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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe vénen expressades en euros. Hem efectuat un arredoniment per 
a no mostrar els cèntims i les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la suma 
de les dades arredonides. 
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1. OBJECTIUS 

En virtut del que disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, l’informe de fiscalització parcial del Compte 
General de l’Ajuntament de Beniflà de l’exercici de 2009, té els objectius generals 
següents: 

- Determinar si la informació financera es presenta adequadament d’acord amb els 
principis comptables aplicables. 

- Comprovar si l’Entitat ha complit amb la legalitat vigent en la gestió de fons 
públics en relació amb les àrees que s’han de fiscalitzar, en particular amb la 
normativa relativa als contractes del sector públic. 

D’acord amb el que disposa l’apartat 5.a del Programa Anual d’Actuació de la 
Sindicatura de Comptes per a l’any 2011, la fiscalització realitzada comprèn la 
fiscalització del pressupost de despeses; la revisió del procés d’elaboració, formulació i 
aprovació del pressupost; la rendició de comptes i la informació que s’ha de facilitar al 
Ple de l’Entitat; l’anàlisi del resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, així com 
la fiscalització de la contractació. 
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2. ABAST DE LA FISCALITZACIÓ 

2.1 Revisió financera 

El Compte General de l’Ajuntament de Beniflà està format exclusivament pel seu propi 
Compte General, tal com disposa l’article 209.1 de l’LRHL, ja que no existeixen 
societats mercantils de capital íntegrament propietat de l’Entitat. 

Els documents que integren el Compte General de l’exercici de 2009 de l’Entitat, tal 
com estableix la regla 98 de la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local 
(ICAL) són el balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de liquidació 
del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici acabat en la dita data i s’adjunten, 
tret de la memòria, en l’annex I d’aquest Informe. 

D’acord amb els objectius descrits en l’apartat 1 de l’Informe, l’abast de la revisió 
financera s’ha estès a les àrees de fiscalització que tot seguit relacionem i a fi de 
comprovar si s’adequen a la normativa comptable i pressupostària aplicable: 

- L’elaboració, formulació i aprovació del pressupost de l’exercici. 

- El procediment de formació, aprovació i rendició del Compte General de 
l’exercici. 

- La informació que l’alcalde-president de l’Entitat ha de facilitar al Ple. 

- El resultat pressupostari i el romanent de tresoreria de l’exercici de 2009. En 
l’anàlisi d’aquests documents del Compte General de l’Entitat, es comprovarà 
l’adequada formació de les dues magnituds, segons el que estableixen les regles 
corresponents del model normal de la Instrucció de Comptabilitat Local, la seua 
inclusió en els apartats respectius del Compte General, analitzar si les despeses 
amb finançament afectat es calculen adequadament, i verificar la correcció del 
càlcul dels drets pendents de cobrament que es consideren de difícil o impossible 
recaptació. 

- La fiscalització del pressupost de despeses, la qual s’ha limitat a verificar si la 
comptabilitat de la despesa meritada en l’execució dels contractes inclosos en 
una mostra d’expedients adjudicats en l’exercici de 2009 és l’adequada. 

D’acord amb això, hem efectuat les proves d’auditoria financera que hem considerat 
pertinents segons els Principis i normes d’auditoria del sector públic elaborats per la 
Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics de Control Extern i amb les normes 
tècniques de fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests procediments han 
consistit en la realització de proves selectives, la revisió del control intern i d’altres 
tècniques d’auditoria aplicables en aquest cas, tenint en compte els objectius perseguits i 
l’abast adés indicat. 
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2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

D’acord amb els objectius de la fiscalització indicats en l’apartat 1 i amb l’enfocament 
descrit en l’apartat 2.1, hem revisat si l’Ajuntament ha complit la legalitat vigent 
aplicable a la gestió dels fons públics i a la seua activitat contractual durant l’exercici 
acabat el 31 de desembre de 2009. 

La dita revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives, el compliment dels 
aspectes rellevants establits fonamentalment en: 

- Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l’exercici de 2009. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, per mitjà del qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària (LGEP). 

- Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, per mitjà del qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, per mitjà del qual s’aprova el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local 
(TRRL). 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL). 

- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en aplicació a les entitats locals (RLGEP). 

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

- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns 
de les entitats locals (RBEL). 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s’aprova la Instrucció del model normal de Comptabilitat Local 
(ICAL). 
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- Ordre de 8 de setembre de 1999 per la qual es modifica l’Ordre del Ministeri 
d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà de la qual 
s’estableix l’estructura dels pressuposts de les entitats locals. 
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3. CONCLUSIONS GENERALS 

3.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast indicat en l’apartat 2.1, no s’han posat 
de manifest els fets o les circumstàncies que afecten de forma significativa l’adequació 
dels estats i documents comptables fiscalitzats, així com els principis i la normativa 
comptable i pressupostària aplicable. 

Amb independència de la conclusió anterior cal destacar que en la valoració del resultat 
de l’exercici s’ha de tenir en compte que en l’exercici de 2010, el Ple de l’Entitat va 
aprovar dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits per despeses 
realitzades en l’exercici anterior, per un import global de 18.752 euros, tal com detallem 
en l’apartat 7.1 de l’Informe. 

3.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat i amb l’abast descrit en l’apartat 2.2, en l’exercici 
objecte de fiscalització s’ha posat de manifest una circumstància que representa un 
incompliment significatiu de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics en 
relació amb les àrees fiscalitzades. 

Hem comprovat que en l’exercici de 2009 es va produir l’incompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària sense que l’Entitat haja comunicat aquesta circumstància a la 
Direcció General de Pressuposts de la Generalitat ni que el Ple haja aprovat el preceptiu 
pla economicofinancer, en compliment del que disposen els articles 16.2 i 19 del Reial 
Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, 
aplicable a les entitats locals. 

Amb independència de la conclusió anterior, cal ressaltar que en l’exercici de 2009 
l’Entitat va realitzar contractacions per un import de 735 euros amb una persona que, 
d’acord amb els advertiments efectuats per la Secretaria-Intervenció, concorria la 
prohibició de contractar prevista en l’article 49.1.f de l’LCSP, tal com posem de 
manifest en l’apartat 5.5 de l’Informe. 
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4. INFORMACIÓ GENERAL 

El municipi de Beniflà està situat a la província de València i la seua població és de 407 
habitants segons l’actualització del cens a primer de gener de 2009. La composició del 
Ple, d’acord amb els resultats de les dues últimes eleccions efectuades, és la següent: 

 
Partit polític 2007 2011 

Partit Socialista del País Valencià 3 4 

Partit Popular 2 3 

Coalició Valenciana 2 - 

Total 7 7 

Quadre 1 

L’Ajuntament regula el seu funcionament d’acord amb les normes generals establides 
en el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

En aquest sentit i d’acord amb la citada norma reglamentària, els òrgans de les entitats 
local, a qui corresponga el seu govern i administració són: l’alcalde, els tinents 
d’alcalde, el Ple de l’Ajuntament i la Comissió Municipal Especial de Comptes.  

El lloc de treball de secretaria-intervenció, està classificat de classe tercera i està ocupat 
per acumulació de funcions per una funcionària d’Administració local amb habilitació 
estatal. 

A partir de la informació facilitada per mateix Ajuntament i d’altres fonts consultades 
hem confirmat que l’Entitat no compta amb organismes autònoms o empreses 
públiques, encara que participa en el Consorci Servei Prevenció i Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Província de València. 

L’Ajuntament té un inventari de béns realitzat en l’exercici de 2007 que no ha sigut 
actualitzat posteriorment, raó per la qual no tenim constatació que s’hagen incorporat al 
balanç de l’Entitat les inversions realitzades en els exercicis de 2008 i 2009, i que 
s’hagen dotat les corresponents amortitzacions en el compte del resultat 
economicopatrimonial. 

