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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonaments de la fiscalització 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordà, el 28 de 
desembre de 2006, aprovar el Programa Anual d'Actuació d’aquesta institució per a 
2007, en el qual es considerava realitzar un control específic sobre cinc dels majors 
ajuntaments de la Comunitat Valenciana, consistent a revisar el procés d'elaboració, 
formulació i aprovació del pressupost, així com la rendició de comptes i la informació 
que s'ha de facilitar al Ple. 

1.2 Objectius 

1.2.1 Objectiu general 

L'objectiu de la fiscalització, pel que fa a aquest treball, ha sigut de revisar l'adequada 
aplicació de la normativa comptable i de gestió relativa a les àrees analitzades. Aquest 
objectiu s'ha fixat d'acord amb l'article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i amb el Programa Anual d'Actuació 
de 2007, aprovat pel Consell de la Sindicatura en la sessió del dia 28 de desembre de 
2006. 

1.2.2 Objectius específics 

Les àrees de la fiscalització estan determinades en el Programa d'Actuació, en el qual es 
concreta que la revisió incidirà en l'elaboració del pressupost, en el Compte General i en 
la informació econòmica que s'ha de facilitar al Ple de l'ajuntament. 

En conseqüència amb això, s'han fixat els següents objectius específics per a aquesta 
fiscalització: 

a) Avaluar el control intern de l'entitat en les àrees analitzades. 

b) Examinar formalment la documentació i la tramitació del pressupost general. 

c) Analitzar l'estimació efectuada sobre les previsions pressupostàries d'ingressos i 
despeses del pressupost propi de l'ajuntament. 

d) Verificar l'existència del Compte General, la seua aprovació i l'adequació de la 
seua formació. 

e) Comprovar el contingut i el compliment dels terminis en què s'ha de 
subministrar al Ple de l'entitat determinada informació econòmica. 
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1.3 Abast i procediments de la fiscalització 

Pel que fa als objectius de la fiscalització, és necessari assenyalar que l'abast d'aquesta 
no es correspon amb el d'una auditoria completa dels comptes anuals -tal i com es 
considera en els "Principis i normes d'auditoria del sector públic" dels OCEX-, sinó que 
consisteix en una revisió limitada de l'aplicació de la normativa comptable i de gestió, 
en els termes assenyalats abans. A aqueix efecte hem realitzat les proves d'auditoria 
financera que s'han considerat pertinents, conformement als "Principis i normes 
d'auditoria del sector públic" elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans 
Públics de control Extern de l'Estat Espanyol, i a les "Directrius tècniques de 
fiscalització" aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes. 

1.4 Àmbit temporal 

L'exercici afectat per la fiscalització ha sigut, en principi, el de 2005; però aquella s'ha 
estés a uns altres exercicis quan així s'ha considerat necessari. 

1.5 Àmbit subjectiu 

El Consell de la Sindicatura, en data 25 de maig de 2007, acordà determinar els 
ajuntaments que serien objecte d'aquesta fiscalització, que són els següents: 

 
Núm. Municipi Província Població 

1 

2 

3 

4 

5 

Alacant 

Castelló de la Plana 

Gandia 

Torrent 

València 

Alacant 

Castelló 

València 

València 

València 

322.431 

172.110 

74.827 

74.616 

805.304 

Quadre 1 
 

1.6 Règim jurídic, pressupostari i comptable 

La legislació reguladora de l'activitat econòmica, financera, pressupostària i comptable 
en el període fiscalitzat, està continguda fonamentalment en les disposicions següents: 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del 
Govern Local. 

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

- Llei 2/2004, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals de l'Estat per a 
l'exercici de 2005. 
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- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local". 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes 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 la 
qual s’estableix l’estructura dels pressuposts de les entitats locals. 

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

Les conclusions s'han estructurat d'acord amb les àrees que han sigut objecte de 
fiscalització. 

2.1 Sobre la formació del Compte General 

a) Amb l'excepció d'un ajuntament que va presentar fora del termini legal en 
aquesta Sindicatura de Comptes un dels comptes que integren el Compte 
General, la resta dels ajuntament presentaren tots els seus comptes dins del 
termini legal. No obstant això, hi ha tres ajuntament que ho van fer sense estar el 
dit Compte aprovat pel Ple de l’ajuntament abans del primer d’octubre de 2006. 

b) En general, s'han apreciat algunes omissions en la documentació que integra el 
Compte General. En tots els ajuntaments destaca l'absència de les memòries a 
què es refereix la ICAL, relatives al cost i rendiment dels serveis públics i al 
compliment dels objectius prevists. 

2.2 Sobre l'elaboració dels pressuposts 

a) La majoria dels ajuntaments no disposen d'instruccions que regulen el procés 
d'elaboració dels pressuposts; i en el cas d'existir, tals instruccions no prenen en 
consideració de forma suficient aspectes com: l'àmbit d'aplicació, els objectius 
dels programes i les accions per a aconseguir-los, els òrgans i les unitats que 
intervenen en l'elaboració i els criteris per a estimar els ingressos i les despeses. 

b) Llevat d'un cas, no figura la descripció de les funcions relacionades amb 
l'elaboració dels pressuposts en les relacions de llocs de treball, ni tampoc en la 
classificació d'aquests; classificació que, en general, no ens ha sigut facilitada. 
També hem comprovat que no existeix -tret d'algun cas- una adequada 
segregació de funcions. 

c) Tampoc no s'han complit els terminis per a la formació del pressupost general i 
només un ajuntament l'ha aprovat abans del 31 de desembre de 2004. Dels 
quatre ajuntaments que no aprovaren els seus pressuposts abans de la citada 
data, solament en dos consta que prorrogaren per mitjà d'una resolució el 
pressupost de l'exercici anterior. 

d) En la majoria dels casos, s'han observat deficiències en la documentació que 
integra el pressupost general. Resulten d'especial importància algunes qüestions 
que afecten l'informe economicofinancer, que és un document fonamental per a 
justificar les previsions d'ingressos i despeses. En aquest sentit, cal destacar que, 
en diverses ocasions, no hi figura cap anàlisi detallada de les bases utilitzades 
per a avaluar els ingressos i la suficiència dels crèdits. 

e) En els apartats dedicats a cada un dels ajuntaments seleccionats, figuren els 
comentaris sobre l'anàlisi de les estimacions de previsions d'ingressos i despeses, 
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les quals, en ocasions, reflecteixen una inadequada elaboració del pressupost. 
Quant a les despeses, és una pràctica reiterada la utilització del reconeixement 
extrajudicial de crèdits deguda, en la major part dels casos, a la insuficiència de 
crèdit per a atendre obligacions ja contretes. 

 Tal com ocorre habitualment en totes les administracions, els capítols destinats a 
les inversions presenten dificultats en l'execució. 

2.3 Sobre la informació econòmica que s'ha de subministrar al Ple de l'entitat 

a) Llevat de dos ajuntaments, el Ple no ha regulat la informació que hom li ha de 
subministrar sobre l'execució dels pressuposts i els moviments de tresoreria. 

b) En general, no hi ha constatació que el Ple de l'ajuntament haja tingut 
coneixement dels advertiments per discrepàncies efectuats per la Intervenció, ja 
que s'assenyala que han sigut resolts sense disconformitat. 

 No obstant això, cal tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, la qual cosa indica que moltes de les despeses incloses 
en aquests expedients (algunes de realitzades sense crèdit suficient o adequat, o 
prescindint totalment del procediment legalment establit), no han sigut objecte 
de fiscalització prèvia, a pesar del que es determina en l'article 214 del 
TRLRHL. 
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3. ALACANT 

3.1 Aspectes generals 

3.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Alacantí, capital de la província d'Alacant, amb 
322.431 habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2006. La corporació 
està formada per vint-i-nou membres, després de les eleccions de 2007. 

3.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats per l'Ajuntament, 
elaborat segons la informació facilitada per l'Ajuntament mateix i per unes altres fonts 
(Ministeri d'Economia i Hisenda i Banc d'Espanya). 

 
Denominació Tipus Participació 

Patronat Municipal d'Habitatge Organisme autònom 100% 

Patronat Municipal d'Escoles Infantils Organisme autònom 100% 

Patronat Municipal d'Esports Organisme autònom 100% 

Patronat Municipal de Turisme Organisme autònom 100% 

Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social Organisme autònom 100% 

Patronat Municipal de Cultura Organisme autònom 100% 

Gerència Municipal d’Urbanisme Organisme autònom 100% 

Mercalacant, S.A. Societat mercantil 51,39% 

Alta Velocitat d'Alacant Nodus de Transport, S.A. Societat mercantil 25% 

Aigües Municipalitzades d'Alacant, E.M. Societat mercantil 50% 

E.M. Aigües Residuals d'Alacant Societat mercantil 50% 

Comunitat Propietaris Teatre Principal Societat mercantil 48,44% 

Quadre 2 
 

Segons la informació obtinguda del Ministeri d'Economia i Hisenda i del Banc 
d'Espanya, existeix un organisme autònom denominat Patronat Municipal 
Commemoració Cinqué Centenari que depén de l'Ajuntament; malgrat que aquest últim 
ha assenyalat que està liquidat. Amb data 25 de febrer de 2008 l'Ajuntament ha 
comunicat al Ministeri d'Economia i Hisenda que el dit organisme es va dissoldre el 14 
de juny de 1991. 
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3.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord sobre normes per a dur la comptabilitat; 
a pesar de la possibilitat que hi donen tant la regla 9 de la Instrucció de Comptabilitat de 
1990, com la regla 7 de la Instrucció de Comptabilitat de 2004. 

En relació amb l'exercici de 2005, l'Ajuntament ha confirmat que no conserva en format 
de paper, degudament enquadernats i diligenciats, els llibres de comptabilitat establits 
per la ICAL de 1990. Hem consultat el mòdul informàtic de comptabilitat per verificar 
si en l'aplicació informàtica existeixen opcions per a obtenir els llibres de comptabilitat 
principal. Estan tots disponibles en l'aplicació informàtica, llevat del llibre d'inventaris i 
balanços; de tota manera, sí que es pot obtenir una part del contingut del dit llibre, en 
concret del balanç i del compte de resultats. 

En relació amb l'exercici de 2006, desapareix l'obligació d'obtenir i conservar els llibres 
de comptabilitat tradicionals en paper i s'estableix que les bases de dades del sistema 
informàtic on residisquen els registres comptables, constituiran un suport suficient per a 
portar la comptabilitat de l'Entitat. En la comprovació realitzada per aquesta Sindicatura 
s'ha evidenciat que existeixen els mateixos arxius que en 2005. 

3.2 Compte General 

3.2.1 Tramitació 

El compte propi de l'Ajuntament, així com els comptes dels seus ens dependents de 
participació íntegrament municipal (tots els quals formen el Compte General), foren 
tramesos dins del termini legal; amb l'excepció del compte del Patronat Municipal de 
Cultura, que fou enviat l'1 de desembre de 2006. A més a més, el Compte General va 
ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 17 d'abril de 2007, incomplint el termini establit 
en l'article 212.4 del TRLRHL. 

El quadre 3 recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què han sigut 
formalitzats. 

 

- 11 - 



Informe de fiscalització corresponent a l’exercici de 2005 dels ajuntaments d’Alacant, Castelló, Gandia, 
Torrent i València sobre l’elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

 
Exercici 2005 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment 

Tramesa a Intervenció del compte de:  15/05/06  

Ajuntament  – 

Organismes autònoms:   

Patronat Municipal de l'Habitatge  19/10/06 (1) 

Patronat Municipal d'Esports  19/07/06 

Patronat Municipal d'Escoles Infantils  17/07/06 

Patronat Municipal de Turisme  17/07/06 (1) 

Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social  20/07/06 (1) 

Patronat Municipal de Cultura  03/07/06 

Gerència Municipal d'Urbanisme  21/11/06 

Formació per part de la Intervenció del Compte General i 
tramesa a la Comissió Especial de Comptes 01/06/06 05/12/06 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes  15/12/06 

Inici de l'exposició al públic del Compte General juntament 
amb el dictamen  19/02/07 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més)  16/03/07 

Examen de las reclamacions i advertiments realitzats i emissió 
de nou informe de la Comissió Especial de Comptes  20/03/07 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'entitat 01/10/06 17/04/07 

Enviament a la Sindicatura de Comptes dels comptes que 
integren el Compte General 31/10/06 En termini (2) 

(1) Data d'aprovació de la Junta Rectora, on s'indica que s'enviarà a la Intervenció General de 
l'Ajuntament; però no consta l'ofici de tramesa. 

(2) Amb l'excepció comentada. 

Quadre 3 
 

Del quadre anterior es desprenen els aspectes següents: 

- Que no s'ha tramés formalment a la Intervenció el compte de l'Ajuntament, i el 
retard a l'hora d'enviar els comptes dels ens dependents. 

- L'incompliment dels terminis prevists per a la formació, l'enviament a la 
Comissió Especial de Comptes i l'aprovació del Ple de l'Ajuntament. 
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3.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren, per tipus d'entitat els estats que integren el Compte 
General, d'acord amb la regla 416 de la ICAL. 
 
 

Exercici 2005 

OOAA administratius 

Contingut s/regla 416 
ICAL 1990 Ajunt. 

Pat Mpal. 
Habitatge 

Pat Mpal. 
Esports 

Pat Mpal. 
Escoles 
Infantils 

Pat Mpal. 
Turisme 

Agèn. Lcal. 
Desenvol. 
Eco-Soc 

Pat Mpal. 
Cultura 

Gerència 
Mpal. 

Urbanisme 

Balanç de situació Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Compte de resultats Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Quadre de finançament Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Liquidació del pressupost Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Estat demostratiu de 
drets per a cobrar i 
d'obligacions per a pagar 
de pressuposts tancats Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Estat de compromisos de 
despeses adquirits a 
càrrec d'exercicis futurs 

No consta 
(1) 

No consta 
(1) 

No consta 
(1) 

No consta 
(1) 

No consta 
(1) 

No consta 
(1) 

No consta 
(1) 

No consta 
(1) 

Estat de tresoreria que 
pose de manifest la 
situació i les operacions 
realitzades en l'exercici Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Estat del deute  
No consta 

(2) 
No consta 

(2) 
No consta 

(2) 
No consta 

(2) 
No consta 

(2) 
No consta 

(2) 
No consta 

(2) 
No consta 

(2) 

(1) L'Entitat ha indicat que no té registrats comptablement els compromisos de despesa a càrrec 
d'exercicis futurs. 

(2) No ha de registrar solament l'emissió d'emprèstits, sinó tot el deute de les entitats. 

Quadre 4 
 

En l'examen de la documentació del Compte General, compresos els seus justificants i 
annexos, s'ha observat: 

- Que comprén, a més del compte propi de l'Ajuntament, els comptes de tots els 
organismes autònoms que en depenen; llevat del de l'organisme autònom 
Commemoració Cinqué Centenari, al qual hem fet referència en l'apartat 3.1.2. 

- Que els comptes anuals de la societat mercantil Mercalacant, S.A., participada 
majoritàriament per l'Ajuntament, figuren en la documentació complementària 
unida al Compte General. 
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- No consta que hom haja elaborat les memòries a què es refereix la regla 409 de 
la ICAL; en concret, la memòria que justifica el cost i rendiment dels serveis 
públics i la memòria demostrativa del compliment dels objectius prevists i 
assolits, amb els costs corresponents. 

- No consten les certificacions dels saldos bancaris a la fi de l'exercici; però sí que 
hem pogut verificar l'existència dels extractes bancaris i de les conciliacions 
bancàries. 

- L'Entitat ha facilitat l'estat de modificacions de crèdit, resumit per article (estat 
A070); i en fitxer informàtic, la relació de baixes de drets i obligacions de 
pressuposts tancats. No obstant això, les dites relacions no estan autoritzades per 
la Intervenció, malgrat exigir-ho així la regla 415.2 de la ICAL. 

- No es registren comptablement els compromisos de despesa adquirits a càrrec 
d'exercicis futurs; raó per la qual no s'ha confeccionat tampoc l'estat demostratiu 
d'aqueixos compromisos en la documentació que integra el Compte General. 

- Pel que fa a l'estat del deute, l'Ajuntament interpreta que aquest estat solament 
ha de registrar els moviments d'emissió del deute públic, en el cas d’haver-n’hi; 
raó per la qual no presenta la informació. Tanmateix, aquesta Sindicatura 
considera que el dit estat ha de recollir el total del deute de l'Entitat, tant si té 
caràcter d'emprèstit, com de préstec amb entitats de crèdit. 

- No consta l'existència de l'annex dels compromisos d'ingrés a càrrec de 
pressuposts futurs, ni el de les despeses amb finançament afectat. No obstant 
això, la informació relativa als projectes de despesa i el seu finançament sí que 
existeix, i la manegen els òrgans gestors de l'Entitat; però no la inclouen entre la 
informació que integra el Compte General. De fet, no consta tota la informació 
exigida pels annexos A100 i següents, ni està degudament contrastada, ni 
aprovada pel Ple de l'Ajuntament. Tampoc els organismes autònoms dependents 
de l'Ajuntament no han presentat els annexos de compromisos d'ingrés a càrrec 
d'exercicis futurs i de despeses amb finançament afectat. 

3.2.3 Comentaris més rellevants dels estats financers del Compte General 

3.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En els annexos 1 i 2 del present Informe figuren el balanç i el compte de resultats, així 
com les seues variacions entre els exercicis de 2004 i 2005. Hi destaca que l'actiu i el 
passiu en l'exercici de 2005 eren de 420.375.921 euros i que experimentaren un 
creixement del 3,2% entre els dos exercicis. El benefici de l'exercici de 2005 va ser 
d'1.461.735 euros, un 71,4% menor que en l'exercici de 2004. 

En els annexos 3, 4 i 5 figura la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de 
l'exercici de 2005, el resultat pressupostari, l'estat demostratiu dels drets per a cobrar i 
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de les obligacions per a pagar procedents d'exercicis tancats dels exercicis de 2004 i 
2005 i l'estat de romanent de tresoreria de l'exercici de 2005. 

En el pressupost de despeses és significatiu el baix grau d'execució (que relaciona les 
obligacions reconegudes amb les previsions definitives), que és d'un 74,4%. Aquesta 
baixa execució s'observa principalment en els capítols 6, "Inversions reals", i 7, 
"Transferències de capital", que en mostren uns percentatges del 25,7% i 33,6%, 
respectivament. En el pressupost d'ingressos és rellevant el grau d'execució del capítol 
6, "Alienació d'inversions reals", un 1,5%, i del capítol 7, "Transferències de capital", 
un 23,3%. 

A més a més, són significatius els aspectes següents: 

- Els drets reconeguts d'ingressos corrents no han arribat a finançar al 100% les 
obligacions reconegudes del pressupost corrent de despeses. 

- El grau de compliment (que relaciona els ingressos amb els drets reconeguts del 
pressupost d'ingressos), és del 90,6% i el de despeses, del 92,0%. 

- El resultat pressupostari sense ajustar es xifra en -2.288.818 euros; això no 
obstant, el resultat pressupostari ajustat és positiu i s'eleva a 3.073.362 euros. 
Les desviacions positives de finançament, 10.299.738 euros, són superiors a les 
desviacions negatives, que es xifren en 2.180.415 euros; la qual cosa significa 
que l'Ajuntament aplica un criteri de prudència, en ajustar la realització de la 
despesa al reconeixement del dret que finança. 

- El romanent de tresoreria per a despeses generals, segons la liquidació del 
pressupost de 2005, ha sigut negatiu (-2.923.824 euros), i no consta que s'hi haja 
aplicat cap de les mesures previstes en l'article 193 del TRLRHL. D'altra banda, 
el càlcul del saldo de dubtós cobrament s'efectua de forma global per als drets 
pendents de cobrament anteriors a 31 de desembre de 2004; mentre que per als 
deutors de l'exercici de 2005 es va fer diferenciant els capítols de procedència. 

En el quadre 5 i en els gràfics següents figura, en euros, l'evolució entre 2002 i 2005 de 
les magnituds pressupostàries i de l'endeutament, segons la informació que mostren els 
estats financers de l'Ajuntament. D'aquesta evolució destaca el següent. 

- L'increment del pressupost inicial en els exercicis de 2004 i 2005. 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos ha disminuït lleugerament en el 
període analitzat, puix que en l'exercici de 2005 s'ha situat per sota del 80%. 

- El romanent de tresoreria total, igual com el resultat pressupostari ajustat, han 
disminuït de forma sensible i progressiva en el període comprés entre 2002 i 
2005. 

- L'índex d'endeutament va ser del 10,5% en 2005; similar al registrat en l'exercici 
de 2004, en què va ser del 10,7%. 
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- La capacitat d’estalvi en l’exercici de 2005 va ser de -5.282.129 euros. L'any 
2004 registrà una capacitat d’estalvi de 258.675 euros. 

- L'endeutament a llarg termini, segons el balanç, ha experimentat una disminució 
del 9,0% en l'exercici de 2005, respecte a l'exercici anterior, i s'ha situat en 
109.684.991 euros. 

 
Exercici 

Magnitud 2002 2003 2004 2005 

Pressupost inicial 189.556.347 158.164.037 212.233.421 258.757.331

Previsions d'ingressos definitives 260.060.092 246.250.922 254.324.422 298.689.699

Previsions de despeses definitives 260.060.092 246.250.922 254.324.422 298.689.699

Drets reconeguts 216.098.435 205.532.922 203.742.076 219.801.414

Obligacions reconegudes 193.784.616 208.471.948 211.166.586 222.085.561

Grau d'execució pressupost d'ingressos 83,1% 83,5% 80,1% 73,6% 

Grau d'execució pressupost de despeses 74,5% 84,7% 83,0% 74,3% 

Resultat pressupostari ajustat 23.006.431 18.920.421 12.638.812 3.073.362

Romanent de tresoreria despeses generals 16.057.274 11.119.932 8.166.694 (2.923.824)

Romanent de tresoreria total 42.983.411 31.452.626 18.829.412 11.393.411

Índex d'endeutament (*) 8,5% 9,5% 10,7% 10,5% 

Capacitat d’estalvi (**) 15.296.020 3.896.412 258.675 (5.282.129)

Endeutament a llarg termini segons balanç 118.455.238 126.204.333 120.536.825 109.684.991

(*) L’índex d’endeutament: (ràtio de càrrega financera sobre recursos liquidats d'operacions 
corrents). 

