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ABREVIATURES, SIGLES I ACRÒNIMS USATS 

AEAT  Agència Estatal de l'Administració Tributària 

BOP  Butlletí Oficial de la Província 

DOGV  Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 

IAE  Impost sobre activitats econòmiques 

IBI  Impost sobre béns immobles 

ICAL Instrucció de comptabilitat per a entitats locals amb població superior a 
5.000 habitants 

ICIO  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 

IIVT  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys 

IRPF  Impost sobre la renda de les persones físiques 

IVTM  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

TRLCAP Text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

LGT  Llei General Tributària 

LHL  Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

MUNPAL Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local 

NIF  Número d'identificació fiscal 

PPOS  Pla provincial d'obres i serveis 

R.D.  Reial decret 

S.S.  Seguretat Social 

 

 

NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'informe vénen expressades en euros. Hi hem efectuat un arrodoniment 
per 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 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, el Consell 
de la Sindicatura de Comptes ha inclòs en el Programa d'Actuació de 2005 la 
fiscalització del Compte de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó corresponent a l'exercici de 
2003. 

El treball desenvolupat ha consistit en una fiscalització de regularitat comptable, que ha 
tingut per objecte la revisió i verificació dels estats i la documentació comptable que 
integren el Compte de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó de l'exercici de 2003 (d'ara 
endavant, l'Ajuntament o la Corporació), amb la finalitat de comprovar-ne l'adequació 
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, i en els diferents apartats d'aquest informe assenyalem 
aquelles situacions que hauran de ser objecte d'atenció i millora per part dels òrgans 
responsables de l'Ajuntament. En aquest sentit, l'apartat 15 de l'informe recull les 
recomanacions que efectua aquesta institució, la implantació de les quals redundarà en 
una millora de la gestió de l'Ajuntament. 

1.2 Abast i procediments de la fiscalització 

1.2.1 Revisió financera 

Tal com hem indicat en l'apartat 1.1, l'objectiu de la fiscalització ha consistit en la 
realització d'una auditoria de regularitat comptable del Compte de la Corporació de 
l'exercici de 2003, que no té la consideració d'una auditoria completa o auditoria dels 
comptes anuals. 

Com s'indica en l'apartat 3.3 d'aquest informe, durant l'exercici de 2003 depenia de la 
Corporació l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport, que va ser dissolt en 
novembre de 2003 i liquidat amb efectes des del 31 de desembre de 2003, amb l'informe 
favorable de la Intervenció de l'Ajuntament, malgrat que posant de manifest certes 
limitacions. 

D'acord amb les dades que es desprenen del balanç del dit organisme autònom a 31 de 
desembre de 2003, les xifres del seu actiu/passiu a la dita data solament representen 
l'1% de les xifres de l'actiu/passiu del balanç de la Corporació. En aquest sentit, atesa la 
seua escassa rellevància, no hem inclòs la seua revisió dins de l'abast de la fiscalització. 

Igual com ocorre amb l'organisme autònom, no hem inclòs en l'abast del treball de 
fiscalització la societat mercantil de propietat íntegra municipal Emsevall, S.L., ja que 
les xifres del balanç actiu/passiu a 31 de desembre de 2003 de la citada empresa, 
respecte de l'actiu/passiu de l'Ajuntament, solament en representen l'1%. Segons un 
informe de la Intervenció de la Corporació, els comptes anuals de la societat van ser 
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aprovats per la junta general d'accionistes l'11 de maig de 2004, sense que hi hagués cap 
informe que acredités la realització del control financer de la societat. 

La nostra fiscalització s'ha enfocat bàsicament a través de la comptabilitat 
pressupostària i hem analitzat la comptabilitat patrimonial solament en aquells aspectes 
significatius no considerats en la pressupostària. 

El treball s'ha portat a efecte conformement als "Principis i normes d'auditoria del sector 
públic" elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern 
de l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de fiscalització" aprovades pel Consell 
de la Sindicatura de Comptes; per tant, no ha inclòs cap revisió detallada de totes les 
transaccions, sinó que ha comprés totes aquelles proves selectives, revisions de 
procediments, de registres i d'altres tècniques habituals d'auditoria que s'han considerat 
necessàries en cada circumstància, en funció dels objectius perseguits, i sempre 
considerant la importància relativa de les possibles anomalies, observacions, ajusts, etc. 
que s'hi detecten. 

Hem incidit de manera especial en els aspectes que es detallen a continuació: 

- liquidació del pressupost, 

- romanent de tresoreria, 

- estat de tresoreria, 

- estat del deute, 

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

- estat d'operacions extrapressupostàries. 

En relació amb això d'abans, cal indicar que no ens han facilitat -i, per tant, no els hem 
poguts verificar- quinze documents comptables amb la documentació corresponent, per 
un import total d'1.017.983 euros. Aquests documents comptables han sigut imputats a 
diferents capítols de l'estat de despeses, i el seu detall s'indica en els apartats 
corresponents d'aquest informe. 

1.2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Tenint en compte que -tal com hem assenyalat en l'apartat 1.1- l'objectiu del treball ha 
sigut de realitzar una fiscalització de regularitat comptable, amb l'enfocament i les 
limitacions assenyalats en l'apartat 1.2.1, no hem realitzat cap revisió exhaustiva del 
compliment de la legalitat vigent en la gestió dels fons públics addicional al compliment 
de les normes comptables i pressupostàries que hi són d'aplicació. 

No obstant això, durant la revisió efectuada s'han comprovat aspectes relacionats amb el 
compliment de la normativa que s'assenyala tot seguit: 

- Llei 30/1984, de 2 d'agost, per a la Reforma de la Funció Pública. 
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- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

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

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

- Llei 52/2002, de 30 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 2003. 

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local. 

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

- Reial decret 1.174/1987, de 18 de setembre, sobre 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 sisé de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre. 

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

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

2.1 Revisió financera 

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

a) Tal i com es posa de manifest en els diferents apartats de l'informe, s'han 
detectat nombrosos fets no comptabilitzats o indegudament comptabilitzats que, 
si els havien reflectits, alterarien el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria presentats per la Corporació. 

b) Com assenyalem en els apartats 10 i 14, existeixen determinades obligacions 
pendents de pagament d'exercicis anteriors -l'import de les quals no ha pogut ser 
quantificat en aquest informe- que caldria anul·lar, ja que van ser reconegudes al 
seu moment sense l'adequat document que n'acredités el reconeixement. 

 A més a més, la Corporació ha anul·lat en l'exercici de 2005 obligacions 
pendents de pagament per import de 562.838 euros, per considerar que ja havien 
sigut satisfetes per mitjà de pagaments extrapressupostaris. 

c) Tal i com també assenyalem en l'apartat 10, caldria anul·lar drets pendents de 
cobrament d'exercicis anteriors per import d'1.243.288 euros, perquè es tracta de 
drets sense suport documental adequat per a ser considerats com a tals. En 
aquest sentit, la Corporació ha anul·lat en 2004 una part d'aqueixos drets per 
valor de 853.250 euros. 

 Així mateix -i tal com s'indica que l'apartat 14-, en l'exercici de 2004 s'han 
anul·lat drets pendents de cobrament corresponents a ingressos tributaris de 
l'exercici de 2003 per import de 314.345 euros i drets per import de 62.421 
euros, perquè estaven duplicats. 

Aquestes circumstàncies descrites han vingut motivades, en la majoria dels casos, per 
un inadequat control intern administratiu i comptable -tal com assenyalem en els 
diversos apartats d'aquest informe-, que ha afectat el registre dels diversos fets 
econòmics. Tot això ha tingut, en conseqüència, una incidència important en la 
informació economicofinancera que presenta l'Ajuntament com a reflex de la seua 
activitat. 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, amb l'abast descrit en l'apartat 1.2.2, s'han detectat 
durant el període objecte de fiscalització els incompliments rellevants de la normativa 
aplicable a la gestió dels fons públics que assenyalem a continuació: 
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a) La Corporació no ha elaborat determinats annexos dels estats anuals que 
conformen el Compte, tal i com s'estableix en les regles 415 i 425 de la ICAL, i 
d'acord amb el detall que s'indica en l'apartat 4.2. 

b) Així mateix, i tal com s'estableix en la regla 5 de la ICAL, la Corporació hauria 
d'haver comptat amb procediments que permetessen el control i seguiment de les 
operacions referents a: 

- Despeses amb finançament afectat, per a aquelles que estan finançades 
amb ingressos concrets afectats a la realització d'aquelles. 

- Romanents de crèdit, per a aquells que es produïsquen al finalitzar 
l'exercici econòmic, a l'efecte de la seua possible incorporació al 
pressupost de l'exercici econòmic següent. 

- Projectes de despesa, a l'objecte de permetre el control de les quantitats 
invertides en cada projecte concret i el seguiment de l'execució del 
pressupost assignat a cada un dels que tinguen al seu càrrec; cosa que 
facilita la presa de decisions per a una millor planificació de les 
inversions realitzades. 

- Pagaments per a justificar, a l'objecte de possibilitar el control i 
seguiment dels pagaments per a justificar, lliurats contra un tercer per 
l'entitat local; cosa que permet conéixer la seua situació en cada moment. 

c) El pressupost de l'exercici de 2003 va ser aprovat de forma definitiva pel Ple de 
l'Ajuntament en sessió celebrada el 27 de gener de 2003, fora del termini (31 de 
desembre de 2002) establit a aqueix efecte per l'article 150.2 de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

d) La revisió efectuada sobre el contingut de les bases d'execució del pressupost, ha 
posat de manifest mancances en determinats aspectes relacionats amb el control 
intern i la fiscalització, amb el procediment d'execució del pressupost i amb el 
procediment de justificació de determinades despeses; tal i com es comenta en 
l'apartat 5.1 de l'informe. 

e) La gestió del pressupost de despeses, així com l'exercici de la funció 
interventora, s'han de fer atenent el que s'estableix en la LHL, amb el control 
necessari sobre la disponibilitat i suficiència prèvia dels crèdits disponibles per 
al reconeixement d'obligacions. En aquest sentit, el fet de no haver 
comptabilitzat les fases prèvies al reconeixement de l'obligació, posa de manifest 
la insuficiència d'aquests controls per part de l'Ajuntament. 

f) Tal i com es posa de manifest en l'apartat 7.4 d'aquest informe, la Corporació no 
disposa de cap inventari actualitzat dels seus béns. 
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g) La Corporació no ha actuat d'acord amb el que es preveu en l'article 174 de la 
LHL quan la liquidació del pressupost presenta un romanent de tresoreria 
negatiu. 

h) Els expedients relatius a les subvencions concedides per la Corporació pateixen 
determinades insuficiències, que es descriuen en l'apartat 7.3 d'aquest informe. 

i) Addicionalment al que hem assenyalat en l'apartat 2.1 anterior, el procés 
comptable pateix una sèrie d'insuficiències, posades de manifest per la 
Intervenció de la Corporació en el seu informe sobre la liquidació del pressupost 
de 2003, entre les quals destaquem com a més significatives les següents: 

- No es comptabilitzen els càrrecs, les altes de gestió tributària, ni les 
baixes de recaptació. 

- Es comptabilitzen factures d'anys anteriors en pressupost corrent sense 
seguir el procediment adequat. 

- Es comptabilitzen despeses sense respectar la naturalesa econòmica ni el 
significat de les partides. 

- No es comptabilitzen les fases intermèdies d'autorització i disposició de 
la despesa. 

- Es comptabilitzen obligacions i ordres de pagament sense que hi haja 
documents justificatius, a l'objecte d'evitar l'anul·lació de romanents a 
què al·ludeix l'article 156 de la LHL. 

- El compte de recaptació no coincideix amb la comptabilitat, a causa que 
les anotacions en comptabilitat no tenen en consideració l'any de 
procedència de l'ingrés ni si s'havia comptabilitzat el dret reconegut. 

j) La Corporació no efectua la comptabilitat ni el seguiment de les despeses de 
caràcter plurianual, ni dels compromisos d'ingrés d'exercicis futurs. 

k) No s'ha realitzat cap control administrativocomptable sobre la comptabilitat de 
l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport ni sobre la de la societat 
mercantil municipal Emsevall, S.L., a pesar que pertocava a la Intervenció de la 
Corporació el control financer d'aquesta. 
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3. INFORMACIÓ GENERAL 

3.1 Descripció del municipi 

El terme municipal de la Vall d'Uixó té una extensió de 68,18 km2 i es troba a Castelló, 
comarca de la Plana Baixa. Llinda al nord amb els termes d'Artana, la Llosa, Moncofa i 
Nules; al sud, amb el terme de Sagunt; a l'est, amb Almenara i Xilxes, i a l'oest, amb 
Alfondeguilla. 

La població és de 30.610 habitants, segons el padró municipal d'habitants referit a 2004. 

3.2 Òrgans de l'Ajuntament 

El Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament va ser aprovat inicialment pel Ple el 
29 de juny de 2000, i elevat a definitiu el 13 de novembre de 2000. 

L'Ajuntament està integrat per l'alcalde, que en deté la presidència, i pels regidors. 

La Junta de Govern Local (anterior Comissió de Govern) està integrada per l'alcalde i 
un nombre de regidors no superior a un terç del nombre legal d'aquests. La Junta de 
Govern Local per al mandat corporatiu 2003-2007 està integrada per l'alcalde-president 
i set regidors, segons una resolució de data 23 de juny de 2003. 

Per a l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió 
de l'Ajuntament en Ple, s'han constituït les següents comissions informatives 
permanents: 

- Urbanisme i Sostenibilitat, 

- Hisenda i Especial de Comptes, 

- Igualtat, 

- Educació i Cultura, 

- Personal i Interior, 

- Desenvolupament Econòmic i Ocupació. 

La Comissió Especial de Comptes actua com a comissió informativa d'afers relatius a 
administració i hisenda i està integrada per set regidors. 

3.3 Ens dependents 

Depenent de la Corporació, durant l'exercici de 2003 hi havia un organisme autònom, 
l'Institut Municipal de l'Esport, que va ser dissolt en novembre de 2003 i liquidat amb 
efectes des del 31 de desembre de 2003. Així mateix, la Corporació posseeix la 
propietat íntegra de la societat mercantil Emsevall, S.L., creada per acord del Ple de 18 
de setembre de 2000. 
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4. SISTEMA COMPTABLE, CONTROL INTERN I RENDICIÓ DE 
COMPTES 

4.1 Sistema comptable i control intern 

El pla de comptabilitat aplicat durant l'exercici de 2003 ha sigut el que s'estableix en la 
Instrucció de comptabilitat per a les entitats locals amb població superior a 5.000 
habitants (ICAL), aprovada per ordre de 17 de juliol de 1990. La comptabilitat es porta 
amb mitjans informàtics. 