Es considera necessari que l’Ajuntament promoga les mesures que tinga al seu abast per 
a comptar amb un inventari actualitzat de béns i drets. En aquest sentit, interessa 
ressaltar que l’article 17 de l’RBCL disposa que les entitats locals estan obligades a 
elaborar un inventari de tots els béns i drets, qualsevol que siga la seua naturalesa o 
forma d’adquisició. 

En virtut del que estableix l’article 33 de l’RBCL, la rectificació de l’inventari es 
verificarà anualment i s’hi reflectiran les vicissituds de tota mena dels béns i els drets 
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durant aquesta etapa. En aquest context, l’òrgan competent per a acordar l’aprovació de 
l’inventari ja format, la seua rectificació i comprovació és el Ple de l’Ajuntament, tal i 
com disposa l’article 34 de l’RBCL. 

D’altra banda, cal tenir present que la regla 16ª de l’ICAL disposa que les entitats locals 
han de comptar amb un inventari de béns i drets que detalle individualment els diversos 
elements de l’immobilitzat que té registrats en la seua comptabilitat i que, en el supòsit 
que no existisca la necessària coordinació entre la comptabilitat i l’inventari general, 
l’Entitat ha de comptar amb un inventari específic, de caràcter comptable, per a detallar 
individualment el seu immobilitzat. 
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5. RENDICIÓ DE COMPTES I INFORMACIÓ AL PLE 

5.1 Tramitació i contingut  

L’alcalde-president va retre en data 1 de juny de 2010 el Compte General de l’Entitat 
corresponent a l’exercici de 2009 amb posterioritat al termini establit en l’article 212.1 
de l’LRHL que indica que s’hauria d’haver retut abans del dia 15 de maig d’aquest any. 

El Compte General va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament el dia 28 de desembre de 
2010 amb posterioritat al termini establit en l’article 212.4 de l’LRHL que indica que 
s’hauria d’haver retut abans del dia 1 d’octubre d’aquest any. Aquest Compte general va 
ser tramés a aquesta Sindicatura de Comptes en data 28 d’octubre de 2010, abans que el 
Ple de l’Ajuntament l’aprovés, tot i que dins del termini establit per a presentar-lo. 

El Compte General de l’exercici aprovat el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
disposa la regla 98 de l’ICAL, comprén el balanç, el compte del resultat 
economicopatrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria. A aquests 
documents s’adjunten les actes d’arqueig de les existències en la data de tancament de 
l’exercici, així com les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos 
existents en aquesta data. 

Pel que fa a la liquidació del pressupost de l’exercici de 2009, interessa ressenyar que es 
va aprovar en data 6 de maig de 2010, una vegada finalitzat el termini previst en 
l’article 191.3 de l’LRHL, el qual disposa que s’hauria d’haver aprovat abans del dia 1 
de març d’aquest any. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, hem comprovat que han tramés una 
còpia de la dita liquidació al Ministeri d’Economia i Hisenda, encara que no tenim 
constatació que s’haja tramés a la Generalitat. 

5.2 Anàlisi dels estats financers del Compte General 

En l’annex I del present Informe s’adjunten el balanç i el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, la liquidació del pressupost d’ingressos i despeses, el resultat pressupostari 
i l’estat de romanent de tresoreria dels exercicis de 2008 i 2009. 

En el quadre següent mostrem les principals magnituds pressupostàries dels exercicis de 
2008 i 2009, en euros: 
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Magnitud 2008 2009 

Pressupost inicial 338.930  338.240 

Previsions ingressos definitives 683.374  809.619 

Previsions despeses definitives 683.374  809.619 

Drets reconeguts 529.341  482.198 

Obligacions reconegudes 570.983  600.276 

Resultat pressupostari ajustat 98.899  (118.078) 

Romanent de tresoreria per a despeses generals 196.903  117.885 

Romanent de tresoreria total  279.963  171.326 

Quadre 2 

En els apartats 7.1 i 7.2 analitzem el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 

La plataforma de rendició de comptes de la Sindicatura de Comptes va realitzar una 
sèrie de comprovacions que van posar una sèrie d’incidències que van ser esmenades 
posteriorment per l’Ajuntament. 

5.3 Estabilitat pressupostària 

D’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Desenvolupament de l’LGEP, en la seua aplicació a les 
entitats locals, correspon a la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat. 

La Secretaria-Intervenció municipal no ha elaborat ni en el moment de l’aprovació del 
pressupost per a l’exercici de 2009 ni en el moment de la liquidació del pressupost, 
l’informe preceptiu en el qual es pose de manifest el compliment o l’incompliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. No obstant això, aquest informe s’ha formalitzat 
pel que fa a l’aprovació del pressupost dels exercicis de 2010 i 2011. 

En el marc de la fiscalització realitzada, efectuats els ajusts necessaris per a calcular les 
necessitats de finançament, hem conclòs que en l’exercici de 2009 l’Entitat no va 
generar suficient ingressos per a finançar les obligacions reconegudes, i que s’incomplia 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, en la mesura que l’Ajuntament va tenir una 
necessitat de finançament de 156.716 euros per a poder fer front a les seues obligacions. 

No tenim constatació que l’Ajuntament haja comunicat a la Direcció General de 
Pressuposts de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública la situació 
d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, ni que el Ple de l’Entitat haja 
aprovat el corresponent pla economicofinancer per a aconseguir l’equilibri 
pressupostari. 
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5.4 Informació al Ple de l’Ajuntament 

L’article 207 de l’LRHL disposa que la Intervenció de l’entitat local trametrà al Ple de 
l’Ajuntament, per mitjà de la Presidència, la informació de l’execució dels pressuposts i 
del moviment de tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 

Les regles 105 i 106 de l’ICAL concreten el contingut de la informació que el Ple de 
l’ajuntament ha de rebre, la qual contindrà les dades relatives a l’execució del 
pressupost corrent d’ingressos i despeses, les seues modificacions i els moviments i la 
situació de la tresoreria. 

El Ple de l’Ajuntament de Beniflà no ha aprovat cap Acord a fi d’acomplir amb la 
previsió de l’article 207 de l’LRHL, sense que en les bases d’execució que s’adjunten al 
pressupost de l’exercici de 2009, hi haja cap disposició referida a la forma i als terminis 
en què la Intervenció haja de subministrar la informació al Ple de l’Entitat. 

5.5 Resultats de la funció interventora 

En els supòsits en què la Intervenció de l’entitat estigués en desacord amb el fons o amb 
la forma dels actes, documents o expedients examinats, té la possibilitat de formular els 
seus advertiments per escrit abans d’adoptar l’acord o la resolució, tal com estableix 
l’article 215 de l’LRHL. 

En l’exercici de 2009 la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament va formalitzar un total 
de set advertiments en el moment de la intervenció formal de l’ordenament del 
pagament, d’acord amb el que disposa l’article 214.2.b de l’LRHL. En tres dels supòsits 
l’advertiment té el seu origen en possibles incompliments de l’LCSP; d’altres per 
tractar-se de despeses realitzades sense que n’existís crèdit habilitat i un perquè 
l’expedient de despesa no tenia els requisits essencials. 

La Secretaria-Intervenció ha donat compte al Ple de l’Entitat de tots els advertiments 
realitzats durant l’exercici pressupostari, tot indicant-hi els motius pels quals s’han 
realitzat i la quantia de cada un, sense que el Ple n’haja adoptat cap acord per a resoldre 
la discrepància entre l’Alcaldia i la Secretaria-Intervenció. 

Cal tenir en compte que per aplicació del que disposa l’article 216.2 de l’LRHL, en tots 
els supòsits en què la Secretaria-Intervenció ha formulat un advertiment, la 
conseqüència jurídica és la suspensió de la tramitació de l’expedient fins que siga 
esmenat per l’alcalde o el Ple de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 217 de 
l’LRHL. 