(**) La ràtio de capacitat d’estalvi s'ha obtingut de la diferència entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 4, deduint alhora la càrrega 
financera, considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 9 de 
despeses. 

Quadre 5 
 

- 16 - 



Informe de fiscalització corresponent a l’exercici de 2005 dels ajuntaments d’Alacant, Castelló, Gandia, 
Torrent i València sobre l’elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

En el gràfic següent es mostra l'evolució de les previsions inicials i definitives dels 
exercicis de 2002 a 2005. 
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En els gràfics següents es mostra l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i dels graus d'execució del pressupost d'ingressos i despeses dels exercicis 
de 2002 a 2005. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2002 a 2005, en què destaca la disminució del dit resultat. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria total. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució de l'índex d'endeutament. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució de l'estalvi net en els últims quatre exercicis. 
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En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'endeutament a llarg termini, segons el 
balanç. 
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3.2.3.2 Els comptes dels ens dependents íntegrament participats 

En el quadre següent es reflecteix, en euros, el resultat pressupostari sense ajustar i 
l'ajustat, així com el romanent de tresoreria total per a despeses generals i per a despeses 
amb finançament afectat, dels ens dependents de caràcter administratiu. 

 

Denominació 
Resultat 
pressup. 

Resultat 
pressup. 
ajustat 

Romanent 
tresoreria 

total 

Romanent 
tresoreria per 

a despeses 
generals 

Romanent 
tresoreria per a 
despeses amb 
finançament 

afectat 

Patronat Mpal. d'Habitatge (660.368) 185.232 2.883.284 231.004 2.652.279 

Patronat Mpal. d'Esports 1.519.009 209.172 2.076.630 123.169 1.953.461 

Patronat Mpal. d'Escoles Infantils 135.574 133.812 546.003 537.158 8.845 

Patronat Mpal. de Turisme (88.710) 32.251 189.234 32.251 156.983 

A. L. Desenvol. Econ. i Social 732.440 1.166.076 1.617.932 1.173.887 444.045 

Patronat Municipal de Cultura 29.578 190.212 744.878 191.112 553.766 

Gerència Mpal. d'Urbanisme 278.171 404.545 1.303.442 899.049 404.394 

Quadre 6 
 

3.3 Pressupost: elaboració i formació 

3.3.1 Aspectes organitzatius 

En el reglament que regula l'estructura bàsica de l'Ajuntament, l'Oficina Pressupostària 
s'inclou en allò que la dita norma denomina "àmbit d'hisenda". L'Oficina Pressupostària 
té atribuïdes -entre altres funcions- l'elaboració del pressupost i les seues modificacions 
i està dotada únicament amb un lloc de treball (cap de l'Oficina Pressupostària), que 
segons l'Annex de Personal de 2005 es trobava vacant a la data d'elaboració del 
pressupost. En la Relació de Llocs de Treball, el lloc de cap de l'Oficina Pressupostària 
té naturalesa funcionarial i, com a forma de provisió, la lliure designació, i s'hi exigeix 
com a requisit per a ocupar-lo disposar de titulació superior. 

En l'organigrama facilitat hi ha un esquema en què apareix l'Oficina com a sol·licitant i 
receptora de les dades per a la formació del pressupost. 

El procediment d'elaboració del pressupost comença amb un ofici tramés pel regidor 
delegat d'Hisenda, dirigit a cada un dels responsables dels centres gestors, els quals han 
de recollir les seues necessitats pel que fa a despeses corrents i d'inversions. En matèria 
de personal, la informació s'envia des del Servei de Recursos Humans. Aquesta 
informació s'ha de presentar abans del 15 de setembre. 

Tanmateix, hem constatat que determinades funcions que -d'acord amb la normativa 
municipal- recauen en l'Oficina Pressupostària, es realitzen en uns altres departaments. 
Així, segons la informació facilitada, en l'elaboració del pressupost de despeses intervé 
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una persona que té el caràcter d'eventual o de confiança, encara que és el servei 
d'Economia i Hisenda el que subscriu l'informe economicofinancer i elabora el 
pressupost d'ingressos. Aquest servei emet també l'informe relatiu a les reclamacions de 
l'aprovació inicial del pressupost i porta a efecte el seguiment de l'expedient 
administratiu fins a la seua aprovació definitiva. Al seu torn, el departament de 
Comptabilitat porta el control dels projectes de despesa de l'Entitat i la Intervenció dóna 
forma als documents que integren el pressupost. 

De tot això, i a partir de les comprovacions efectuades, destaquen els aspectes següents: 

- Falta de correspondència entre les funcions atribuïdes a les unitats 
administratives que segons les disposicions pròpies de l'Ajuntament elaboren el 
pressupost, i les que realment les realitzen. 

- En el procediment establit pera elaborar el pressupost, s'aprecia que no es 
regulen de forma suficient aspectes bàsics com: l'àmbit d'aplicació, els objectius 
dels programes i les accions per a assolir-los, els criteris per a estimar els 
ingressos i les despeses i els terminis en què cal formalitzar la documentació. 

3.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el 15 de març de 2005, acordà aprovar 
inicialment el pressupost general agregat per a l'exercici de 2005, amb unes previsions 
d'ingressos i despeses de 294.650.507 euros. Després de desestimar totes les 
reclamacions presentades, s'aprova definitivament en la sessió del Ple de l'Ajuntament 
del 26 d'abril de 2005. 

 

Ens 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

Ajuntament 212.233.421 258.757.331 46.523.910 21,9% 87,8%

Patronat Mpal. de l'Habitatge 10.970.531 11.588.429 617.898 5,6% 3,9%

Patronat Mpal. d'Esports 5.357.127 6.653.800 1.296.673 24,2% 2,2%

Patronat Mpal. d'Escoles Infantils 1.833.534 1.917.761 84.227 4,6% 0,6%

Patronat Mpal. de Turisme 2.237.315 2.232.462 (4.853) (0,2%) 0,8%

A. L. Desenvolup. Econ. i Social 1.795.557 2.057.502 261.945 14,6% 0,7%

Patronat Municipal de Cultura 4.498.906 5.227.252 728.346 16,2% 1,8%

Gerència Mpal. d'Urbanisme 1.765.376 6.215.970 4.450.594 252,1% 2,1%

Total 240.691.767 294.650.507 53.958.740 22,4% 100,0%

Ajusts consolidat (*) (24.331.960)  

Total pressup. consolidat (euros) 270.318.547  

(*) No facilitat per l'Ajuntament. 

Quadre 7 
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Com que el pressupost de 2005 s'aprovà després del 31 de desembre de 2004, el 
pressupost de 2004 va ser prorrogat, segons Decret de l'Alcaldia de data 11 de gener de 
2005, en el qual s'assenyalava que s'hi havia atés el que s'estableix en l'article 21 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, quant a la consideració com a no prorrogables dels 
crèdits destinats a serveis que haguessen de concloure en l'exercici de 2004. Hem 
comprovat que l'Entitat no ha prorrogat cap crèdit significatiu de serveis o programes 
que haguessen de finalitzar en 2004 i que ha ajustat a la baixa la totalitat dels crèdits 
amb finançament afectat. 

Com a qüestió prèvia, es pot assenyalar que l'Ordre de 20 de setembre de 1989 per mitjà 
de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats locals, estipula en 
l'article 5.3 que l'estructura per conceptes i subconceptes és oberta; raó per la qual 
podran crear-se aquells que es consideren necessaris, en qualitat d'atípics quan no 
figuren en l'estructura que aquesta Ordre estableix. En relació amb la classificació 
econòmica del pressupost de despeses de l'Ajuntament, s'han detectat partides 
pressupostàries que, per la seua naturalesa, calia haver classificat en uns altres 
conceptes ja tipificats en l'Ordre mencionada. 

Quant a la tramitació i el contingut de la documentació del pressupost general, s'ha 
observat el següent. 

- No s'han complit els terminis fixats per a elaborar i aprovar el pressupost 
general. 

- L'enviament del pressupost a les administracions de l'Estat i de la Generalitat, es 
va fer després d'haver transcorregut més de vint dies des que es va trametre 
l'anunci al BOP per a la publicació del pressupost; quan calia haver-ho realitzat 
el mateix dia en què se'n va enviar l'anunci al BOP. 

- Els imports que figuren en l'annex de personal no es corresponen amb els 
inclosos en els crèdits inicials del capítol 1 del pressupost de despeses; 
concretament en: l'annex no inclou les retribucions dels alts càrrecs, ni les 
retribucions del personal laboral eventual, ni les d'un altre personal; així com 
535.093 euros relatius a retribucions complementàries de funcionaris. Tampoc 
no comprén els conceptes de productivitat, gratificacions i cost de la Seguretat 
Social, els quals haurien de figurar de forma global en el cas del complement de 
productivitat i de les gratificacions; sense perjudici d'explicar-ho en l'informe 
economicofinancer. 

- En l'annex d'inversions, en el qual es reprodueixen bàsicament -per partida 
pressupostària- els capítols 6 i 7 del pressupost amb el finançament 
corresponent, no s'ha inclòs tota la informació rellevant exigida en l'article 19 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, com ara l'any d'inici i finalització dels 
projectes, l'import de l'anualitat, la vinculació dels crèdits assignats i l'òrgan 
encarregat de la seua gestió. A més a més, no hi consten els plans d'inversions ni 
els seus programes de finançament per a quatre anys. 
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- En l'informe economicofinancer destaca el següent: 

a) No s'hi justifica la previsió dels conceptes d'ingressos 100 i 210, per 
import de 5.405.291 i 3.924.681 euros respectivament. 

b) Tampoc no s'acrediten els increments de les taxes urbanístiques. 

c) No es detallen les transferències corrents i de capital que s'han de 
concedir o que té concedides l'Ajuntament. Tampoc no s'enumeren les 
operacions de crèdit que l'Ajuntament pretenia formalitzar. 

d) En les despeses de personal no s'indiquen a què corresponen les 
dotacions, ni la seua relació amb l'annex de personal. 

- L'informe d'Intervenció, relatiu al pressupost, recull la forma de finançament 
dels crèdits de l'Entitat i defineix l'equilibri pressupostari basant-se 
fonamentalment en la definició d'estalvi net de l'article 53 del TRLRHL. En 
aquest informe s'assenyala que els ingressos prevists són suficients per a 
finançar les despeses, tant les corrents com les d'inversió; encara que s'hi 
manifesten sobre la possibilitat d'obtenir majors ingressos revisant i actualitzant 
taxes, preus públics i d'altres ingressos. Quant a les despeses, conclou que els 
crèdits són suficients per a atendre les obligacions exigides i les despeses de 
funcionament dels serveis públics. En resum, la Intervenció emet un informe 
favorable a l'aprovació del pressupost per a 2005. 

3.3.3 Anàlisi de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Atés que és el més rellevant dins del pressupost general, hem analitzat les previsions 
d'ingressos i despeses del pressupost propi de l'Ajuntament. En el quadre 8 es mostra en 
euros l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis de 2004 i 
2005, tant en termes relatius com absoluts; així com el percentatge de representació de 
cada un dels capítols sobre el total. 
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Capítols 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

1  Imposts directes 82.262.848 99.646.608 17.383.760 21,1% 38,5%

2  Imposts indirectes 10.900.575 17.195.546 6.294.971 57,7% 6,6%

3  Taxes i d'altres ingressos 25.279.008 29.653.584 4.374.576 17,3% 11,5%

4  Transferències corrents 61.491.234 47.757.558 (13.733.676) (22,3%) 18,5%

5  Ingressos patrimonials 4.995.657 4.599.157 (396.500) (7,9%) 1,7%

6  Alienació d'inversions reals 0 17.850.000 17.850.000 - 6,9%

7  Transferències de capital 9.898.680 24.282.542 14.383.862 145,3% 9,4%

8  Actius financers 815.000 750.000 (65.000) (8,0%) 0,3%

9  Passius financers 16.590.419 17.022.336 431.917 2,6% 6,6%

Total ingressos 212.233.421 258.757.331 46.523.910 21,9% 100,0%
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

1  Despeses de personal 68.515.705 72.598.170 4.082.465 6,0% 28,0%

2  Despeses en béns corrents i serveis 68.448.102 73.361.066 4.912.964 7,2% 28,3%

3  Despeses financeres 4.501.596 4.286.847 (214.749) (4,8%) 1,7%

4  Transferències corrents 28.005.630 29.707.201 1.701.571 6,1% 11,5%

6  Inversions reals 21.404.924 50.431.762 29.026.838 135,6% 19,5%

7  Transferències de capital 3.952.045 9.099.949 5.147.904 130,3% 3,5%

8  Actius financers 815.000 2.250.000 1.435.000 176,1% 0,9%

9  Passius financers 16.590.419 17.022.336 431.917 2,6% 6,6%

Total despeses 212.233.421 258.757.331 46.523.910 21,9% 100,0%

Quadre 8 
 

La variació de les previsions d'ingressos de 2005, respecte de 2004, és de 46.523.910 
euros, un 21,9% més que en l'exercici anterior. En ingressos corrents, l'increment del 
21,1% del capítol 1, "Imposts directes", es veu compensat amb la disminució del 22,3% 
en el capítol 4, "Transferències corrents". Aquest fet es produeix a conseqüència que, 
fins al pressupost de l'exercici de 2004, la cessió de rendiments d'IRPF, la compensació 
de l'IAE i la participació en tributs de l'Estat es consignaven en el capítol 4, 
"Transferències corrents"; mentre que a partir de 2005 -d'acord amb l'escrit de 25 de 
febrer de 2004 del Ministeri d'Hisenda-, la cessió de l'IRPF i la compensació de l'IAE es 
pressuposten en el capítol 1, "Imposts directes". 

Pel que fa als "Ingressos de capital", els augments més importants es produeixen en el 
capítol 6, "Alienació d'inversions reals", amb un increment en termes absoluts de 
17.850.000 euros, i en el capítol 7, "Transferències de capital", l'increment del qual 
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s'eleva a 14.383.862 euros. Tanmateix, l'execució en 2005 d'aquests dos capítols ha 
sigut baixa, puix que s'ha xifrat en l'1,5% i el 23,3% respectivament. 

En el pressupost de despeses, la variació més significativa, tant en termes absoluts com 
relatius, es produeix en el capítol 6, "Inversions reals", el qual han experimentat un 
increment en les previsions inicials del pressupost per a 2005 -respecte de l'exercici 
anterior- de 29.026.838 euros; cosa que en representa un 135,6%. Entre els projectes 
més significatius inclosos com a previsió inicial de 2005, es troba la inversió per a la 
construcció de la planta de tractament de residus urbans, que puja a 17.203.052 euros. 

3.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos, han sigut objecte d'anàlisi aquells subconceptes que han 
resultat ser significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts en l'agregació dels estat d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de significatives baixes de drets en els exercicis de 2006 i 
2007 (fins a l'acabament del treball de camp). 

- Que les modificacions de les previsions han sigut rellevants. 

- Que les previsions inicials de 2005 han sofrit variacions significatives, respecte 
a les de 2004. 

En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen comentaris. 
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Subcon. Descripció subconcepte 
Previsió 

definitiva 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 
Baixes en 

2006 i 2007 Modifics. 

10000 Cessió rendiments IRPF 5.405.291 80,1% 100,0% - -

11201 IBI - urbà 58.687.004 94,0% 92,0% 532.025 -

13002 Compensació recaptació IAE 4.385.798 14,7% 100,0% - -

31005 Auto-grua 3.622.850 56,5% 100,0% - -

36002 CCEE urbanitz. c/ Ansaldo i adjacent 371.059 - - - (46.468)

36101 CCEE sanejam. i enllum. zona ind. Aiguamarga (90%) 2.512.957 - - - -

60000 Alienació de terrenys 14.500.000 - - - -

60300 Alienació de  terrenys PMS 3.350.000 - - - -

77000 Aportació Inusa planta tractam. residus urbans 6.108.615 - - - -

79000 Ajuda Fons Cohesió planta tractam. residus urbans 11.521.079 - - - -

79001 Subv. Fons Cohesió col·lec. c. blanca albuf. 2.232.127 20,% 100,0% - 2.232.127

79004 Subv. FEDER centre social com. 'Cabo de la Huerta' 746.806 15,5% 100,0% - 746.806

79005 Subv. FEDER estabilització mur c/Mare de Déu Socors i j. bta. 1.160.686 - - - 1.160.686

79008 Subvenció FEDER eliminació barreres urbanístiques 857.793 - - - -

79009 Subv. FEDER inversió mur i eixamplament platja Albufereta 553.998 - - - -

91700 Préstecs a mitjà i llarg termini 27.312.755 67,0% 100,0% - 10.290.419

Quadre 9 
 

De l'anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent: 

a) En el subconcepte 10000, "Cessió de rendiments d'IRPF", la diferència entre la 
previsió definitiva i els drets reconeguts és d'1.077.367 euros. En l'informe 
economicofinancer no s'ha acreditat l'estimació que hi figura com a previsió. 
Segons la informació addicional facilitada per l'Ajuntament, la previsió per a 
2005 està calculada a partir dels lliuraments a compte de l'exercici de 2004, 
l'import dels quals va ser de 5.005.244 euros, més un increment que per a aquest 
subconcepte ha sigut de 400.046 euros (no ens han facilitat la justificació 
d'aquest darrer import). 

b) La previsió inicial del subconcepte 11201, “Impost sobre béns immobles 
urbans", experimentà un creixement sobre la previsió de l'exercici anterior de 
6.522.092 euros, un 12,5% aproximadament. Tanmateix, l'execució del 
pressupost ha posat de manifest un excés de previsió de 3.555.436 euros. En 
l'informe economicofinancer, l'increment del 2% establit es justifica en la Llei 
de Pressuposts de l'Estat i en les altes. Com a explicació complementària, 
l'Ajuntament ha assenyalat que, llevat dels exercicis de 2001 i 2005, des de 
l'exercici de 2000 els drets reconeguts són superiors a les previsions inicials. 

c) Els drets reconeguts en el subconcepte 13002, "Compensació per disminució a 
l'IAE", s'elevaren a 643.571 euros; mentre que la previsió definitiva en va ser de 
4.385.798 euros, un 4,0% major que la de l'exercici anterior. Tanmateix, 

- 27 - 



Informe de fiscalització corresponent a l’exercici de 2005 dels ajuntaments d’Alacant, Castelló, Gandia, 
Torrent i València sobre l’elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

l'execució del pressupost d'ingressos ha presentat un excés de previsió de 
3.142.277 euros, en la seua major part a causa de la devolució d'excessos de 
transferències d'exercicis anteriors, els quals eren coneguts per l'Ajuntament 
quan va elaborar el pressupost. 

d) Les previsions d'ingressos en el subconcepte 31005, "Auto-grua", ascendiren a 
3.622.850 euros, és a dir 1.004.043 euros més que els drets reconeguts en aquest 
concepte en l'exercici de 2004 (un 38,3% en termes relatius). Tanmateix, 
solament s'hi van reconéixer drets per 2.048.074 euros, la qual cosa indica un 
excés de previsió d'1.574.776 euros; sense que en l'informe economicofinancer 
es faça cap referència a l'estimació que figura en el pressupost. 

e) L'informe economicofinancer fa referència a les contribucions especials que 
figuren en els subconceptes 36002 i 36101; però no s'hi fa menció a cap informe 
tècnic que vaja haver servit per a registrar aquestes previsions (les quals no 
s'executaren en 2005). 

f) En les dotacions previstes en els subconceptes 60000 i 60300 per a alienacions 
de terrenys (les quals no es realitzaren en l'exercici), no consta l'informe tècnic 
que els dóna suport. El total d'excés de previsió d'aquests subconceptes va ser de 
17.190.016 euros; el mateix import que les despeses finançades per aquests 
ingressos que no es van realitzar. 

g) Els subconceptes de les transferències de capital analitzats presenten un excés de 
previsió de 22.619.040 euros, ja que la previsió definitiva s'eleva a 23.181.104 
euros i els drets reconeguts només han sigut de 562.064 euros. 

h) Quant als préstecs, el subconcepte 91700 (que és el més significatiu) té un grau 
d'execució del 67,0%. Això es deu al fet que les operacions de préstecs s'ajusten 
a la realització de les despeses que financen. 

3.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses, han sigut objecte d'anàlisi aquells subconceptes que han 
resultat ser significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts en l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte d'alguna modificació de crèdits significativa. 

- Haver detectat despeses de l'exercici de 2005 imputades a exercicis posteriors. 

- Que les previsions inicials de 2005 han sofrit variacions significatives, respecte 
a les de 2004. 
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En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen comentaris. 