La comptabilitat de naturalesa pressupostària està adaptada a l'ordre de 20 de setembre 
de 1989, per mitjà de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats 
locals. 

La Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local regula, en les regles 58 i 
següents, l'obligació d'obtenir, portar i conservar els llibres de comptabilitat on es 
registrarà la totalitat dels actes o de les operacions de caràcter administratiu o mercantil 
amb repercussió financera, patrimonial o econòmica en general. En relació amb 
l'exercici de 2003, s'ha de fer notar que els llibres obligatoris no estan degudament 
enquadernats, amb la diligència datada i signada per l'interventor. 

Així mateix, cal assenyalar que la Corporació no disposa d'auxiliars per a cada un dels 
comptes restringits d'ingrés; tal i com es disposa en la regla 80 de la ICAL. 

Com una part dels treballs de fiscalització, s'han revisat diferents aspectes dels 
procediments de gestió -tant dels ingressos, com de les despeses-, dels moviments de 
fons, etc., a l'objecte de verificar l'existència de controls interns que permeten afirmar si: 

a) Existeix un adequat control sobre les transaccions que es realitzen. 

b) Es compleix la principal normativa aplicable. 

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

d) Els pressuposts d'ingressos i despeses i la resta de documents comptables, 
reflecteixen de forma raonable l'activitat realitzada. 

Com a resultat del treball, s'han detectat determinades insuficiències en el control intern 
administratiu i comptable -que assenyalarem en els diversos apartats de l'informe-, que 
han tingut la seua incidència en la comptabilitat de la Corporació i, en conseqüència, en 
la informació per ella presentada, relativa a l'activitat economicofinancera de l'exercici 
de 2003 de l'Ajuntament. 

4.2 Rendició de comptes 

L'expedient del Compte General corresponent a l'exercici de 2003 va ser aprovat per 
decret de l'Alcaldia de 8 de novembre de 2004, informat per la Comissió d'Hisenda i 
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Especial de Comptes, exposat al públic i publicat en el "BOP", i aprovat finalment pel 
Ple de la Corporació el 31 de gener de 2005, fora del termini establit per la legislació (1 
d'octubre de 2004). 

L'expedient i els documents o estats que conformen el Compte de la Corporació, no 
estan complets, ja que no contenen la següent documentació complementària que 
estableix la regla 425 de la Instrucció de Comptabilitat: 

- balanç de comprovació, 

- estat de modificacions de crèdit, 

- estat de despeses amb finançament afectat 

- estat d'evolució i situació dels recursos administrats per compte d'altres ens 
públics, 

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

- estat de situació i moviment de valors. 

Igualment, segons la regla 415 de la ICAL, calia haver proporcionat, juntament amb el 
Compte, els estats següents: 

- Estats de despeses i ingressos que, com una part del pressupost de cada ens, 
s'aprovaren inicialment per a l'exercici que es liquida, fent constar de manera 
fefaent la dita aprovació. En el cas particular dels organismes autònoms no 
administratius, s'unirà als anteriors estats el corresponent compte-resum 
d'operacions comercials. 

- Relació, autoritzada per l'interventor, de les modificacions dels crèdits de l'estat 
de despeses i de les previsions de l'estat d'ingressos inicialment aprovats, 
detallant-ne, per articles, la data d'aprovació, la classe de modificació i l'import 
en augment o en baixa. S'hi unirà una còpia autoritzada de la disposició o de 
l'acord d'aprovació de cada modificació. 

- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i d'obligacions de pressuposts 
tancats, amb indicació del pressupost afectat per la dita modificació, així com 
l'import -en augment o en baixa- i la causa de cada modificació. Aquesta relació 
serà autoritzada per l'interventor. 

- Relacions nominals de deutors i creditors. 

La liquidació del pressupost de 2003 va ser aprovada, fora del termini establit (1 de 
març de 2004), per la Junta de Govern Local el 25 d'octubre de 2004. Ha sigut 
preparada a partir dels registres oficials i auxiliars mantinguts per l'Ajuntament en el 
citat exercici i es presenta d'acord amb la normativa aplicable, amb les excepcions que 
es detallen en aquest informe. 
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5. PRESSUPOST INICIAL, MODIFICACIONS I PRESSUPOST 
DEFINITIU 

5.1 Pressupost inicial 

El pressupost de l'exercici de 2003 va ser aprovat de forma definitiva pel Ple de 
l'Ajuntament en sessió celebrada el 27 de gener de 2003, fora del termini (31 de 
desembre de 2002) establit a aqueix efecte per l'article 150.2 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. El pressupost entrà en vigor el 7 de 
febrer de 2003, després de ser publicat en el "BOP". 

En el quadre següent es poden observar les previsions d'ingressos i despeses inicialment 
aprovades, que ascendiren a 16.398.488 euros, juntament amb les modificacions 
pressupostàries efectuades durant l'exercici i el pressupost definitiu resultant, resumit 
per capítols i en euros: 

 
 

Ingressos 
Previsions 

inicials 
 

Modificacions 
Previsions 
definitives 

1. Imposts directes 6.923.707 - 6.923.707 

2. Imposts indirectes 812.012 - 812.012 

3. Taxes i d'altres ingressos 2.324.470 13.754 2.338.224 

4. Transferències corrents 6.053.529 1.554.928 7.608.457 

5. Ingressos patrimonials 137.150 - 137.150 

6. Alienació d'inversions reals - 18.821 18.821 

7. Transferències de capital 91.365 608.024 699.389 

8. Actius financers 56.255 - 56.255 

9. Passius financers - 750.000 750.000 

Total pressupost d'ingressos 16.398.488 2.945.527 19.344.015 
 

 
Despeses 

Crèdits 
inicials 

 
Modificacions 

Crèdits 
definitius 

1. Despeses de personal 7.309.080 2.038.274 9.347.354 

2. Despeses en béns corrents i serveis 4.276.093 594.358 4.870.451 

3. Despeses financeres 575.081 -72.000 503.081 

4. Transferències corrents 1.236.998 152.662 1.389.660 

6. Inversions reals 1.149.774 235.324 1.385.098 

7. Transferències de capital 71.250 -3.091 68.159 

8. Actius financers 56.255 - 56.255 

9. Passius financers 1.723.957 - 1.723.957 

Total pressupost de despeses 16.398.488 2.945.527 19.344.015 

Quadre 1 
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La informació continguda en el quadre anterior posa de manifest els següents aspectes 
significatius: 

- El 98% de les previsions inicials d'ingressos es concentra en les operacions 
corrents i els capítols més significatius quantitativament són els relatius als 
imposts directes, les taxes i les transferències corrents. L'endeutament 
inicialment previst en el capítol 9 és nul. 

- Pel que fa al pressupost de despeses, les de personal i les despeses en béns 
corrents absorbeixen, amb 11.585.173 euros, el 71% dels crèdits inicials. 

- Durant l'exercici s'han produït modificacions de crèdits per import de 2.945.527 
euros, que han significat un increment del 18% de les consignacions inicials. El 
69% del dit import s'ha destinat a augmentar les dotacions de despeses de 
personal, i el 20%, les de despeses en béns corrents i serveis. 

Les bases d'execució del pressupost foren aprovades juntament amb el pressupost. Les 
dites bases regulen les matèries assenyalades en l'article 9.2 del reial decret 500/1990, 
de 20 d'abril. La base tercera d'execució del pressupost estableix els nivells de 
vinculació jurídica dels crèdits i assenyala -en relació amb la classificació funcional- el 
"programa",·i en relació amb la classificació econòmica, el "concepte", amb les 
exigències que es detallen en la mateixa base. 

La revisió efectuada sobre les bases d'execució del pressupost, ha posat de manifest que 
no inclouen informació suficient sobre els aspectes relatius als apartats b) i g) de l'article 
9.2 del reial decret 500/1990, que es refereixen a la relació expressa i taxativa dels 
crèdits que es declaren ampliables, amb el detall dels recursos afectats i dels documents 
i requisits que, d'acord amb el tipus de despeses, justifiquen el reconeixement de 
l'obligació. Addicionalment, cal assenyalar que les bases facilitades per la Corporació 
no estan signades. 

5.2 Modificacions i pressupost definitiu 

Els crèdits inicials del pressupost de despeses, 16.398.488 euros, s'ha incrementat en 
2.945.527 euros (el 18%), amb el detall per capítols que figura en el quadre 1. Hem 
obtingut una relació de modificacions pressupostàries realitzades durant 2003; el seu 
detall, per tipus de modificació és el següent, en euros: 
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Nombre exps. Tipus de modificació Import 

98 Transferències: 0 

        Positives 2.133.087 

       Negatives (2.133.087) 

34 Generacions de crèdit per ingressos 2.945.527 

132 Total 2.945.527 

Quadre 2 

 

La revisió efectuada sobre les modificacions de crèdit ha posat de manifest els aspectes 
següents: 

Aspectes generals 

- Les modificacions realitzades s'ajusten als tipus establits en l'article 34 del reial 
decret 500/1990. 

- L'import total de les modificacions realitzades coincideix, per capítols, amb el 
que es mostra en la liquidació i en els estats d'execució del pressupost. 

- Les modificacions de crèdit revisades han sigut registrades en el pressupost en la 
data en què es produeix l'informe favorable de l'interventor, i no en la data de la 
resolució de l'òrgan responsable de l'aprovació, que és posterior a la de 
l'interventor. 

Aspectes relatius a la revisió dels expedients de modificacions seleccionats 

a) Expedients de generacions de crèdit 

- Els tràmits realitzats i el tipus de modificació, així com l'òrgan que la proposa i 
aprova, s'ajusten per regla general al que s'estableix en els articles 43 i següents 
del reial decret 500/1990 i en les bases d'execució del pressupost per a 2003. 

- En l'expedient relatiu a la "Rehabilitació de l'antiga Clínica Segarra", existia un 
conveni amb la Generalitat anterior a l'elaboració del pressupost; raó per la qual 
els ingressos que en deriven haurien d'haver sigut pressupostats inicialment. 

b) Expedients de transferències de crèdit 

- Els tràmits realitzats i el tipus de modificació, així com l'òrgan que la proposa i 
aprova, s'ajusten per regla general al que s'estableix en els articles 40 i següents 
del reial decret 500/1990 i en les bases d'execució del pressupost per a 2003. 
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- El regidor delegat d'Hisenda -segons que s'estableix en les bases- únicament pot 
autoritzar modificacions de crèdit entre crèdits del mateix grup, o despeses de 
personal. Tanmateix, en dos dels expedients revisats ha autoritzat modificacions 
relatives a unes altres despeses. 

- Seria recomanable que l'informe que elabora la Intervenció inclogués les 
partides augmentades o disminuïdes a conseqüència de la modificació. 

- En l'exercici de 2003 s'han realitzat tres transferències de crèdit per a les quals 
ha calgut l'aprovació del Ple; tal i com s'estableix en l'article 160.2 de la LHL. 

 Un d'aquests expedients, per import de 822.000 euros, ha sigut finançat, en part, 
amb una transferència de crèdit, 72.000 euros, i la resta, amb un préstec. Aquest 
expedient ha sigut comptabilitzat, per la part del préstec, com una generació de 
crèdits; quan, per raó de la seua naturalesa, es tracta d'un suplement de crèdit. 
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6. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I RESULTAT PRESSUPOSTARI. 
ROMANENT DE TRESORERIA 

6.1 Liquidació i resultat pressupostari 

La liquidació del pressupost de 2003 ha sigut la següent, en euros: 

 
 

Ingressos 
Previsions 
definitives 

Drets 
recon. nets 

Recaptació 
neta 

Drets 
pents. cobr.

% Grau 
execució 

% Grau 
realització 

Imposts directes 6.923.707 7.194.794 6.773.462 421.332 104 94

Imposts indirectes 812.012 1.155.953 1.155.953 - 142 100

Taxes i d'altres ingressos 2.338.224 2.255.123 1.913.393 341.730 96 85

Transferències corrents 7.608.457 7.217.733 7.217.733 - 95 100

Ingressos patrimonials 137.150 81.644 81.644 - 60 100

alienació inversions reals 18.821 18.821 18.821 - 100 100

Transferències de capital 699.389 598.738 598.738 - 86 100

Actius financers 56.255 55.032 55.032 - 98 100

Passius financers 750.000 2.172.898 2.172.898 - 290 100

Total 19.344.015 20.750.736 19.987.674 763.062 107 96
       
 

Despeses 
Pressupost 
definitiu 

Obligacions 
recon. netes

Pags. 
realitzats 

Obligacions 
pents. pag. 

% Grau 
execució 

% Grau 
complim. 

Despeses de personal 9.347.354 9.159.140 8.805.462 353.678 98 96

Desps. béns corr. i servs. 4.870.451 4.631.088 2.657.734 1.973.354 95 57

Despeses financeres 503.081 447.611 447.611 - 89 100

Transferències corrents 1.389.660 1.338.197 944.571 393.626 96 71

Inversions reals 1.385.098 1.227.409 541.304 686.105 89 44

Transferències de capital 68.159 63.905 47.385 16.520 94 74

Actius financers 56.255 41.678 41.678 - 74 100

Passius financers 1.723.957 1.711.586 1.711.586 - 99 100

Total 19.344.015 18.620.614 15.197.331 3.423.283 96 82

Quadre 3 

 

El resultat pressupostari de 2003 presentat per la Corporació, ha sigut el següent, en 
euros: 
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1. Drets reconeguts nets 20.750.736  

2. Obligacions reconegudes netes 18.620.614  

3. Resultat pressupostari (1 - 2)  2.130.122 

4. Desviacions positives de finançament  - 

5. Desviacions negatives de finançament  - 

6. Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria  - 

7. Resultat d'operacions comercials  - 

8. Resultat pressupostari ajustat (3 – 4 + 5 + 6 + 7)  2.130.122 

Quadre 4 

 

Tal com assenyalem en l'apartat 11, no s'ha fet cap seguiment de les despeses amb 
finançament afectat, raó per la qual no hi ha hagut desviacions de finançament. Així 
mateix, com que l'organisme autònom no ha retut comptes a l'entitat local, no s'ha 
obtingut el resultat de les operacions comercials. En conseqüència, el resultat 
pressupostari ajustat coincideix amb el resultat pressupostari i tots dos s'eleven a 
2.130.122 euros. 