Amb posterioritat, l’òrgan interventor ha d’elevar al Ple de l’entitat totes les resolucions 
adoptades pel president de l’entitat local que siguen contràries als advertiments 
efectuats, així com un resum de les principals anomalies en compliment del que disposa 
l’article 218 de l’LRHL. 
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En relació amb la tramitació dels advertiments que ha realitzat la Secretaria-Intervenció 
de l’Ajuntament, no tenim constatació que la tramitació dels expedients administratius 
se suspenguessen fins a la resolució dels advertiments ni que l’òrgan competent els haja 
resolts, ni que posteriorment la Secretaria-Intervenció informés al Ple de les resolucions 
de l’Alcaldia contràries als advertiments. 

L’anàlisi dels set advertiments formalitzats per la Secretaria-Intervenció de l’Entitat 
permet realitzar les consideracions següents: 

- Hi ha tres advertiments per una quantia de 735 euros, que es fonamenten en 
l’incompliment de la prohibició de contractar, expressada en l’article 49.1.f de 
l’LCSP, en la mesura que es tracta de despeses en els quals el creditor és un 
regidor de l’Ajuntament. 

- En els tres expedients en què l’advertiment s’ha realitzat per falta de cobertura 
pressupostària adequada, que representen una quantia de 42.705 euros, s’ha 
comprovat que es van imputar al pressupost de l’exercici de 2009, una vegada 
que el Ple de l’Entitat –en data 19 de novembre de 2009–, aprovés diversos 
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit per al seu finançament. No obstant 
això, els pagaments s’han efectuat amb anterioritat. 

Pel que fa a l’exercici de les funcions d’Intervenció, hem comprovat que tret de les 
despeses que s’imputen al capítol pressupostari d’inversions reals, la Secretaria-
Intervenció no executa la intervenció prèvia de la despesa, per tal de garantir que les 
despeses s’ajusten al pressupost vigent i que els procediments no incompleixen la 
normativa aplicable. 

En aquest sentit, les despeses  que manquen de fiscalització prèvia són aprovades per 
Resolució de l’Alcaldia i posteriorment s’informa en el primer Ple ordinari que realitza 
l’Entitat. No tenim constància que la Secretaria-Intervenció elabore els informes de 
control financer prevists en l’article 220 de l’LRHL. 
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6. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 

6.1 Anàlisi de les previsions inicials 

El quadre següent mostra la comparació dels pressuposts inicials dels exercicis 2009 i 
2008, el percentatge de participació de cada un dels capítols pressupostaris i de variació 
experimentada en aqueixos exercicis, amb les xifres expressades en euros: 

 

Capítols 
Pressupost inicial Variació 2009/2008 

2009 % 2008 % Import % 
I Imposts directes 144 200 42 6% 118 000 34 8% 26 200 22 2%
II Imposts indirectes 6 000 1,8% 10 000 3,0% (4 000) (40,0%)
III Taxes i d’altres ingressos 72.995 21,6% 66.113 19,5% 6.882 10,4% 
IV Transferències corrents 66.724 19,7% 62.496 18,4% 4.228 6,8% 
V Ingressos patrimonials 13.000 3,8% 12.000 3,5% 1000 8,3% 
VI Alienació d’invers. reals 0 0 0 0 0 - 
VII Transferències de capital 35.321 10,4% 70.321 20,7% (35.000) (49,8%) 
VIII Actius financers 0 0 0 0 0 - 
IX Passius financers 0 0 0 0 0 - 
 Total ingressos 338.240 100,0% 338.930 100,0% (690) 0,2% 
I Despeses de personal 155.500 46,0% 133.150 33,4% 22.350 16,8% 
II Despe. de funcionament 129.910 38,4% 122.950 36,3% 6.960 5,7% 
III Despeses financeres 0 0 0 0 0 - 
IV Transferències corrents 15.650 4,6% 10.650 3,1% 5.000 46,9% 

VI Inversions reals 37.180 11,0% 72.180 21,3% (35.000) (48,5%) 

VII Transferències de capital 0 0 0 0 0 - 

VII Actius financers 0 0 0 0 0 - 

IX Passius financers 0 0 0 0 0 - 
 Total despeses 338.240 100,0% 338.930 100,0% (690) 0,2% 

Quadre 3 

L’anàlisi de les xifres recollides en el quadre anterior, especialment les que es refereixen 
al pressupost de l’exercici de 2009, permet formular les consideracions següents: 

- En relació amb l’estructura del pressupost de despeses, interessa destacar 
l’especial significat de les despeses de personal, les quals representen un 
percentatge del 46% del pressupost inicial de l’Entitat. En el mateix sentit, són 
també significatives les despeses de funcionament, que impliquen un percentatge 
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del 34,8% del total de crèdits pressupostaris aprovats inicialment. El capítol 
d’inversions reals comporta un percentatge de l’11%. 

- Quant a l’estructura del pressupost d’ingressos, el percentatge més representatiu 
és el 42,2% de les previsions inicials, que es genera en el Capítol I, “Imposts 
directes”. La previsió inicial de l’estat d’ingressos a penes experimenta cap 
variació respecte a l’exercici de 2008. 

6.2 Elaboració, formulació i aprovació 

De l’anàlisi del procediment de tramitació i del contingut de la documentació 
incorporada al pressupost de l’Ajuntament de l’exercici de 2009, destaquen les 
observacions següents: 

- L’aprovació definitiva del pressupost de l’Entitat es va realitzar en el Ple del dia 
19 de març de 2009, data que no s’ajusta al termini previst en l’article 169.2 de 
l’LRHL, el qual disposa que tindrà lloc abans del dia 31 de desembre de l’any 
anterior al de l’exercici en què s’haja d’aplicar. 

- La circumstància anterior va determinar una pròrroga automàtica del pressupost 
de l’exercici de 2008, d’acord amb el que disposa l’article 169.6 de l’LRHL fins 
a l’entrada en vigor del pressupost de l’exercici de 2009. 

- Pel que fa al contingut del pressupost elaborat pel president de l’Entitat a l’inici 
del procediment d’aprovació, no se n’ha formalitzat la liquidació del pressupost 
de l’exercici anterior ni l’avançament de la liquidació del pressupost referida, 
almenys, a sis mesos de l’exercici corrent, tal com estableix l’article 168.1.b de 
l’LRHL. 

- Quant a l’annex de personal que figura en l’expedient d’aprovació del pressupost 
i segons el que estableix l’article 168.1.c de l’LRHL, cal dir que no s’hi aplega 
una valoració econòmica dels llocs de treball de l’Entitat, raó per la qual no hem 
pogut comprovar si la dotació inicial en el pressupost del capítol de despeses de 
personal és adequada. 

- Per a acabar, tal com hem indicat en l’apartat 5.3, la Secretaria-Intervenció no ha 
formalitzat el preceptiu informe sobre el compliment del principi d’estabilitat 
pressupostària referent al pressupost de l’exercici de 2009, tal com estableix 
l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Desenvolupament de l’LGEP, en la seua aplicació a les entitats 
locals. 
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7. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

7.1 Resultat pressupostari 

Com mostrem en el quadre següent, el resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 
2009 ha pujat a un import negatiu de 55.134 euros, import que representa una 
disminució del 44,3% respecte de l’exercici anterior, el qual va pujar a 98.899 euros. 
Aquesta circumstància s’explica, fonamentalment, per l’increment del dèficit 
pressupostari de l’exercici corrent en 2009 que ha sigut de 118.078 euros, quan en 
l’exercici anterior va ser de 41.642 euros. 

Tot seguit mostrem en els quadres següents, expressats en euros, la liquidació del 
pressupost de l’exercici de 2009 i la seua comparació amb l’exercici anterior. 