 

Subconcepte Denominació 
Previsió 

definitiva 
Obligacions 
reconegudes

22100 Subministrament energia elèctrica 4.346.333 4.309.827

22700 Neteja i condícia 36.723.662 37.024.468

22720 Neteja i condícia 3.046.477 3.046.477

48921 D'altres transferències corrents 2.990.000 2.077.277

48922 D'altres transferències corrents 787.619 768.326

48930 D'altres transferències corrents 3.871.784 3.018.187

48932 D'altres transferències corrents 695.963 684.913

60101 D'altres inversions noves en infraestr. i béns destinats a l'ús gral. 8.289.903 4.158.222

60103 D'altres inversions noves en infraestr. i béns destinats a l'ús gral. 969.320 177.894

60105 D'altres inversions noves en infraestr. i béns destinats a l'ús gral. 1.138.888 50.446

61002 Inversions de reposició en infraestr i béns destinats a l'ús gral. 2.951.142 1.460.176

61100 D'altres inversions de reposició en infraestr i béns destinats a l'ús gral. 1.439.499 172.879

61108 D'altres inversions de reposició en infraestr i béns destinats a l'ús gral. 3.610.690 743.764

61110 D'altres inversions de reposició en infraestr i béns destinats a l'ús gral. 1.462.426 314.707

61124 D'altres inversions de reposició en infraestr i béns destinats a l'us gral. 1.676.776 197.372

62200 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 22.777.271 860.583

62201 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 3.989.168 313.064

62229 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 1.800.000 -

62900 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis 1.771.759 259.856

63200 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 1.868.544 859.043

63201 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis 969.951 42.000

68000 Despeses en inversions de béns patrimonials 3.350.000 -

71000 Transferències de capital a OOAA 531.021 31.200

71006 Transferències de capital a OOAA 5.483.352 694.000

Quadre 10 
 

De l'anàlisi realitzada, referida al pressupost de despeses, en destaca el següent: 

a) El subconcepte 22100, "Subministrament d'energia elèctrica", inclou la despesa 
pel subministrament d'energia elèctrica per a dependències municipals, 
enllumenat públic i col·legis. El 17 d'abril de 2007 el Ple aprovà un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit per mitjà del qual es reconeixien -entre 
altres- obligacions derivades del consum d'energia elèctrica per un import 
d'1.054.390 euros, que corresponen a 619.146 euros de factures de novembre i 
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desembre de 2004 i a 435.244 euros de factures de novembre i desembre de 
2005. 

b) En les mateixes circumstàncies que el cas descrit en l'apartat anterior, es troba el 
subconcepte 22700, "Neteja i condícia", al qual s'imputa la despesa per la neteja 
viària, i la de dependències municipals i col·legis, així com la recollida de 
residus. El 17 d'abril de 2007 el Ple aprovà un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit per mitjà del qual es reconeixien -entre altres- obligacions 
derivades de compromisos de despesa en concepte d'ampliació dels serveis de 
neteja i recollida de residus, de factures emeses entre abril de 2004 i desembre 
de 2005 per un import de 2.466.907 euros. 

c) El subconcepte 22720, "Neteja i condícia", que figura sense crèdit inicial, ha 
registrat la despesa per neteja viària i de dependències municipals i col·legis i 
per la recollida de residus, però de compromisos de despeses d'exercicis 
anteriors. Així, el 12 de juliol de 2005 el Ple de l'Ajuntament aprovà un crèdit 
extraordinari i un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per mitjà 
del qual es reconeixien -entre altres- obligacions per 3.046.477 euros, derivades 
de despeses incorregudes principalment entre novembre de 2003 i novembre de 
2004. 

d) En el subconcepte 48921 , "D'altres transferències corrents", s'han reconegut les 
obligacions de l'exercici de 2005 relatives a la "Subvenció a col·lectius de l'any 
2005 per a l'ús col·lectiu del transport urbà" dels mesos de gener a setembre de 
2005, i a 31 de desembre de 2005 hi queda un romanent de crèdit 912.723 euros 
per a les factures d'octubre, novembre i desembre de 2005. 

e) El subconcepte 48922, "D'altres transferències corrents", comprén dues partides 
pressupostàries. La primera n'està destinada a transferències per a activitats de 
les juntes de districte, amb un crèdit inicial de 115.757 euros, i que ha sigut 
executada al 83,3%. Addicionalment s'hi inclou la partida "Subvenció a 
col·lectius de l'any 2004 per a l'ús col·lectiu del transport urbà", que no compta 
amb crèdit inicial. El Ple aprovà el 12 de juliol de 2005 un crèdit extraordinari i 
l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per 671.862 euros, que 
corresponien a factures de l'any 2004. 

f) En el subconcepte 48930, "D'altres transferències corrents", s'han reconegut, 
principalment, les obligacions de l'exercici de 2005 relatives a la "Subvenció 
d'explotació de l'any 2005 per transport col·lectiu urbà" dels mesos de gener a 
setembre de 2005, i a 31 de desembre de 2005 hi queda un romanent de crèdit de 
853.272 euros per a les factures d'octubre, novembre i desembre de 2005. 

g) El subconcepte 48932, "D'altres transferències corrents", inclou dues partides 
pressupostàries. La primera n'està destinada a la subvenció per al centre de 
temps lliure, amb un crèdit inicial de 22.099 euros; i la partida "Subvenció 
d'explotació de l'any 2004 per al transport col·lectiu urbà", sense crèdit inicial. 
El Ple aprovà el 12 de juliol de 2005 un crèdit extraordinari i l'expedient de 
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reconeixement extrajudicial de crèdit per 673.864 euros, que corresponien a 
factures de l'any 2004. 

h) Els subconceptes dels capítols 6 i 7 analitzats presenten una execució reduïda, i 
en alguns casos, nul·la; cosa que origina un excés de previsió. L'Ajuntament 
segueix la pràctica comptable d'incloure, com a crèdit inicial, el cost total dels 
projectes de caràcter plurianual en el pressupost de l'any en què es preveu iniciar 
les obres, amb independència dels terminis estimats de execució. Això comporta 
uns graus d'execució baixos i, a més, que en la pràctica totalitat de les partides 
del capítol 6 existisquen incorporacions de crèdit d'exercicis anteriors, 
corresponents a la diferència entre el cost del projecte previst inicialment i les 
obligacions reconegudes durant els exercicis anteriors. Dels 78.664.445 euros de 
crèdits definitius del capítol 6 del pressupost de 2005, n'hi ha 26.602.499 euros 
que procedeixen d'incorporacions de crèdits d'exercicis anteriors (33,8% del 
total). El grau d'execució del capítol 6 del pressupost de 2005 ha sigut del 
25,7%. Tanmateix, si considerem únicament els crèdits de partides de l'exercici 
de 2005 (exclosos els romanents de crèdit d'exercicis anteriors), el grau 
d'execució ha sigut només del 10,0%. 

Tal i com es desprén del que hem descrit abans, mereixen especial referència els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit (que resumim en el quadre següent) 
aprovats pel Ple de l'Ajuntament des de l'inici de l'exercici de 2005 fins a juny de 2007, 
data de realització del present treball. 

 

Exercici 
aprovat 

Nombre 
d'expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2005

Despeses de 
l'exercici de 

2005 

Despeses dels 
exercicis de 
2006 i 2007 

2005 1 6.357.961 6.327.170 30.791 - 

2006 4 1.206.554 111.211 1.095.343 - 

2007 1 5.037.654 1.699.847 3.337.807 - 

Total 6 12.602.169 8.138.228 4.463.941 - 

Quadre 11 
 

De les xifres anteriors es desprén que a l'exercici de 2005 s'han imputat 6.327.170 euros 
d'obligacions d'exercicis anteriors, i que a la data de tancament del dit exercici de 2005 
hi havia pendents de registrar obligacions per import de, si més no, 6.244.208 euros, 
dels quals hi ha 1.811.058 euros procedents d'exercicis anteriors i 4.433.149 euros de 
l'exercici de 2005. Segons la informació facilitada, no consta que hom haja aprovat 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit que afecten despeses dels exercicis 
de 2006 i 2007. 
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3.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

3.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple 
de l'ajuntament, per conducte de la presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 
Les regles 437 i següents del la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha 
de subministrar al Ple de l'ajuntament, la qual contindrà totes 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. 

No hi ha constatació que el Ple de l'Ajuntament haja determinat l'estructura ni la 
periodicitat de la informació sobre l'execució dels pressuposts i la resta de la 
documentació a què es refereix el citat precepte legal; això significa que no s'ha complit 
el deure d'informar sobre aqueixes qüestions, informació a la qual té dret el dit òrgan. 

Tampoc no consta que la liquidació del pressupost de 2005, que es va aprovar el 29 de 
març de 2006, s'elaborés abans de l'1 de març de 2006; malgrat el que es determina en 
l'article 191.3 del TRLRHL. D'altra banda, en la sessió del Ple de l'Ajuntament 
celebrada el 18 de maig de 2006, es va donar compte de la liquidació del pressupost de 
2005; quan calia haver-ho fet el 25 d'abril de 2006, en què tingué lloc la primera sessió 
que realitzà el Ple de l'Ajuntament després d'haver-se aprovat la liquidació del 
pressupost de 2005. 

3.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. En aquest sentit, i segons el que ens han assenyalat, no 
existeixen resolucions contràries als advertiments efectuats. No obstant això, s'ha de 
tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit                    
-comentats en apartats anteriors-, els quals impliquen que moltes de les despeses 
incloses en aquests expedients (alguns de realitzats sense crèdit suficient o adequat, o 
prescindint totalment del procediment legalment establit) no han sigut objecte de 
fiscalització prèvia; a pesar del que es determina en l'article 214 del TRLRHL. 

3.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions realitzades en els apartats anteriors, es fan les següents: 

1. L'Ajuntament ha de controlar i reflectir en algun registre els ens dependents 
participats (encara que no hi tinga una participació majoritària), compreses les 
fundacions en què participe; sense perjudici de proporcionar la informació sobre 
tots els ens dependents en el Compte General. 
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2. El pressupost general de l'Ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació de 
l'activitat econòmica de l'Ajuntament. Per això, és fonamental prestar especial 
atenció a l'elaboració del pressupost i tenir en compte els aspectes següents: 

a) És necessari desenvolupar les instruccions per a regular de forma 
detallada el procés d'elaboració del pressupost general, en relació amb els 
extrems següents: 

- l'àmbit d'aplicació; 

- els objectius dels programes i les accions per a assolir-los; 

- els òrgans, les unitats i els serveis que intervenen en el procés 
d'elaboració del pressupost; 

- els criteris que cal aplicar, especialment en matèria de d'estimació 
d'ingressos i despeses 

- els terminis i els models en què s'ha de subministrar la 
informació. 

b) L'elaboració adequada de tota la documentació que integra el pressupost 
general i, en concret, de l'informe economicofinancer, que constitueix un 
element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació dels ingressos i la 
suficiència dels crèdits. 

c) Es considera necessari que l'Ajuntament elabore els estats de despeses i 
d'ingressos conformement a l'estructura pressupostària aprovada en 
l'Ordre de 20 de setembre de 1989, i que l'aplique de forma homogènia 
per a tots els seus ens i serveis; i no resulta adequat crear uns altres 
subconceptes ja considerats en la citada normativa. 

3. El saldo de dubtós cobrament que -si és el cas- ha de minorar el romanent de 
tresoreria total per tal d'obtenir el que es pot usar per a despeses generals, seria 
convenient de calcular-lo atenent a la naturalesa dels ingressos pendents de 
cobrament, i no solament de forma global. 

4. A fi de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té de conéixer de forma 
regular la seua situació economicofinancera, és necessari especificar el termini 
en què s'ha de proporcionar al dit òrgan la informació sobre l'execució dels 
pressuposts i sobre la tresoreria de l'entitat, per poder complir el que es disposa 
en l'article 207 del TRLRHL. Així mateix, cal també desenvolupar el que es 
disposa en la ICAL pel que fa a concretar la informació que s'ha de subministrar 
al Ple. 

 Per acabar, seria positiu ampliar el deure d'informació a que es refereix l'article 
218 del TRLRHL, posant en coneixement del Ple de l'Ajuntament no solament 
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les resolucions que mostren discrepàncies sobre els advertiments efectuats, sinó 
també aquests darrers. 
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4. CASTELLÓ DE LA PLANA 

4.1 Aspectes generals 

4.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de la Plana Alta, capital de la província de Castelló, amb 
172.110 habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2006. La corporació 
està formada per vint-i-set membres després de les eleccions de 2007. 

4.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats per l'Ajuntament, 
elaborat segons la informació facilitada per l'Ajuntament mateix i segons l'obtinguda 
d'unes altres fonts (Ministeri d'Economia i Hisenda i Banc d'Espanya). 

 
Denominació Tipus Participació 

Fundació Municipal de Festes Organisme autònom 100% 

Patronat Municipal d'Esports Organisme autònom 100% 

Patronat Municipal de Turisme Organisme autònom 100% 

Gestora Urbana Municipal, S.A. Societat mercantil 100% 

Reciclatge de Residus La Plana, S.A. Societat mercantil < 50% 

Empresa Mixta Nou Cementeri de Castelló, S.A. Societat mercantil < 50% 

Quadre 12 
 

La societat mercantil Reciclatge de Residus La Plana, S.A., apareix també en la relació 
del Ministeri d'Economia i Hisenda i del Banc d'Espanya. Segons les dades del 
Ministeri d'Economia i Hisenda, la participació de l'Ajuntament és superior al 50%, 
percentatge que difereix de la informació facilitada per l'Ajuntament. A més a més, 
segons el Ministeri i el mateix Ajuntament, aquest forma part de tres consorcis. 

El total de fundacions en què l'Ajuntament format part del seu patronat -encara que no 
hi tinga participació majoritària-, és de set, segons la documentació proporcionada. 

4.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord sobre les normes per a dur la 
comptabilitat; tal i com ho possibilita la regla 9 de la Instrucció de Comptabilitat de 
1990 i la regla 7 de la Instrucció de Comptabilitat de 2004. 

En relació amb l'exercici de 2005, l'Entitat no conserva en format de paper, degudament 
enquadernats i diligenciats, els llibres de comptabilitat establits per la ICAL de 1990. La 
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informació que contenen aquests llibres s'emmagatzema en arxius informàtics, 
l'existència dels quals s'ha comprovat, amb l'excepció de: 

- El llibre d'inventaris i balanços. El seu seguiment, el realitza el Departament de 
Patrimoni (regla 67 de la ICAL). 

- El llibre major de conceptes de recursos d'altres ens públics (regla 71 de la 
ICAL). No obstant això, l'Ajuntament assenyala que, "en relació amb la gestió 
d'ingressos d'altres ens públics desenvolupada per aquest Ajuntament, i en 
particular l'efectuada en l'àmbit del recàrrec provincial de l'Impost d'Activitats 
Econòmiques, s'informa que durant l'exercici de 2005 els saldos derivats de la 
gestió d'aquest tribut s'ingressaven, per mitjà d'un procediment automàtic del 
programa comptable, en el concepte no pressupostari 20816, ‘Recàrrec 
provincial sobre activitats empresarials’, a partir del qual es procedia 
posteriorment a fer-ne el pagament a la Diputació de Castelló". 

- El llibre major de conceptes per lliuraments a compte de recursos d'altres ens 
públics (regla 72 de la ICAL). 

- El llibre auxiliar de comptes corrents amb recaptadors. Sí que hi ha llistes 
obtingudes a partir de les bases de dades informàtiques; però sense enquadernar 
ni diligenciar (regla 81 de la ICAL). 

Els següents llibres no existeixen com a tals; però la informació que han de contenir es 
pot obtenir a partir de diversos arxius informàtics. 

- Llibres de comptabilitat auxiliar del pressupost de despeses (regla 76 de la 
ICAL). 

- Llibres de comptabilitat auxiliar del pressupost d'ingressos (regla 77 de la 
ICAL). 

- Llibres de comptabilitat auxiliar d'administració de recursos d'altres ens públics 
(regla 78 de la ICAL). 

En relació amb l'exercici de 2006, desapareix l'obligació d'obtenir i conservar els llibres 
de comptabilitat tradicionals en format de paper i s'estableix que les bases de dades del 
sistema informàtic on residisquen els registres comptables constituiran un suport 
suficient per a portar la comptabilitat de l'Entitat. En la comprovació realitzada per 
aquesta Sindicatura, s'ha evidenciat l'existència dels mateixos arxius que en l'exercici de 
2005. 

4.2 Compte General 

4.2.1 Tramitació 

El Compte General de l'Ajuntament està format pel compte propi de l'Ajuntament, els 
comptes dels seus organismes autònoms i els de les societats de capital íntegrament 
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municipal, i va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 28 de setembre de 2006. Tots 
aquests comptes foren tramesos en aquesta Sindicatura de Comptes dins del termini 
legalment establit. 

El quadre següent recull els distints tràmits del Compte General i les dades en què han 
sigut formalitzats. 

 
Exercici 2005 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment 

Enviament a Intervenció del compte de:  15/05/06  

AJUNTAMENT  – 

ORGANISMES AUTÒNOMS:   

Fundació Municipal de Festes  28/03/06 

Patronat Municipal d'Esports  24/07/06 

Patronat Municipal de Turisme  19/07/06 

SOCIETATS MERCANTILS ÍNTEGRAMENT MUNICIPALS:    

Gestora Urbana Municipal, S.A.  01/06/06 

Formació per part de la Intervenció del Compte General i 
enviament a la Comissió Especial de Comptes 01/06/06 - 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes  04/08/06 

Inici d'exposició al públic del Compte General juntament amb el 
dictamen  10/08/06 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més)  30/08/06 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió de 
nou informe de la Comissió Especial de Comptes  - 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'Entitat 01/10/06 28/09/06 

Tramesa a la Sindicatura de Comptes dels comptes que integren el 
Compte General 31/10/06 

Dins del 
termini 

Quadre 13 
 

4.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren, per tipus d'entitat, els estats que integren el Compte 
General, d'acord amb la regla 416 de la ICAL. 
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Exercici 2005 

OOAA administratius 

Contingut s/regla 416 ICAL 1990 Ajuntament 
Fundació 

Mpal. Festes 
Patron. Mpal. 

Esports 
Patron. Mpal. 

Turisme 

Balanç de situació Consta Consta Consta Consta 

Compte de resultats Consta Consta Consta Consta 

Quadre de finançament anual Consta Consta Consta Consta 

Liquidació del pressupost Consta Consta Consta Consta 

Estat demostratiu dels drets per a cobrar i de les 
obligacions per a pagar de pressuposts tancats Consta Consta Consta Consta 

Estat dels compromisos de despeses adquirides 
a càrrec d'exercicis futurs No consta Consta No consta Consta 

Estat de tresoreria que pose de manifest la 
situació i les operacions realitzades en l'exercici Consta Consta Consta Consta 

Estat del deute Consta Consta (*) Consta 

(*) Segons un informe de l'interventor delegat de l'organisme autònom, a data 31 de desembre de 
2005 el Patronat Municipal d'Esports no tenia concertat cap préstec o crèdit. 

Quadre 14 
 

En l'examen de la documentació del Compte General, compresos els justificants 
annexos d'aquesta, s'ha observat: 

- Que comprén, a més del compte propi de l'Ajuntament, els comptes dels ens 
dependents i de la societat participada íntegrament per l'Ajuntament. 

- Que no hi ha constatació de l'elaboració de les memòries a què es refereix la 
regla 409 de la ICAL; en concret, de la memòria que justifica el cost i el 
rendiment dels serveis públics i de la memòria demostrativa del compliment dels 
objectius prevists i assolits, amb el cost corresponent. 

4.2.3 Comentaris més rellevants sobre els estats financers del Compte General 

4.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En els annexos 6 i 7 d'aquest Informe figuren el balanç i el compte de resultats, així com 
les variacions entre els exercicis de 2004 i 2005. Pel que fa a aquests estats, és 
destacable el fet que l'actiu i el passiu en l'exercici de 2005 ascendien a 172.382.408 
euros, i que experimentaren una reducció del 3,5% entre els dos exercicis. Les pèrdues 
de l'exercici de 2005 foren d'1.653.713 euros, determinades pels resultats corrents de 
l'exercici. Es pot indicar que en l'exercici de 2004 es van obtenir beneficis per import de 
7.609.841 euros. 
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Així mateix, en els annexos 8, 9 i 10 figuren la liquidació del pressupost d’ingressos i 
despeses de l'exercici de 2005, el resultat pressupostari, l'estat demostratiu dels drets per 
a cobrar i de les obligacions per a pagar procedents d'exercicis tancats dels exercicis de 
2004 i 2005 i l'estat de romanent de tresoreria de l'exercici de 2005. 

En el pressupost de despeses, és significatiu el baix grau d'execució (que relaciona les 
obligacions reconegudes amb les previsions definitives), del 61,9%. Aquesta baixa 
execució s'observa principalment en els capítols 6, "Inversions reals", 7, "Transferències 
de capital", i 8, "Actius financers", que mostren una execució del 16,5%, 40,0% i 32,9% 
respectivament. En el pressupost d'ingressos és rellevant el grau d'execució (que 
relaciona els drets reconeguts amb les previsions definitives) del capítol 7, 
"Transferències de capital", que és del 53,1%. 

També són significatius els aspectes següents: 

- El grau de compliment del pressupost d'ingressos (que relaciona els ingressos 
amb els drets reconeguts), és del 93,8% i el de despeses (que relaciona els 
pagaments amb les obligacions reconegudes), del 95,6%. 

- El resultat pressupostari va ser de 49.023.872 euros i l'ajustat, de 15.621.636 
euros. 

- El romanent de tresoreria total va ser de 61.915.260 euros; d'aquest import, el 
disponible per a despeses generals n'era de 15.780.059 euros. El romanent de 
tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat va pujar a 46.135.201 
euros. 

En el quadre 15 i en els gràfics següents figura, en euros, l'evolució entre 2002 i 2005 de 
les magnituds pressupostàries i de l'endeutament; segons la informació que mostren els 
estats financers de l'Ajuntament. D'aquesta evolució destaca el següent: 

- Les previsions definitives del pressupost d’ingressos i despeses s'han 
incrementat en un 16,8% des de l'exercici de 2002, i presenten una tendència a 
l'alça des de l'exercici de 2003; encara que en aquest darrer s'havien reduït en un 
1,1%, respecte a l'exercici de 2002. 

- Els drets reconeguts s'han incrementat en cada un dels exercicis considerats. Les 
obligacions reconegudes han evolucionat en el mateix sentit, a l'alça; llevat de 
l'exercici de 2005, en el qual es van reduir en un 7,8% respecte a l'exercici de 
2004. 

- Des de l'exercici de 2002 el grau d'execució del pressupost d'ingressos ha 
experimentat increments, fins a assolir en 2005 un 87,4%. El grau d'execució del 
pressupost de despeses de l'exercici de 2005 ha disminuït respecte als dels dos 
exercicis anteriors, i és igual que el de l'exercici de 2002. 
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- El resultat pressupostari ajustat va disminuir en l'exercici de 2004, respecte al de 
2003, en un 11,9%. Tanmateix, ha augmentat un 57,1% en l'exercici de 2005, 
respecte al de 2004. 

- El romanent de tresoreria total es va reduir en l'exercici de 2004, respecte al de 
2003, en un 9,9%; però en l'exercici de 2005 augmentà un 300,6%, respecte a 
l'exercici de 2004. 

- L'índex d'endeutament ha variat molt poc durant els quatre últims exercicis, ja 
que ha passat d'un 10,6% a un 11,1%, amb una variació percentual menor a 
l'1,0%. 