Cal assenyalar, però, que les xifres que conformen aquesta magnitud pressupostària es 
veurien afectades per les diverses circumstàncies que es posen de manifest en els 
diferents apartats del present informe. 

6.2 Romanent de tresoreria 

L'estat comptable del romanent de tresoreria, elaborat per l'Ajuntament es resumeix a 
continuació, en euros. 
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Conceptes Import 

1. (+) Drets pendents de cobrament  907.617 

(+) del pressupost corrent 763.062  

(+) de pressupost tancat 1.707.665  

(+) d'operacions no pressupostàries (60.852)  

(-)  de dubtós cobrament -  

(-)  Ingressos pendents d'aplicació 1.502.258  

2. (-) Obligacions pendents de pagament  8.552.353 

(+) del pressupost corrent 3.423.283  

(+) de pressupost tancat 2.309.061  

(+) del pressupost d'ingressos (devol.) 22.820  

(+) d'operacions no pressupostàries 4.178.005  

(-)  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.380.816  

3. (+) Fons líquids  3.864.864 

I. ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT - 

II. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (3.779.872) 

III. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1-2+3) = (I+II) (3.779.872) 

Quadre 5 

 

Cal assenyalar que les dades que conformen aquesta magnitud es veurien afectades pels 
ajusts que s'hi haurien de realitzar, d'acord amb el que es desprén dels diversos apartats 
d'aquest informe. No obstant això, amb independència d'aquells aspectes que afecten el 
romanent de tresoreria -i que hem comentat en uns altres apartats de l'informe-, es 
considera necessari efectuar les observacions següents: 

- La xifra de drets pendents de difícil realització s'hauria de quantificar de forma 
obligatòria; tal i com s'indica en l'article 172.2 de la LHL. 

- Pel concepte de romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament 
afectat, no figura cap quantitat. Com que no s'ha elaborat l'estat de despeses amb 
finançament afectat, no és possible comprovar l'adequació de l'import del 
romanent de tresoreria per a despeses generals, amb el que resultaria de valorar 
les desviacions de finançament positives acumulades al final de l'exercici. 

- La comparació entre el romanent de tresoreria de l'exercici anterior i el romanent 
de tresoreria de l'exercici actual, posa de manifest que la situació ha millorat 
lleugerament, puix que s'hi ha passat de 5.448.832 euros negatius en 2002, a 
3.779.872 euros negatius en 2003. 
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A la vista de les dades anteriors, l'Ajuntament hauria d'haver adoptat les mesures 
previstes en l'article 174 de la LHL per als supòsits de liquidació del pressupost amb 
romanent de tresoreria negatiu. Tanmateix, la Corporació no ha adoptat cap de les 
mesures previstes en el citat precepte legal. 
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7. EXECUCIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES 

En els apartats següents comentem distints aspectes de l'execució pressupostària i de la 
fiscalització realitzada sobre els capítols més significatius del pressupost de despeses de 
l'exercici de 2003. 

7.1 Despeses de personal 

L'execució del pressupost del capítol 1, corresponent a les despeses de personal, durant 
l'exercici de 2003, ha sigut la següent, en euros: 

 
 

Articles 
Pressupost 
definitiu 

Obligs. 
recon. 

Pags. 
realitzats 

Pendent 
pag. 

% Grau 
execució 

% Grau 
complim. 

10 Alts càrrecs 122.257 121.535 121.535 - 99 100 

12 Personal funcionari 3.331.708 3.281.101 3.281.101 - 98 100 

13 Personal laboral 3.193.672 3.087.255 2.958.369 128.886 97 96 

14 D'altre personal 303.099 303.099 161.517 141.582 100 53 

15 Incentius al rendiment 176.774 173.896 172.404 1.492 98 99 

16 Quotes prestació social 2.219.844 2.192.254 2.110.536 81.718 99 96 

Total capítol 9.347.354 9.159.140 8.805.462 353.678 98 96 

Quadre 6 

 

Les despeses de personal constitueixen el 49% del total de despeses de l'exercici. No hi 
ha hagut variacions en el nombre de funcionaris al llarg de l'exercici de 2003. Les 
convocatòries realitzades han sigut per a cobrir places de personal laboral. 

Les obligacions reconegudes durant l'exercici de 2003, 9.159.140 euros, han 
experimentat un increment de 2.090.445 euros, un 27% respecte de l'exercici de 2002. 
Aquest augment es deu fonamentalment a l'augment en el nombre del personal laboral 
(deu treballadors), a l'increment de la despesa en els tallers ocupacionals i a un augment 
de les retribucions del personal funcionari i laboral. El grau d'execució d'aquest capítol 
és del 98% i el grau de compliment de les obligacions reconegudes, del 96%. 

La revisió efectuada en relació amb l'execució pressupostària d'aquest capítol ha posat 
de manifest que: 

a) La despesa per quotes a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador s'imputa al 
pressupost en el moment de fer-ne el pagament efectiu; raó per la qual en el 
pressupost de 2004 es troben reconegudes obligacions de desembre de 2003, el 
pagament efectiu de les quals es realitza en gener de 2004. La Seguretat Social 
corresponent al mes de desembre de 2003 s'eleva a 208.082 euros, import que 
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hauria d'estar comptabilitzat com a obligació reconeguda pendent de pagament 
al tancament de l'exercici. 

b) Al llarg de l'exercici de 2003 contracten dues persones com a personal eventual 
amb l'informe negatiu de la Intervenció, a causa de la inexistència de crèdit 
pressupostari suficient. La Corporació retribueix el personal laboral del taller de 
l'Arbreda de Belcaire per mitjà del concepte de personal eventual. 

c) La Corporació retribueix una jubilació per invalidesa absoluta per mitjà del 
concepte de productivitat, que caldria comptabilitzar a càrrec del concepte de 
prestacions socials. 

La plantilla de l'Ajuntament està integrada per un total de 316 llocs de treball, dels 
quals, a la data de tancament de l'exercici de 2003, n'hi havia vacants un total de 78. La 
composició de la plantilla, segons la naturalesa de la relació que tenen els treballadors 
amb l'Ajuntament, és la següent: 

 
Concepte Places Vacants 

Funcionaris 144 24 

Laborals 77 20 

Temporals 92 33 

Eventual 3 1 

Total 316 78 

Quadre 7 

 

El Ple de la Corporació aprovà definitivament la plantilla de personal per a l'exercici el 
19 de desembre de 2002 i es va publicar el 6 de febrer de 2003. 

A fi de verificar la correcció en l'elaboració de les nòmines, en les retribucions 
assignades i en els distints conceptes per raó dels quals es retribueix el personal al servei 
de la Corporació, hem seleccionat set expedients de personal i hi hem observat que: 

a) El departament de personal manté incomplets els expedients individuals del 
personal, en tots els casos. Per tant, es recomana que els dits expedients 
continguen tota la documentació relativa a la vida laboral, la relació jurídica, el 
contracte, la presa de possessió, la titulació i categoria, les dades personals i la 
situació familiar, a l'efecte de la nòmina, les incidències, els permisos, les 
bestretes, etc. 

b) No es dicten els corresponents actes administratius per a reconéixer l'antiguitat 
del personal (triennis). Es porta un registre dels dits triennis, a fi d'abonar-los 
quan es meriten. 
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Hem revisat els documents comptables corresponents a la nòmina del mes de juny de 
2003 i no s'hi han detectat incidències significatives. 

7.2 Despeses en béns corrents i serveis 

El quadre següent mostra, en euros, l'execució d'aquest capítol detallada per conceptes; 
així com els respectius graus d'execució i compliment assolits. 

 

 
 

Conceptes 
Pressupost
definitiu 

Obligs. 
recon. 

Pags. 
realitzats 

Pendent 
pag. 

% Grau 
execució 

% Grau
complim.

202 Arrendam. edifs. i d'altres contruc. 9.396 9.396 9.396 - 100 100

204 Arrendam. material de transport 76.804 65.580 55.638 9.942 85 85

210 Mantenim. infraest. i béns naturals 165.936 157.488 22.584 134.904 95 14

213 Mantenim. instal·lacions i maquin. 15.848 14.996 5.022 9.974 95 33

214 Reparacions material de transport 10.200 10.111 - 10.111 99 -

215 Manteniment mobiliari i estris 3.072 2.470 2.032 438 80 82

220 Material d'oficina 59.962 51.797 32.463 19.334 86 63

221 Subministraments 1.132.505 1.091.999 944.704 147.295 96 87

222 Comunicacions 119.960 119.358 78.575 40.783 99 66

223 Transports 3.000 2.776 1.417 1.359 93 51

226 Despeses diverses 1.009.958 961.239 401.228 560.011 95 42

227 Treballs realitz. per altres empr. 2.052.676 1.935.129 904.776 1.030.353 94 47

230 Dietes 4.148 4.117 4.117 - 99 100

231 Indemnitzacions locomoció 12.525 11.082 6.442 4.640 88 58

233 D'altres indemnitzacions 194.461 193.550 189.340 4.210 100 98

 Total capítol 4.870.451 4.631.088 2.657.734 1.973.354 95 57

Quadre 8 

Tal i com es pot observar, les obligacions reconegudes en l'exercici corrent s'eleven a 
4.631.088 euros, i s'hi ha aconseguit un grau d'execució del 95%. Els pagament 
realitzats han significat solament el 57% d'aqueixes obligacions. Segons que hem 
indicat anteriorment en l'apartat 5.1, la vinculació jurídica dels crèdits -pel que fa a la 
classificació econòmica- és el "concepte". 

En la revisió dels procediments de control intern, s'han posat de manifest les següents 
insuficiències o debilitats: 

- Per regla general, no es confecciona la proposta de despesa ni la justificació de 
la seua necessitat, per part de la persona responsable o de la unitat que la 
sol·licita. 

- Els responsables de la gestió dels crèdits assignats no sol·liciten, amb caràcter 
previ a la seua tramitació, la preceptiva certificació d'existència de crèdit. 
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- La intervenció prèvia a les fases d'autorització i disposició de la despesa -tal i 
com s'estableix en l'article 195 de la LHL-, no s'ha pogut verificar. A més a més, 
no queda constatació de l'autorització i disposició de la despesa per part de 
l'òrgan competent, amb la consegüent absència de control sobre la disponibilitat 
dels crèdits i el risc de contraure despeses sense crèdit suficient. 

- En les factures revisades figura un segell de conformitat signat, i en ocasions 
sense data. En aquest sentit, seria convenient justificar, per mitjà dels albarans 
corresponents, els serveis o subministraments prestats. 

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

Com una part de la revisió efectuada sobre aquestes despeses, la Sindicatura ha 
seleccionat una mostra de vint creditors de la Corporació, i els hem tramés una carta de 
confirmació dels seus saldos a 31 de desembre de 2003. El resultat d'aquesta prova no 
ha sigut satisfactori, ja que onze dels creditors no han contestat a la nostra petició i els 
restants han mostrat la seua disconformitat amb els saldos que mostren els registres 
comptables de l'Ajuntament; els dits saldos no han pogut ser conciliats. 

Aquesta prova realitzada ha posat de manifest les insuficiències ja descrites en uns 
altres apartats de l'informe, quant als procediments de control comptable intern. 

A la vista de l'execució del capítol que es mostra en el quadre 8, els conceptes 221, 226 
i 227 absorbeixen el 86% del pressupost definitiu i el mateix percentatge de les 
obligacions reconegudes durant l'exercici. En conseqüència, i addicionalment a la prova 
de confirmació de saldos citada, hem seleccionat una mostra de transaccions inclosa en 
els conceptes esmentats, a l'objecte de verificar la seua raonabilitat i si la imputació 
comptable n'és adequada. Hem seleccionat vint documents comptables per un import 
total de 266.185 euros. 

Com a resultat de la revisió, s'hi han detectat les incidències següents: 

- No ens han subministrat el document comptable ni la factura corresponent al 
segon pagament de 6.000 euros efectuat per la Corporació a un tercer, com a 
conseqüència del contracte signat per a la realització d'un estudi financer. 

- Vuit documents comptables de reconeixement de l'obligació, no han sigut 
impresos; per tant, no foren autoritzats de conformitat ni intervinguts. 

- Tres documents comptables van ser intervinguts amb advertiments, i en un no se 
n'ha inclòs -entre la documentació facilitada- l'informe de la Intervenció 
assenyalant les causes que motivaren l'advertiment. 

- Els documents comptables no identifiquen les persones que els signen, ni la data 
en què són signats. 
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- Vuit factures no estan registrades d'entrada. 

- Sis factures, per un import conjunt d'11.537 euros, que tenen data de maig de 
2004, foren comptabilitzades en desembre de 2003. Malgrat que el servei va ser 
rebut de conformitat, no s'hi indica en quina data. 

- Hem revisat dos documents comptables que corresponen als pagaments per 
assistència als òrgans de govern dels regidors, corresponents als mesos de març i 
juny de 2003. Les relacions que en justifiquen les assistències a plens i 
comissions, estan sense signar. 

- Han comptabilitzat l'amortització de les instal·lacions d'enllumenat públic 
corresponent a desembre de 2002, per import de 15.803 euros, com a despesa de 
2003. 

Quant a les "ordres de pagament per a justificar", l'anàlisi realitzada ha posat de 
manifest que: 

- En l'exercici de 2003 s'han expedit vuitanta-una ordres de pagament per a 
justificar, per un import de 115.119 euros, de les quals divuit han sigut 
presentades fora del termini de tres mesos establit en l'article 171de la LHL. 
Així mateix, vint-i-dues ordres de pagament per a justificar han sigut concedides 
a perceptors que tenien ordres de pagaments per a justificar pendents de 
justificació. 

- L'Ajuntament no disposa de cap llibre auxiliar de pagaments per a justificar, ni 
ha establit controls sobre els dits pagaments; tal i com es regula en les regles 360 
a 362 de la ICAL. La comptabilitat d'aquests documents no es realitza 
mitjançant l'expedició del corresponent "ADOPJ", de manera que no és possible 
identificar-los en el llibre major de despeses. 

- Hem sol·licitat, per a revisar-les, una mostra d'ordres de pagaments per a 
justificar, que en representa el 27% de l'import concedit en 2003. No ens han 
facilitat -i, per tant, no hem pogut verificar- dos expedients de pagaments per a 
justificar per imports de 4.290 i 1.800 euros, respectivament. 