Quadre 4 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 
EXERCICIS 2008 I 2009 2009 2008 Variació bruta % 09/08 

a  Operacions corrents (29.853) 42.617 (72.470) 170,0%

b  D’altres operacions no financeres (88.225) (84.259) (3.966) (4,7%)

1.Total operacions no financeres (a+b) (118.078) (41.642) (76.436) (183,6%)

2. Actius financers 0 0 0 -

3. Passius financers 0 0 0 -

I. Resultat pressupostari de l’exercici (1+2+3) (118.078) (41.642) (76.436) (183,6%)

4. (+) Crèdits finançats amb romanents de tresoreria 
per a despeses generals 132.024 112.268 19.756 17,6%

5. (+) Desviacions financeres negatives de l’exercici 41.188 61.523 (20.335) (33,1%)

6. (-) Desviacions financeres positives de l’exercici -0 33.250 (33.250) (100,0)

II.  Resultat pressupostari ajustat (I+4+5+6) 55.134 98.899 (43.765) (44,3%)

Quadre 5 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 
2009 

Drets 
reconeguts 
nets 2009 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2009 

Totals 

a. Operacions corrents 406.159 436.012 (29.853) 

b. D’altres operacions no financeres 76.039 164.264 (88.225) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 482.198 600.276 (118.078) 

2. Actius financers 0 0 0 

3. Passius financers 0 0 0 

I. Total  (1+2+3) 482.198 600.276 (118.078) 
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Com a resultat del treball realitzat en la revisió del resultat pressupostari s’han posat de 
manifest els aspectes següents: 

- El resultat pressupostari no ajustat de l’exercici de 2009 és negatiu per un import 
de 118.078 euros com a conseqüència que el total d’obligacions reconegudes 
netes de l’exercici corrent són superiors en aquest import als drets reconeguts 
nets de l’exercici corrent. 

 Pel que fa a l’exercici anterior, aquest resultat pressupostari no ajustat s’ha 
incrementat un 183,6%, increment que ha determinat que en l’exercici de 2009 
haja augmentat la situació deficitària del pressupost corrent de l’Ajuntament, en 
el sentit que els drets reconeguts per operacions corrents no són suficients per a 
finançar les despeses corrents de l’exercici. 

 No obstant això, el resultat pressupostari ajustat de l’exercici de 2009, igual que 
en l’exercici anterior, és positiu per un import de 55.134 euros. Aquesta 
circumstància es deu als ajusts per crèdits gastats finançats amb romanents de 
tresoreria per a despeses generals de l’exercici de 2008, que sumaren un import 
de 132.024 euros i les desviacions negatives de finançament que ascendien a 
41.188 euros. 

- D’altra banda, cal indicar que en data 13 de maig i 8 de juliol de 2010, el Ple de 
l’Entitat va aprovar dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
un import total de 18.751,60 euros, relatius a les despeses de l’exercici de 2009, 
que no havien sigut imputats al pressupost per falta de cobertura pressupostària. 

 Quant a les dites despeses, l’article 173.5 de l’LRHL disposa que es no podran 
adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels 
crèdits autoritzats en els estat de les despeses, i són nuls de ple dret els acords, 
les resolucions i els actes administratius que infringisquen la dita norma, sense 
perjudici de les responsabilitats que pertoquen. 

 No obstant això, en qualsevol cas, vist que els expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits tramitats en l’any 2010 es refereixen a despeses de 
l’exercici anterior, el resultat pressupostari ajustat de l’exercici hauria de ser 
corregit negativament per un import de 18.751,60 euros. 

- En el treball realitzat de conciliació dels estats pressupostaris i els estats 
financers, hem comprovat l’existència d’una diferència ubicada en la conciliació 
del capítol II, “Despeses de funcionament”, i en l’epígraf del compte de pèrdues 
i guanys, “D’altres despeses de gestió”. L’import que s’ha de conciliar és 
d’11.017,67 euros que figuren de més en el compte de pèrdues i guanys. 

 La dita referència, d’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, correspon a 
les despeses de l’exercici de 2009 que figuren en el compte 413, “Creditors per 
operacions pendents d’aplicar al pressupost”. Aquestes despeses han sigut 
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aplicades al pressupost de l’exercici de 2010, mitjançant l’aprovació dels 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits tramitats durant l’exercici. 

7.2 Romanent de tresoreria 

Com mostra el quadre següent, el romanent de tresoreria total de l’exercici de 2009 és 
de 171.326 euros i ha experimentat una disminució del 38,8% respecte de l’exercici 
anterior. D’altra banda, com a conseqüència del saldo acumulat de les desviacions de 
finançament, el romanent de tresoreria per a despeses generals ha pujat a 117.885 euros, 
mentre que el de l’exercici de 2008, va ser de 196.903 euros. 

 

ROMANENT DE TRESORERIA 2008 2009 
%  

2009/2008 

1.(+) Fons líquids 251.277 188.599 (24,9%)

2.(+) Drets pendents de cobrament 188.572 155.681 (17,4%)

-(+) Del pressupost corrent 97.555 70.533 (27,7%)

-(+) De pressuposts tancats 65.063 58.943 (9,4%)

-(+) D’operacions no pressupostàries 27.925 28.176 0,9%

-(-) Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 1.971 1.971 0%

3.(-) Obligacions pendents de pagament 159.886 172.954 8,2%

-(+) Del pressupost corrent 38.297 46.251 20,8%

-(+) De pressuposts tancats 4.106 4.849 18,1%

-(+) D’operacions no pressupostàries 120.528 124.899 3,6%

-(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 3.045 3.045 0%

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 279.963 171.326 (38,8%)

II. Saldos de cobrament dubtós 9.922 16.846 69,8%

III. Excés de finançament afectat 73.138 36.595 (50,0%)

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)  196.903 117.885 (40,1%)

Quadre 6 

Com podem comprovar en el quadre anterior, el romanent de tresoreria total de 
l’exercici de 2009 és positiu en 171.326 euros, xifra que ha implicat una reducció del 
39% respecte a l’exercici anterior, que va ser de 279.963 euros. Aquest minvament és 
conseqüència, fonamentalment, de la disminució de l’import mantingut per l’Entitat en 
comptes de tresoreria, els quals han passat de 251.277 euros en l’exercici de 2008 a 
188.599 euros en l’exercici de 2009. 

La circumstància anterior també ha determinat que el romanent de tresoreria per a 
despeses generals haja disminuït en l’exercici de 2009 un 40,1% respecte a l’import de 
l’exercici anterior 2008, i ha passat de 196.903 a 117.885 euros. 
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En la revisió d eles magnituds aplegades en el romanent de tresoreria de l’exercici, 
s’han posat de manifest les següents circumstàncies d’interés: 

- Hem comprovat que els fons líquids de l’Entitat estan tots dipositats en comptes 
financers, que no n’existeix cap import en la caixa de l’Entitat i que l’imputat en 
el càlcul del romanent és coherent amb el que figura en els estats financers i la 
resta d’informació facilitada relacionada amb els dits estats. 

- Quant a l’exercici de 2008, s’ha reduït el saldo dels drets pendents de cobrament 
del pressupost corrent i de pressuposts tancats en sengles percentatges del 27,7% 
i el 9,4%, circumstància que posa de manifest que la gestió realitzada per 
l’Entitat ha millorat. 

- Pel que fa als drets pendents de cobrament de pressuposts tancats, l’Entitat 
hauria de realitzar una anàlisi de cada un i adoptar les actuacions administratives 
i comptables necessàries a fi que sols resten aquells que realment pot cobrar. 
Aquesta circumstància es fa especialment necessària respecte als ingressos 
tributaris i subvencions comptabilitzades i, en especial, respecte a les quotes 
d’urbanització comptabilitzades en l’exercici de 1998 per una quantitat de 6.844 
euros. 

- El càlcul del saldo de cobrament dubtós s’ha realitzat d’acord amb el que 
disposa la base 18ª de les bases d’execució del pressupost de l’exercici que 
estableix uns percentatges dels drets reconeguts que es consideren de cobrament 
dubtós en funció dels anys transcorreguts. 