- La capacitat d’estalvi ha disminuït en un 77,3% entre l'exercici de 2002 i el de 
2005, puix que ha passat de 5.535.556 euros a 1.256.534 euros. En l'exercici de 
2005 hi ha hagut un augment del 34,2%, respecte a l'exercici de 2004. 

- L'endeutament a llarg termini, segons el balanç, reflecteix un augment del 68,8% 
en l'exercici de 2005, respecte a l'exercici de 2002. L'increment més elevat es 
produeix en l'exercici de 2005 respecte al de 2004: un 51,3%. Això no obstant, 
l'estat del deute a 31 de desembre de 2004 presenta un total de 77.282.761 euros, 
enfront dels 77.014.867 euros a 31 de desembre de 2005. Això es deu al fet que 
l'Ajuntament, fins a l'exercici de 2005, no reflectia els préstecs a llarg termini en 
el balanç com a endeutament a llarg termini. 
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Exercici 

Magnitud 2002 2003 2004 2005 

Pressupost inicial 118.623.500 111.600.000 124.507.201 129.542.600 

Previsions d'ingressos definitives 164.313.545 162.499.657 185.466.796 191.942.498 

Previsions de despeses definitives 164.292.485 162.499.657 185.466.796 191.942.498 

Drets reconeguts 107.790.073 113.916.536 130.992.366 167.854.323 

Obligacions reconegudes 101.621.756 109.232.791 128.893.292 118.830.451 

Grau d'execució pressupost d'ingressos 65,6% 70,1% 70,6% 87,5% 

Grau d'execució pressupost de despeses 61,9% 67,2% 69,5% 61,9% 

Resultat pressupostari ajustat 6.978.589 11.293.148 9.942.328 15.621.636 

Romanent de tresoreria per a despeses grals. 13.648.843 18.783.000 12.994.995 15.780.059 

Romanent de tresoreria total 15.231.932 17.152.025 15.455.605 61.915.260 

Índex d'endeutament (*) 10,6% 10,7% 11,3% 11,1% 

Capacitat d’estalvi (**) 5.535.556 4.655.616 936.246 1.256.534 

Endeutament a llarg termini segons el balanç 45.618.436 45.848.294 50.883.985 77.014.867 

(*) L’índex d’endeutament: (ràtio de càrrega financera sobre recursos liquidats d’operacions 
corrents). 

(**) La ràtio de capacitat d’estalvi s'ha obtingut de la diferència entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 4, deduint alhora la càrrega 
financera, considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 9 de 
despeses. 

Quadre 15 
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En el gràfic següent es mostra l'evolució de les previsions inicials i definitives 
d'ingressos i despeses dels exercicis de 2002 a 2005. 
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En els gràfics següents es veu l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i els graus d'execució dels pressuposts d'ingressos i despeses dels exercicis 
de 2002 a 2005. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2002 a 2005. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria total. 
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En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'índex d'endeutament. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució de l'estalvi net en els últims quatre exercicis. 

 

Capacitat d´estalvi

5.535.556

4.655.616

936.246
1.256.534

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2002 2003 2004 2005
 

En el gràfic següent es mostra l'evolució de l'endeutament a llarg termini segons el 
balanç. 
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4.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

En el quadre següent es reflecteix en euros el resultat pressupostari sense ajustar i 
l'ajustat, així com el romanent de tresoreria total per a despeses generals i per a despeses 
amb finançament afectat, dels ens dependents de caràcter administratiu. 
 

Denominació 
Rtat. 

pressup. 

Rtat 
pressup. 
ajustat 

Romanent 
tresoreria 

total 

Romanent 
tresoreria per 

a despeses 
grals. 

Romanent 
tresoreria per a 
despeses amb 
finançament 

afectat 

Fund. Mpal. de Festes 49.733 49.733 293.496 293.496 - 

Patron. Mpal. d'Esports 59.457 471.521 1.129.887 1.129.887 - 

Patron. Mpal. Turisme 257.899 290.476 599.590 599.590 - 

Quadre 16 
 

En el quadre següent es reflecteix, en euros, el resultat de l'exercici de l'única societat 
mercantil participada íntegrament per l'Ajuntament, la qual presenta unes pèrdues de 
142.128 euros. 

 
Denominació Resultat  

Gestora Urbana Municipal de Castelló, S.A. (142.128) 

Quadre 17 
 

4.3 Pressupost: elaboració i formació 

4.3.1 Aspectes organitzatius 

Segons l'organigrama del personal de l'àrea econòmica per a l'exercici de 2005, facilitat 
per l'Ajuntament, l'àrea pressupostària i de comptabilitat depén de la Intervenció 
municipal. 

D'acord amb el dit organigrama, que en realitat és una llista de llocs de treball, al 
capdavant de l'àrea de pressuposts i comptabilitat figura un director tècnic de 
pressuposts, i d'aquest depenen els negociats següents: 

- de despeses (19 llocs de treball), 

- d'ingressos (5 llocs de treball), 

- de comptabilitat (2 llocs de treball). 

De tot això i de les comprovacions efectuades, en destaquen els aspectes següents: 
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- No hi ha constatació de l'existència de la relació de llocs de treball, ni la 
classificació d'aquests, document aquest últim en el qual s'han de descriure les 
funcions assignades a cada lloc, segons el que es disposa en l'article 14.2 del 
Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret 
Legislatiu de 24 d'octubre de 1995. En la documentació proporcionada tampoc 
no figura la descripció de les funcions. 

- Segons que es desprén de l'organigrama, no existeix segregació de funcions per 
a la elaboració i la fiscalització, les quals són realitzades per unitats que depenen 
de la Intervenció. 

- En l'exercici de 2005 l'Ajuntament no compta amb cap reglament ni amb 
instruccions per a elaborar els seus pressuposts. 

- En al·legacions, l’Ajuntament assenyala -i ho hem comprovat per mitjà de la 
documentació tramesa-, que en l’exercici de 2006 ha creat un lloc de treball 
(director de gestió economicopressupostària i comptabilitat), al qual se li han 
atribuït, entre altres, les funcions relacionades amb l’elaboració dels pressuposts 
sense que depenga d’Intervenció, cosa que garanteix una adequada segregació 
de funcions. Així mateix, s’han aportat unes instruccions per elaborar el 
pressupost corresponent a l’exercici de 2008. 

4.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió de 13 de gener de 2005, acordà l'aprovació inicial 
del pressupost general consolidat per a l'exercici de 2005, amb unes previsions 
d'ingressos de 134.571.869 euros i unes previsions de despeses de 134.427.521 euros. 
En el detall següent solament s'han inclòs les previsions d'ingressos, que coincideixen 
amb les de despeses amb l'excepció de les de la societat mercantil, per a la qual els 
ingressos són superiors a les despeses en 144.348 euros en l'exercici de 2005 i en 
436.481 euros en l'exercici de 2004. 

L'Ajuntament no ens ha facilitat el pressupost consolidat de l'exercici de 2004. 
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Ens 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

Ajuntament 124.507.201 129.542.600 5.035.399 4,0% 91,8%

Fundació Mpal. de Festes 1.813.985 2.004.000 190.015 10,5% 1,4%

Patronat Mpal. d'Esports 3.989.485 4.235.600 246.115 6,2% 3,0%

Patronat Mpal. de Turisme 1.097.680 1.445.000 347.320 31,6% 1,0%

Gestora Urbana Municipal, S.A. 5.227.961 4.010.789 (1.217.172) (23,3%) 2,8%

Total 136.636.312 141.237.989 4.601.677 3,4% 100,0%

Ajusts consolidat  (6.666.120)    

Total pressupost consolidat (euros)  134.571.869    

Quadre 18 
 

Com a qüestió prèvia, s'ha d'indicar que no consta que hom haja tramitat l'expedient de 
pròrroga del pressupost; cosa que incompleix el que es disposa en l'article 21 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

En el contingut i la tramitació de la documentació del pressupost general, s'ha observat 
el següent. 

- En els programes d'inversions per als exercicis de 2006, 2007 i 2008, que 
figuren per conceptes generals, solament s'indica que estaran finançats per 
subvencions, patrimoni municipal del sòl i operacions de crèdit; però sense 
especificar què correspon a cada tipus de finançament. En la documentació 
facilitada en les al·legacions es concreta la font de finançament corresponent als 
projectes d’inversió de 2005. 

- En les bases d'execució del pressupost, no es regula: 

. les desconcentracions o delegacions en matèria d'autorització i disposició 
de despeses i de reconeixement i liquidació d'obligacions; 

. els compromisos de despeses plurianuals; 

. i encara, en la vinculació jurídica dels crèdits tampoc no s'especifica el 
capítol 7, "Transferències de capital" (la classificació econòmica). 

- El 12 de setembre de 2007, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 
Castelló dicta una sentència que declara nul·la la base 17.2 d'execució del 
pressupost general de l'Ajuntament de 2005, i la seua modificació posterior. En 
la sentència s'assenyala que era competència del Ple de l'Ajuntament, i no 
delegable, el reconeixement i l'aprovació dels compromisos de despeses 
il·legalment adquirits en el pressupost corrent, per haver prescindit del 
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procediment establit, tant pel que feia a la seua tramitació administrativa, com 
als aspectes pressupostaris de l'execució de la despesa. La base deia que la 
competència per a convalidar despeses corresponia a la Junta de Govern. 

- En l'annex de personal del pressupost per a l'exercici de 2005, no s'especifiquen 
els conceptes relatius a alts càrrecs, personal laboral eventual, d'altre personal, 
productivitat, gratificacions, Seguretat Social i d'altres despeses socials de 
funcionaris i personal laboral. 

- En l'annex d'inversions del pressupost per a l'exercici de 2005, no hi consta el 
codi d'identificació pressupostària dels projectes, ni l'any d'inici i de finalització 
dels dits projectes, ni el tipus de finançament (si es financen amb recursos 
generals o amb ingressos afectats), ni la vinculació dels crèdits assignats, ni 
l'òrgan encarregat de gestionar-los. 

- En l'informe economicofinancer que acompanya el pressupost general, destaca 
el següent. 

a) Les referències als capítols 1 i 2 de despeses són genèriques, sense 
indicar imports. En l'últim d'aquests capítols no s'assenyalen els criteris 
seguits per a fer-ne l'estimació. 

b) En el capítol 4 de despeses, "Transferències corrents", no s'especifiquen 
els imports, ni com se n'ha efectuat la previsió, ni a què correspon cada 
concepte. Solament s'hi enumeren els destinataris de les transferències, 
però no l'import de cada una, ni a quin concepte corresponen. La 
referència en el capítol 7 de despeses, "Transferències de capital", és 
genèrica, i el capítol 6, "Inversions reals", remet a l'annex d'inversions. 

c) En el capítol 9 de despeses, "Passius financers", no s'inclou cap 
referència a les operacions de crèdit; però sí que existeix una fitxa de 
pressupost en la qual apareix el desglossament de tots els préstecs. 

d) Els subconceptes d'ingressos "Contribucions especials", "Quotes 
d'urbanització" i "Transferències corrents de Secretaria d'Organització 
Territorial", no s'hi comenten. 

e) No es concreten les "Transferències corrents" ni les "Transferències de 
capital" que s'han de rebre, ni de quines entitats provenen, ni l'import que 
se n'ha de percebre. 

f) En el capítol 5 d'ingressos no s'especifiquen els imports dels 
subconceptes "Arrendaments", "D'altres rendes aparcament", 
"Concessions administratives" i "Participacions en traspassos". Tampoc 
no s'hi diu com se n'ha fet la previsió ni a què correspon cada concepte. 
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g) En l'informe econòmic no s'especifica la càrrega financera abans i 
després d'haver formalitzat les operacions de crèdit previstes, si bé la 
memòria de l’Alcaldia especifica la càrrega financera. 

- L'informe d'Intervenció relatiu al pressupost general de l'Ajuntament fa 
referència als aspectes següents: 

a) Que s'hi ha complit el principi d'estabilitat pressupostària. 

b) Que s'hi ha superat el límit per al complement específic assenyalat en 
l'article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril. Aquest límit és el 
75% de la massa retributiva global pressupostada, una vegada deduïdes 
les retribucions bàsiques i el complement de destinació. 

c) Que la utilització del patrimoni municipal del sòl hauria de vincular-se 
als objectius de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana. 

Finalment, es conclou que l'expedient del pressupost general de l'exercici de 2005 
s'ajusta a la seua normativa reguladora, amb l'excepció del que s'ha apuntat sobre les 
despeses de personal. 

Es nota en falta una referència concreta a la suficiència dels crèdits i a la correcta 
estimació dels ingressos, així com a l'endeutament de l'Entitat. 

4.3.3 Anàlisi de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Atés que es tracta de les més rellevants dins del pressupost general, hem analitzat les 
previsions d'ingressos i despeses del pressupost propi de l'Ajuntament. En el quadre 19 
es reflecteix en euros l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis 
de 2004 i 2005, tant en termes relatius com absoluts; així com el percentatge de 
representació de cada un dels capítols sobre el total. 
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Capítols 
Previsions 

inicials 2004
Previsions 

inicials 2005
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

1 Imposts directes 47.783.445 55.100.059 7.316.614 15,3% 42,5%

2 Imposts indirectes 9.500.000 10.851.670 1.351.670 14,2% 8,4%

3 Taxes i d'altres ingressos 15.371.292 17.630.000 2.258.708 14,7% 13,6%

4 Transferències corrents 31.607.381 26.319.322 (5.288.059) (16,7%) 20,3%

5 Ingressos patrimonials 1.464.750 1.353.150 (111.600) (7,6%) 1,1%

6 Alienació d'inversions reals 3.005.061 3.005.061 - - 2,3%

7 Transferències de capital 5.145.280 4.095.599 (1.049.681) (20,4%) 3,2%

8 Actius financers 636.400 569.300 (67.100) (10,5%) 0,4%

9 Passius financers 9.993.592 10.618.439 624.847 6,3% 8,2%

Total ingressos 124.507.201 129.542.600 5.035.399 4,0% 100,0%
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2004
Previsions 

inicials 2005
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

1 Despeses de personal 38.844.222 41.089.988 2.245.766 5,8% 31,7%

2 Despeses béns corrents i serveis 45.877.952 48.539.146 2.661.194 5,8% 37,5%

3 Despeses financeres 2.213.179 1.833.900 (379.279) (17,1%) 1,4%

4 Transferències corrents 8.300.998 8.978.268 677.270 8,2% 6,9%

6 Inversions reals 17.903.840 17.378.061 (525.779) (2,9%) 13,4%

7 Transferències de capital 120.000 220.937 100.937 84,1% 0,2%

8 Actius financers 760.493 569.300 (191.193) (25,1%) 0,4%

9 Passius financers 10.486.517 10.933.000 446.483 4,3% 8,5%

Total despeses 124.507.201 129.542.600 5.035.399 4,0% 100,0%

Quadre 19 
 

La variació més important de les previsions inicials d'ingressos entre els exercicis de 
2004 i 2005, en termes absoluts, correspon al capítol 1, "Imposts directes", que s'ha 
incrementat en 7.316.614 euros, i al capítol 4, "Transferències corrents", que ha 
disminuït en 5.288.059 euros. La major part de la dita variació es deu a un canvi 
d'imputació en l'exercici de 2005, per l'aparició del nou fons complementari de 
finançament, que modifica l'anterior concepte de participació en tributs de l'Estat, el 
qual es registrava en el capítol 4. La comptabilitat del nou fons, a partir de 2005, es 
distribueix entre els capítols 1, 2 i 4. 

En termes relatius, la variació més important correspon al capítol 3, "Taxes i d'altres 
ingressos", d'un 14,7%; la variació se'n deu principalment a l'increment del 7,7% de la 
taxa d'escombraries per raó de la nova ordenança i a l'increment de la partida "Taxa de 
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vol, sòl i subsòl", de la qual en l'exercici de 2004 no s'havia fet la previsió del quart 
trimestre. 

El capítol 7, "Transferències de capital", disminueix en un 20,4%, a causa d'una 
disminució en les previsions per transferències de capital de l'Administració autonòmica 
i de Fons FEDER. 

En el pressupost de despeses, la variació més important en termes relatius correspon al 
capítol 7, "Transferències de capital", amb un increment del 84,1%. En aquest capítol 
figuren les anualitats d'un conveni de col·laboració subscrit entre la Conselleria de 
Benestar Social, la Diputació de Castelló i l'Ajuntament, i una associació. La variació 
més rellevant en termes absoluts correspon al capítol 2, "Despeses de funcionament", 
que s'eleva a 2.661.194 euros. 

La variació negativa més important en termes absoluts afecta el capítol 6, "Inversions 
reals", que disminueix en 525.779 euros. L'Ajuntament pressuposta les inversions per 
l'import total seu, amb independència del moment en què s'autoritzen i/o s'adjudiquen 
i/o s'executen, i el romanent de crèdit s'incorpora exercici rere exercici per mitjà de 
modificacions de crèdit. És per això que la majoria de les inversions pressupostades per 
a l'exercici de 2005 tenen un baix grau d'execució. 

4.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts de l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2006 i 
2007 (fins a l'acabament del treball de camp). 

- Que les modificacions de les previsions han sigut rellevants. 

- Que les previsions inicials de 2005 han patit variacions significatives, respecte a 
les de 2004. 

En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen comentaris: 
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Subc. Denominació subconcepte 
Previsió 

definitiva 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 
Baixes 

2006 i 2007 Modifics. 

31012 Retirada de vehicles via pública 95.006 0,0% - - 95.006 

32016 Ocupació de vol, sòl i subsòl 3.750.000 56,3% 74,0% 1.406 - 

39103 Multes fiscals 1.000 133.792,9% 5,1% - - 

42001 D'altres transferències de l'Estat 345.000 0,0% 0,0% - - 

45500 Transfs. corrents Comunitat Autònoma 5.743.600 38,8% 100,0% - 598.428 

54900 D'altres rendes d'aparcament 100 485.254,0% 100,0% - - 

60000 Vendes solars patrimoni mpal. del sòl 7.917.057 117,9% 100,0% - 4.911.996 

75500 Transferències capital Admó. autònoma 4.149.325 30,7% 100,0% - 1.591.717 

75501 Transferències capital Admó. General  901.518 10,3% 100,0% - 901.518 

76100 Transferències Diputació 413.732 13,0% 100,0% - 276.777 

94000 Depòsits rebuts 60.000 0,0% 0,0% - - 

94100 Fiances 60.000 0,0% 0,0% - - 

Quadre 20 
 

De l'anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent. 

a) La baixa execució del subconcepte 31012, "Retirada vehicles via pública", es 
deu al fet que durant l'exercici de 2005 s'adjudica un contracte per a la retirada 
de vehicles de la via pública, el 23 de desembre de 2005. L'anterior concessió 
finalitzava en octubre de 2005 i es comptabilitzava inadequadament en el capítol 
5, subconcepte 55000, "Concessions administratives". 

b) En el subconcepte 32016, "Ocupació del vol, sòl i subsòl", les previsions es fan 
en funció del subministrament de gas a les empreses de taulelleria. En aqueix 
exercici faltava per imputar, com a ingrés, el quart trimestre per subministrament 
del gas, que no s'havia liquidat però sí que estava pressupostat; d'ací ve la baixa 
execució del 56,3%. 

c) La previsió definitiva del subconcepte 39103, "Multes fiscals", és simbòlica 
(1.000 euros); mentre que els drets reconeguts s'eleven a 1.337.929 euros, dels 
quals 1.257.114 euros estan pendents de cobrament. Aquest últim import inclou 
també drets per import de 543.229 euros que han de ser anul·lats perquè s'han 
dictat sentències desfavorables per a l'Ajuntament. 

d) En el subconcepte 42001, "D'altres transferències de l'Estat", es comptabilitzen 
les subvencions per transport públic. En l'exercici de 2005 l'Ajuntament ha 
efectuat una previsió de 345.000 euros, però l'ha reconeguda com a dret en 
l'exercici de 2006. En l'informe econòmic sí que es reflecteix aquesta subvenció 
per transport públic i se n'especifica l'import. 
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e) En els subconceptes 45500, "Transferències corrents de Comunitat Autònoma", 
75500, "Transferències de capital Administració Autònoma", 75501, 
"Transferències de capital d'Administració General", i 76100, "Transferències 
Diputació", el grau d'execució ha sigut del 38,8%, 30,7%, 10,3% i 13,0% 
respectivament, per tal com l'Ajuntament comptabilitza adequadament el dret 
quan se'n rep l'ingrés. No obstant això, l'Ajuntament podria haver reconegut la 
totalitat del dret si havia sabut que l'ens que concedeix la subvenció havia 
reconegut al seu torn la correlativa obligació. 

f) En el subconcepte 54900, "D'altres rendes d'aparcament" figuren els ingressos 
obtinguts en l'exercici per l'adjudicació de places d'aparcament a cinquanta anys 
la propietat de les quals és de l'Ajuntament. No estava pressupostat perquè era el 
primer exercici en què s'adjudicaven les places, i se n'han reconegut els drets per 
import de 485.254 euros. 

g) La previsió inicial del subconcepte 60000, "Venda solars patrimoni municipal 
del sòl", correspon a l'anualitat de 3.005.061 euros de l'exercici de 2005 d'un 
conveni per a finançar l'adquisició d'un immoble urbanístic. La totalitat dels 
drets reconeguts per aqueix concepte, que pugen a 9.333.603 euros, correspon a 
patrimoni municipal del sòl que estava comptabilitzat com a operació no 
pressupostària i que en aquest exercici s'han reflectit en el pressupost. 

h) No es considera adequada la dotació feta en els subconceptes 94000, "Dipòsits 
rebuts", i 94100, "Fiances", de 60.000 euros cada una, ja que l'Ajuntament 
comptabilitza tant les fiances com els dipòsits com a operacions no 
pressupostàries. 

4.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses hem analitzat aquells conceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts de l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de modificacions de crèdit significatives. 

- Haver detectat despeses de l'exercici de 2005 imputades a exercicis posteriors. 

- Que les previsions inicials de 2005 han patit variacions significatives, respecte a 
les de 2004. 

