació manifesta que els honoraris professionals van a 
compte de dels contractistes adjudicataris de les obres i que no són despeses de 
l'Ajuntament, el qual es limita a avançar el pagament dels dits honoraris. 

Comentaris: Tal i com es diu en l'informe, aquest fet no s'ha reflectit en el pressupost i, 
a més a més, no han seleccionat el contractista ajustant-se a la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual. 

Al·legació 12ª: 

Pàgina 20, paràgraf 2n., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: Es sol·licita una matisació sobre el baix grau de recaptació del 
capítol 3, "Taxes i d'altres ingressos", a conseqüència de les quotes d'urbanització, ja 
que -tal com es mostra en l'al·legació- una gran part d'aquests drets pendents de 
cobrament es cobra al començament de l'exercici de 2004. 

Comentaris: No aporten evidència del cobrament de les quotes d'urbanització, raó per la 
qual no es considera oportú fer cap matisació. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció de l'informe. 

Al·legació 13ª: 

Pàgina 32, paràgraf 10é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: El qui al·lega no discuteix la vigència de l'article 164.2 del Text 
Refós de Règim Local; però considera que el citat article resulta inaplicable, ja que no 
s'han aprovat les "disposicions vigents" a què el dit precepte remet per al seu 
desenvolupament. 



 

 

Quant a les ordres de 16 de juliol de 1963 i de 10 de juny de 1965, assenyala que 
aquestes no s'han de considerar en vigor, ja que estaven pensades per als dipositaris de 
fons de l'Administració local, que ja no existeixen tal i com s'entenien en les normes 
preconstitucionals citades. 

Comentaris: L'article 164.2 del citat Text Refós és molt clar a l'hora d'exigir el 
fiançament, i la raó de ser d'aquesta norma en establir la dita obligació, està directament 
relacionada amb el lloc que s'ocupa, amb independència de qui l'ocupe, ja siga un 
habilitat, un membre de la corporació o qualsevol altre funcionari. Per tant, bé pot 
considerar-se aplicable una normativa reglamentària que estava destinada a aquells que 
en el moment de la seua entrada en vigor exercien les funcions que són el fonament de 
la norma legal citada. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual de l'informe. 

Al·legació 14ª: 

Pàgina 33, paràgraf 6é., de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: S'hi informa que la causa de l'expedició de la relació certificada 
de deutors, juntament amb la providència de constrenyiment, es deu a la configuració 
del sistema informàtic. 

Comentaris: No s'ha aportat evidència sobre aquest aspecte, raó per la qual no es 
considera canviar la redacció de l'informe. 

Conseqüències en l'informe: Mantenir la redacció actual de l'informe. 

 

Finalment, cal plantejar una modificació tècnica en l'esborrany de l'informe de 
fiscalització, en allò que afecta la referència a l'incompliment de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, perquè no s'ha produït el desenvolupament 
d'aquesta norma ni, en concret, del que s'hi entén exactament per dèficit financer; per 
tant, el càlcul que figura en l'informe de fiscalització n'és una aproximació, d'acord amb 
les normes SEC-95. 

En conseqüència, es proposa eliminar en l'informe de fiscalització les referències a 
l'incompliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, que figuren en l'apartat 2.2 de 
l'informe, i limitar la referència a assenyalar que existeix un dèficit no financer, tot 
tenint en compte -si és el cas- els efectes de l'exigència d'estabilitat pressupostària 
determinada per la Llei 18/2001, de 12 de desembre. 