En la revisió del romanent de tresoreria hem analitzat l’execució pressupostària de les 
partides de l’estat d’ingressos més significatives, d’acord amb la informació facilitada 
per l’Entitat, que mostrem en el quadre següent: 
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Partida Descripció 
Prev. 

definit. 
Drets 

reconeg. 
Recap. 

neta 
Pendent 
pagam. 

Grau 
execuc. 

Grau 
realitz. 

11201 IBI Béns de Naturalesa Urbana 103.000 170.040 154.963 15.077 165,1% 91,1%

11300 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 23.200 23.423 21.406 2.017 101,0% 91,4%

31208 Taxa Recollida de Residus Sòlids 22.800 23.032 20.436 2.596 101,0% 88,7%

42000 Participació municipal en tributs de l’Estat 59.000 74.877 74.877 0 126,9% 100,0%

45504 Conselleria de Presidència 12.000 12.000 0 12.000 100,0% 0,0%

72000 Admó. de l’Estat. Fons Estatal Inversió 66.371 66.371 46.460 19.911 100,0% 70,0%

75502 PIP ( Conselleria Medi Ambient) 88.309 0 0 0 0% -

75505 Conselleria Presidència 7.617 7.617 0 7.617 100,0% 0%

76101 Subvenció Diputació Prov. PPOS 2008 35.321 0 0 0 0% -

87000 Romanent de tresoreria afectat 73.138 0 0 0 0% -

87001 Romanent de tresoreria per a despeses generals 159.375 0 0 0 0% -

  Subtotal (1) 650.131 377.360 318.142 59.218 58,0% 84,3%

  Total 2009 (2) 809.619 482.198 411.665 118.437     

  (1) / (2) 80,3% 78,3% 77,3% 50,0%     

Quadre 7 

L’anàlisi de les xifres d’execució del pressupost d’ingressos que mostra el quadre 
anterior permet formular les consideracions següents: 

- Les transferències corrents rebudes de la Generalitat representen un percentatge 
d’execució del 18,18% sense que s’hi haja ingressat cap import durant l’exercici. 
En aquest context, interessa observar que sols s’han reconegut drets respecte a 
les subvencions concedides per la Conselleria de Presidència. 

- Una situació similar es produeix pel que fa a les subvencions que es tenia previst 
rebre de la Diputació Provincial de València, en la mesura en què no s’han 
reconegut drets ni tampoc s’han realitzat ingressos líquids. 

- Les circumstàncies anteriors han determinat que l’execució pressupostària del 
capítol VI, “Inversions reals”, en l’exercici de 2009, haja arribat a un grau 
d’execució molt limitat del 46%. 

Quant a la comptabilitat de les subvencions, cal dir que en determinades ocasions, 
l’Ajuntament ha comptabilitzat els ingressos per subvencions en el moment de la seua 
concessió, sense ajustar-se al criteri general establit en els principis comptables públics, 
en els quals s’estableix que els ens beneficiaris reconeixeran el dret, bé quan es 
produïsca l’increment d’actiu o bé quan l’ens beneficiari coneix de forma certa que 
l’ens concedidor ha dictat l’acte re reconeixement de la seua correlativa obligació. 
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El nivell d’execució i realització del pressupost de despeses de l’Entitat presenta 
percentatges raonables en les seues partides més significatives. No obstant això, hem 
comprovat que en el capítol VI, “Inversions reals”, existeixen dues partides 
pressupostàries amb sengles crèdits definitius de 88.309 i 21.053 euros que presenten un 
grau d’execució nul. Aquesta circumstància s’ha de relacionar amb la deficient execució 
del capítol de subvencions que hem posat de manifest adés. 

Per acabar, pel que fa al saldo de creditors pendents de pagament al final de l’exercici, 
destaca pel seu import l’epígraf relatiu a obligacions pendents de pagament 
d’operacions no pressupostàries que té un saldo de 124.899 euros, en el qual s’integra el 
compte “D’altres creditors no pressupostaris”, amb un saldo de 75.392,37 euros, 
procedent de l’exercici de 2004. L’origen d’aquest darrer saldo està detallat en 
l’informe de l’alcalde-president de data 17 de febrer de 2005. 

Quant al saldo del dit compte, cal que l’Entitat clarifique les circumstàncies en què es va 
produir i el regularitze en el pressupost municipal de forma que no condicione la 
formació del romanent de tresoreria en exercicis futurs. 
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8. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

8.1 Normativa i grau d’aplicació 

L’Ajuntament de Beniflà, per la seua condició d’entitat que forma part de 
l’Administració local, s’integra en l’àmbit subjectiu d’aplicació previst en l’article 3.1.a 
de l’LCSP i per això és aquesta norma legal a la qual s’han de sotmetre els contractes 
formalitzats per l’Ajuntament. 

No obstant això, els contractes administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en 
vigència de l’LCSP –que es va produir el dia 1 de maig de 2008– i pel que fa als seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seua duració i règim de pròrrogues, es regiran 
pel que disposa l’LCAP. 

8.2 Aspectes generals: perfil del contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l’àrea de contractació administrativa, hem 
comprovat que l’Ajuntament no ha creat el perfil del contractant en la seua pàgina web 
ni tampoc hi ha inclòs els contractes que formalitza en la plataforma de contractació de 
la Generalitat o de la Diputació Provincial de València. 

L’Ajuntament hauria de resoldre la circumstància anterior d’acord amb el que disposa 
l’article 42 de l’LCSP a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació 
relativa a la seua activitat contractual. 

8.3 Mostra de contractes  

Per tal de comprovar si els procediments de contractació de béns i serveis de l’Entitat 
s’han ajustat a la legislació aplicable, així com si la formalització dels corresponents 
expedients administratius és l’adequada, hem revisat la totalitat de contractes adjudicats 
en l’exercici de 2009. 

D’acord amb la informació facilitada per l’Entitat, hem elaborat el quadre següent, el 
qual indica el nombre i l’import dels contractes subscrits en l’exercici, detallats per tipus 
i procediments d’adjudicació. 
 

Tipus de 
contractes  

Procediments 
d’adjudicació 

Import en euros i 
percentatge sobre el total 

Nombre de 
contractes 

Obres 

Negociat sense 
publicitat 57.216 36,4% 1 

Menors 99.947 63,6% 5 

Subtotal 157.163 100,0% 6 

Quadre 8 

El treball realitzat ha consistit, bàsicament, a comprovar si la tramitació dels contractes 
s’adequava a la normativa aplicable en les distintes fases de preparació, selecció del 



Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Beniflà. Exercici de 2009 

- 24 - 
 

contractista i adjudicació, efectes, compliment i extinció del contracte. També hem 
comprovat els documents justificatius i si la comptabilitat de la despesa era l’adequada. 

8.4 Revisió dels contractes seleccionats 

En relació amb l’expedient 10/09, relatiu al condicionament i urbanització del jardí 
adjacent a l’accés al polígon industrial, cal dir que es tracta d’un contracte d’obres 
tramitat pel procediment negociat sense publicitat i que en l’expedient analitzat no 
consta la següent documentació que és preceptiva segons el que disposa l’LCSP: 

- Inclusió en el perfil del contractant. (L’Entitat no en disposa en la seua pàgina 
web). 

- Certificat de registre d’entrada en les proposicions presentades 

- Actes de la mesa de contractació 

- Habilitació empresarial de l’adjudicatari 

- Validació de poder del representant legal de la societat 

- Alta de l’IAE de l’adjudicatari o, si s’escau, certificació que l’adjudicatari es 
troba exempt del pagament d’aquest import. 

Quant a l’execució de l’obra, l’adjudicatari es va comprometre en la seua oferta a 
realitzar unes millores en unitats d’obra per un import de 3.500 euros. No obstant això, 
en l’anàlisi de la documentació facilitada per l’Ajuntament no hi ha cap document que 
justifique que l’adjudicatari hi haja efectuat aquestes millores. 