En el quadre següent es recullen els conceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen comentaris. 
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Concepte Denominació 
Previsió 

definitiva 
Obligacions 
reconegudes 

131 Personal laboral, laboral eventual  192.330 202.099 

141 D'altre personal 3.935.002 1.326.366 

151 Incentius al rendiment. Gratificacions 772.182 1.050.044 

204 Arrendaments, material de transport 521.126 142.738 

600 Inversió nova en infraestructura: inversions en terreny 3.917.566 806.565 

601 Inversió nova en infraestructura: d'altres 3.151.138 - 

611 Inversió de reposicions en infraestructura 104.510 2.750 

620 Inversió nova associada: terrenys i béns naturals 400.000 - 

622 Inversió nova associada: edificis i d'altres construccions 33.025.037 6.770.803 

623 Inversió nova associada: maquinària, inst. i utillatge 6.305.829 686.236 

632 Inversió reposició associada: edificis i d'altres construc. 11.035.912 1.184.233 

Quadre 21 
 

De l'anàlisi realitzada en relació amb el pressupost de despeses, en destaca el següent. 

a) En els conceptes 131 i 151 s'han reconegut més obligacions que en el pressupost 
definitiu, ja que se'n fa la vinculació a escala de capítol. 

b) El grau d'execució del concepte 141, "D'altre personal", és del 33,7%, bastant 
inferior a la mitjana dels ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. En 
l'exercici de 2005 l'Ajuntament va pressupostar en aqueix concepte 2.500.878 
euros de l'"Escola Taller", projecte que inclou 225 persones entre monitors i 
alumnes treballadors. Aquest projecte depenia de l'Agència de Desenvolupament 
Local, que al seu torn depenia de Serveis Socials, i que no es va  executar. 

c) En el concepte 204, "Arrendaments, material de transport", el grau d'execució és 
del 27,4%. La raó d'això és que en l'exercici de 2005 es va fer la previsió per a 
adquirir vehicles per a la policia local pel sistema d'arrendament; però aquesta 
adquisició es va fer en els últims mesos de l'any i no s'imputaren com a 
obligacions les corresponents al lloguer de tot l'any, a pesar d'haver-lo considerat 
en el pressupost inicial. 

d) La previsió definitiva del concepte 600 prové d'una modificació per generació de 
crèdits finançada amb patrimoni municipal del sòl en un 60,7% destinat al 
projecte de canalització del barranc de Fraga. La part executada en correspon a 
unes altres expropiacions distintes de les relacionades amb el projecte de 
canalització del barranc de Fraga per import de 806.565 euros. El grau 
d'execució d'aquest concepte és del 20,6%, perquè l'expropiació del projecte de 
canalització del barranc de Fraga no es portà a efecte. 
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e) La resta dels conceptes del capítol 6 analitzats, també presenten una reduïda 
execució, i en dos d'aquests l'execució ha sigut nul·la. En diversos casos els 
crèdits definitius corresponen a inversions d'exercicis anteriors que s'incorporen 
per mitjà de modificacions de crèdit, i que tampoc no es realitzen. 

Especial referència mereixen els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
(que es resumeixen en el quadre següent), aprovats pel Ple de l'Ajuntament des de l'inici 
de l'exercici de 2005 fins a setembre de 2007, data de realització del present treball. 

 

Exercici 
aprovació 

Nombre 
d'expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2005 
Despeses de 

l'exercici 2005 

Despeses 
d'exercicis 2006 

i 2007 

2005 3 8.757.136 7.850.727 906.409 - 

2006 3 10.394.830 45.367 9.385.201 964.262 

2007 2 12.460.094 36.858 257.875 12.165.361 

Total 8 31.612.060 7.932.952 10.549.485 13.129.623 

Quadre 22 
 

De les xifres anteriors es desprén que a l'exercici de 2005 s'han imputat 7.850.727 euros 
d'obligacions d'exercicis anteriors, i que a la data de tancament del dit exercici de 2005 
hi havia pendents de registrar obligacions per import de, si més no, 9.725.301 euros, 
dels quals 82.225 euros procedeixen d'exercici anteriors i 9.643.076 euros, de l'exercici 
de 2005. 

4.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

4.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple 
de l'ajuntament, per conducte de la presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i el moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. Les 
regles 437 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha de 
subministrar al Ple de l'ajuntament, 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. 

No consta que el Ple de l'Ajuntament haja determinat l'estructura ni la periodicitat de la 
informació sobre l'execució dels pressuposts i sobre la resta de la documentació a què es 
refereix el citat precepte legal; això significa que no s'ha complit amb el deure 
d'informar sobre aqueixes qüestions, informació a la qual té dret el dit òrgan. 

En al·legacions, l’Ajuntament assenyala que en les bases d’execució del pressupost per 
a 2007, ha regulat l’estructura i la periodicitat (semestral) amb què s’ha de subministrar 
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al Ple de l’Ajuntament la informació sobre l’execució i modificacions pressupostàries i 
la situació de la tresoreria. 

No es té tampoc constatació que la liquidació del pressupost de 2005 que es va aprovar 
per Decret de l'Alcaldia de 30 de març de 2006, es va elaborar abans del primer de març 
de 2006 tal com determina l’article 191.3 del TRLRHL. No obstant això, sí que s'ha 
complit l'obligació de donar compte al Ple en la primera sessió que aquest va realitzar 
després de la dita aprovació, en la corresponent al 27 d'abril de 2006. 

4.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. En aquest sentit, no consta que el Ple de l'Ajuntament haja tingut 
coneixement dels advertiments efectuats per la Intervenció, i això perquè -segons que 
assenyalen- la Junta de Govern Local els ha resolts sense discrepàncies. 

Això no obstant, cal tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits (comentats en apartats anteriors), la qual cosa implica que 
moltes de les despeses incloses en aquests expedients (algunes de realitzades sense 
crèdit suficient o adequat, o prescindint totalment del procediment legalment establit), 
no han sigut objecte de fiscalització prèvia, en contra del que es determina en l'article 
214 del TRLRHL. 

El Ple de l'Ajuntament tingué coneixement dels informes d'auditoria dels ens 
dependents en la sessió del 29 de setembre de 2006, en la qual es va aprovar el Compte 
General de l'exercici de 2005. 

4.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions realitzades en els apartats anteriors, es fan les següents: 

1. L'Ajuntament ha de controlar i reflectir en algun registre els ens dependents 
participats (encara que la participació no hi siga majoritària), compreses les 
fundacions en què participe; sens perjudici de proporcionar la informació sobre 
tots aqueixos ens en el Compte General. 

2. El pressupost general de l'Ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació de 
l'activitat econòmica de l'Ajuntament. Per això, és fonamental prestar una 
atenció especial a l'elaboració del pressupost i tenir en compte els aspectes 
següents. 

a) És necessari continuar en la línia de disposar d’unes instruccions que 
regulen de forma detallada el procés de confecció del pressupost general 
que prenguen en consideració, entre altres extrems: 
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- l'àmbit d'aplicació, 

- els objectius dels programes i les accions per a assolir-los, 

- els òrgans, les unitats i els serveis que intervenen en el procés 
d'elaboració del pressupost, 

- els criteris que s'han d'aplicar, especialment pel que fa a 
l'estimació d'ingressos i despeses. 

- els terminis i els models en els qual s'ha de subministrar la 
informació. 

b) La classificació dels llocs de treball constitueix l'instrument per a detallar 
les funcions, entre les quals es troben les relatives a les unitats que 
participen en l'elaboració del pressupost, i tenint en compte una adequada 
segregació de funcions. 

c) L'elaboració adequada de tota la documentació que integra el pressupost 
general, i en concret de l'informe economicofinancer, el qual constitueix 
un element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació dels ingressos i 
la suficiència dels crèdits. 

3. A fi de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té a conéixer de forma 
regular la situació economicofinancera d'aquesta, és necessari continuar amb la 
regulació de la informació sobre l'execució dels pressuposts i sobre la tresoreria 
de l'entitat, a fi de donar compliment al que es disposa en l'article 207 del 
TRLRHL. També cal desenvolupar el que es disposa en la ICAL, pel que fa a 
concretar la informació que s'ha de subministrar al Ple. 

 Per acabar, seria positiu que s'ampliés el deure d'informar a què es refereix 
l'article 218 del TRLRHL, posant en coneixement del Ple de l'Ajuntament no 
solament les resolucions que discrepen dels advertiments efectuats, sinó també 
aquests darrers. 
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5. GANDIA 

5.1 Aspectes generals 

5.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de la Safor, de la província de València, amb 74.827 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2006. La corporació està 
formada per vint-i-cinc membres després de les eleccions de 2007. 

5.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats per l'Ajuntament. 
La dita informació ha sigut facilitada per l'Ajuntament mateix i l'hem contrastada amb 
la subministrada pel Ministeri d'Economia i Hisenda a través de la seua pàgina "web". 

 
Denominació Tipus Participació 

CEIC Alfons el Vell Organisme autònom 100% 

Pare Leandro Calvo Organisme autònom 100% 

Televisió Pública Gandia, S.L. Societat mercantil 100% 

Quadre 23 
 

5.1.3 Sistema comptable 

Conformement a l'Acord del Ple de l'Ajuntament de 8 de juliol de 2005, els llibres de 
comptabilitat obligatoris segons la normativa vigent es conservaran en suport 
informàtic, i no serà necessari imprimir-los en paper, ja que -segons que entén l'òrgan 
mencionat- el dit suport garanteix l'autenticitat, integritat i conservació de la informació 
conformement a la normativa aplicable. L'Acord citat és d'aplicació a la comptabilitat de 
l'Ajuntament i a la dels seus organismes autònoms, i tindrà efectes retroactius per als 
exercicis econòmics dels quals no s'hagen imprés els llibres de comptabilitat. 

És per això que, en relació amb l'exercici de 2005, l'Entitat no conserva enquadernats i 
diligenciats els llibres de comptabilitat establits en les regles 64 i següents de la ICAL; 
llevat del llibre d'inventaris, béns i balanços i del llibre d'actes d'arqueig. 

En relació amb l'exercici de 2006, legalment desapareix l'obligació d'obtenir i conservar 
els llibres de comptabilitat tradicionals en paper i s'estableix que les bases de dades del 
sistema informàtic en les quals es troben els registres comptables constituiran un suport 
suficient per a portar la comptabilitat de l'Entitat. S'ha comprovat que el mòdul 
informàtic de comptabilitat (SICAL-WIN), permet opcions en l'aplicació informàtica 
per a obtenir els llibres de comptabilitat principal i auxiliar, tant per a l'exercici de 2005 
com per al de 2006. 
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A partir de l'anàlisi de les distintes opcions de l'aplicació informàtica, s'ha constatat la 
mancança dels següents llibres de comptabilitat auxiliar: del pressupost de despeses, del 
pressupost d'ingressos, d'administració de recursos d'uns altres ens públics, d'operacions 
no pressupostàries de tresoreria i de compte corrent amb recaptadors. 

No obstant això, es pot assenyalar que, encara que aqueixos llibres no figuren com a 
tals, la informació que contenen es pot obtenir de diversos fitxers informàtics. 

5.2 Compte General 

5.2.1 Tramitació 

El compte propi de l'Ajuntament i el dels seus ens dependents de participació 
íntegrament municipal, que formen el Compte General, foren tramesos en aquesta 
Sindicatura de Comptes dins del termini establit legalment. Però el dit enviament es va 
fer sense que el Ple de l'Ajuntament hagués aprovat el Compte General (cosa que tingué 
lloc el 8 de juny de 2007), incomplint així el que s'estableix en l'article 212.4 del 
TRLRHL. 

El quadre 24 recull els distints tràmits del Compte General i les dades en què han sigut 
formalitzats. 
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Exercici 2005 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment 

Tramesa a Intervenció del compte de:  15/05/06  

AJUNTAMENT  (1) 

ORGANISMES AUTÒNOMS:   

CEIC Alfons el Vell  (1) 

Pare Leandro Calvo  (1) 

SOCIETATS MERCANTILS ÍNTEGRAMENT MUNICIPALS:   

Televisió Pública de Gandia, S.L.  (1) 

Formació per part de la Intervenció del Compte General i enviament a la Comissió 
Especial de Comptes 01/06/06 08/06/06 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes  02/04/07 

Inici de l'exposició al públic del Compte General, juntament amb el dictamen  13/04/07 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més)  12/05/07 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió de nou informe de la 
Comissió Especial de Comptes  15/05/07 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'Entitat 01/10/06 08/06/07 

Enviament a la Sindicatura de Comptes dels comptes que integren el Compte General  31/10/06 En el termini 

(!) Segons que ens ha indicat l'Ajuntament, no es fa un enviament pròpiament dit dels comptes a 
Intervenció. En comptabilitat van facilitant tota la informació necessària i, una vegada reunida, 
es forma el Compte General. 

Quadre 24 
 

Del quadre anterior es desprenen les qüestions següents. 

- No s'ha enviat formalment a la Intervenció el compte de l'Ajuntament ni el dels 
seus ens dependents. 

- S'han incomplit els terminis legalment prevists per a la formació, l'enviament a 
la Comissió Especial de Comptes i l'aprovació del Ple de l'Ajuntament. 

5.2.2 Contingut 

En el quadre següent es mostren, per entitats, els estats que integren el Compte General, 
d'acord amb la regla 416 de la ICAL. 
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Exercici 2005 

OOAA administratius 

Contingut s/regla 416 ICAL 1990 Ajuntament Alfons el Vell Leandro Calvo

Balanç de situació Consta Consta Consta 

Compte de resultats Consta Consta Consta 

Quadre de finançament anual Consta Consta Consta 

Liquidació del pressupost Consta Consta Consta 

Estat demostratiu dels drets per a cobrar i de les 
obligacions per a pagar de pressuposts tancats Consta Consta Consta 

Estat dels compromisos de despeses adquirits a càrrec 
d'exercicis futurs Consta Consta Consta 

Estat de tresoreria que pose de manifest la situació i les 
operacions realitzades en l'exercici Consta Consta Consta 

Estat del deute Consta (*) No consta  

(*) Segons que ens han indicat, i tal com es desprén dels respectius balanços, aquests dos 
organismes no tenien concertat cap préstec o crèdit. 

Quadre 25 
 

En l'examen de la documentació del Compte General, compresos els justificants i 
annexos seus, s'ha comprovat: 

- Que, a més del compte propi de l'Ajuntament, inclou els comptes dels ens 
dependents i de la societat mercantil participada íntegrament per l'Ajuntament. 

- No consten les memòries a què es refereix la regla 409 de la ICAL; en concret, 
la memòria que justifica el cost i rendiment dels serveis públics, ni la memòria 
demostrativa del grau de compliment dels objectius prevists. La dita 
circumstància queda recollida en l'informe d'Intervenció sobre el Compte 
General. 

- No consta la relació autoritzada per Intervenció de les modificacions 
pressupostàries, juntament amb els acords d'aprovació de les dites 
modificacions. 

- Existeix una relació de rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions de 
pressuposts tancats, en la qual s'indica l'any del pressupost afectat; però que no 
està autoritzada per Intervenció. 
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5.2.3 Comentaris més rellevants sobre els estats financers del Compte General 

5.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En els annexos 11 i 12 d'aquest Informe figuren el balanç i el compte de resultats, així 
com les variacions entre els exercicis de 2004 i 2005. Pel que fa a aquests dos estats, 
s'ha de remarcar que l'actiu i el passiu en l'exercici de 2005 ascendien a 205.006.135 
euros i que experimentaren un creixement del 13,3% entre els dos exercicis. El resultat 
de l'exercici va ser de 6.179.649 euros, un 17,9% superior al de l'exercici de 2004. 

Així mateix, en els annexos 13, 14 i 15 figuren la liquidació del pressupost d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2005, el resultat pressupostari, l'estat demostratiu dels drets per 
a cobrar i de les obligacions per a pagar procedents d'exercicis tancats dels exercicis de 
2004 i 2005 i l'estat de romanent de tresoreria de l'exercici de 2005. 

El grau d'execució del pressupost de despeses (que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives), és significativament baix, ja que solament 
és d'un 62,9%. Aquesta baixa execució s'observa principalment en el capítol 6, 
"Inversions reals", que mostra un grau d'execució del 26,6%. Quant al grau d'execució 
del pressupost d'ingressos (que relaciona els drets reconeguts amb les previsions 
definitives), destaca el capítol 6, "Alienació d'inversions reals", amb un 50,6%. 

També són significatius els aspectes següents: 

- El grau de compliment del pressupost d'ingressos (que relaciona els ingressos 
amb els drets reconeguts), és del 66,6% i el grau de compliment del pressupost 
de despeses (que relaciona els pagaments amb les obligacions reconegudes), del 
81,0%. 

- El resultat pressupostari va ser d'11.514.897 euros i l'ajustat, d'1.075.128 euros. 

- El romanent de tresoreria total va ser de 31.948.241 euros. D'aquest import, el 
disponible per a despeses generals ascendia a 484.607 euros. El romanent de 
tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat va ser de 31.463.634 
euros. 

En el quadre 26 i en els gràfics següents figura, en euros, l'evolució entre 2002 i 2005 de 
les magnituds pressupostàries i de l'endeutament, segons la informació que mostren els 
estats financers de l'Ajuntament. En aquesta evolució destaca el següent: 

- L'increment interanual dels pressuposts inicials dels exercicis compresos entre el 
període 2002 a 2005, ha evolucionat des del 8,4% fins al 24,9% i s'ha 
experimentat un increment del 63,4% entre 2002 i 2005. 

- En les previsions definitives, l'increment interanual ha oscil·lat entre el 10,3% i 
el 18,2%. 
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- Pel que fa als drets reconeguts destaca l’increment experimentat entre 2004 i 
2005 que ha sigut del 20,0%. 

- L’augment més significatiu en l'import de les obligacions reconegudes es 
produeix entre l'exercici de 2003 i el de 2004, ja que experimenta un increment 
del 10,8%. 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos en aquest període oscil·la entre el 
72,9% en l'exercici de 2004 i el 82,1% en el de 2002. 

- Al seu torn, el grau d'execució del pressupost de despeses varia entre el 62,9% 
en l'exercici de 2005 i el 75,9% en el de 2002. 

- Tant en l'execució del pressupost d'ingressos, com en la del de despeses, 
s'observa una disminució gradual dels percentatges d'execució. 

- El resultat pressupostari ajustat ha patit unes disminucions interanuals 
significatives; amb l'excepció de l'increment del 3,4% experimentat entre 2003 i 
2004. 

- Així mateix, destaca l'increment interanual mantingut pel romanent de tresoreria 
total; sobretot l'experimentat entre 2004 i 2005, que ha sigut del 42,4%. 

- L'índex d'endeutament ha anat descendint progressivament durant els anys 
considerats, puix que ha passat d'un 12,9% en 2002 a un 3,8% en 2005. 

- La capacitat d’estalvi ha anat augmentant durant els anys 2002 a 2004; però ha 
experimentat una dràstica disminució en 2005, en què s'ha fixat en 5.773.911 
euros, fins i tot per sota de l'estalvi net obtingut en 2002. 

- Amb l’excepció de l’exercici de 2003, l'endeutament a llarg termini -segons el 
balanç- ha anat augmentant, fins a establir-se en 58.924.294 euros en l'exercici 
de 2005. 
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Exercici 

Magnitud 2002 2003 2004 2005 

Pressupost inicial d'ingressos 42.813.834 46.394.794 56.019.789 69.966.000 

Pressupost inicial de despeses 42.086.453 46.394.794 56.019.789 69.966.000 

Previsions d'ingressos definitives 68.245.863 75.308.724 87.568.437 103.503.745 

Previsions de despeses definitives 67.518.482 75.308.724 87.568.437 103.503.745 

Drets reconeguts 56.057.768 59.249.147 63.828.088 76.602.641 

Obligacions reconegudes 51.237.376 54.583.861 60.505.865 65.087.744 

Grau d'execució pressupost d'ingressos 82,1% 78,7% 72,9% 74,0% 

Grau d'execució pressupost de despeses 75,9% 72,5% 69,1% 62,9% 

Resultat pressupostari ajustat 4.273.619 3.372.880 3.486.261 1.075.128 

Romanent de tresoreria despeses generals 2.759.623 2.777.333 2.768.635 484.607 

Romanent de tresoreria total 16.587.870 20.035.987 22.428.004 31.948.241 

Índex d'endeutament (*) 12,9% 11,8% 9,0% 3,8% 

Capacitat d’estalvi (**) 7.129.239 8.472.135 11.555.499 5.773.911 

Endeutament a llarg termini segons balanç 45.272.197 (***) 45.068.015 45.830.617 58.924.294 

(*) L’índex d’endeutament: (ràtio de càrrega financera sobre recursos liquidats d’operacions 
corrents). 

(**) La ràtio de capacitat d’estalvi s'ha obtingut de la diferència entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 4, deduint alhora la càrrega 
financera, considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 9 de 
despeses. 

 (***) Balanç de l'exercici de 2003, no retut dins del termini. Informació obtinguda del balanç facilitat 
per l'Ajuntament amb posterioritat. 

Quadre 26 
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En el gràfic següent es recull l'evolució de les previsions inicials i definitives dels 
exercicis de 2002 a 2005. 
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En els gràfics següents es considera l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i els graus d'execució dels pressuposts d'ingressos i despeses dels exercicis 
de 2002 a 2005. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2002 a 2005. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria total. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució de l'índex d'endeutament. 
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El gràfic següent mostra l'evolució de l'estalvi net en els últims quatre exercicis. 
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En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'endeutament a llarg termini segons el 
balanç. 
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5.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

En el quadre següent es reflecteix, en euros, el resultat pressupostari sense ajustar i 
l'ajustat, així com el romanent de tresoreria total, per a despeses generals i per a 
despeses amb finançament afectat, dels ens dependents de caràcter administratiu. 

 

Denominació 
Rtat. 

pressup. 

Rtat. 
pressup. 
ajustat 

Rtat. 
tresoreria 

total 

Rtat. tresoreria 
per a despeses 

generals 

Rtat. tresoreria per 
a despeses amb 

finançament afectat 

CEIC Alfons el Vell 21.931 21.931 82.151 82.151 0 

Pare Leandro Calvo (5.319) (5.319) 43.666 43.666 0 

Quadre 27 
 

En el quadre següent es reflecteix, en euros, el resultat de l'exercici de l'única societat 
mercantil participada íntegrament per l'Ajuntament: Televisió Pública Gandia, S.L. 