 La revisió de la resta de documentació de la mostra de pagaments per a 
justificar, no ha posat de manifest incidències significatives. 

7.3 Transferències corrents i de capital 

L'execució de les despeses per transferències corrents i de capital, detallada per 
conceptes, així com els respectius graus d'execució i compliment aconseguits, es mostra 
en el quadre 9, en euros. 
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Conceptes 
Pressupost 

definitiu 
Obligacions 
reconegudes 

Pagaments 
realitzats 

Pendent 
pagament 

% Grau 
excució 

% Grau
complim.

470 Subvencions empr. creació ocupació 26.806 12.209 1.301 10.908 46 11

480 Atencions benèfiques i assistencials 212.314 204.488 149.591 54.897 96 73

481 Beques educació 9.570 9.408 6.578 2.830 98 70

489 D'altres transferències 1.140.970 1.112.092 787.101 324.991 97 71

 Transferències corrents 1.389.660 1.338.197 944.571 393.626 96 71

780 A famílies i instit. sense fins lucre 68.159 63.905 47.385 16.520 94 74

 Transferències de capital 68.159 63.905 47.385 16.520 94 74

 Total transferències 1.457.819 1.402.102 991.956 410.146 96 71

Quadre 9 

 

L'import total a què puja la despesa per transferències imputat al pressupost de 2003, és 
d'1.402.102 euros, que representen el 7,5% del total de les obligacions reconegudes en 
el dit pressupost. El grau d'execució es considera raonable; mentre que el de 
compliment es considera millorable. 

La revisió dels procediments de control intern ha posat de manifest les mateixes 
insuficiències assenyalades en l'apartat 7.2 anterior, pel que fa als aspectes generals de 
l'execució de la despesa. Addicionalment, quant a la revisió dels procediments 
específics de control intern relacionats amb les transferències corrents i de capital, es 
fan les observacions següents: 

a) No consta cap relació de les subvencions concedides durant l'exercici; l'única 
informació sobre això s'obté de la comptabilitat. 

 En aquest sentit, cal prendre les mesures necessàries per a completar i 
documentar l'expedient del pressupost de cada exercici amb el detall de 
perceptors i quanties de les subvencions nominatives i els requisits que cal 
reunir, així com l'import de les dotacions corresponents a subvencions 
genèriques. 

 La revisió de la documentació relativa a l'expedient del pressupost de l'exercici, 
en relació amb les subvencions, posa de manifest la falta d'informació adequada 
i suficient per a identificar-les correctament. 

b) Les subvencions concedides per la Corporació no s'atenen a la normativa general 
de subvencions, de forma que no se'n fa la convocatòria formal ni s'hi dóna 
publicitat. 

c) Per regla general, els perceptor no justifiquen l'aplicació a la seua finalitat de les 
quantitats percebudes com a subvenció. 
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 És necessari aportar sempre el suport documental que justifica la despesa 
realitzada i la justificació de trobar-se al corrent en les obligacions fiscals i amb 
la Seguretat Social; tot això com a pas previ o posterior al cobrament de les 
subvencions, i en aquest últim cas, exigir-ne el reintegrament en el cas 
d'incompliment dels fins per als quals es va concedir l'ajuda. 

 Igualment es recomana de verificar físicament la realització de l'activitat o de la 
materialització de l'ajuda concedida, en els casos en què això siga possible, i en 
tot cas per a les subvencions de capital. 

d) Hom ha imputat al capítol 4, "Transferències corrents", les despeses facturades 
per la prestació del servei públic de transport realitzat per l'empresa municipal 
Emsevall, S.L. Aquestes despeses, per import de 104.502 euros, atesa la seua 
naturalesa, calia haver-les imputades al capítol 2. 

A partir de l'anàlisi efectuada sobre una mostra que representa el 42% del total 
d'obligacions reconegudes del capítol (dinou documents), es fan les observacions 
següents: 

- No ens han facilitat -i, per tant, no hem pogut verificar -cinc documents 
comptables, amb la documentació corresponent, per un import total de 113.825 
euros. 

- En vuit casos, el document facilitat per la Corporació ha sigut el d'ordenació del 
pagament, a causa que, en ocasions, segons la mateixa Intervenció, no 
s'imprimia el reconeixement de l'obligació. En aquests casos, l'òrgan competent 
no efectuava l'aprovació, la disposició ni el reconeixement de l'obligació, i la 
Intervenció tampoc no fiscalitzava les distintes fases de l'execució de la despesa. 

 En quatre d'aqueixos documents comptables, per import de 132.222 euros, 
únicament ens han facilitat el document comptable "P, ordenació del pagament, 
sense aportar cap altra documentació justificativa del reconeixement de 
l'obligació. 

- Els documents comptables no identifiquen, en cap dels casos, les persones que 
els signen ni la data en què son signats. 

- Entre la documentació continguda en l'expedient, no es troba la justificació de la 
concessió de la subvenció, la qual -llevat del cas de convenis de col·laboració- 
cal incloure en l'expedient. 

- En cap dels expedients revisats, els perceptors de la subvenció no han acreditat 
que es troben al corrent en les seues obligacions fiscals amb la Corporació i que 
no reben d'altres ajudes pels mateixos conceptes. 
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7.4 Despeses d'inversió 

El quadre següent mostra, en euros, un resum de les despeses del capítol 6, "Inversions 
reals", i els respectius graus d'execució i compliment aconseguits. 

 
       % %  

 Conceptes Pressupost Obligacions Pagaments Pendent Grau Grau 
   definitiu reconegudes realitzats pagament execució complim.

600 Inversió nova en terrenys 828.010 783.724 454.315 329.409 95 58

610 Inversió de reposició en terrenys 87.224 86.135 625 85.510 99 1

611 D'altres 44.083 36.361 13.725 22.636 82 38

620 Terrenys i béns naturals 7.717 7.717 389 7.328 100 5

622 Edificis i d'altres construccions 6.010 6.010 - 6.010 100 -

623 Maquinària, instal·l. i utillatge 31.793 31.201 2.677 28.524 98 9

625 Mobiliari estris 697 697 - 697 100 -

626 Equips per al proces. d'infor. 8.830 8.830 - 8.830 100 -

629 Increment bibliogràfic 1.836 1.823 186 1.637 99 10

630 Invers. repos. terrenys i béns nat. 356.782 252.795 61.951 190.844 71 25

633 Maquinària, instal·l. i utillatge 7.436 7.436 7.436 - 100 100

647 Programa gestió policia local 4.680 4.680 - 4.680 100 -

 Total capítol 1.385.098 1.227.409 541.304 686.105 89 44

Quadre 10 

 

El capítol representa el 7% de la dotació definitiva del pressupost de l'exercici i el 7% 
de les obligacions reconegudes a 31 de desembre. Els respectius graus d'execució i 
compliment són del 89% i 44%, que es poden considerar millorables, sobretot pel que fa 
als pagaments realitzats. 

La revisió dels procediments de control intern ha posat de manifest les mateixes 
insuficiències assenyalades en els apartats anteriors, quant als aspectes generals de 
l'execució de la despesa. 

Addicionalment, i referides a la revisió dels procediments específics de control intern 
relacionats amb aquest capítol d'inversions reals, s'efectuen les observacions següents: 

Quant a l'adquisició de béns i a l'inventari municipal 

- La Corporació no disposa de cap inventari actualitzat de béns. 

- El Ple de la Corporació aprovà, en sessió de 30 d'abril de 2003, un Inventari 
Municipal de Béns per import de 34.756.203 euros, dels quals el 97% 
corresponia a la valoració dels béns immobles. Aquest inventari de béns no està 
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adequadament segregat, raó per la qual no és possible obtenir-ne cap dada 
individualitzada dels diversos elements que el componen. A més a més, el valor 
de l'immobilitzat, segons el balanç de situació de l'Ajuntament a 31 de desembre 
de 2003, ascendia a 3.968.626 euros (vegeu l'apartat 13.1). 

Quant al procediment comptable-pressupostari 

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

 Malgrat que l'aplicació informàtica conté un mòdul de projectes que permet 
obtenir les desviacions de finançament, el personal responsable de la 
comptabilitat no l'usa. 

Per verificar l'adequada formalització dels documents comptables i la seua justificació, 
hem revisat una mostra de divuit documents comptables dels conceptes més 
significatius, per un import total de 947.561 euros, que representen un 77% del total 
d'obligacions reconegudes del capítol. 

No ens han facilitat -i, per tant, no hem pogut verificar- tres documents comptables amb 
la documentació corresponent, per un import de 85.083 euros. 

Les principals incidències observades són les següent: 

- En vuit casos, el document facilitat per la Corporació ha sigut el d'ordenació del 
pagament, a causa que en ocasions -segons la mateixa Intervenció- no 
s'imprimia el document de reconeixement de l'obligació. En aquests casos, 
l'òrgan competent no efectuava l'aprovació, la disposició ni el reconeixement de 
l'obligació, ni la Intervenció fiscalitzava els documents comptables de les 
distintes fases de l'execució de la despesa. 

- Cinc documents comptables foren intervinguts amb advertiments, perquè es 
tractava de certificacions d'obres de 2004 que, tanmateix, han sigut 
comptabilitzades com a despesa de 2003. L'import total n'és de 153.072 euros. 

- En un cas, el document comptable no està intervingut; es tracta d'una factura, per 
42.121 euros, que es troba en el supòsit del paràgraf anterior, és a dir una 
certificació d'obra de 2004 que ha sigut imputada comptablement a l'exercici de 
2003. 

- Cinc certificacions d'obra comptabilitzades en 2003 són certificacions d'obra 
corresponents als mesos de juliol, agost, setembre, octubre i novembre de 2002; 
raó per la qual no haurien d'haver sigut comptabilitzades com a despeses de 
2003; el seu import total és de 454.315 euros. 

- Els documents comptables no identifiquen, en cap dels casos, les persones que 
els signen ni la data en què són signats. 
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- Només en un cas s'ha registrat d'entrada la certificació d'obra. 

- No es deixa en les factures evidència explícita de la revisió efectuada. 

7.5 Despeses financeres, actius i passius financers 

L'execució dels actius i passius financers, així com la de les despeses del capítol 3, és la 
següent, en euros: 

 
Pressupost Obligacions Pagaments Pendent % Grau % Grau 

Conceptes definitiu reconegudes realitzats pagament execució complim.

310 Interessos 503.081 447.611 447.611 - 89 100

Capítol 3 Despeses financeres 503.081 447.611 447.611 - 89 100

830 Préstecs a curt termini 56.255 41.678 41.678 - 74 100

Capítol 8 Actius financers 56.255 41.678 41.678 - 74 100

911 Amortiz. préstecs a mitjà i llarg termini 1.723.957 1.711.586 1.711.586 - 99 100

Capítol 9 Passius financers 1.723.957 1.711.586 1.711.586 - 99 100

Quadre 11 

 

Destaca per la seua importància la xifra d'1.711.586 euros d'obligacions reconegudes 
corresponents a les amortitzacions dels préstecs a llarg termini que té la Corporació, i 
que comentem en l'apartat 9 d'aquest informe, relatiu a l'endeutament. 

Igualment destaca, en el capítol 3 l'import de 447.611 euros corresponent a les 
obligacions reconegudes en concepte d'interessos de deutes dels préstecs a llarg i curt 
termini, que també comentem en l'apartat 9 del present informe. 
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8. EXECUCIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS 

En els apartats següents es comenten distints aspectes de l'execució pressupostària i de 
la fiscalització realitzada dels capítols més significatius del pressupost d'ingressos de 
l'exercici de 2003. 

8.1 Ingressos tributaris i recaptació 

L'execució pressupostària dels capítols 1 a 3 del pressupost d'ingressos, es mostra en el 
quadre següent, en euros. 

 
Conceptes  Previsió 

definitiva 
Drets 
recon. 

Recapt. 
neta 

Pendent 
cobr. 

% Grau 
execuc. 

% Grau
realitz. 

112 Impost sobre béns immobles 4.620.312 4.734.156 4.511.862 222.294 102 95

113 Impost vehicles tracció mecànica 1.458.709 1.636.054 1.516.977 119.077 112 93

114 Impost sobre increment valor terrenys 265.253 180.570 172.168 8.402 68 95

130 Impost sobre activitats econòmiques 579.433 644.014 572.455 71.559 111 89

 Total capítol 1 Imposts directes 6.923.707 7.194.794 6.773.462 421.332 104 94

282 Impost sobre construccions  812.012 1.155.953 1.155.953 - 142 100

 Total capítol 2 Imposts indirectes 812.012 1.155.953 1.155.953 - 142 100

311 Taxes s/ activitats econòmiques 228.773 263.132 208.801 54.331 115 79

340 Preus públics serveis generals 1.065.908 1.033.110 953.527 79.583 97 92

341 Preus públics que beneficien activitats  econ. 36.766 44.176 43.645 531 120 99

351 Preus públ. que beneficien o afecten activits. econ. 367.545 288.665 280.717 7.948 79 97

352 Preus públ. que benef. o afec. propiet. immobil. 245.028 252.666 142.401 110.265 103 56

391 Ingressos per multes 60.000 18.504 10.534 7.970 31 57

392 Recàrrec de constrenyiment 137.170 82.706 82.706 - 60 100

393 Interessos de demora 62.008 13.143 13.143 - 21 100

399 D'altres ingressos diversos 134.990 259.021 177.919 81.102 192 69

 D'altres 36 - - - - -

 Total capítol 3 Taxes i d'altres ingressos 2.338.224 2.255.123 1.913.393 341.730 96 85

Quadre 12 

 

L'impost sobre els béns immobles (IBI) és el concepte tributari més significatiu, puix 
que hi han assolit 4.734.156 euros de drets reconeguts. S'hi inclou l'IBI-Urbana, per 
4.098.082 euros, l'IBI-Rústica, per 182.694 euros, i l'IBI-Altes, per 453.380 euros. El 
pendent de cobrament total s'eleva al tancament de l'exercici a 222.294 euros, que en 
representa el 4,7%. 
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Dins del concepte 130, la Corporació ha inclòs tots els drets reconeguts en concepte de 
"Recàrrec provincial del IAE", per import de 71.524 euros. I dins del concepte 399, ha 
comptabilitzat, en concepte d'"IVA repercutit", drets reconeguts per import de 18.681 
euros. Com que es tracta d'ingressos de caràcter extrapressupostari, no haurien de 
formar part de la liquidació. 

El concepte més important del capítol 3 és el 340, "Preus públics, serveis generals". A 
continuació se'n detalla la composició, en euros. 