L’acta de recepció, de data 6 d’agost de 2009, expressa que les obres executades 
coincideixen sensiblement amb les previstes en la memòria i com que estan en bon estat 
de conservació i no presenten clivells ni escletxes, són aptes per a la seua recepció 
provisional. En aquest document no existeix cap menció a les millores realitzades amb 
la finalitat de constatar documentalment que s’han dut a terme. 

En la fiscalització de l’àrea de contractació, hem revisat cinc contractes menors 
formalitzats per l’Ajuntament durant l’exercici de 2009, que són els següents: 
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Expedient Descripció Import 

53/09 Senyalització i mobiliari urbà 11.940 

131/09 Tancament solars núms. 6 i 14 d’UE2 sòl urbanitzable industrial 30.765 

182/08 Reparació paviment C/ Sant Jaume i  C/ Ronda 37.180 

189/08 Urbanització zones dotacionals polígon industrial 21.026 

196/08 Estructura contenció de terres camí Pax de Xàtiva 15.000 

 Total contractes menors 115.911 

Quadre 9 

En la revisió dels contractes menors formalitzats durant l’exercici, s’ha posat de 
manifest, amb caràcter general, que els expedients s’han tramitat d’acord amb el que 
disposa l’article 95 de l’LCSP, però en cap dels cinc expedients hem pogut comprovar 
la capacitat d’obrar de l’empresari, tal com exigeix l’article 122.3 de l’LCSP. 

Independentment de les consideracions expressades en aquest apartat sobre els 
contractes revisats, cal esmentar les circumstàncies posades de manifest en l’apartat 5.5 
de l’Informe, relatives als advertiments formulats per la Secretaria-Intervenció per 
haver-se formalitzat contractes amb una persona que incorria en la prohibició de 
contractar prevista en l’apartat 49.1.f de l’LCSP. 
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9. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat en determinades àrees significatives 
de la gestió economicofinancera de l’Ajuntament de Beniflà, i amb independència de les 
conclusions emeses en els apartats 3.1 i 3.2 de l’Informe, formulem les recomanacions 
següents: 

a) L’Ajuntament ha de promoure totes les mesures que estiguen al seu abast per a 
comptar amb un inventari actualitzat de béns i drets, a fi de complir el que 
disposa el Reglament de Béns de les Entitats Locals, i amb un inventari específic 
de caràcter comptable, tal com indiquem en l’apartat 4 de l’Informe. 

b) L’Entitat ha d’aprovar i retre el Compte General en els terminis prevists i el 
procediment establit en l’article 212 de l’LRHL, de manera que l’aprovació per 
part del Ple de l’Entitat es produïsca amb anterioritat a la seua tramesa a la 
Sindicatura de Comptes, tal com indiquem en l’apartat 5.1 de l’Informe. 

c) L’Ajuntament s’ha d’ajustar al termini previst en l’article 191.3 de l’LRHL per a 
l’aprovació de la liquidació del pressupost, tal com indiquem en l’apartat 5.1 de 
l’Informe. 

d) En compliment del que disposa l’article 207 de l’LRHL, el Ple de l’Ajuntament 
ha d’aprovar un acord que determine els terminis i la periodicitat amb què la 
Sectretaria-Intervenció ha de trametre informació de l’execució de pressuposts, 
del moviment de tresoreria per operacions pressupostàries independents i 
auxiliars del pressupost i de la seua situació, tal com indiquem en l’apartat 5.4 de 
l’Informe. 

e) L’Entitat ha d’establir mecanismes que permeten el compliment del que 
disposen els articles 215 a 218 de l’LRHL per a resoldre de manera adequada els 
advertiments realitzats per la Secretaria-Intervenció en la fiscalització prèvia 
dels actes de gestió econòmica, tal com indiquem en l’apartat 5.5 de l’Informe. 

f) L’exercici adequat de les funcions d’intervenció exigeix que l’Ajuntament 
arbitre procediments que permeten la fiscalització prèvia de les despeses, amb la 
finalitat de garantir que s’ajusten al pressupost vigent i que els procediments no 
incomplisquen la normativa aplicable. Així s’evitaran les circumstàncies 
esmentades en l’apartat 5.5 de l’Informe. 

g) En compliment del que disposa l’article 169.2 de l’LRHL, una adequada gestió 
economicofinancera de l’Entitat exigeix aprovar el pressupost anual abans del 31 
de desembre de l’any anterior a l’exercici que s’ha d’aplicar, procurant evitar la 
pròrroga dels pressuposts de l’exercici anterior. Caldrà incloure en el dit 
pressupost tots els documents que estableix l’article 168.1 de l’LRHL, tal com 
indiquem en l’apartat 6.2 de l’Informe. 
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h) L’Ajuntament ha de ser més rigorós en la gestió dels seus pressuposts, ajustar-se 
a les despeses previstes per a cada any i evitar realitzar despeses sense cobertura 
pressupostària que condicionen la gestió d’exercicis pressupostaris futurs, ja que 
se n’han d’aprovar els corresponents reconeixements extrajudicials de crèdits. 
Caldrà evitar que es produïsquen les circumstàncies descrites en l’apartat 7.1 de 
l’Informe. 

i) L’Entitat ha de fer una anàlisi rigorosa dels saldos pendents de cobrament de 
l’estat d’exercicis tancats per a regular tots el que no cobrarà, tal com indiquem 
en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

j) En la imputació comptable de les seues operacions econòmiques, especialment 
pel que fa a la comptabilitat de les subvencions, l’Ajuntament s’atendrà als 
criteris regulats en els principis comptables públics, tal com indiquem en 
l’apartat 7.2 de l’Informe. 

k) L’Entitat ha de justificar de forma adequada i regularitzar el saldo del compte 
“D’altres creditors no pressupostaris”, inclòs en l’epígraf relatiu a obligacions 
pendents de pagament d’operacions no pressupostàries a fi d’esmenar la situació 
posada de manifest en l’apartat 7.2 de l’Informe. 

l) En compliment del que disposa l’article 42 de l’LCSP i per tal d’assegurar la 
transparència i l’accés públic a l’activitat contractual municipal, l’Ajuntament 
hauria de crear el perfil del contractant en la seua pàgina web, tal com detallem 
en l’apartat 8.2 de l’Informe. 

m) L’Entitat ha de gestionar amb major rigor els expedients de contractació 
administrativa perquè no es produïsquen les circumstàncies posades de manifest 
en l’apartat 8.4 de l’Informe; en especial els advertiments formulats per la 
Secretaria-Intervenció, tal com indiquem en l’apartat 5.5 de l’Informe. 
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10. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment del que va acordar el Ple de les Corts en la reunió del dia 22 de 
desembre de 1986, així com de l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització de 
l’Ajuntament de Beniflà corresponent a l’any 2009, el citat informe es va trametre al 
comptedant perquè en el termini concedit en formulés al·legacions. 

Una vegada transcorregut el dit termini, no se n’han rebut al·legacions. 



Informe de fiscalització de l’Ajuntament de Beniflà. Exercici de 2009 

- 29 - 
 

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 2011 d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 22 de desembre de 2011, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 22 de desembre de 2011 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

INFORMACIÓ RELLEVANT DELS ESTATS I COMPTES 
ANUALS 



EXERCICI 2009

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

CAPÍTOLS INGRESSOS INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA DRETS R. NETS (b) (c) RECAPT. NETA (d) PENT. COBR.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

3.  Taxes i d'altres ingressos
4.  Transferències corrents
5.  Ingressos patrimonials

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Variació actius financers

9.  Variació passius financers

TOTAL INGRESSOS

CAPÍTOLS DESPESES INICIAL MODIFICACIÓ (a) DEFINITIVA OBLIGS. R. NETES (b) (c) PAGS. LÍQUIDS (d) PENT. PAG.