 
Denominació Resultat 

Televisió Pública Gandia, S.L. 6.110 

Quadre 28 
 

5.3 Pressupost: elaboració i formació 

5.3.1 Aspectes organitzatius 

L'Ajuntament no ens ha proporcionat l'organigrama ni el reglament intern corresponent 
a l'estructura administrativa que participa en l'elaboració i fiscalització del pressupost. 

La relació de llocs de treball corresponents a la dita estructura administrativa, no 
existeix. De tota manera, a partir de l'annex de personal que figura en l'expedient del 
pressupost, ens han indicat el personal que intervé en l'elaboració i fiscalització del 
pressupost i que detallem més avall. 

De tot això i de les comprovacions efectuades destaquen els aspectes següents: 

- D'un total de nou persones, tan sols una en pertany al servei econòmic financer i 
la resta, al servei de fiscalització. 

- Segons l'annex esmentat, el personal assignat a les dites tasques està integrat per 
l'interventor, el cap de la secció de control pressupostari, el cap del negociat 
d'intervenció, tres administratius, dos auxiliars administratius i un cap adjunt del 
servei de fiscalització, la retribució del qual es pressuposta per a nou mesos. 
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- No existeix una adequada segregació de funcions. 

- L'Ajuntament no disposa d'instruccions escrites per a l'elaboració dels 
pressuposts, ni de fitxes que donen suport als imports pressupostats. 

- No ens han facilitat la relació de llocs de treball, ni la classificació d'aquests, 
document aquest últim en el qual s'han de descriure les funcions assignades a 
cada lloc; segons el que es disposa en l'article 14.2 del Text Refós de la Llei de 
Funció Pública Valenciana, aprovada per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 
1995. En la documentació proporcionada tampoc no figura la descripció de les 
funcions. 

5.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 24 de gener de 2005, acordà l'aprovació 
definitiva del pressupost general consolidat per a l'exercici de 2005, una vegada 
transcorregut el termini fixat en el TRLRHL, amb la consegüent pròrroga del pressupost 
de l'exercici anterior. El pressupost aprovat presenta unes previsions d'ingressos i de 
despeses de 70.293.019 euros, segons el detall següent: 

 

Ens 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

Ajuntament 56.019.789 69.966.000 13.946.211 24,9% 98,2%

CEIC Alfons el Vell 136.000 140.000 4.000 2,9% 0,2%

Pare Leandro Calvo 24.650 26.000 1.350 5,5% 0,0%

Televisió Pública Gandia, S.L. 891.635 1.111.635 220.000 24,7% 1,6%

Total 57.072.074 71.243.635 14.171.561 24,8% 100,0%

Ajusts consolidat (726.700) (950.616) (223.916) 30,8%  

Total pressupost consolidat (euros) 56.345.374 70.293.019 13.947.645 24,8%  

Quadre 29 
 

En relació amb el pressupost prorrogat es pot destacar el següent: 

- En la resolució que aprova el pressupost prorrogat, figuren els ajusts fets en els 
crèdits inicials de despeses i en les previsions inicials d'ingressos; això no 
obstant, no ens han facilitat la relació de serveis i programes finalitzats en l'any 
2004. 

- No tenim constatació de l’existència de l’informe d’intervenció sobre les 
circumstàncies de l'article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, relatives 
als crèdits que poden ser prorrogats i als ajusts que -si és el cas- caldrà fer. 
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En el contingut i la tramitació de la documentació del pressupost general, s'ha observat 
el següent: 

- No s'han complit els terminis legals d'elaboració i aprovació del pressupost 
general, que va ser aprovat el 24 de gener de 2005. 

- El contingut de l'expedient del pressupost general referent a Televisió Pública 
Gandia, S.L., no s'ajusta al que s'estableix en l'article 112 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, on s'estipula que el dit expedient ha d'incloure el compte 
d'explotació, el compte d'altres resultats, el compte de pèrdues i beneficis i el 
pressupost de capital. Sí que inclou, però, un estat de previsió d'ingressos i 
despeses, tal i com s'estableix en l'article 164.1.c) del TRLRHL. 

- No hi figura la liquidació del pressupost de l'exercici anterior, ni un avanç de la 
de 2004, referent als dos organismes autònoms administratius; malgrat el que 
s'estableix en la regla 443 de la Instrucció de Comptabilitat de 17 de juliol de 
1990. 

- L'enviament del pressupost a les administracions de l'Estat i de la Generalitat es 
va fer vint-i-sis dies després d'haver-ne tramés l'anunci al BOP; quan calia 
haver-ho efectuat el mateix dia d'aquesta última tramesa. 

- Els plans i programes d'inversió i finançament solament fan referència a 
l'exercici de 2005, i no a quatre anys, que és el que estableix l'article 166 del 
TRLRHL. Així mateix, en l'annex d'inversions no es detalla l'inici i la 
finalització dels projectes de despeses, ni el seu codi d'identificació, ni la 
vinculació dels crèdits assignats. 

- Quant a l'informe economicofinancer que acompanya el pressupost general, 
encara que fa referència a la informació mínima requerida per l'article 18 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, aquesta és bastant escarida i global. 
Destaquen els aspectes següents: 

a) No existeix una anàlisi detallada per capítols de les bases utilitzades per 
a avaluar els ingressos. L'informe indica, només de manera global, que 
els ingressos consignats en el pressupost municipal han sigut avaluats 
tenint en compte les diferents ordenances fiscals que regulen els distints 
tributs i preus públics, en funció dels padrons corresponents a l'exercici 
anterior, en la immensa majoria dels casos. També s'hi indica que, en 
algunes partides, s'ha tingut en compte l'evolució dels drets liquidats en 
l'exercici de 2004 i fins i tot la previsió de noves liquidacions per a 
l'exercici de 2005, així com les noves ordenances aprovades per a l'any 
2005. 

b) Quant a la suficiència dels crèdits per a atendre el compliment de les 
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, se'n fa 
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una senzilla referència als capítols 2, 3 i 9, sense esmentar la resta dels 
capítols de despeses. 

c) En relació amb les operacions de crèdit, es comenten els aspectes 
assenyalats en l'esmentat article 18; tanmateix, pel que fa al detall de les 
característiques i condicions financeres de tot ordre que es preveu 
concertar, s'hi indica que aquestes seran determinades per la corporació 
tenint en compte les ofertes presentades per les entitats de crèdit a què es 
refereix la base 51ª d’execució del pressupost. Es pot assenyalar que en 
la dita base es detalla el procediment per a contractar operacions de 
crèdit, però no les característiques i condicions financeres. 

- Quant al contingut de les bases d'execució, regulat en l'article 9 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, destaquen els aspectes següents: 

a) Les bases no estableixen les desconcentracions o delegacions en matèria 
d'autorització i disposició de despeses, ni de reconeixement i liquidació 
d'obligacions. Segons que ens han indicat, això es deu al fet que, en la 
Resolució de l'Alcaldia de 24 de juny de 2003, s'atribueix amb caràcter 
indefinit una delegació genèrica en matèria d'economia i hisenda. Dins 
de l'àmbit d'aquesta delegació s'entenen inclosos tots aquells afers que 
siguen competència de l'Alcaldia en la dita matèria. 

b) Les bases tampoc no estableixen la forma en què els perceptors de 
subvencions han d'acreditar que es troben al corrent en les seues 
obligacions fiscals amb l'Entitat i com justificar l'aplicació dels fons 
rebuts. En aquest sentit, es pot assenyalar que el 31 de desembre de 2004 
es va publicar en el BOP l'ordenança general que regula la concessió de 
subvencions, en l'article 8 de la qual (sobre obligacions del beneficiari), 
s'indiquen els aspectes esmentats, però sense concretar la forma en què 
s'han de realitzar. 

- Es pot destacar que l'informe d'Intervenció indica que, atés l'import de préstec 
que s'ha de concertar en l'exercici de 2005, de 14.000.000 d'euros, no es 
compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària; raó per la qual, conformement a 
l'article 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, l'Ajuntament està obligat a 
elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l'aprovació del pressupost, un 
pla economicofinancer que haurà de ser sotmés a l'aprovació del Ple de la 
corporació i tramés al Ministeri d'Economia i Hisenda, a l'objecte de fer el 
seguiment de la correcció del desequilibri. El pla economicofinancer va ser 
provat pel Ple de la corporació en la sessió del dia 30 de desembre de 2004. 

- Així mateix, s'ha de destacar que l'informe d'Intervenció assenyala que el 
pressupost es presenta fora del termini legal, que les places vacants no es 
consignen per a la totalitat de l'exercici i que alguns ingressos no estan 
adequadament estimats. 
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5.3.3 Anàlisi de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Atés que és el més rellevant dins del pressupost general, hem analitzat les previsions 
d'ingressos i despeses del pressupost propi de l'Ajuntament. En el quadre 30 es 
reflecteix en euros l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis 
de 2004 i 2005, tant en termes relatius com absoluts; així com el percentatge de 
representació de cada un dels capítols sobre el total. 
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2004
Previsions 

inicials 2005
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

1 Imposts directes 22.038.000 23.013.000 975.000 4,4% 32,9%

2 Imposts indirectes 2.217.000 3.000.000 783.000 35,3% 4,3% 

3 Taxes i d'altres ingressos 8.940.136 10.220.300 1.280.164 14,3% 14,6% 

4 Transferències corrents 11.677.871 12.351.500 673.629 5,8% 17,7% 

5 Ingressos patrimonials 629.960 657.200 27.240 4,3% 0,9% 

6 Alienació d'inversions reals 4.860.000 4.060.000 (800.000) (16,5%) 5,8% 

7 Transferències de capital 712.247 2.531.000 1.818.753 255,4% 3,6% 

8 Actius financers 133.000 133.000 0 0,0% 0,2% 

9 Passius financers 4.811.575 14.000.000 9.188.425 191,0% 20,0% 

Total ingressos 56.019.789 69.966.000 13.946.211 24,9% 100,0%
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2004
Previsions 

inicials 2005
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

1 Despeses de personal 17.102.189 17.910.000 807.811 4,7% 25,6% 

2 Despeses en béns corrents i serveis 18.726.821 24.720.311 5.993.490 32,0% 35,3% 

3 Despeses financeres 1.776.430 1.482.511 (293.919) (16,5%) 2,1% 

4 Transferències corrents 2.637.831 3.315.708 677.877 25,7% 4,7% 

6 Inversions reals 8.559.143 20.236.750 11.677.607 136,4% 28,9% 

7 Transferències de capital 2.272.679 1.274.250 (998.429) (43,9%) 1,8% 

8 Actius financers 133.000 133.000 0 0,0% 0,2% 

9 Passius financers 4.811.696 893.470 (3.918.226) (81,4%) 1,3% 

Total despeses 56.019.789 69.966.000 13.946.211 24,9% 100,0%

Quadre 30 
 

La variació més important de les previsions inicials d'ingressos entre els exercicis de 
2004 i 2005, en termes absoluts, correspon al capítol 9, "Passius financers", que s'ha 
incrementat en 9.188.425 euros, a causa que en el present exercici l'Ajuntament ha 
pressupostat un préstec de 14.000.000 d'euros destinat a finançar les inversions del 
pressupost. 
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En termes relatius, la variació més important en correspon a l'augment del 255,4% del 
capítol 7, "Transferències de capital", principalment a causa d'haver pressupostat una 
subvenció de l'Estat per 2.200.000 euros, de la qual es desconeix el detall i no se n'ha 
reconegut cap dret. 

En el pressupost de despeses les variacions més significatives corresponen als capítols 
2, "Despeses en béns i serveis", i 6, "Inversions reals", amb uns increments, respecte de 
l'exercici anterior, de 5.993.490 i 11.677.607 euros respectivament. 

En el capítol 2 l'increment ve justificat principalment per la inclusió en el pressupost de 
2005 de nous contractes corresponents al manteniment de zones verdes i de gestió de 
residus. També s'hi ha pressupostat les despeses derivades d'un conveni signat arran de 
la celebració de la Copa de l'Amèrica. 

L'increment experimentat en el capítol 6 de despeses es deu fonamentalment a la 
realització dels projectes que té prevists l'Ajuntament i que es concreten en el pla 
d'inversions. 

Així mateix, destaca la reducció experimentada en el capítol 9 de despeses, "Passius 
financers", que disminueix en 3.918.226 euros respecte a l'exercici anterior, 
fonamentalment perquè una part significativa del deute de l'Ajuntament s'ha refinançat 
usant períodes de carència. 

5.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts de l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2006 i 
2007 (fins a l'acabament del treball de camp). 

- Que les modificacions de les previsions hagen sigut rellevants. 

- Que les previsions inicials de 2005 han patit unes variacions significatives 
respecte a les de 2004. 

En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors i que requereixen comentaris. 
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Subconc. Denominació subconcepte 
Previsió 

definitiva 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 
Baixes en 

2006 i 2007 Modifics. 

11201 Impost sobre béns immobles urbana 16.500.000 101% 89% 345.396 - 

28200 Impost instal., construccions i obres 3.000.000 92% 66% 21.725 - 

31101 Taxa obertura d'establiments 140.000 65% 43% 3.218 - 

31103 Taxa cementeri 900.000 16% 100% - - 

32001 Taxa entrada vehicles 600.000 34% (27%) 7.162 - 

34007 Preu públic fires i festes 194.289 100% 100% - 192.288 

36341 Quotes d'urbanització 4.705.142 100% - 7.373 4.705.142 

39200 Recàrrec de constrenyiment 400.000 64% 100% - - 

45500 De la comunitat autònoma 1.537.879 105% 58% - 1.287.879 

49100 Fons social europeu 696.133 73% 47% - 147.133 

55003 Concessió mobiliari urbà 23.000 - - - - 

60000 Alienació de solars 5.444.000 51% 79% - 1.384.000 

72000 De l'Administració Gral. de l'Estat 5.801.541 62% 35% - 3.581.541 

76100 De diputacions 416.500 42% 22% 16.000 105.500 

91701 Préstecs a mitjà i llarg termini 14.000.000 100% 21% 11.000.000 - 

Quadre 31 
 

De l'anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent: 

a) En el subconcepte 11201, "Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana", 
s'han reconegut en excés drets per import de 203.830 euros corresponents a l'IBI 
dels edificis propietat de l'Ajuntament, que han sigut anul·lats en l'exercici de 
2006. Això implica que els drets de l'exercici de 2005 estan sobrevalorats en 
aqueix import. 

b) S'han reconegut drets en el subconcepte 28200, "Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres" per import de 65.725 euros, la quota provisional del qual 
va ser aprovada per Decret de l'Alcaldia de data 22 de juliol de 2002; sense que 
es conega per què no foren imputats al pressupost d'aqueix exercici. 

c) Quant al concepte 31101, "Taxes obertura d'establiments", hem sol·licitat a 
l'Ajuntament l'explicació dels baixos graus d'execució i compliment, i no hem 
rebut la justificació dels dits graus. 

d) La previsió definitiva en el subconcepte 31103, "Taxa cementeri", va ser de 
900.000 euros; però només se'n van reconéixer drets per import de 144.820 
euros, raó per la qual no es considera adequada la previsió feta en aquest 
subconcepte. Segons l'Ajuntament, la previsió considerava ingressos per la 
venda de nous nínxols; però la seua construcció no arribà a realitzar-se en 
l'exercici. 
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e) El grau de compliment negatiu d'execució del subconcepte 32001, "Taxa entrada 
vehicles", es deu a una devolució d'ingressos de l'exercici de 2004 per import de 
252.232 euros, a causa de les diverses reclamacions hagudes per l'aprovació 
d'una nova ordenança. Les dites devolucions foren aprovades per Decret de 
l'Alcaldia de 8 de juny de 2005. 

f) El subconcepte 34007,"Preu públic fira i festes", recull l'import de les entrades 
recaptades en les festes. L'Ajuntament no pressuposta inicialment cap import en 
aquest subconcepte. El crèdit es genera i reconeix quan es recapta. 

g) En el subconcepte 36341, "Quotes d'urbanització", es reconeixen drets per 
import de 4.705.142 euros; però no s'hi ha recaptat cap import durant l'exercici. 
A data d'octubre de 2007 queden pendents de recaptar 2.630.116 euros. 

h) El subconcepte 39200, "Recàrrec de constrenyiment", es dota en funció dels 
drets recaptats en l'exercici anterior. En aquest subconcepte es reconeix el dret 
en el moment de cobrar-lo. En l'exercici de 2005 es recapta un total de 254.474 
euros, cosa que dóna lloc a un excés de previsió. 

i) Els drets reconeguts en el subconcepte 45500, "De l'Administració general de la 
comunitat autònoma", s'eleven a 1.612.230 euros, dels quals es va cobrar un 
58% en l'exercici de 2005, i la resta, quasi en la seua totalitat en l'exercici de 
2006. En les dues subvencions verificades, per import de 320.511 euros i 
333.422 euros, s'ha reconegut el dret en el moment de la concessió de la 
subvenció; però això és incorrecte, perquè cal reconéixer-lo quan es cobra o 
quan es té la constatació que l'ens que el concedeix ha reconegut la correlativa 
obligació. 

j) El concepte 49100, "Fons social europeu", està compost per diverses 
subvencions de programes europeus. L'Ajuntament no ens ha facilitat el 
desglossament de les dites subvencions, raó per la qual no hem pogut obtenir 
l'explicació dels baixos graus d'execució i compliment. 

k) En el subconcepte 55003, "Concessió mobiliari urbà", no s'ha reconegut cap 
dret. Tanmateix, mitjançant un Decret del tinent d'alcalde de promoció 
econòmica i social de data 23 de juny de 2005, s'aprova la compensació dels 
drets corresponents als exercicis de 2001 a 2005 per un total de 112.337 euros, 
amb despeses del mateix període, per subministrament i instal·lació del projecte 
de senyalització vertical, que puja a 110.503 euros, i la diferència en queda 
pendent d'aplicar a futures instal·lacions d'equipament. L'Ajuntament no ha 
comptabilitzat les dites operacions. 

l) Es desconeix el detall de la previsió inicial del subconcepte 60000, "Alienació 
de solars". En l'exercici de 2005 s'hi han reconegut drets per import de 2.755.752 
euros, de manera que existeix un excés de previsió per import de 2.688.248 
euros. Dels drets reconeguts s'han cobrat 572.540 euros en l'exercici de 2006 i 
s'ha produït un excés de drets reconeguts en l'exercici de 2005 pel mateix 
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import, ja que no hi ha constatació que el contracte ni la notificació de l’acord de 
venda d'aqueixos terrenys s'efectués en l'exercici de 2005. 

m) En el subconcepte 72000, "De l'Administració general de l'Estat", s'han registrat 
drets per import de 2.903.796 euros, per una subvenció notificada en octubre de 
2004, però que ha sigut justificada en l'exercici de 2007. A data de setembre de 
2007 solament se n'ha cobrat un total de 580.759 euros. A més a més, es 
desconeix el detall d'una part de la previsió inicial d'aquest concepte, per import 
de 2.220.000 euros, dels quals no s'ha reconegut res en l'exercici, encara que en 
la memòria de l'Alcaldia s'exposa que l'augment del capítol 7 es deu 
principalment a les subvencions que es rebran de l'Estat, fonamentalment per la 
Copa de l'Amèrica. 

n) En el subconcepte 76100, "De diputacions", no se n'ha pogut verificar l'execució 
de les previsions inicials, per import de 311.000 euros, ja que no hi ha detall 
d'aqueixes previsions. 

o) En el subconcepte 91701, "Préstecs a mitjà i llarg termini", s'han reconegut drets 
per import de 14.000.000 d'euros; d'aquests, n'hi ha 11.000.000 d'euros que no 
han sigut disposats en l'exercici de 2005. Els dits drets corresponen a un préstec 
per import total de 14.000.000 d'euros, signat entre l'Ajuntament i una entitat 
financera el 15 d'abril de 2005. En l'exercici de 2006 s'anul·len drets per import 
d’11.000.000 d'euros. 

5.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses hem analitzat aquells concepte que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts de l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntament de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de modificacions de crèdits significatives. 

- Haver detectat despeses de l'exercici de 2005 imputades a exercicis posteriors. 

- Que les previsions inicials de 2005 han patit variacions significatives, respecte a 
les de 2004. 