 

Concepte 
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts
Recaptació

neta 
Pendent 

cobr. 
% Grau 
execució 

% Grau 
realitz. 

Cementeri 173.888 131.501 130.748 753 76 99 

Grutes 83.928 81.013 81.013 - 97 100 

Escombraries 355.545 472.748 417.882 54.866 133 88 

Residus 177.504 208.142 184.178 23.964 117 88 

Llar 275.043 139.706 139.706 - 51 100 

Preus públics servs. grals. 1.065.908 1.033.110 953.527 79.583 97 92 

Quadre 13 

 

Gestió tributària i recaptació 

La gestió de recaptació és la funció administrativa que acondueix a la realització dels 
crèdits tributaris i d'altres de dret públic. El 30 de novembre de 2000, l'empresa 
Valenciana de Recaudación, S.L. signa un contracte de col·laboració per a la gestió de 
la recaptació municipal, amb una durada de dos anys, comptadors des del primer de 
gener de 2001, prorrogable anualment. En l'exercici de 2003 es va prorrogar de forma 
tàcita el contracte anterior, de forma que la gestió de recaptació de l'exercici de 2003, la 
va realitzar el mateix Ajuntament amb la col·laboració de l'empresa citada. En l'exercici 
de 2004, el servei de recaptació ha sigut realitzat íntegrament per la Corporació amb 
mitjans propis. 

L'objecte del contracte citat era la col·laboració en la gestió de recaptació en els 
períodes voluntari i executiu, per a cobrar valors-rebuts i valors-certificacions de 
descobert, per qualsevol dels conceptes següents: 

- Ingressos procedents del seu patrimoni. 

- Els tributs propis, classificats en taxes, contribucions especials i imposts, i els 
recàrrecs exigibles sobre els imposts de les comunitats autònomes o de les 
entitats locals. 

- Els percebuts en concepte de preus públics. 
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- El producte de les multes i sancions en l'àmbit de la seua competència. 

- Les altres prestacions de dret públic. 

El 30 de novembre de 2000 té lloc la constitució de la garantia en concepte de fiança per 
a respondre solidàriament de les obligacions derivades del compliment del contracte de 
gestió del servei municipal de recaptació. Així, el col·laborador en la recaptació 
constitueix, per mitjà d'un aval bancari, una fiança de 204.951 euros. 

Valenciana de Recaudación, S.L. ha sigut una de les empreses a les quals -tal i com hem 
indicat en l'apartat 7.2- aquesta Sindicatura ha tramés una carta de confirmació de 
saldos i de la qual no hem obtingut resposta. 

Hem d'assenyalar que el premi de cobrança meritat en el mes de gener de 2003, el va 
retenir directament el recaptador en el moment de fer-se efectiu l'ingrés corresponent; 
aquest aspecte no està recollit en el plec de clàusules que regeixen el conveni de 
col·laboració. La factura del recaptador del mes de gener va ser de 3.352 euros, i no ha 
sigut comptabilitzada com a despesa de l'exercici. 

La revisió efectuada sobre el compte de la gestió de recaptació tramesa per Valenciana 
de Recaudación, S.L., ha posat de manifest que no hi ha constatació explícita que el dit 
compte haja sigut revisat, ni -si és el cas- si el personal responsable de la Corporació hi 
ha donat la conformitat. 

La comparació efectuada entre els imports i conceptes que figuren en el compte de la 
gestió de recaptació, i els comptabilitzats per l'Ajuntament, ha posat de manifest les 
següents incidències significatives: 

- El saldo pendent de cobrament de l'exercici que presenta la Corporació en la 
seua liquidació, no coincideix amb el pendent de pagament segons el compte de 
recaptació, a causa d'una incorrecta aplicació dels ingressos. Els ingressos han 
sigut comptabilitzats d'acord amb els conceptes corresponents; però sense tenir 
en compte el dret reconegut de procedència, ni l'exercici corresponent. 

- La Corporació no comptabilitza els càrrecs d'altes, ni les dates de recaptació dels 
ingressos tributaris, ni te cap procediment establit de control de les liquidacions 
de sancions ni dels ingressos patrimonials. 

- A conseqüència d'això d'abans, la Corporació, en l'exercici de 2004, ha rectificat 
els saldos dels drets pendents de cobrament segons el compte de recaptació; tal i 
com es mostra en el quadre 14, en euros. 

- Atesa la situació descrita, es recomana de portar el llibre auxiliar de compte 
corrent amb el recaptador, assenyalat en la regla 81 de la ICAL. Allí es 
registrarien -tant per a rebuts, com per a certificacions de descobert- els càrrecs i 
les dates que de tals rebuts i certificacions es produïsquen, per exercicis i 
conceptes. Aquest llibre serviria de control, per comprovar les dades que figuren 
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de manera global en el major de conceptes del pressupost d'ingressos, tant 
d'exercici corrent, com d'exercicis tancats. 

 
Pendent cobrament 

Concepte Descripció S/ comptabilitat S/ cte. recaptació Ajust 

11201 IBI naturalesa rústica 16.590 11.590 (5.000)

11202 IBI naturalesa urbana 204.816 162.000 (42.816)

11301 IVTM 119.077 110.629 (8.448)

11401 IIVT 8.402 12.769 4.367 

13002 Recàrrec provincial IAE (1) 71.524 1.922 (69.602)

31181 Taxa subministr. aigua 54.332 - (54.332)

34002 Cementeri 753 753 - 

34004 Recollida escombraries 54.865 44.630 (10.235)

34005 Tractament residus 23.964 21.556 (2.408)

34110 Mercat municipal 531 - (531)

35111 Mercat divendres 7.949 86 (7.863)

35201 Guals municipals 110.264 6.856 (103.408)

39102 Sancions 7.970 5.253 (2.717)

39903 IVA repercutit (1) 18.680 - (18.680)

13001 IAE - 7.328 7.328 

Total 699.717 385.372 (314.345)

(1) Han comptabilitzat aquests conceptes com a pressupostaris; quan es tracta d'extrapressupostaris. 
En 2004 els han reclassificats com a extrapressupostaris. 

Quadre 14 

 

Addicionalment al que hem descrit en els paràgrafs anteriors, cal assenyalar que tant el 
padró del IAE, com el corresponent a la taxa d'escombraries, els van comptabilitzar com 
si fossen ingressos de contret simultani. 

En els altres casos, la comptabilitat del dret reconegut es fa abans de l'aprovació de 
l'expedient; cosa que tampoc no està d'acord amb la normativa comptable aplicable. 
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8.2 Transferències corrents i de capital 

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

 
Previsió Drets Recaptació Pendent % Grau % Grau  

Conceptes definitiva reconeguts neta cobrament execució complim. 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS   

420 De l'Admó. Gral. de l'Estat 4.341.828 4.356.311 4.356.311 - 100 100 

421 D'OOAA de l'Estat 148.176 148.176 148.176 - 100 100 

455 De l'Admó. Gral. de la CCAA 2.972.819 2.629.719 2.629.719 - 88 100 

462 D'altres transferències 115.688 52.313 52.313 - 45 100 

470 D'empreses privades 29.946 31.214 31.214 - 104 100 

Total capítol 4 7.608.457 7.217.733 7.217.733 - 95 100 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL       

721 D'OOAA de l'Estat 6 - - - - - 

755 De l'Admó. Gral. de la CCAA 602.024 597.228 597.228 - 99 100 

761 De diputacions 97.359 1.510 1.510 - 2 100 

Total capítol 7 699.389 598.738 598.738 - 86 100 

Total transferències 8.307.846 7.816.471 7.816.471 - 94 100 

Quadre 15 

 

El concepte econòmic més significatiu dins del capítol 4, "Transferències corrents", en 
l'exercici de 2003, és el 420, "De l'Administració General de l'Estat"; en aquest concepte 
s'han imputat 4.355.877 euros corresponents a la participació municipal en els tributs de 
l'Estat. El dit import, cobrat en la seua totalitat en 2003, correspon als lliuraments a 
compte de l'exercici de 2003, 4.024.556 euros, i a la liquidació definitiva de l'exercici de 
2002, 331.321 euros. 

La liquidació corresponent a l'exercici de 2003 ha sigut cobrada en juliol de 2004, i va 
pujar a 381.446 euros. 

La resta dels drets reconeguts en el concepte 420 correspon a "D'altres transferències de 
l'Estat", per 434 euros, per la subvenció per a la impressió de les paperetes de les 
eleccions. 

Corresponent a transferències "De l'Administració General de la Comunitat Autònoma", 
s'hi han imputat 2.629.719 euros, que han sigut cobrats en la seua totalitat en 2003. 
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La comptabilitat dels ingressos procedents de la participació municipal en els tributs de 
l'Estat, ha sigut adequada. Les restants transferències corrents s'imputen, en alguns 
casos, en el moment de cobrar-les; mentre que en unes altres ocasions això es fa quan la 
persona encarregada de comptabilitzar-les té coneixement de la pertinent justificació a 
l'entitat que les concedeix. 

Els drets, cal imputar-los no en el moment de la sol·licitud ni de la resolució de 
concessió, sinó en el moment de rebre'n l'ingrés, o amb anterioritat, sempre que es 
conega de forma certa que l'organisme concedidor ha dictat l'acte administratiu de 
reconeixement de la seua obligació. 

No sempre existeix l'adequada comunicació i coordinació entre els distints serveis o 
departaments de la Corporació, que faça que les dades i els documents que suporten els 
apunts comptables arriben amb l'oportunitat i la informació necessària per a imputar-los 
correctament. 

Seria també important que les administracions concedents enviessen la informació 
oportuna, suport de les transferències, si més no al tancament de l'exercici pressupostari. 
Una relació més fluida podria detectar possibles errors comptables. 

També seria convenient d'implantar un manual de procediments, en el qual es 
recollissen els passos que cal seguir en la sol·licitud, tramitació, control i imputació 
comptable de les transferències o subvencions. Això redundaria en un millor control 
intern de l'organització i ajudaria a detectar possibles errors comptables i de gestió. 

8.3 Actius i passius financers 

Els drets reconeguts dels capítol 8 del pressupost d'ingressos, "Actius financers", a 31 
de desembre de 2003, ascendien a 55.032 euros; això significa un 0,3% del total de 
drets reconeguts d'ingressos. Aquest import correspon bàsicament als ingressos per 
devolucions de préstecs fora del sector públic, principalment devolucions 
d'avançaments de sou. 

Els drets reconeguts en el capítol 9, "Passius financers", a 31 de desembre de 2003, 
ascendien a 2.172.898 euros. D'aquest import, en corresponen 1.422.898 euros a la part 
disposada en 2003 d'un préstec per a inversions concertat per l'Ajuntament amb Caixa 
Catalunya en juliol de 2002, per un import total de 2.885.820 euros, i del qual la 
Corporació va disposar en 2002 d'1.469.922 euros. 

La resta de drets reconeguts en el capítol 9 correspon a una operació de préstec per 
750.000 euros amb la Caja Rural San Isidro, per a finançar despeses corrents de 
l'exercici de 2003. Aquest préstec va ser aprovat a l'empara del que es preveu en l'article 
158.1 de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals. 

Per a la concertació del préstec va ser necessària l'aprovació del Ministeri d'Economia i 
Hisenda, tal i com es disposa en l'article 54 de la LHL; aprovació que es va obtenir el 18 
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de desembre de 2003. El préstec sol·licitat a Caixa Rural la Vall "San Isidro" per 
750.000 euros, es va formalitzar el 22 de desembre de 2003. 
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9. ANÀLISI DE L'ENDEUTAMENT 

9.1 Situació general 

La situació de l'endeutament de l'Ajuntament a 31 de desembre de 2003, es pot veure en 
el quadre següent, preparat a partir de la informació i documentació facilitada per 
l'Ajuntament; s'hi mostren les dades més rellevants de les operacions de crèdit de 
l'exercici i el saldo pendent al tancament de l'exercici, en euros. 

 
2003  

 
Entitat 

 
Any 

concessió 

Tipus 
interés 

31-12-03 

 
Nominal 
concedit 

 
Any 

vencim. 

Capital 
pendent 
01-01-03 

Concedit 
/disposat 

 
Amortitzat 

Capital 
pendent 
31-12-03 

BCL 1997 2,79 4.952.314 2012 4.023.755 -  412.693 3.611.062

Bancaixa 1997 2,93 3.252.141 2012 2.710.118 -  271.012 2.439.106

C.R. S. Isidro 1992 0,07 942.149 2003 47.107 -  47.107 -

C.R. S. Isidro 1995 1,32 430.234 2007 182.849 -  43.023 139.826

C.R. S. Vicente 1996 1,51 450.760 2008 225.380 -  45.076 180.304

C.R. S. Vicente 1996 1,83 597.478 2008 358.487 -  59.748 298.739

Caja Madrid 2001 3,05 1.962.305 2012 1.864.189 -  183.859 1.680.330

BCL 2001 3,83 1.734.837 2011 1.734.837 -  - 1.734.837

C. Catalunya 2002 3,52 2.885.820 2014 1.462.922 1.422.898  - 2.885.820

BCL 2002 1,76 649.068 2003 649.068 -  649.068 -

C.R. S. Isidro 2003 Carència 750.000 2007 - 750.000 - 750.000

Totals 18.607.106 13.258.712 2.172.898 1.711.586 13.720.024

BCL: Banco de Crédito Local 

Quadre 16 

 

Els moviments haguts en l'exercici de 2003 a conseqüència de les operacions 
d'endeutament, estan registrats tant en la comptabilitat pressupostària (capítols 3 i 9 del 
pressupost de despeses i capítol 9 del pressupost d'ingressos), com en la comptabilitat 
patrimonial (préstecs a llarg termini). No obstant això, en la comptabilitat patrimonial 
no es reflecteix la totalitat del deute pendent pels préstecs: així, el saldo del compte 160, 
"Préstecs a llarg termini amb entitats de crèdit", reflecteix un saldo d'1.556.862 euros 
(vegeu l'apartat 13.1, quadre 26.b); mentre que del quadre 16 es desprén que el capital 
pendent és de 13.720.024 euros. 

A més de les operacions mostrades en el quadre 16, durant l'exercici de 2003 la 
Corporació ha concertat tres operacions de tresoreria per un import total de 3.103.542 
euros. En els tres casos, aquestes operacions responen a pròrrogues de pòlisses de crèdit 
pels mateixos imports que aquells pels quals foren sol·licitades, de manera que en la 
pràctica s'han convertit en deutes a llarg termini; això posa de manifest que es tracta 
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d'un desfasament de liquiditat estructural, i no conjuntural. A més a més, en un dels 
casos la Corporació no ha comptabilitzat adequadament la pròrroga de l'operació. 