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Remuneracions  personal
2.    Compra béns i serveis

3.    Interessos
4.    Transferències corrents
6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Variació actius financers
9.    Variació passius financers

TOTAL DESPESES

SITUACIÓ ECONÒMICA INICIAL MODIFICACIÓ DEFINITIVA FINAL MOVIMENT DE FONS DEUTORS - CREDITORS

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

TOTAL OBLIGS
RECON. PAGAMENTS (d) PENT. PAG.

Percentatges: (a) índex de modificació (b) Estructura de la liquidació;   (c) Grau d'execució del pressupost;    (d)  Grau de realització del cobrat  / pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

1.    Drets reconeguts nets
2.    Obligacions reconegudes netes
3.    Resultat pressupostari (1-2)

5.    Desviacions negatives de finançament
4.    Despeses finançades amb romanent de tres.

Resultat pressupostari ajustat (3+4+5-6)

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

(-) cobraments realitzats pendents d'aplic. defin.

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

(-) pagaments realitzats pendents d'aplic. defin.

2. Drets pendents de cobrament

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

I. Romanent de tresoreria total  (1+2-3)

144.200

6.000

72.995
66.724
13.000

0
35.321

0
0

338.240

144.200

6.000
72.995

106.242
13.000

0

234.669
232.513

0

809.619

0 0

0
0

59
0

   --

564
   --
   --

0
0

39.518
0
0

199.348
232.513

0

471.379 139

203.530

243
69.822

122.666
9.899

0
76.039

0
0

482.198

186.295

243
66.384

103.962
8.322

0
46.460

0
0

411.665

42

0
14
25

2
0

16
0
0

100

141

4
96

115
76
   --
32

0

   --

60

92

100
95
85
84
   --
61
   --
   --

85

17.235
0

3.438

18.704
1.577

0

29.579
0
0

70.533

155.500

129.910

0
15.650
37.180

0
0
0

338.240

170.931
259.801

0
19.650

359.237
0
0
0

809.619

15.431
129.891

0
4.000

322.057
0
0
0

471.379

10
100
   --
26

866
   --

   --
   --

139

164.078
255.172

0
16.762

164.264
0
0
0

600.276

164.078
219.879

0
15.962

154.106
0
0
0

554.025

27
43

0
3

27

0
0

0

100

96
98
   --
85
46
   --
   --
   --

74

100
86
   --
95
94
   --
   --
   --

92

0
35.293

0
800

10.158
0
0
0

46.251

0 0 0 -118.078 -142.360 24.282

162.619

42.403

0

42.403

113.117

37.555

9.19511 62 58.943

0 0 89 4.849

482.198
600.276

-118.078

41.188
132.024

55.134

251.277

667.048
729.726

188.599

155.682

70.533

58.943
28.177

16.846

1.971

172.955

46.251

4.849

124.900

3.045

188.599

36.595

117.885

171.326

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

18.637

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46061BENIFLÁ CIF: P4606100HId. Entitat: 7.024

  407POBLACIÓ(01-01-09):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

 1. Execució del pressupost de despeses
 2. Realització de pagaments
 3. Despeses per habitant

 4. Inversió per habitant
 5. Esforç inversor

 7. Execució del pressupost d'ingressos
 8. Realització de cobraments
 9. Autonomia

10. Període mitjà de cobrament
11. Superàvit (o dèficit) per habitant

74%
92%

1.475
404
27%

60%
85%

100%

28

135

 6. Període mitjà de pagament 40

12. Contribució pressupost romanent tresoreria 47%
13. Realització pags. pressups. tancats 89%
14.  Realització cobrs. pressups. tancats 62%

D'ALTRES INDICADORS

15. Liquiditat immediata

16. Solvència a curt termini

109%

199%

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

1.  Ingressos per habitant

2.  Càrrega financera global

3.  Càrrega financera global per habitant

4.  Resultat pressupostari ajustat
5.   Pressió fiscal per habitant
6.  Capacitat o necessitat de finançament
7.  Tresoreria
8.  Finançament despeses corrents
9.  Personal

10.  Pendent cobrament exercicis tancats
11.  Pendent pagament exercicis tancats

12.  Tranferències
13. De risc

1.185

0%
0

7%
672

23%

132%

21%

46%

9%
1735%

    --

-118.078

57%14. Ràtio d'ingressos (cap. 1, 2 i 3)

77%

85%
1.148

302
26%

88
78%

83%
89%

64
50%

3396%
73%
37%

51%
175%

AGREGATVALOR AGREGATVALOR

1.179
9%
74

3%
541

-194.566.148
10%

95%
24%
47%

23%
456%

-173%

46%
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TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46061BENIFLÁ CIF: P4606100HId. Entitat: 7.024

  407POBLACIÓ(01-01-09):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

   II. Immobilitzacions immaterials
  III. Immobilitzacions materials
  IV. Inversions gestionades

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

    II. Reserves
    III. Resultats d'exercicis anteriors
    IV. Resultats de l'exercici
B. PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES
C. CREDITORS A LLARG TERMINI

    I. Emissions d'obligacions i d´altres valors negociables

% %

3.384.931

2.870.222
0

514.709
0
0

0

0

0

332.450

0

3.717.381

3.525.348

799.529

0
2.688.134

37.685
0
0

0

3.717.381

91%

77%

0%

14%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
0%

100%

95%

22%
0%

72%
1%
0%
0%
0%

100%

COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI   (imports en euros)

DEURE HAVER

1. Reducció d'existències de productes acabats i en curs

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

   b. Consum de matèries primeres i d´altres matèries consumibles

   c. D´altres despeses externes

3. Despeses de func.dels serveis i prestacions socials
   a. Despeses de personal
   b. Prestacions socials
   c. Dotacions per a amortitzacions d´immobilitzat
   d. Variació de provisions de tràfic
   e. D´altres despeses de gestió

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

437.192
164.078

0
0

6.925
266.189

0

00%

57%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

94%
35%

0%
0%
1%

0%

                                         ESTALVI 37.685                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

92

151

423%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

    --

5%

5%

108%

   II. Deutors 143.070 4%

  III. Inversions financeres temporals 781 0%
  IV. Tresoreria 188.599 5%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 192.033 5%

    I. Emissions d'obligacions i d'altres valors negociables 0 0%

    II. D'altres deutes a curt termini 25.812 1%
    III. Creditors 166.221 4%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 0 0%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

   h. Diferències negatives de canvi
   i. Despeses d'operacions d'intercanvi financer

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

  b. Variació de provisions d´immobilitzat 
  c. Pèrdues per operacions d'endeutament
  d. Despeses extraordinàries

0

0

0

16.762
16.762

0

9.195
0
0

0

9.195
0

0%

2%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

4%
4%

0%

2%

0%
0%
0%

0%

1. Endeutament per habitant

VALOR

0

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

   b. Prestacions de serveis
2. Augment d´existències de productes acabats i en curs d

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

    b. Ingressos urbanístics
4. D´altres ingressos de gestió ordinària
    a. Reintegraments
    b. Treballs realitzats per l´entitat

0

0

0
245.081

245.081
0

38.412

0

0
32.587

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
49%

49%
0%

8%
0%

7%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

    g. Diferències positives de canvi
    h. Ingressos d'operacions d'intercanvi financer

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

5.826

0
0

198.705

85.495
37.171
73.988

2.051

18.637
0

0%

4%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

40%

17%

7%
15%

0%

0%

    b. Beneficis per operacions d´endeutament
    c. Ingressos extraordinaris

0

0
18.637

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

4%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

0

0

0

0

0 D'altres deutes a curt termini 25.812

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0

0

0

25.812

0

INDICADORS INSTRUCCIÓ COMPTABILITAT

D'ALTRES INDICADORS COMPROVACIONS EN EL BALANÇ I COMPTE DE RESULTATS      

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

4.- Exists. finals tresoreria(ET) = Tresoreria (balanç): Sense incidència

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE A 31 DE DESEMBRE DE 2009 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 0