En el quadre següent es recullen els conceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen comentaris. 
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Concepte Denominació 
Previsió 

definitiva 
Obligacions 
reconegudes 

100 Retribucions bàsiques 588.205 534.583 

160 Quotes socials 4.100.808 4.135.598 

210 Conserv. i manten. infraestructures i béns naturals 2.301.429 2.445.932 

212 Conserv. i manten. edificis i d'altres construccions 150.198 222.730 

213 Maquinària, instal·lacions i utillatge 220.008 373.456 

220 Material d'oficina 201.100 326.841 

221 Subministraments 1.497.186 1.724.973 

222 Comunicacions 760.025 763.084 

226 Despeses diverses 4.951.978 4.754.334 

227 Treballs realitzats per altres empreses 14.942.067 13.857.500 

470 A empreses privades 443.100 288.116 

600 Inversions en terrenys 708.448 98.246 

601 D'altres inversions 25.405.010 6.014.552 

611 D'altres inversions 8.033.775 1.658.191 

Quadre 32 
 

De l'anàlisi realitzada en relació amb el pressupost de despeses destaca el següent: 

a) En el concepte 100, "Retribucions bàsiques", no s'ha pogut verificar el total dels 
crèdits definitius, perquè no existeixen fitxes que el detallen. 

b) En el concepte 160, "Quotes socials", s'han reconegut -entre altres- les despeses 
corresponents a les quotes de Seguretat Social del personal de l'Ajuntament i el 
deute ajornat que l'Ajuntament manté amb aqueixa, les obligacions del qual 
deute han ascendit a 266.655 euros. L'Ajuntament reconeix en l'exercici de 2005 
la quota a la Seguretat Social del personal de l'Ajuntament corresponent al mes 
de desembre de 2004, i en l'exercici de 2006, la quota corresponent al mes de 
desembre de 2005. 

c) No s'ha pogut verificar, en el capítol 2 del pressupost, la suficiència dels crèdits 
pressupostats, perquè no existeixen fitxes que detallen la composició d'aqueixos 
crèdits. En les partides seleccionades del capítol 2 s'han aprovat despeses per 
mitjà d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit. Addicionalment, en 
el concepte 227, "Treballs realitzats per altres empreses", destaca la partida 
"Recollida de residus sòlids", en la qual s'han reconegut obligacions per import 
de 7.459.891 euros, 702.726 euros dels quals corresponen a despeses realitzades 
en exercicis anteriors. Així mateix, s'han reconegut extrajudicialment despeses 
corresponents a l'exercici de 2005 per import de 235.195 euros. 
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d) Del concepte 470, "A empreses privades", no se n'ha pogut verificar el baix grau 
d'execució, del 65,0%, perquè no existeixen fitxes que detallen la seua 
composició i perquè es tracta de subvencions diferents. 

e) L'Ajuntament no ha elaborat cap pla d'inversions plurianual; per tant, no s'ha 
pogut verificar, en el capítol 6, si s'ha pressupostat correctament l'anualitat de 
l'exercici en les inversions plurianuals. 

f) Tampoc no s'ha pogut verificar, en el concepte 600, "Inversions en terrenys", el 
baix grau d'execució, del 13,9%, perquè desconeixem les partides que en 
componen el crèdit inicial. 

g) El concepte 601, "D'altres inversions", presenta un grau d'execució baix, del 
23,7%, principalment a causa de les quotes d'urbanització, tant de les 
corresponents a tercers, com de les corresponents a l'Ajuntament. Aquestes 
darreres es pressuposten en 3.087.557 euros i es reconeixen obligacions per 
1.269.183 euros, dels quals corresponen 650.000 euros a exercicis anteriors, 
aprovats mitjançant l'expedient 2/2005 de reconeixement extrajudicial de crèdit. 

h) El concepte 611, "D'altres inversions", presenta un grau d'execució del 20,6%, 
principalment a causa de "les inversions en vials" i de les "inversions en l'antic 
nucli de la platja", que hom adjudica en l'exercici de 2006. 

Es pot destacar, així mateix, que en el capítol 3 del pressupost de despeses l'Ajuntament 
no ha reconegut obligacions per interessos de demora corresponents a l'endarreriment en 
el pagament a tercers. 

Especial referència mereixen els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
aprovats per la Junta de Govern Local des de l'inici de l'exercici de 2005 fins a juliol de 
2007, data de terminació del treball de camp, i que resumim en euros en el quadre 
següent. 

 

Exercici 
d'aprovació 

Nombre 
d'expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2005 

Despeses de 
l'exercici de 

2005 

Despeses de 
l'exercici de 

2006  

2005 2 1.847.364 1.847.339 25 0 

2006 2 845.555 47.337 796.478 1.740 

2007 2 2.740.903 34.190 124.052 2.582.661 

Total 6 5.433.822 1.928.866 920.555 2.584.401 

Quadre 33 
 

De les xifres anteriors es desprén que, a l'exercici de 2005, s'han imputat 1.847.339 
euros d'obligacions d'exercicis anteriors, i que a la data de tancament del dit exercici de 
2005 hi havia pendents de registrar obligacions almenys per import d’1.002.057 euros, 

- 80 - 



Informe de fiscalització corresponent a l’exercici de 2005 dels ajuntaments d’Alacant, Castelló, Gandia, 
Torrent i València sobre l’elaboració del pressupost i uns altres aspectes 

dels quals procedeixen 81.527 euros d'exercicis anteriors i 920.530 euros de l'exercici 
de 2005.  

En aquest sentit, es pot indicar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària 
realitzada el 27 de juny de 2003, delegà en la Junta de Govern Local -entre altres 
competències- la del reconeixement extrajudicial de crèdits. Segons els articles 22.4 i 
22.2, lletra e), de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
la dita atribució no és delegable quan es tracte de despeses indegudament adquirides. 

5.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

5.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple 
de l'ajuntament, per conducte de la presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i del moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 
Les regles 437 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha de 
subministrar al Ple de l'ajuntament, 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. 

Segons la base quarta d'execució del pressupost de l'Ajuntament, la informació sobre 
l'estat d'execució del pressupost municipal, així com sobre el moviment de la tresoreria 
per operacions pressupostàries i extrapressupostàries i la seua situació, es donarà amb 
periodicitat anual; cosa que es realitza quan es dóna compte de la liquidació del 
pressupost. 

No hi ha constatació que la liquidació del pressupost de 2005, que va ser aprovada per 
Decret de l'Alcaldia de 25 d'abril de 2006, es vaja elaborar abans de l'1 de març de 
2006, tal com determina l'article 191.3 del TRLRHL. Això no obstant, sí que es 
compleix l'obligació de donar-ne compte al Ple en la primera sessió celebrada després 
de la dita aprovació, en la corresponent al 4 de maig de 2006. 

5.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. En aquest sentit, no consta que, prèviament a l'aprovació del 
Compte General de 2005 per part del Ple de l'Ajuntament, aquest haja tingut 
coneixement dels advertiments efectuats per la Intervenció. De tota manera, en l'informe 
de la Intervenció municipal sobre el Compte General es fa referència als advertiments 
realitzats durant l'exercici. Entre els advertiments efectuats destaca l'existència de 
factures per import de 219.016 euros corresponents a prestacions realitzades sense 
expedients de contractació. Així mateix, un dels advertiments es refereix a l'expedient 
número 1/2005 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per 569.612 euros, referent a 
despeses d'exercicis anteriors. 
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D'altra banda, cal tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdit (comentats en apartats anteriors), la qual cosa implica que moltes 
de les despeses incloses en aqueixos expedients (alguns de realitzats sense crèdit 
suficient o adequat, o prescindint totalment del procediment legalment establit), no han 
sigut objecte de fiscalització prèvia, malgrat el que es determina en l'article 214 del 
TRLRHL. 

5.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions realitzades en els apartats anteriors, es fan les següents: 

1. L'Ajuntament ha de controlar i reflectir en algun registre els ens dependents 
participats, encara que la participació no en siga majoritària, compreses les 
fundacions en què participe; sense perjudici de proporcionar la informació sobre 
tots els ens dependents en el Compte General. 

2. El pressupost general de l'Ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació de 
l'activitat econòmica de l'Ajuntament, Per això, és fonamental prestar especial 
atenció a l'elaboració del pressupost i tenir en compte els aspectes següents: 

a) És necessari elaborar unes instruccions que regulen de forma detallada el 
procés d'elaboració del pressupost general, que prenguen en 
consideració, entre altres extrems: 

- l'àmbit d'aplicació; 

- els objectius dels programes i les accions per a assolir-los; 

- els òrgans, les unitats i els serveis que intervenen en el procés 
d'elaboració del pressupost; 

- els criteris que s'hi han d'aplicar, especialment en matèria 
d'estimació d'ingressos i despeses; 

- els terminis i els models en els quals s'ha de subministrar la 
informació. 

b) La classificació de llocs de treball constitueix l'instrument per a detallar 
les funcions, entre les quals es troben les relatives a les unitats que 
participen en l'elaboració del pressupost, tenint en compte una adequada 
segregació de funcions. 

c) L'elaboració adequada de tota la documentació que integra el pressupost 
general, i en concret de l'informe economicofinancer, el qual constitueix 
un element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació dels ingressos i 
la suficiència dels crèdits. 
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3. A fi de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té a conéixer de forma 
regular la situació economicofinancera d'aquesta, és necessari augmentar la 
freqüència (almenys trimestral) en què s'ha de proporcionar a aquest òrgan la 
informació sobre l'execució dels pressuposts i sobre la tresoreria de l'entitat. 

 Per acabar, seria positiu ampliar el deure d'informar a què es refereix l'article 
218 del TRLRHL, posant en coneixement del Ple de l'Ajuntament no solament 
les resolucions que discrepen dels advertiments efectuats, sinó també aquests 
darrers. 
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6. TORRENT 

6.1 Aspectes generals 

6.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Horta Sud, de la província de València, amb 74.616 
habitants segons l'actualització del cens a 1 de gener de 2006. La corporació està 
formada per vint-i-cinc membres, després de les eleccions de 2007. 

6.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats per l'Ajuntament, 
elaborat segons la informació facilitada per l'Ajuntament mateix i per altres fonts 
(Ministeri d'Economia i Hisenda i Banc d'Espanya). 

 
Denominació Tipus Participació 

L'Auditori de Torrent Organisme autònom 100% 

Fundació Esportiva Municipal Torrent Organisme autònom 100% 

Consell Agrari Municipal Organisme autònom 100% 

Recaptació Torrent SA Societat mercantil 100% 

Nous Espais Torrent SA Societat mercantil 100% 

Aigües de L'Horta Societat mercantil 51% 

Quadre 34 
 

6.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord sobre normes relatives a la manera de 
portar la comptabilitat; a pesar de la possibilitat que hi dóna la regla 9 de la Instrucció 
de Comptabilitat de 1990 i la regla 7 de la Instrucció de Comptabilitat de 2004. 

En relació amb l'exercici de 2005, l'Entitat no conserva en format de paper, degudament 
enquadernats i diligenciats, els llibres de comptabilitat establits per la ICAL de 1990. La 
informació que contenen els dits llibres s'emmagatzema en arxius informàtics, i se n'ha 
comprovat l'existència, amb l'excepció del llibre d'inventaris i balanços. 

Els llibres següents no existeixen com a tals, encara que la informació que han de 
contenir es pot obtenir a partir de diversos arxius informàtics: 

- balanç de sumes i saldos mensuals, 

- major de conceptes de recursos d'altres ens públics (regla 71 de la ICAL). 
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- major de conceptes de lliuraments a compte de recursos d'uns altres ens públics 
(regla 72 de la ICAL), 

- llibres de comptabilitat auxiliar d'administració de recursos d'uns altres ens 
públics (regla 78 de la ICAL). 

En relació amb l'exercici de 2006 desapareix l'obligació d'obtenir i conservar els llibres 
de comptabilitat tradicionals en paper i s'estableix que les bases de dades del sistema 
informàtic on residisquen els registres comptables, constituiran un suport suficient per a 
dur la comptabilitat de l'entitat. En la comprovació realitzada per aquesta Sindicatura, 
s'ha evidenciat l'existència dels mateixos arxius que els que hi havia en l'exercici de 
2005. 

Finalment, cal destacar que s'han detectat determinats fets que afecten la comptabilitat: 

- la falta de seguiment i control de les despeses amb finançament afectat; 

- la determinació del resultat pressupostari ajustat i del romanent de tresoreria 
sense haver-se atés al que es disposa en la ICAL; 

- les previsions definitives d'ingressos són habitualment inferiors als crèdits 
definitius, perquè la incorporació de romanents de crèdit s'efectua sense el 
finançament corresponent. 

6.2 Compte General 

6.2.1 Tramitació 

El compte propi de l'Ajuntament i el dels seus ens dependents de participació 
íntegrament municipal, que formen el Compte General, foren tramesos a aquesta 
Sindicatura de Comptes dins del termini legalment establit. No obstant això, el dit 
enviament es va fer sense que el Ple de l'Ajuntament hagués aprovat el Compte General 
(cosa que tingué lloc el 4 de desembre de 2006), incomplint el que s'estableix en l'article 
212.4 del TRLRHL. 

El quadre 35 recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què foren 
formalitzats. 
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Exercici de 2005 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment

Enviament a la Intervenció del compte de:  15/05/06  

AJUNTAMENT  No consta 

ORGANISMES AUTÒNOMS:   

L’Auditori de Torrent   

Fundació Esportiva Municipal Torrent   

Consell Agrari Municipal   

SOCIETATS MERCANTILS ÍNTEGRAMENT MUNICIPALS:    

Recaptació Torrent, S.A.   

Nous Espais Torrent S.A.   

Formació per part de la Intervenció del Compte General i tramesa a la Comissió 
Especial de Comptes 01/06/06 No consta  

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes  05/10/06 

Inici d'exposició al públic del Compte General, juntament amb el dictamen  01/11/06 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més)  No consta 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió de nou informe de la 
Comissió Especial de Comptes  29/11/06 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'Entitat 01/10/06 04/12/06 

Enviament a la Sindicatura de Comptes dels comptes que integren el Compte General  31/10/06 En termini 

Quadre 35 
 

Del quadre anterior es desprenen els aspectes següents: 

- Que no s'ha tramés formalment a la Intervenció el compte de l'Ajuntament, ni el 
dels seus ens dependents. 

- L'incompliment dels terminis legalment prevists per a la formació, l'enviament a 
la Comissió Especial de Comptes i l'aprovació del Ple de l'Ajuntament. 

6.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren, per tipus d'entitat, els estats que integren el Compte 
General, d'acord amb la regla 416 de la ICAL. 
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Exercici 2005 

OOAA administratius 

Contingut s/regla 416 ICAL 1990 Ajuntament 
L’Auditori 
de Torrent 

Fund. Esportiva 
Mpal. de Torrent 

Consell Agrari 
de Torrent 

Balanç de situació Consta Consta Consta Consta 

Compte de resultats Consta Consta Consta Consta 

Quadre de finançament anual Consta Consta Consta Consta 

Liquidació del pressupost Consta Consta Consta Consta 

Estat demostratiu dels drets per a cobrar i de les 
obligacions per a pagar de pressuposts tancats Consta Consta Consta Consta 

Estat dels compromisos de despeses adquirits a 
càrrec d'exercicis futurs No consta No consta No consta No consta 

Estat de tresoreria que pose de manifest la 
situació i les operacions realitzades en l'exercici Consta Consta Consta Consta 

Estat del deute No consta No consta No consta No consta 

Quadre 36 
 

En l'examen de la documentació del Compte General, inclosos els justificants i annexos 
seus, s'ha observat: 

- Que conté, a més del compte propi de l'Ajuntament, els comptes dels ens 
dependents i de les societats participades íntegrament per l'Ajuntament. 

- Que els comptes anuals de la societat mercantil Aigües de l'Horta, en la qual 
participa majoritàriament l'Ajuntament, figuren en la documentació 
complementària unida al Compte General. 

- Que contenen la informació regulada en la ICAL de 1990 excepte per: 

a) La memòria que justifica el cost i rendiment dels serveis i la memòria 
demostrativa del grau de compliment dels objectius. 

b) La relació de modificacions de crèdit de l'estat de despeses i les 
previsions d'ingressos inicialment aprovats. 

c) En l'expedient consta la llista informàtica de rectificacions i anul·lacions 
de drets; però no està signada per la Intervenció, malgrat el que 
s'estableix en la regla 415 de la ICAL. 

d) L'estat demostratiu dels compromisos de despeses adquirits a càrrec de 
pressuposts futurs. 

e) L'estat dels compromisos d'ingrés a càrrec de pressuposts futurs, tant de 
l'Ajuntament com dels seus organismes autònoms. 
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f) L'estat de despeses amb finançament afectat de l'Ajuntament i dels seus 
organismes autònoms. 

g) L'estat d'evolució i situació dels recursos administrats per compte d'altres 
ens públics. 

h) L'estat de situació i moviment dels valors en dipòsit de la Fundació 
Esportiva Municipal. 

6.2.3 Comentaris més rellevants sobre els estats financers del Compte General 

6.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En els annexos 16 i 17 d'aquest Informe figuren el balanç i el compte de resultats, així 
com les variacions entre els exercicis de 2004 i 2005. En relació amb aquests dos estats, 
és de destacar que l'actiu i el passiu en l'exercici de 2005 ascendien a 170.669.902 
euros, i que experimentaren un creixement del 7,7% entre els dos exercicis. El resultat 
de l'exercici de 2005 va ser de 16.345.504 euros, un 64,5% major que en l'exercici de 
2004. 

Així mateix, en els annexos 18, 19 i 20 figuren la liquidació del pressupost d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2005, el resultat pressupostari, l'estat demostratiu dels drets per 
a cobrar i d'obligacions per a pagar procedents d'exercicis tancats dels exercicis de 2004 
i 2005 i l'estat de romanent de tresoreria de l'exercici de 2005. 

En el pressupost de despeses és significatiu el baix grau d'execució (que relaciona les 
obligacions reconegudes amb les previsions definitives), del 79,3%. Aquesta baixa 
execució s'observa principalment en el capítol 6, "Inversions reals", que mostra una 
execució del 46,6%. En el pressupost d'ingressos és rellevant el grau d'execució (que 
relaciona els drets reconeguts amb les previsions definitives) del capítol 6, "Alienació 
d'inversions reals", un 72,5%. 

També són significatius els aspectes següents. 

- El grau de compliment del pressupost d'ingressos (que relaciona els ingressos 
amb els drets reconeguts), és del 81,1% i el grau de compliment de despeses 
(que relaciona els pagaments amb les obligacions reconegudes), és del 79,8%. 

- El resultat pressupostari va ser de 9.534.638 euros i l'ajustat, de -680.003 euros. 

 Es pot destacar que el resultat pressupostari ajustat no ha sigut obtingut d'acord 
amb la ICAL. Així, en comptes de deduir a partir del resultat pressupostari les 
desviacions positives de finançament (diferència entre els drets i les obligacions 
reconegudes per projectes de despesa), n'han deduït els romanents de crèdit. Així 
mateix, l'import de les desviacions negatives de finançament s'eleva a 1.100.000 
euros, els quals -segons fonts de l'Ajuntament- corresponen a un import 
aproximat de quotes d'urbanització que no ha sigut reconegut. 
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- El romanent de tresoreria total, d'acord amb els estats financers aprovats, va ser 
de 10.366.394 euros; d'aquest import, el disponible per a despeses generals en 
pujava a 10.780 euros i es considerava com a romanent de tresoreria afectat a 
despeses amb finançament afectat la diferència entre els romanents de crèdit de 
l'exercici anterior i l'import aproximat de despeses d'exercicis anteriors. 

 Tanmateix, és necessari esmentar que en l'exercici de 2006 s'anul·len drets per 
import de 6.779.857 euros i que se'n rectifiquen uns altres a l'alça per un import 
de 3.094.718 euros, cosa que implica una minoració dels drets pendents de 
cobrament per un import de 3.685.139 euros. No consta cap documentació que 
aporte informació sobre aquesta operació, ni existeix tampoc cap acord del Ple 
que l'autoritze. Això no obstant, al llarg del treball de fiscalització hem analitzat 
alguna d'aquestes baixes i s'ha observat que moltes de les dites anul·lacions 
corresponen a drets reconeguts per error en anys anteriors. Aquestes operacions 
de correcció de saldos inicials són bastant habituals en l'Ajuntament; de fet, a 
partir de l'anàlisi realitzada per la Sindicatura s'ha observat que un percentatge 
molt elevat dels comptes d'ingressos de pressuposts tancats estan corregits a 
l'alça i a la baixa. 

 D'altra banda, el romanent de tresoreria presentat en el Compte General de 
l'exercici de 2005 recull saldos de dubtós cobrament per un import total de 
200.000 euros. Tanmateix, existeix una quantitat significativa de drets pendents 
de cobrament que tenen una antiguitat superior als quatre anys. El saldo que 
s'estima de dubtós cobrament a 31 de desembre de 2005 (és a dir amb una 
antiguitat anterior al 31 de desembre de 2001), s'eleva a 3.652.177 euros, una 
vegada considerats els ajusts comentats en l'apartat anterior i els cobraments 
d'aquests drets efectuats en 2006. Com que l'Entitat ha inclòs en el romanent de 
tresoreria únicament 200.000 euros, s'ha estimat que calia haver imputat al 
romanent de tresoreria un major import de deutors de dubtós cobrament, que es 
xifra en 3.452.177 euros. 

- D'altra banda i pel que fa a les comprovacions comptables realitzades sobre les 
magnituds del Compte General, destaca el següent: 

a) L'Ajuntament va comptabilitzar un bé pertanyent al patrimoni municipal 
del sòl -que posteriorment alienà-, com si l'hagués adquirit en l'exercici 
de 2006; quan en realitat es tractava de reflectir un bé que no figurava 
comptabilitzat i que segurament havia sigut adquirit en exercicis 
anteriors. Això ha significat un excés d'ingressos de l'exercici corrent de 
7.481.920 euros, quan aquest import calia haver-lo registrat com a 
resultats extraordinaris. 

b) S'ha regularitzat un saldo de deute amb entitats de crèdit per un import de 
670.357 euros, registrat com a menys deute i més patrimoni. No ens han 
facilitat documentació de suport d'aquest ajust ni explicació de l'origen 
de la diferència. 
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c) El resultat pressupostari reflectit en la Resolució de l'Alcaldia que aprova 
la liquidació del pressupost de 2005, és 1.787.184 euros major que el 
presentat en la Sindicatura de Comptes, ja que en aquella resolució 
l'import dels drets reconeguts no inclou les anul·lacions i les insolvències. 
Hem preguntat si s'ha comunicat al Ple la correcció de l'error mencionat, 
però no ens ho han acreditat. 

En el quadre 37, figura l'evolució entre els exercicis de 2003 i 2006 de tres magnituds 
pressupostàries. D'aquesta evolució destaca el següent: 

- Les previsions definitives d'ingressos són, històricament, inferiors als crèdits 
definitius del pressupost de despeses. Això succeeix perquè la incorporació de 
romanents de crèdits es realitza solament en el pressupost de despeses, sense 
efectuar la corresponent incorporació en el pressupost d'ingressos. És a dir que la 
incorporació de romanents es fa sense el finançament adequat, cosa que 
contradiu el principi d'equilibri pressupostari establit en la legislació. 

 Fonts de l'Ajuntament expliquen que el romanent per a despeses amb 
finançament afectat -el càlcul del qual ascendia en l'exercici de 2004 a 2.844.619 
euros-, no finança d'altres modificacions; per tant, encara que no se'n 
comptabilitze l'ingrés, el finançament existeix. Tanmateix, com podem observar 
en el quadre següent, la incorporació de romanents de l'exercici anterior ha sigut, 
almenys des de l'exercici de 2003, superior al romanent de tresoreria afectat, 
especialment en els anys 2005 i 2006, en què les diferències han sigut molt 
significatives. 