En relació amb el control intern, la Corporació no efectua cap seguiment individualitzat 
dels préstecs al llarg de l'exercici. L'única informació de què disposa l'Ajuntament és la 
que sorgeix de la comptabilitat. L'estat del deute facilitat per la Corporació no es 
considera complet, perquè no inclou el préstec de 750.000 euros signat amb la Caixa 
Rural la Vall "San Isidro". 

Hem sol·licitat confirmació directa a les entitats financeres i n'hem obtingut resposta de 
totes; tret de la Caixa Catalunya (en aquest cas, hem verificat l'existència del contracte 
de préstec). Les contestacions rebudes han sigut satisfactòries, amb l'excepció de tres de 
les entitats bancàries: Caixa Rural San Isidro, Caixa Rural San Vicente i Caja Madrid. 
En aquests casos, l'Ajuntament reflecteix comptablement 84.299 euros menys que el 
deute que confirmen les entitats. En el cas concret de Caixa Rural San Vicente, la 
diferència coincideix amb l'import de l'anualitat. 

Hem seleccionat una mostra de documents comptables, a l'objecte d'obtenir evidència 
sobre l'adequada comptabilitat de les despeses corresponents als capítols 3 i 9. Hem 
seleccionat deu documents comptables, amb un import total d'1.359.092 euros, que 
representen el 63% del total d'obligacions reconegudes dels capítols citats. 

No ens han facilitat -i, per tant, no hem pogut verificar- quatre documents comptables i 
la documentació corresponent. Aquests quatre documents comptables representen un 
import total de 806.984 euros. 

A partir de la revisió de la mostra seleccionada, s'han detectat les incidències següents: 

- En els sis casos analitzats, el document facilitat per la Corporació ha sigut el 
d'ordenació del pagament, a causa que en ocasions -segons la mateixa 
Intervenció- no s'imprimia el document de reconeixement de l'obligació. En 
aquests casos, l'òrgan competent no efectuava l'aprovació, la disposició ni el 
reconeixement de l'obligació, ni la Intervenció fiscalitzava els documents 
comptables de les distintes fases de l'execució de la despesa. 

- Els documents comptables no identifiquen, en cap dels casos, les persones que 
els signen ni la data en què són signats. 

- No es deixa constatació de la revisió efectuada, en la documentació tramesa per 
l'entitat financera. 

9.2 Estalvi net 

L'article 54 de la Llei 39/1988, Reguladora de les Hisendes Locals, segons la redacció 
que en fa la Llei 50/1998, defineix els conceptes "estalvi net" de les entitats locals i 
"capital viu" de les operacions de crèdit vigents a curt i llarg termini, i estableix que no 
es podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini sense l'autorització prèvia 
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del Ministeri d'Economia i Hisenda quan el primer en siga negatiu i el segon ultrapasse 
el 110% dels ingressos corrents liquidats l'any anterior. 

A l'efecte del sanejament financer de la Corporació, considerem magnituds importants 
l'estalvi net i l'índex de volum de capital viu. Com que l'objectiu de l'anàlisi és d'avaluar 
tots dos indicadors en la liquidació de l'exercici de 2003, una vegada tancat l'exercici 
resulta útil tenir en compte l'import dels drets nets efectivament liquidats en el mateix 
exercici que es considera. 

Aquesta institució ha calculat la situació dels dits índexs al tancament de l'exercici 
examinat, sobre la base de la informació revisada; el resultat, en euros, és: 

 
Drets reconeguts nets (capítols 1 a 5 d'ingressos)                                          (1) 17.905.247 

Obligacions reconegudes (capítols 1, 2 i 4 de despeses)                                (2) 15.128.425 

Anualitat teòrica d'amortització dels préstecs a llarg termini                         (3) 2.159.197 

Estalvi net                                                                                  (4)=(1)–(2)–(3) 617.625 

Drets reconeguts nets (capítols 1 a 5 d'ingressos)                                          (1) 17.905.247 

Capital viu de les operacions de crèdit a curt termini vigents                        (2) 3.103.542 

Capital viu de les operacions de crèdit a llarg termini vigents                       (3) 13.720.024 

Capital viu de les operacions de crèdit vigents a 31-12-03              (4)=(2)+(3) 16.823.566 

Índex de volum de capital viu                                                        (4)x100/(1) 94% 

Quadre 17 

 

9.3 Càrrega financera 

S'entén per càrrega financera la suma de les quantitats destinades en cada exercici a 
pagar les anualitats d'amortització, dels interessos i de les comissions corresponents a 
les operacions de crèdit formalitzades o avalades; amb l'excepció de les operacions de 
tresoreria. 

La relació entre la càrrega financera de l'exercici i els drets liquidats nets per operacions 
corrents en la liquidació del pressupost, ens quantifica el coeficient d'endeutament, 
calculat a continuació. 
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Despeses financeres (total obligacions reconegudes en el capítol 3 de despeses)         (1) 447.611 

Quotes d'amortització de préstecs (total obligs. recon. en el capítol 9 de despeses)          (2) 1.711.586 

Càrrega financera global                                                                                   (3)=(1)+(2) 2.159.197 

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

 
- 

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

 
- 

Avals concedits                                (6) - 

Càrrega financera a mitjà i llarg termini de 2003                (7)=(3)–(4)–(5)+(6) 2.159.197 

Recursos liquidats per operacions corrents en 2003 

Suma dels drets reconeguts nets en els capítols 1 a 5 d'ingressos de 2003                    (8) 

 
17.905.247 

Índex d'endeutament de 2003                (7)x100/(8) 12% 

Quadre 18 

 

Hem d'assenyalar que el càlcul de les magnituds d'estalvi net i de càrrega financera, s'ha 
efectuat sobre la base de les xifres que s'inclouen en la liquidació presentada per la 
Corporació, xifres que -tal com hem indicat en els diversos apartats de l'informe- cal 
corregir, a causa de les distintes circumstàncies posades de manifest al llarg d'aquest 
informe. 
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10. PRESSUPOSTS TANCATS 

10.1 Obligacions pendents de pagament 

L'estat de liquidació de pressuposts tancats, mostra les següents evolució i situació de 
les obligacions reconegudes, per exercicis i en euros: 

 
 
 

Exercici 
d'origen 

Obligs. recon. 
pendents 
d'ordenar 
01/01/03 

 
Rectific. 

obligacions 
de tancats 

Pagaments 
ordenats 

de tancats 
en 2003 

Pagaments 
ordenats 

pents. pagar
01/01/03 

Rectifics. 
pagaments
ordenats 

de tancats 

Total 
pagaments 
ordenats 

de tancats 

 
Pagat 

de tancats 
en 2003 

 
Pendent 

pagament 
(1)+(2) 

  (1) (2) (3) (4) (5) (3)+(4)+(5) (6) +(4)+(5)-(6) 

1997 - - - 29.450 - 29.450 29.450 -

1998 -  - -  - - - - -

1999 34.529  - - 28.196 - 28.196 28.172 34.553

2000 -  - - 305.205 (15.025) 290.180 221.647 68.533

2001 3.105  - - 1.633.821 (153.118) 1.480.703 879.062 604.746

2002 857.856 (67.644) 335.923 3.605.249 2.982 3.944.154 2.797.214 1.601.229

Totals 895.490 (67.644) 335.923 5.601.921 (165.161) 5.772.683 3.955.545 2.309.061

Quadre 19 

 

Tal i com s'ha posat de manifest en uns altres apartats de l'informe, i així ho indica la 
Intervenció de la Corporació, en els exercicis de 2002 i anteriors es comptabilitzaven les 
obligacions reconegudes sense que hi hagués documents que acreditessen aqueixa 
condició, bé per error, o bé per evitar l'anul·lació de romanents de crèdit davant la 
impossibilitat d'incorporar-los a exercicis posteriors, en preveure un romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatives. És per això que existeixen errors en el 
reconeixement de les obligacions pendents de pagament. 

A més a més, la Corporació ha anul·lat en l'exercici de 2005 obligacions pendents de 
pagament per import de 562.838 euros, perquè ha considerat que ja havien sigut 
satisfetes per mitjà de pagaments extrapressupostaris (vegeu els apartats 12 i 14). 

A fi de revisar la raonabilitat del pendent de pagament, hem seleccionat tres obligacions 
reconegudes del capítol 6 de despeses, per un import total de 429.913 euros, per 
verificar si el tractament n'ha sigut correcte. 
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Any 
 

Concepte 
 

Descripció 
Saldo inicial 

“O” 
Saldo actual 

“O” 

2002 611 Adquisició terrenys col·legis 115.923 115.923 

2002 600 Obra inclosa plans provincials 419.772 253.889 

2002 611 Adquisició terrenys zones humides 60.101 60.101 

Total 595.796 429.913 

Quadre 20 

 

Els documents comptables corresponents al concepte 611, "Adquisició de terrenys en 
col·legis", per import de 115.923 euros, i el corresponent al concepte 611, "Adquisició 
de terrenys en zones humides", per import de 60.101 euros, foren comptabilitzats al seu 
moment sense el suport de documents que n'acreditessen l'obligació del pagament; raó 
per la qual havien d'haver format part de les obligacions pendents de pagament 
d'exercicis tancats. 

Quant al document comptable corresponent al concepte 600, "Obra inclosa en plans 
provincials", per import de 419.772 euros, no ens n'han facilitat cap documentació. 

10.2 Drets pendents de cobrament 

A 31 de desembre de 2003, els drets pendents de cobrament procedents d'exercicis 
tancats s'eleven a 1.707.665 euros. El detall i l'evolució durant 2003 en són els següents, 
en euros: 

 
 

Exercici 
Pendent de 
recaptar a 

d'origen 01/01/03 Rectificacions
Drets cobrats 

en 2003 

Pendent de 
recaptar 

a 31-12-03 

1998 25.555 (5.795) - 19.760 

1999 101.006 (34.056) - 66.950 

2000 115.251 (32.329) - 82.922 

2001 178.383 (89.355) - 89.028 

2002 1.753.389 (304.384) - 1.449.005 

Total 2.173.584 (465.919) - 1.707.665 

Quadre 21 

 

El detall dels drets reconeguts d'exercicis anteriors pendents de cobrament, classificats 
per capítols d'ingressos i per anys d'origen, és el següent, en euros: 
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Capítols 1998 1999 2000 2001 2002 Total 

1 Imposts directes 16.159 62.251 76.067 74.059 180.321 408.857

3 Taxes i d'altres ingressos 3.601 4.699 6.855 14.969 25.396 55.520

4 Transferències corrents - - - - 853.250 853.250

9 Deutes - - - - 390.038 390.038

Total 19.760 66.950 82.922 89.028 1.449.005 1.707.665

Quadre 22 

 

Sobre l'import pendent de recaptar d'exercicis tancats a 31 de desembre de 2003, s'han 
de fer els comentaris següents: 

- El saldo de 853.250 euros pendents de cobrament de l'exercici de 2002, 
correspon a un dret reconegut per transferències de la Generalitat Valenciana 
que no havia sigut ingressat, ni existien documents que n'acreditessen l'obligació 
de la Generalitat, tal com es comenta en l'informe de la Intervenció de la 
Corporació previ a l'aprovació de la liquidació del pressupost. Aquest dret ha 
sigut anul·lat per la Corporació en 2004 (vegeu l'apartat 14). 

- En el capítol 9, concepte 91001, "Préstecs a llarg termini", figura com a pendent 
de cobrament de l'exercici de 2002 un saldo de 390.038 euros. Aquest import 
correspon a la part d'un préstec disponible i no disposat a 31 de desembre de 
2002; per tant, no ha de figurar com a pendent de cobrament (regla 237 de la 
ICAL). 

- Pel que fa als ingressos tributaris, s'ha de destacar que els moviments produïts en 
l'exercici han sigut rectificacions, i no cobraments. Això és degut al fet que els 
ingressos es comptabilitzen d'acord amb els conceptes corresponents, però sense 
tenir en compte el dret reconegut de procedència ni l'exercici, i posteriorment 
s'ajusten els saldos dels conceptes pressupostaris conformement al compte de 
recaptació. 
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11. DESPESES AMB FINANÇAMENT AFECTAT 

La regla 5 de la ICAL estableix, entre altres aspectes, que la comptabilitat de les entitats 
locals i dels seus organismes autònoms haurà de comptar amb procediments que, 
conformement al que s'estableix en les normes contingudes en el seu títol IV, permeten 
controlar i seguir les operacions referides a despeses amb finançament afectat, per a 
aquelles que estan finançades amb ingressos concrets afectats a la seua realització. 

És important destacar, en relació amb les despeses amb finançament afectat, que el seu 
seguiment es fa totalment necessari i és per això que la ICAL estableix les normes per 
les quals s'han de regir tals despeses, tant per la importància que aquestes presenten en 
l'àmbit de l'Administració local, com per la seua incidència en el resultat pressupostari i 
en el romanent de tresoreria. 

Tanmateix, la Corporació no ha elaborat l'estat de despeses amb finançament afectat; 
l'aplicació informàtica que s'hi utilitza per a portar la comptabilitat permet fer el 
seguiment de les dites despeses, però el personal de la Corporació no usa aquest mòdul. 
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12. ESTAT DE TRESORERIA I OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES 

12.1 Estat de tresoreria 

L'estat de tresoreria dels comptes anuals de l'exercici de 2003, mostra els moviments 
següents, en euros: 

 
Imports  

Concepte Metàl·lic Valors 

Existències inicials 2.354.418  4.333.738

Cobraments 74.874.055  1.152.737

Recaptació neta exercici corrent 19.987.674    

Recaptació neta exercicis tancats -    

Operacions no pressupostàries 54.886.381  1.152.737  

Pagaments 73.363.609  211.181

Pagaments exercici corrent 15.197.331    

Pagaments exercicis tancats 3.955.545    

Operacions no pressupostàries 54.210.733  211.181  

Existències finals  3.864.864  5.275.294

Quadre 23 

 

L'import dels fons en metàl·lic coincideix amb l'arqueig de fons que s'obté de l'aplicació 
informaticocomptable i amb la informació que subministra el balanç a 31 de desembre, i 
té el detall següent, en euros: 

 
Caixa 

Bancs i institucions de crèdit 

808

3.864.056

Total 3.864.864

Quadre 24 
 

El metàl·lic disponible en la caixa de l'Ajuntament es destina a realitzar pagaments de 
petita quantia i el seu import no sol superar els 3.000 euros. 