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 0

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

6.- Deutes amb entitats de crèdit = Estat del deute Sense incidència

AGREGAT

585

AGREGAT

90
175

266%

312%
28%

21%

126%



EXERCICI 2009

EVOLUCIÓ DESPESA PER FUNCIÓ I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

DESPESES 2008

1.1  Òrgans de govern

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46061BENIFLÁ CIF: P4606100HId. Entitat: 7.024

  407POBLACIÓ(01-01-09):

1.2  Administració general

2.2  Seguretat i protecció civil

3.1 Seguretat i protecció social

3.2 Promoció social

4.1 Sanitat
4.2 Educació
4.3 Habitatge i urbanisme
4.4  Benestar comunitari

4.5  Cultura
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials

5.1 Infraestructures bàsiques i transports
5.2 Comunicacions

5.3 Infraestructures agràries
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada
5.5 Informació bàsica i estadística

6.1 Regulació econòmica
6.2 Regulació comercial

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca

7.2 Indústria
7.3 Energia
7.4 Mineria
7.5 Turisme

9.1 Transferències a administracions públiques

0.1 Deute públic

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles 380,72

113.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica 53,78

114.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 42,79

282.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 8,72

310.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (serveis generals) 0,00
311.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre activitats econòmiques) 0,00
312.  Taxes per prestació de serveis públics i realització d'activitats administratives (sobre la propietat immobiliària) 71,66

321.  Taxes per ocupació de la via pública 17,32

322.  Taxes per aprofitament del sòl 14,01

323. Taxes per aprofitament del subsòl 0,00

324. Taxes per aprofitament de la volada 0,00

340.  Preus públics per serveis de caràcter general 0,00

341.  Preus públics per serveis que beneficien les activitats econòmiques 0,00

342.  Preus públics per serveis que beneficien la propietat immobiliària 0,00

350. Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic ( serveis generals) 0,00

351.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien l'activitat econòmica 0,00

352.  Preus públics per utilització o aprofitament del domini públic que beneficien la propietat immobiliària 0,00

360.  Contribucions especials per obres 0,00

361.  Contribucions especials per establiment o per ampliació de serveis 0,00

EVOLUCIÓ PER HABITANT DE DETERMINATS INGRESSOS A ESCALA  DE DRETS RECONEGUTS  (IMPORT EN EUROS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2009 %

422,74

57,55

0,63

0,60

0,00

4,42
73,03

9,09
13,48

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

20082009 %

130.  Impost sobre activitats econòmiques 19,0519,15
170.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,000,00
171.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,000,00

172.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,000,00
  19.  Imposts directes extingits 0,000,00

270.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de l'Estat 0,000,00
271.  Recàrrecs sobre imposts indirectes de la Comunitat Autònoma 0,000,00
272.  Recàrrecs sobre imposts indirectes d'uns altres ens locals 0,000,00

  29.  Imposts indirectes extingits 0,000,00

DESPESES 2008

1.1  Òrgans de govern

2009 %

EVOLUCIÓ DE LA DESPESA PER FUNCIÓ A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

1.   Serveis de caràcter general 368,02

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 57,14

3. Seguretat, protecció i promoció social 102,57

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 910,00

5.   Promoció de béns pública de caràcter econòmic 0,00

6.   Regulació econòmica de caràter general 33,50

7.   Regulació econòmica de sectors productius 0,00

9.   Transferències a administracions públiques 3,65

0    Deute públic 0,00

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala de grup de funció.

0

1.2  Administració general 0

2.2  Seguretat i protecció civil 0

3.1 Seguretat i protecció social 0

3.2 Promoció social 0

4.1 Sanitat 0
4.2 Educació 0
4.3 Habitatge i urbanisme 0
4.4  Benestar comunitari 0
4.5  Cultura 0
4.6 D'altres serveis comunitaris i socials 0

5.1 Infraestructures bàsiques i transports 0
5.2 Comunicacions 0
5.3 Infraestructures agràries 0
5.4 Investigació científica, tècnica i aplicada 0
5.5 Informació bàsica i estadística 0

6.1 Regulació econòmica 0
6.2 Regulació comercial 0

7.1 Agricultura, ramaderia i pesca 0

7.2 Indústria 0
7.3 Energia 0
7.4 Mineria 0
7.5 Turisme 0

9.1 Transferències a administracions públiques 0

0.1 Deute públic 0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0

 --

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --
 --

 --
 --

 --

 --

 --
 --
 --

 --
 --

 --

 --

 --
 --
--

 --

 --

1.   Serveis de caràcter general 141.848149.783 6%

2     Protecció civil  i seguretat ciutadana 5.27123.257 341%

3. Seguretat, protecció i promoció social 32.14641.745 30%

4.    Promoció de béns públics de caràcter social 337.120370.371 10%

5.   Promoció de béns públics de caràcter económic 44.6730 -100%

6.   Regulació econòmica de caràcter general 9.00013.635 51%

7.   Regulació econòmica de sectors productius 00  --

9.   Transferències a administracions públiques 9251.485 61%

0    Deute públic 00  --

TOTAL DESPESES

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

2.- Obligacions reconegudes liquidació = Obligacions reconegudes resultat pressupostari:. . . . . . . . . Sense incidència

3.- Drets pendents cobrament liquidació = Drets pendents cobrament romanent tresoreria: . . . . . . . Sense incidència
4.- Obligacions pendents pagament liquidació = Obligacions pendents pagament romanent tresoreria Sense incidència

5.- Drets pents. cobr. liquid. exers. tancats = Drets pents. cobr. exers. tancats romanent tresoreria: Sense Incidència

6.- Obligs.pents.pag liquid. exers. tancats = Obligs. pents. pag. exers. tancats romanent tresoreria: Sense incidència

7.- Existències finals estat tresoreria = Existències finals fons líquids romanent tresoreria:. . . . . . . . . Sense incidència
8.- Pressupost inicial d'ingressos >= Pressupost inicial de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
9.- Pressupost definitiu d'ingressos >= Pressupost definitiu de despeses: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

10.- Obligacions reconegudes netes <= Pressupost definitiu de despeses:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
11.- Modificacions pressupost d'ingressos >=  Modificacions pressupost de despeses:. . . . . . . . . . . . Sense incidència

12.- Fons líquids >= 0 en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

13.- Romanent de tresoreria per a despeses generals positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

14.- Estimació de dubtosa cobrabilitat en el romanent de tresoreria:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència
15.- Resultat pressupostari ajustat positiu:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

1.- Drets reconeguts liquidació = Drets reconeguts resultat pressupostari: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 26/03/2009
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 06/05/2010
3.    Data d'elaboració del compte 21/10/2010
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 04/11/2010
5.    Data d'inici de l'exposició 11/11/2010
6.    Data de presentació del compte general al Ple 28/12/2010
7.   Data d'aprovació del compte general 28/12/2010

570.983600.276 5%

16.- Obligacions reconegudes liquidació =  Oligacions reconegudes per funció . . . . . . . . . . . . . . . . . Sense incidència

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 0,000,00

210.  Impost sobre el valor afegit 0,000,00
220.  Imposts especials 0,000,00

8.   Ajusts de consolidació 00  -- 8.   Ajusts de consolidació 0,00

11%
7%

-99%

-93%

--

--
2%

-48%

 --
--
--

--

--

--
--

 --

--

1%
--

 --

 --
--

--
--
--

 --

 --

--
 --

8.   Data d'enviament del compte general (*) 05/05/2011

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe
(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

(***) El compte general no aprovat en el termini legal

17.- Ingressos corrents >= Despeses corrents . . . . . . . . . . . Sense indidència

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

 --

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --

 --
 --
 --

 --

 --
 --
 --
 --

 --

 --

 --

 --

 --
 --
 --

 --

 --

358,20 3%

13,31 329%

81,18 26%

851,31 7%

112,81 -100%

22,73 47%

0,00  --

2,34 56%

0,00  --

0,00  --

-4%
 --
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