La Corporació manté un total de quaranta-quatre comptes en quinze entitats financeres, 
cosa que es considera excessiva; n'hi ha vint-i-nou que són comptes corrents operatius i 
els altres quinze en són comptes de recaptació. 
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En el curs del nostre treball de fiscalització, hem sol·licitat confirmació directa de saldos 
i operacions a les entitats financeres amb què treballa l'Ajuntament. Com a resultat de la 
dita sol·licitud, s'han posat de manifest les incidències següents: 

- Les entitats bancàries informen sobre sis comptes corrents que no figuren en 
l'estat de tresoreria a 31 de desembre que ens han facilitat: dos n'estan 
cancel·lats, un tercer no presenta moviment en l'exercici i el banc no en 
proporciona el saldo i els tres restants tenen saldo zero al final de l'exercici. 

- L'Ajuntament duplicà, per error, el pagament de les càrregues socials de la 
Corporació en octubre de 2003. Aquest fet no ha tingut, però, reflex comptable. 
En aquest sentit, la Corporació ha de disminuir el saldo del compte "Bancs i 
institucions de crèdit" i augmentar el del compte extrapressupostari "D'altres 
deutors no pressupostaris" en 83.295 euros en cada cas. 

- El Banc de Sabadell confirma un saldo de 16.802 euros, inferior en 11.116 euros 
al saldo que figura en la comptabilitat. L'entitat financera també confirma -a 
sol·licitud de la Corporació mateixa- el saldo citat; però aquesta no ha fet cap 
conciliació amb el saldo comptable. 

- L'estat de tresoreria facilitat detalla l'existència d'onze comptes en entitats 
financeres que no mostren saldo al tancament de l'exercici i que no hi han tingut 
moviments; per tant, es recomana de cancel·lar-los. 

Durant l'exercici de 2003, el càrrec de tresorer de la Corporació va ser ocupat de forma 
accidental per una funcionària de grup B, durant els mesos de gener i febrer; fins que 
una tresorera d'habilitació nacional el va ocupar durant els mesos de març a desembre 
del mateix any. Cap d'elles no va constituir la fiança en el moment del seu nomenament, 
ni existeix tampoc cap acord per mitjà del qual els membres de la Corporació hagen 
assumit la responsabilitat solidària de la gestió de la tresoreria. 

Quant a l'organització i gestió de l'àrea de tresoreria, cal fer les observacions següents: 

- No existeix una adequada segregació de funcions en l'àrea de tresoreria, ja que la 
funcionària encarregada de gestionar les ordres de pagament a les entitats 
financeres, comparteix també les tasques de comptabilitat de les despeses, amb 
una altra funcionària del mateix departament. 

- No hi ha cap acord de la Corporació que regule o establisca la dotació i limitació 
de les existències d'efectiu en caixa. 

- L'Ajuntament ens ha informat que realitza confirmacions dels saldos amb els 
bancs a 31 de gener, 30 de juny i 31 de desembre de cada exercici. No obstant 
això, únicament ens han facilitat la corresponent al 31 de desembre. Els saldos 
indicats per les entitats financeres són contrastats amb els que figuren en els 
registres comptables de la Corporació; tanmateix, no s'emet cap tipus d'informe 
sobre aqueixa anàlisi. 
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- L'expedició de les ordres de pagament no s'até a cap pla de disposició de fons de 
la tresoreria prèviament establit pel president; tal com estableix l'article 168 de 
la LHL. Les relacions de pagament, les signen amb una periodicitat diària. 

12.2 Operacions no pressupostàries 

L'estat de situació i moviment de les operacions no pressupostàries elaborat per 
l'Ajuntament, recull, en euros, els saldos a 31 de desembre de 2003 de les següents 
agrupacions de deutors i creditors (metàl·lic i valors). 
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Concepte Import 

Pagaments IRPF pendents de formalitzar 7.212 

Pagaments pendents d'aplicació 1.380.816 

Avançaments i préstecs concedits (60.589) 

Suma saldos deutors 1.327.439 

H.P. IVA suportat 263 

IRPF retenció treball 689.216 

Quota del treballador a la Seguretat Social (23.240) 

H.P. creditora per IVA 71 

D'altres retencions al personal 3.575 

Retencions judicials d'havers 2.892 

Quotes centrals sindicals (111) 

D'altres dipòsits de particulars 216.934 

Embargaments judicials 1.203 

D'altres dipòsits (ingressos duplicats o excessius) 3.488 

Avançaments i préstecs rebuts 489 

Operacions de tresoreria 3.103.542 

Fiances a c/t d'execució obres particulars 122.063 

Dipòsits expropiacions 65.093 

Ingressos pendents d'aplicar a pressupost 1.502.259 

En caixa 50.070 

En comptes operatius 899.796 

En agents recaptadors (565.230) 

En uns altres sense classificar 1.117.623 

Suma saldos creditors 5.687.737 

Total operacions metàl·lic (creditor) 4.360.298 

Valors en dipòsit  5.272.247 

Valors en garantia d'ajornament i fraccionament 3.047 

Total valors 5.275.294 

Total operacions no pressupostàries 9.635.592 

Quadre 25 

 

L'anàlisi efectuada sobre els pagaments realitzats en 2003 pendents d'aplicació, ha posat 
de manifest que la Corporació desconeix l'import que calia haver imputat a pressupost; 
l'Ajuntament ha realitzat pagaments per mitjà de conceptes extrapressupostaris, igual 
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com podia haver-los pagats de forma pressupostària. Aquest fet es reflecteix en el decret 
dictat per l'alcalde en juny de 2005, per mitjà del qual s'anul·len pagaments pendents 
d'aplicació per import de 562.838 euros -tal i com assenyalem en l'apartat 14 d'aquest 
informe, "Fets posteriors"-, amb la consegüent compensació pel mateix import de les 
obligacions pendents de pagament d'exercicis tancats. 

En relació amb els ingressos pendents d'aplicar a pressupost, són igualment vàlids els 
comentaris que hem fet pel que fa als pagaments pendents d'aplicar. La Corporació 
pateix una falta de control sobre tals ingressos, que no permet opinar sobre la 
racionalitat del seu import. 

Tal i com es veu en el quadre 25, l'import dels citats ingressos pendents d'aplicar a 
pressupost a 31 de desembre de 2003 ascendia a 1.502.259 euros, amb el desglossament 
que s'assenyala en el quadre citat. 

El compte "Ingressos en caixa pendents d'aplicació" no ha tingut moviments durant 
l'exercici i l'Ajuntament no els ha aplicats perquè en desconeix la procedència. El saldo 
negatiu dels "Ingressos pendents d'aplicar d'agents recaptadors" prové de l'aplicació, en 
exercicis anteriors, del compte de recaptació sense l'oportuna comprovació de la seua 
procedència. 

El saldo creditor que mostra la rúbrica corresponent a "IRPF, retenció treball", 689.216 
euros, coincideix amb les retencions efectuades en les nòmines al personal de la 
Corporació i a professionals, les quals han sigut analitzades juntament amb les 
retribucions percebudes pel personal i verificades en els models 110 i 190 presentats en 
la AEAT. 

Al seu torn, les operacions de tresoreria, 3.103.542 euros, corresponen -tal com s'ha 
posat de manifest en l'apartat 9.1 d'aquest informe, "Anàlisi de l'endeutament"- a tres 
operacions de tresoreria per tres préstecs a curt termini que es renoven anualment. 

La rúbrica de valors en dipòsit recull, bàsicament, els avals corresponents a les fiances 
provisionals i definitives dipositades pèls contractistes d'obres i serveis de la Corporació 
des de 1994. El seguiment d'aqueixos avals es porta a efecte de forma manual i els nous 
avals s'anoten a mesura que van formalitzant-los. El seu saldo, tan inusualment alt, es 
deu al fet que no s'han reclamat els avals antics. Aquesta situació ha de ser analitzada 
per la Corporació i procedir -si és el cas- a la seua regularització. 
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13. BALANÇ DE SITUACIÓ I COMPTE DE RESULTATS 

13.1 Balanç de situació 

A continuació es detalla, en euros, el balanç de situació elaborat per l'Ajuntament al 
tancament de l'exercici de 2003, juntament amb les xifres del tancament de l'exercici 
anterior. 

 
ACTIU 31/12/03 31/12/02 

IMMOBILITZAT 3.968.626 2.760.037 

IMMOBILITZAT MATERIAL 1.396.548 1.098.859 

     Terrenys i béns naturals 1.340.162 1.098.859 

     Construccions 6.010 - 

     Maquinària, instal·lacions i utillatge 40.460 - 

     Mobiliari 1.086 - 

     Equips per al processament d'informació 8.830 - 

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 4.680 - 

     D'altre immobilitzat immaterial 4.680 - 

INVERS. INFRAESTR. I BÉNS DESTINATS A ÚS GRAL. 2.567.398 1.661.178 

     Terrenys i béns naturals 2.081.055 1.209.085 

     Infraestructures i béns destinats a l'ús general 486.343 452.093 

DEUTORS 2.409.875 2.112.994 

     Deutors drets reconeguts 2.470.727 2.173.583 

     Entitats públiques (263) - 

     D'altres deutors no pressupostaris (60.589) (60.589) 

COMPTES FINANCERS 5.286.401 3.352.769 

     Inversions financeres temporals 40.721 54.074 

     Partides pendents d'aplicació 1.380.816 944.277 

     Caixa 808 5.109 

     Tresoreria 3.864.056 2.349.309 

Total Actiu 11.664.902 8.225.800 

COMPTES D'ORDRE 5.275.294 4.333.738 

     Valors en dipòsit 5.275.294 4.333.738 

Total comptes control i ordre 5.275.294 4.333.738 

Quadre 26 (a) 
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PASSIU 31/12/03 31/12/02 

PATRIMONI I RESERVES (4.861.840) (5.874.456)

   Patrimoni (5.874.456) (5.874.456)

   Resultats pendents d'aplicació 1.012.616 - 

SUBVENCIONS DE CAPITAL 1.511.133 912.395 

   Subvencions de capital rebudes 1.511.133 912.395 

DEUTES A LLARG TERMINI 1.556.862 1.095.550 

   Préstecs a llarg termini 1.556.862 1.095.550 

DEUTES A CURT TERMINI 9.933.169 10.401.861 

Creditors obligacions reconegudes 801.380 895.489 

   Creditors per pagaments ordenats 4.930.964 5.601.921 

   Creditors per devolució d'ingressos 22.821 13.947 

   Entitats públiques 658.835 550.317 

   D'altres creditors no pressupostaris 3.519.169 3.340.187 

PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ 1.502.259 667.836 

   Ingressos pendents d'aplicació 1.502.259 667.836 

RESULTATS  2.023.319 1.012.616 

   Resultats de l'exercici 2.023.319 1.012.616 

Total Passiu 11.664.902 8.215.802 

COMPTES D'ORDRE 5.275.294 4.333.738 

   Valors en dipòsit 5.275.294 4.333.738 

Total comptes control i ordre 5.275.294 4.333.738 

Quadre 26 (b) 

 

Tenint en compte que l'"Immobilitzat" constitueix el 34% del total de l'actiu i que no 
hem pogut obtenir l'inventari actualitzat dels elements patrimonials comptabilitzats, 
l'abast del nostre treball en la comprovació del balanç de situació s'ha vist limitat de 
forma significativa. Tal com hem comentat en l'apartat 7.4 d'aquest informe, 
l'immobilitzat material, segons el mateix Ajuntament, s'eleva a 34.756.203 euros; 
mentre que, segons el balanç, l'immobilitzat material i les inversions en infraestructures 
i béns destinats a l'ús general pugen a un import total de 3.963.946 euros. Per tant, 
s'aprecia una diferència significativa entre ambdues xifres. 

El llibre d'inventaris i balanços, llibre obligatori segons la regla 67 de la ICAL, tampoc 
no està actualitzat. El citat llibre s'ha d'obrir amb el balanç inicial detallat, i registrarà 
anualment: l'inventari, el balanç de situació de l'exercici, els comptes de resultats i el 
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quadre de finançament, tot d'acord amb els principis comptables establits. Així mateix, 
almenys mensualment, es transcriuran, amb sumes i saldos, els balanços de 
comprovació. 

El saldo de l'epígraf "Deutes a llarg termini" tampoc no es considera correcte, ja que, 
segons que es desprén de la informació facilitada per la mateixa Corporació, els préstecs 
a llarg termini de l'entitat s'eleven a 13.720.024 euros (vegeu l'apartat 9.1); mentre que, 
segons el balanç de situació, pugen a 1.556.862 euros (quadre 26.b). 

13.2 Compte de resultats 

El compte de resultats té per objecte presentar els resultats de l'exercici, des d'un punt de 
vista economicopatrimonial, tot reflectint adequadament les seues fonts de procedència. 
Està format en 2003 pels comptes següents: 

a) Resultats corrents de l'exercici 

Està destinat a registrar els fluxos reals de despeses i d'ingressos que es produïsquen 
durant l'exercici a conseqüència de l'activitat normal de l'entitat. 

El compte de resultats corrents de l'exercici de 2003, que dóna un saldo positiu de 
2.256.433 euros, es mostra a continuació, en euros: 

 
Deure  Haver  

Descripció Import Descripció Import 

Compres - Vendes 1.148.439 

Despeses de personal 9.367.887 Renda de la propietat i de l'empresa 928.542 

Despeses financeres 447.611 Tributs lligats a la producció 6.526.360 

Tributs - Imposts corrents s/renda i patrimoni 1.635.693 

Treb., submin. i servs. exteriors 4.422.339 Subvencions explotació - 

Prestacions socials - Transferències corrents 7.217.732 

Subvencions explotació - Imposts sobre el capital 180.570 

Transferències corrents 1.338.197 D'altres ingressos 259.036 

Transferències de capital 63.905 Provisions aplicades  - 

Dotacions amortització -   

Total despeses 15.639.939 Total ingressos 17.896.372 

Resultats corrents  2.256.433   

Quadre 27 
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Els principals components d'aquest compte han sigut analitzats en els epígrafs 
corresponents de la liquidació del pressupost; s'hi apliquen, per tant, els mateixos 
comentaris, pel que fa a la racionalitat de les magnituds que l'integren. 

b) Modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats 

Recull les modificacions, positives o negatives, que es produeixen en els saldos de 
deutors per drets reconeguts i de creditors per obligacions reconegudes corresponents a 
pressuposts tancats. Registra, doncs, les rectificacions de saldos inicials i les 
anul·lacions per diverses causes de drets i d'obligacions procedents d'exercicis anteriors. 

El compte de modificacions de drets i d'obligacions de pressuposts tancats presentat per 
la Corporació, és el següent, en euros: 

 
Deure  Haver  

Descripció Import Descripció Import 

Rectific. obligs. recon. tancats (67.644)   

Rectific. pags. ordenats tancats (165.161) Rectific. drets recon. tancats (465.919) 

Quadre 28 

 

c) Resultats de l'exercici 

Reflecteix el resultat total de l'exercici, com a producte de la integració dels resultats 
parcials obtinguts en els comptes anteriors, dels quals és un resum. 

El saldo resultant d'aquest compte de resultats de l'exercici de 2003 elaborat per 
l'Ajuntament, dóna un benefici net total de 2.023.319 euros, amb el detall següent, en 
euros: 

 
80 Resultats corrents de l'exercici 2.256.433 

84 Modificació de drets i obligacions de pressuposts tancats (233.114)

89 Resultats de l'exercici 2.023.319 

Quadre 29 
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14. FETS POSTERIORS 

A partir de l'anàlisi dels fets succeïts amb posterioritat al tancament de l'exercici, s'ha 
posat de manifest el següent: 

- En novembre de 2004, la Junta de Govern Local de la Corporació aprovà la 
rectificació dels saldos de drets pendents de cobrament, a conseqüència de la 
incorrecta comptabilitat de determinats ingressos tributaris -tal com hem 
comentat en l'apartat 8.1 (quadre 14)-; això ha fet que s'hi hagen anul·lat drets 
pendents de cobrament per 314.345 euros. En el mateix acord també es va 
aprovar la rectificació a la baixa de drets pendents de cobrament (perquè s'havia 
duplicat el cànon de l'empresa de l'enllumenat corresponent a l'exercici de 2003) 
per 62.421 i 853.250 euros, corresponents a una transferència de la Generalitat 
Valenciana -que ja hem comentat en l'apartat 10.2, "Drets pendents de 
cobrament". 

- Així mateix, s'han anul·lat obligacions pendents de pagament d'exercicis tancats 
per import de 562.838 euros, perquè la Corporació ha considerat que ja havien 
sigut pagats mitjançant la realització de pagaments extrapressupostaris 
(pagaments pendents d'aplicació). L'Ajuntament, que no ha fet un examen 
exhaustiu d'aquests pagaments, ha publicat els possibles creditors en el "BOP" i 
ha obert un termini de reclamació. 
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15. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, al llarg de l'informe s'han assenyalat 
les situacions que han de ser objecte d'atenció i millora per part dels responsables de 
l'Ajuntament; a continuació es destaquen les principals recomanacions, la implantació 
de les quals redundarà en una millora de la gestió econòmica de la Corporació. 

Quant a l'organització administrativa i comptable de l'Ajuntament 

- Cal introduir millores substancials en els procediments administrativo-
comptables, que permeten corregir les importants deficiències detectades 
relatives al control intern administativo-comptable i a l'adequada segregació de 
funcions; els òrgans responsables han d'exercir un adequat control i la supervisió 
de les operacions. 

Quant al contingut del Compte General 

- L'Ajuntament no ha completat adequadament i dins del termini tots els estats i 
comptes anuals. Igualment, la liquidació del pressupost s'ha fet fora dels terminis 
establits a aqueix efecte. En aquest sentit, es recomana d'elaborar-los, per als 
pròxims exercicis, dins dels terminis legals i amb el detall que indica la 
normativa aplicable. 

Quant al pressupost i la seua execució 

- Cal revisar el contingut de les bases d'execució del pressupost, a fi de recollir-hi 
adequadament distints aspectes relatius al control intern i la fiscalització, al 
procediment d'execució del pressupost i al procediment de justificació de 
determinades despeses que es comenten en diferents apartats d'aquest informe. 

- En relació amb l'execució del pressupost i a l'expedició de documents 
comptables, cal corregir aquelles mancances i insuficiències que s'han posat de 
manifest en els diversos apartats de l'informe; en especial, la comptabilitat de les 
fases "A" i "D" del pressupost de despeses i el fet de no haver imprés, en 
ocasions, el document "O", de reconeixement de l'obligació. 

- La comptabilitat de la fase "O", de reconeixement de l'obligació, s'ha de produir 
com a conseqüència de l'existència d'un crèdit exigible contra l'entitat, derivat 
d'una despesa autoritzada i compromesa -tal i com s'estableix en l'article 58 del 
reial decret 500/1990-, i no com una forma de finançar obligacions futures, 
tenint en compte la previsible obtenció de romanents de tresoreria negatius. 

Quant als ingressos rebuts per transferències i/o subvencions 

- És necessari que hi haja un circuit d'informació fluida que ajude a una adequada 
coordinació entre els distints funcionaris que participen en la gestió de les 
transferències i/o subvencions. 
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 L'oportuna obtenció de l'adequada informació que suporta aquests ingressos, si 
més no al tancament de l'exercici pressupostari, podria evitar l'existència de 
possibles errors comptables. En aquest sentit, és important mantenir una 
coordinació adequada amb les administracions concedents. 

 Seria convenient d'implantar un manual de procediments, en del qual es 
recollissen els passos que cal seguir en la sol·licitud, tramitació, control i 
imputació comptable de les transferències o subvencions. Això redundaria en un 
millor control intern de l'organització i ajudaria a detectar possibles errors 
comptables i de gestió. 

Quant a la recaptació 

- L'Ajuntament hauria de comptabilitzar els ingressos producte de la recaptació 
tenint en compte si es tracta d'ingressos procedents d'exercicis corrents, o si -per 
contra- corresponen a exercicis tancats. Igualment, caldria mirar -a l'hora 
d'efectuar la comptabilitat- si existeix ja un dret reconegut prèviament 
comptabilitzat, a fi d'evitar que se'n duplique la comptabilitat. 

- Seria recomanable portar el llibre auxiliar de compte corrent amb el recaptador, 
ja assenyalat en la regla 81 de la ICAL. Allí es registrarien, tant per als rebuts, 
com per a les certificacions de descobert, els càrrecs i les dates que se'n 
produïsquen, per exercicis i conceptes. Serviria de control per a comprovar les 
dades que figuren de manera global en el major de conceptes del pressupost 
d'ingressos, tant d'exercici corrent, com d'exercicis tancats. 

- Cal deixar evidència explícita de la revisió i, si és el cas, de la conformitat o 
disconformitat dels comptes de la gestió de recaptació, per part del personal 
responsable de la Corporació. 

Quant a les despeses amb finançament afectat 

- El seu seguiment es fa totalment necessari, seguint les normes establides a 
aqueix efecte en la ICAL. La Corporació ha d'usar el mòdul assignat amb 
aqueixa finalitat en l'aplicació informàtica que utilitza per a portar la 
comptabilitat. 

Quant a la tresoreria 

- D'acord amb el que s'estableix en l'article 168 de la LHL, s'ha de realitzar un pla 
de disposició de fons que regule formalment l'operativitat de la tresoreria i que 
establisca les dates de pagament que es consideren més adequades. 

- Es recomana de cancel·lar els comptes corrents que no tinguen moviment durant 
l'exercici amb saldo zero a 31 de desembre. 

- Caldria deixar constatació de les confirmacions de saldos efectuades per la 
mateixa Corporació; així com de les conciliacions efectuades. 
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D'altres recomanacions 

- Cal elaborar i aprovar un inventari adequadament valorat i actualitzat de tots els 
béns propietat de la Corporació. 

- La Corporació ha d'efectuar les correccions oportunes en el balanç de situació, 
per tal que aquest expresse la composició i la situació del patrimoni de 
l'Ajuntament al tancament de l'exercici, abans de la seua aplicació a resultats; tal 
i com s'estableix en la regla 417 de la ICAL. 

Les recomanacions efectuades per aquesta Sindicatura estan basades en l'ordre de 17 de 
juliol de 1990, per mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració Local. No obstant això, i a causa que l'emissió del present informe per 
part de la Sindicatura de Comptes es produirà durant el primer trimestre de 2006               
-pròxima a l'entrada en vigor de la nova Instrucció de Comptabilitat Local, que és una 
adaptació al PGCP del subsector Estat de 1994-, les recomanacions s'hauran d'entendre 
referides a la nova Instrucció de Comptabilitat. En aquest sentit, l'Ajuntament haurà de 
prendre en consideració les mesures pertinents per tal d'adaptar-se al nou Pla de 
Comptabilitat. 
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16. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 
22 de desembre de 1986, així com de l'acord del Consell de la Sindicatura de Comptes 
del dia en què tingué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització 
corresponent a l'any 2003, el dit esborrany va ser tramés al comptedonant perquè, en el 
termini concedit, hi formulés al·legacions. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és necessari 
assenyalar el següent: 

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

2) Totes les al·legacions han sigut analitzades amb deteniment. 

3) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de l'informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que s'hi ha emés (els 
quals han servit de base perquè aquesta Sindicatura les estimés o desestimés), 
s'adjunten en els annexos 2 i 3 d'aquest informe. 

 

 



 

 

 

 

APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

D'acord amb els articles 17.f) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, i 60.e) del seu Reglament, i en compliment del 
Programa Anual d'Actuació de 2005 d'aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 31 de gener de 2006, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

 

València, 31 de gener de 2006 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
ANUALS 

 

 





















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 

 

AL·LEGACIONS 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 LA VALL 
D'UIXÓ CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2003. 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 31 d'octubre de 2005; en relació amb aquestes, 
s'informa del següent: 

Al·legació única 

Apartat 1.2.1, paràgraf tercer, de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: 

L'Ajuntament discrepa del càlcul de la materialitat realitzat per la Sindicatura de 
Comptes en relació amb l'Institut Municipal de l'Esport. En aquest sentit, l'Ajuntament 
demana a la Sindicatura que revise la fiscalització realitzada sobre les operacions de 
l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport. 

Comentaris: 

a) En l'apartat 1.2.1, "Revisió financera", s'indica clarament que l'objectiu de la 
fiscalització ha consistit en la realització d'una auditoria de regularitat comptable 
del Compte de la Corporació de l'exercici de 2003, que no té la consideració 
d'auditoria completa o d'auditoria dels comptes anuals. 

b) Durant l'exercici de 2003, depenia de la Corporació l'organisme autònom Institut 
Municipal de l'Esport, que va ser dissolt en novembre de 2003 i liquidat amb 
efectes des del 31 de desembre de 2003, amb l'informe favorable de la 
Intervenció de l'Ajuntament, encara que posant-hi de manifest certes limitacions. 
Aquesta liquidació va ser aprovada pel decret de l'Alcaldia 315/04, amb data 16 
de febrer de 2004. 

c) La liquidació de l'Institut Municipal de l'Esport va ser aprovada d'acord amb el 
balanç següent, en euros: 

 
Actiu  Passiu  

Immobilitzat material  Patrimoni i reserves (26.651) 
Immobilitzat immaterial  Deutes a l/t  
Deutors a c/t 135.211 Deutes a c/t 161.862 
Transferències Ajunt. 131.597 Factures 2001 i 2002 70.707 
Comptes corrents 3.614 Factures 2003 34.428 
  Subvencions puntuals 23.841 
  Subvencions individuals 32.886 

Total 135.211 Total 135.211 

 



 

 

 En l'apartat 13.1 del nostre informe es detalla el balanç de situació de la 
Corporació elaborat per l'Ajuntament al tancament de l'exercici de 2003, en el 
qual el total actiu/passiu és d'11.664.902 euros i el total de l'actiu/passiu de 
l'organisme autònom resulta ser un 1,16% del total de l'actiu/passiu del balanç 
de situació de l'Ajuntament, raó per la qual aquesta Sindicatura el va excloure de 
l'abast de la seua fiscalització; tal i com es posa de manifest de forma clara en 
l'apartat 1.2.1. 

 Seguint el mateix criteri, tampoc no hem inclòs en l'abast de la fiscalització la 
revisió de l'empresa pública Emsevall, S.L., de la qual la Corporació posseeix la 
propietat íntegra. En aquest cas, però, l'Ajuntament, en la seua al·legació, no ha 
manifestat la seua disconformitat, a pesar que la Corporació coneixia igualment 
que no havia sigut sotmesa al preceptiu control financer per part de la 
Intervenció municipal, d'acord amb la normativa legal (art. 201 de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals). 

d) Com una part dels procediments aplicats per aquesta Sindicatura en la 
fiscalització del Compte de la Corporació, vam trametre al mateix Ajuntament, 
amb data 15 de març de 2005, una carta de confirmació de saldos i operacions 
de l'Institut Municipal de l'Esport, reiterada el 8 d'abril de 2005; però no en vam 
obtenir resposta, tal i com es posa de manifest en l'apartat 7.2 de l'informe. 

e) Que, entre els incompliments rellevants de la normativa aplicable que s'han 
posat de manifest en l'informe de la Sindicatura, s'indica que no s'ha fet cap 
control administrativocomptable sobre la comptabilitat de l'organisme autònom 
Institut Municipal de l'Esport, ni sobre la societat mercantil municipal Emsevall, 
S.L., a pesar que corresponia a la Intervenció de la corporació efectuar-ne el 
control financer, d'acord amb els articles 194 a 203 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

f) Tal i com es posa de manifest en l'apartat 2.1 del nostre informe, aquesta 
Sindicatura considera que hi ha hagut un inadequat control intern 
administrativocomptable, cosa que ha tingut una incidència important en la 
informació economicofinancera que presenta l'Ajuntament com a reflex de la 
seua comptabilitat. Igualment, s'han produït nombrosos incompliments de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, que s'assenyalen en l'apartat 2.2 
de l'informe. 

L'escrit d'al·legacions no diu res en relació amb tots els aspectes posats de manifest en 
els apartats de conclusions 2.1 i 2.2 -que són molt significatius i d'importància per a la 
Corporació-, ni tampoc sobre les recomanacions que fa aquesta institució com a resultat 
del treball de fiscalització realitzat, la implantació de les quals redundaria en una 
millora de la gestió econòmica de la Corporació. 

Conseqüències en l'informe: 

Cal mantenir la redacció actual de l'informe. 



 

 

 