 En el quadre següent es reflecteix, en euros, quina ha sigut des de l'any 2003 la 
incorporació de romanents de l'exercici anterior i el seu finançament amb 
romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat. 

 
 2003 2004 2005 2006 

Incorporació romanents de crèdit (dif. entre cts. i 
previs. def.) 19.661.343 5.401.776 5.295.939 11.457.836

Romanent de tresoreria per a despeses amb 
finançament afectat de l'exercici anterior 18.685.873 5.255.586 2.844.619 10.355.614

Excés de despesa respecte del seu finançament 975.470 146.190 2.451.320 1.102.222

Quadre 37 
 

En el quadre 38 i en els gràfics següents figura, en euros, l'evolució entre 2002 i 2005 de 
les magnituds pressupostàries i de l'endeutament, segons la informació que mostren els 
estats financers de l'Ajuntament. D'aqueixa evolució destaca el següent: 

- Els crèdits definitius de l'Ajuntament han patit fluctuacions positives i negatives 
en els anys analitzats. En l'exercici de 2005 les previsions definitives de 
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despeses disminueixen un 7,9%, respecte a les de l'exercici anterior, i les 
d'ingressos, un 8,4%. 

- El grau d'execució del pressupost d'ingressos en 2005 és superior al 100%. Això 
significa que l'Ajuntament ha reconegut drets per sobre de les seues previsions 
d'ingressos. No obstant això, cal tenir en compte les observacions realitzades en 
l'apartat 6.3.3.1 de l'Informe. 

- El resultat pressupostari ajustat és negatiu des de l'exercici de 2002, i el 
romanent de tresoreria per a despeses generals va ser negatiu en l'exercici de 
2003. En l'exercici de 2005 aquesta magnitud pujà a 10.780 euros. 

- L'índex d'endeutament va ser de l'11,0% en 2005, sensiblement superior al 
registrat en 2004, en què va ser del 9,4%. 

- La capacitat d’estalvi en l’exercici de 2005 va ser de 6.890.262 euros, cosa que 
representa un increment del 92,1% respecte a l'exercici de 2004. 

- L'endeutament a llarg termini, segons el balanç, ha experimentat un increment 
del 25,8% en l'exercici de 2005, respecte a l'exercici de 2002. 

 
Exercici 

Magnitud 2002 2003 2004 2005 

Pressupost inicial 47.679.290 45.194.445 64.496.382 51.969.111 

Previsions ingressos definitives 54.086.206 46.885.174 64.291.057 58.919.282 

Previsions despeses definitives 70.061.254 66.546.517 69.692.833 64.215.221 

Drets reconeguts 48.321.730 37.904.793 63.233.527 60.597.426 

Obligacions reconegudes 42.876.635 52.838.449 63.389.674 50.904.799 

Grau execució pressupost ingressos 89,3% 80,8% 98,4% 102,8% 

Grau execució pressupost despeses 61,2% 79,4% 91,0% 79,3% 

Resultat pressupostari ajustat (12.905.046) (20.125.218) (3.000.766) (680.003) 

Romanent de tresoreria despeses gals. 64.025 (3.011.757) 140.975 10.780 

Romanent de tresoreria total 18.749.898 2.243.829 2.985.594 10.366.394 

Índex d’endeutament (*) 8,1% 8,2% 9,4% 11,0% 

Capacitat d’estalvi (**) 4.322.148 (2.243.422) 3.586.265 6.890.262 

Endeutament a llarg termini segons balanç 28.934.334 29.595.774 34.876.599 36.412.221 

(*) L’índex d’endeutament: (ràtio de càrrega financera sobre recursos liquidats d’operacions 
corrents). 

(**) La ràtio de capacitat d’estalvi s'ha obtingut de la diferència entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 4, deduint alhora la càrrega 
financera, considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 9 de 
despeses. 

Quadre 38 
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En el gràfic següent es recull l'evolució del les previsions inicials i definitives dels 
exercicis de 2002 a 2005. 
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En els gràfics següents es veu l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i els graus d'execució dels pressuposts d'ingressos i de despeses dels 
exercicis de 2002 a 2005. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat negatiu pressupostari ajustat dels 
exercicis de 2002 a 2005. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria total. 
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En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'índex d'endeutament. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució de l'estalvi net en els últims quatre exercicis. 
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En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'endeutament a llarg termini segons el 
balanç. 
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6.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

En el quadre següent es reflecteix, en euros, el resultat pressupostari sense ajustar i 
l'ajustat, així com el romanent de tresoreria total per a despeses generals i per a despeses 
amb finançament afectat, dels ens dependents de caràcter administratiu. 

 

Denominació 
Rtat. 

pressup. 

Rtat. 
pressup. 
ajustat 

Rtat. 
tresoreria 

total 

Rtat. tresor. 
per a despeses 

grals. 

Rtat. tresor. per 
a despeses amb 

finançament 
afectat 

L’Auditori de Torrent (3.811) (6.447) (33.184) (35.820) 2.636 

Fundació Esportiva Mpal. Torrent 96.559 94.590 (100.485) (102.454) 1.969 

Consell Agrari Municipal 43.846 43.846 34.826 34.826 - 

Quadre 39 
 

En el quadre següent es reflecteix en euros el resultat de l'exercici de les societats 
mercantils participades íntegrament per l'Ajuntament. 

 
Denominació Resultat 

Recaptació Torrent, S.A 1.206 

Nous Espais Torrent, S.A 195.033 

Quadre 40 
 

6.3 Pressupost: elaboració i formació 

6.3.1 Aspectes organitzatius 

Fonts de l'Entitat asseguren que no existeix organigrama ni cap altre document que 
reflectisca l'organització de l'àrea econòmica. Tampoc no hi ha relació de llocs de 
treball, de manera que les funcions del personal no estan definides; aspecte que s'ha 
constatat al llarg de la realització del treball d'auditoria. No obstant això, a partir de 
l'annex de personal inclòs en l'expedient del pressupost, s'ha pogut concloure que l'àrea 
econòmica està dotada amb trenta-tres llocs. 

De tot això i de les comprovacions efectuades, en destaquen els aspectes següents: 

- Segons les explicacions proporcionades, el cap de la Unitat de Pressupost i 
Comptabilitat -d'acord amb l'annex de personal- solament s'encarrega del 
pressupost del capítol 1 de despeses. La resta del pressupost de despeses i el 
pressupost d'ingressos, els elabora la Intervenció; cosa que contradiu el que 
s'estableix en el TRLRHL, que hi considera la funció de fiscalització del 
pressupost, però no la de la seua elaboració. 
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- L'Ajuntament no disposa d'instruccions escrites per a elaborar els pressuposts, ni 
de fitxes que donen suport als imports pressupostats. 

- No ens han facilitat la relació de llocs de treball, ni la seua classificació; 
document aquest últim en el qual es descriuen les funcions assignades a cada 
lloc (segons el que es disposa en l'article 14.2 del Text Refós de la Llei de 
Funció Pública Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 
1995). Així mateix, en la documentació proporcionada no figura la descripció de 
les funcions. 

6.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost geneeral 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 10 de gener de 2005, acordà l'aprovació 
inicial del pressupost general consolidat per a l'exercici de 2005, amb unes previsions 
d'ingressos i despeses de 79.544.291 euros, segons el detall següent: 

 

Ens 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

Ajuntament 64.496.382 51.969.111 (12.527.271) (19,4%) 62,3%

L'Auditori de Torrent 1.214.357 1.158.668 (55.689) (4,6%) 1,4%

Consell Agrari Municipal 717.337 505.213 (212.124) (29,6%) 0,6%

Fundació Esportiva Mpal. Torrent 1.859.201 1.340.402 (518.799) (27,9%) 1,6%

Aigües de L'Horta 10.867.536 9.479.951 (1.387.585) (12,8%) 11,3%

Nous Espais Torrent SA 24.338.949 18.520.027 (5.818.922) (23,9%) 22,2%

Recaptació Torrent SA 448.600 499.598 50.998 11,4% 0,6%

Total 103.942.362 83.472.970 (20.469.392) (19,7%) 100,0%

Ajusts consolidat (17.334.005) (3.928.679) 13.405.326 (77,3%)   

Total pressupost consolidat (euros) 86.608.357 79.544.291 (7.064.066) (8,2%)   

Quadre 41 
 

Com a qüestió prèvia, cal indicar que no consta que s'haja tramitat l'expedient de 
pròrroga del pressupost; cosa que incompleix el que es disposa en l'article 21 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

En el contingut i la tramitació de la documentació del pressupost general, s'ha observat 
el següent: 

- No consta que hom haja tramés a l'Ajuntament els pressuposts dels organismes 
autònomes i de les empreses públiques. 

- No s'han complit els terminis legals d'elaboració del pressupost general, que va 
ser aprovat definitivament el 7 de març de 2005. 
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- No s'ha enviat el pressupost a l'Administració de la Generalitat. 

- En la documentació que integra el pressupost s'ha observat que: 

a) No consten els terminis i programes d'inversió i finançament a quatre 
anys. 

b) Les bases d'execució que regulen les modificacions de crèdit, no 
s'ajusten totalment al que es disposa en la normativa pressupostària. 

 Així, les bases no recullen les limitacions establides per a les 
transferències de crèdit, i s'han detectat diversos crèdits que han sigut 
minorats i posteriorment augmentats, que són operacions no permeses 
per l'article 180 del TRLRHL. 

 A més a més, les bases d'execució del municipi consideren operacions 
comptables, i no transferències de crèdit, les reassignacions de crèdits 
entre partides pressupostàries amb el mateix codi econòmic (com són les 
que deriven del coneixement d'una subvenció o els sobrants dels préstecs 
d'inversions); quan qualsevol traspàs fora de la borsa de vinculació 
jurídica és una modificació de crèdits, especialment si es tracta de 
transferències de crèdits entre distints grups de funció. D'altra banda, a 
l'hora d'incorporar els romanents de crèdit, les bases consideren la 
possibilitat que no existisquen recursos financers. En aquest sentit, cal 
assenyalar que en cap modificació pressupostària no es justifica que hi 
haja el finançament adequat. 

c) La memòria del pressupost propi de l'Ajuntament no respon al que 
s'exigeix en el TRLRHL, ja que no explica el contingut del pressupost ni 
esmenta les variacions hagudes respecte de l'any anterior. A més a més, 
en la documentació dels pressuposts dels organismes autònoms no consta 
la memòria explicativa ni la liquidació del pressupost anterior, ni l'avanç 
de l'exercici corrent. També falta l'annex de personal i l'informe 
econòmic de la Fundació Esportiva Municipal i del Consell Agrari 
Municipal. 

d) L'informe economicofinancer que acompanya el pressupost general, no 
fa una referència detallada de les bases utilitzades, per a cap dels 
conceptes pressupostaris que conformen el pressupost d'ingressos; i 
tampoc no s'hi fa menció, per a cada un dels crèdits del pressupost, de la 
suficiència dels crèdits existents per a atendre el compliment de les 
obligacions exigibles i les despeses de funcionament dels serveis, i en 
conseqüència, l'anivellament efectiu del pressupost. Pel que fa a les 
operacions de crèdit, no es detalla cap dels aspectes que cal recollir en 
aquest informe, segons el TRLRHL. 
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e) L'informe d'Intervenció només fa menció, de forma àmplia, al fet que el 
pressupost general ha sigut confeccionat observant les prescripcions 
legals aplicables, que conté les previsions per a atendre les obligacions i 
els drets que hom preveu liquidar durant l'exercici indicat per a cada un 
dels pressuposts que l'integren i que conté tota la documentació establida 
en la legislació vigent. Tanmateix, no concreta res sobre la correcta 
estimació dels ingressos, ni sobre la suficiència dels crèdits. Tampoc no 
determina si es compleix o no el principi d'estabilitat pressupostària, en 
els termes prevists en la Llei 18/2001, General d'Estabilitat 
Pressupostària. 

6.3.3 Anàlisi de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Atés que és el més rellevant dins del pressupost general, hem analitzat les previsions 
d'ingressos i despeses del pressupost propi de l'Ajuntament. En el quadre 42 es 
reflecteix en euros l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis 
de 2004 i 2005, tant en termes relatius com absoluts; així com el percentatge de 
representació de cada un dels capítols sobre el total. 
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Variació pressupost 

2005/2004 

Capítol 
Previsions 

inicials 2004
Previsions 

inicials 2005 Absoluta Relativa 
s/total 
2005 

1 Imposts directes 18.544.000 18.862.500 318.500 1,7% 36,3%
2 Imposts indirectes 2.020.000 1.545.000 (475.000) (23,5%) 3,0%
3 Taxes i d'altres ingressos 4.370.046 7.003.145 2.633.099 60,3% 13,5%
4 Transferències corrents 12.463.604 13.328.600 864.996 6,9% 25,6%
5 Ingressos patrimonials 2.635.500 1.247.131 (1.388.369) (52,7%) 2,4%
6 Alienació d'inversions reals 16.093.718 3.447.000 (12.646.718) (78,6%) 6,6%
7 Transferències de capital 531.355 0 (531.355) (100,0%) 0,0%
8 Actius financers 1.341.737 1.490.005 148.268 11,1% 2,9%
9 Passius financers 6.496.422 5.045.730 (1.450.692) (22,3%) 9,7%

Total ingressos 64.496.382 51.969.111 (12.527.271) (19,4%) 100,0%
 

Variació pressupost 
2005/2004 

Capítol 
Previsions 

inicials 2004
Previsions 

inicials 2005 Absoluta Relativa 
s/total 
2005 

1 Despeses de personal 13.899.083 14.190.879 291.796 2,1% 27,3%

2 Despeses en béns corrents i serveis 14.765.341 16.139.960 1.374.619 9,3% 31,1%

3 Despeses financeres 1.498.254 1.300.000 (198.254) (13,2%) 2,5%

4 Transferències corrents 4.929.779 4.712.363 (217.416) (4,4%) 9,1%

6 Inversions reals 26.420.989 11.192.057 (15.228.932) (57,6%) 21,5%

7 Transferències de capital 170.707 46.200 (124.507) (72,9%) 0,1%

8 Actius financers 4 4 0 0,0% 0,0%

9 Passius financers 2.818.225 4.387.648 1.569.423 55,7% 8,4%

Total despeses 64.502.382 51.969.111 (12.533.271) (19,4%) 100,0%

Quadre 42 
 

El pressupost de 2005 ha disminuït en 12.527.271 euros respecte a 2004, cosa que en 
termes relatius significa un 19,4% menys. Açò es refereix a l'apartat d'ingressos, ja que 
el pressupost de 2004 es va aprovar amb un dèficit inicial de 6.000 euros, vulnerant el 
principi d'equilibri pressupostari establit en l'article 165.4 del TRLRHL. Des del punt de 
vista dels ingressos, la disminució afecta fonamentalment el capítol 6, les previsions del 
qual en 2005 han sigut inferiors a les de 2004 en 12.646.718 euros. 

En el pressupost de despeses la variació més important correspon al capítol 6, 
"Inversions reals", com un decrement de 15.228.932 euros. 

En definitiva, la variació de pressuposts entre 2004 i 2005 ve marcada per una 
disminució considerable de la inversió. 
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6.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts de l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2006 i 
2007 (fins a l'acabament del treball de camp). 

- Que les modificacions de les previsions han sigut rellevants. 

- Que les previsions inicials de 2005 han patit variacions significatives respecte a 
les de 2004. 

En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen comentaris. 

 

Subconc. Descripció subconcepte 
Previsió 

definitiva 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 
Baixes 2006 

(1) Modifics. 

11201 IBI naturalesa urbana 11.742.000 104,3% 93,2% 242.681 -

11300 Imp. s/vehicles tracció 3.605.000 107,1% 83,2% 62.314 -

11400 Imp. s/incr. valor terrenys 2.400.000 143,5% 82,9% 22.384 -

13000 Imp. s/activitats empresa 875.500 114,0% 96,1% 22.830 -

39011 C.U. U.E. 6.4 (Marxadella) 500.000 93,4% - 467.069 -

39013 C.U. Reina Sofia 154.955 100,0% 100,0% - 154.955

39019 C.U. enllumenat pl/ st. Josep 153.095 15,7% - (1.165) -

49103 Subv. Projecte Gènesis Plus 140.668 266,6% 16,6% - 140.668

60201 Venda patrimoni per a inversions 3.447.000 20,4% 100,0% - -

60301 Venda patrimoni municipal sòl 6.425.720 100,5% 100,0% - 6.425.720

91701 Préstec mitjà i llarg termini 5.045.730 100,0% - - -

(1) Import net de les anul·lacions realitzades en 2006, menys les rectificacions a l'alça de 2006. 
L'Entitat no ens ha facilitat les baixes de 2007. 

Quadre 43 

 
De l’anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent: 

a) Amb l'excepció del subconcepte 11200, "IBI naturalesa rústica", els 
subconceptes analitzats del capítol 1 han sigut executats per sobre de les 
previsions inicials. Tanmateix, durant l'exercici de 2006 s'ha realitzat una sèrie 
de rectificacions en el saldo inicial dels drets pendents de cobrament de 
pressuposts tancats que, en aquests recursos tributaris, han significat 
modificacions a l'alça per 576.028 euros i rectificacions a la baixa per 1.005.495 
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euros. Hem sol·licitat informació sobre les dites operacions; però no hem rebut 
ni l'acord del Ple que les autoritza ni cap altra justificació. 

b) En el subconcepte d'ingressos 39011, "C.U. U.E. 6.4 (Marxadella)", es 
consignen en el pressupost inicial 500.000 euros i se'n reconeixen 467.069 
euros. Tanmateix, no consta cap documentació que done suport al 
reconeixement d'aquests drets. De fet, en l'exercici de 2006 es produeix una 
rectificació que els anul·la. 

c) El subconcepte 39013, "C.U. Reina Sofia", és objecte d'una modificació de 
154.955 euros, procedents d'una generació per nous ingressos que és 
conseqüència de la recaptació de les últimes quotes pendents de recaptar de la 
urbanització de la dita plaça Reina Sofia; tanmateix, corresponen a l'execució 
d'un projecte d'urbanització acabat en febrer de 2004. Per tant, les dites quotes 
financen despesa executada en anys anteriors, i a més, com que l'Ajuntament no 
du un seguiment dels projectes de despesa ni les desviacions corresponents, es 
desconeix com es va finançar la urbanització i, per tant, si la modificació 
d'ingressos ha estat ben realitzada. 

d) En el subconcepte 39019, relatiu a "Quotes enllumenat sant Josep", es consignen 
153.095 euros en el pressupost inicial, sense que s'haja justificat aqueixa 
dotació. La corresponent partida del pressupost de despeses no correspon a les 
dites "Quotes enllumenat sant Josep", sinó que figura com a "Quotes enllumenat 
sant Joan Bosco". Tanmateix, hi ha una incorporació de romanents de crèdit de 
309.053 euros per a les obres de l'enllumenat de sant Josep. 

e) La subvenció "Génesis plus", l'analitzem perquè ha sigut objecte d'una 
modificació per generació d'ingressos de 140.668 euros; tal i com es mostra en 
el quadre següent: 

 

Subconc. Descripció 
Pressupost 

inicial Modificació
Previsió 

definitiva 
Drets 

reconeguts Cobraments 
Pent. 
cobr. 

49103 Subv.proj.genesis plus 0 140.668 140.668 375.000 62.408 312.592 

Quadre 44 
 

En relació amb la dita modificació, destaca el següent: 

- No se'n va fer expedient; per tant, la modificació no està autoritzada, 
aspecte que contradiu el que s'estableix en la base d'execució número 11 
del pressupost. 

- El dret reconegut en 2005 ja va ser reconegut en 2004 i anul·lat en 2005. 

- No s'especifica la destinació d'aquest ingrés; de fet, en el concepte de 
l'operació comptable es llig "reassignació de despeses". 
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- Per acabar, s'hi han reconegut drets per 375.000 euros; quan l'import 
total d'aquesta subvenció va ser de 308.193 euros. 

f) En el subconcepte 60201 es preveu l'alienació de patrimoni del municipi per 
valor de 3.447.000 euros. A pesar d'això, no consta cap documentació que done 
suport a la inclusió en el pressupost de la venda de tals terrenys, ni tampoc la 
seua valoració pel dit import. Tampoc no consta cap operació semblant en anys 
successius. Tanmateix s'han executat a càrrec d'aquests ingressos despeses per 
import de 2.335.378 euros. 

 D'altra banda, la modificació que afecta el subconcepte 6012, "Àrea Toll 
Alberca", es transfereix a unes altres partides pressupostàries, les quals, en 
conseqüència, també es deuen haver executat sense finançament; raó per la qual 
a la magnitud anterior s'han d'afegir els 1.300.000 euros d'aquesta modificació. 

g) La previsió definitiva del subconcepte 60301, "Venda patrimoni municipal del 
sol", s'incorpora al pressupost per mitjà d'una modificació de crèdits, per un total 
de 6.425.720 euros. Els drets reconeguts nets registrats per l'Ajuntament s'eleven 
a 6.458.651 euros. Tanmateix, l'import que hi calia haver registrat era de 
7.481.920 euros, que corresponen al total de la venda que apareix assentada en 
la comptabilitat financera i no en el pressupost. 

h) El subconcepte 91701, "Préstecs a mitjà i llarg termini", és aprovat amb unes 
previsions inicials de 5.045.730 euros, que es mantenen com a previsions 
definitives. Els drets reconeguts pugen al mateix import citat; encara que en 
l'exercici de 2005 no es recapta res per aquest concepte. 

 Quant als projectes de despeses finançats pel préstec, l'annex d'inversions detalla 
el següent: 

 
 Subconcepte de despesa Import 

6080 Actuacions en barris antics 143.654 

6083 Piscina i estadi esportiu a la Ciutat d'Oci i Esports 4.247.076 

6282 Inversions Ciutat del Coneixement 300.000 

6355 Habilitació edifici antic ajuntament 355.000 

 Total préstec 5.045.730 

Quadre 45 
 

 Durant l'exercici de 2005 s'anul·len els crèdits destinats a "Inversions Ciutat del 
Coneixement" i "Habilitació edifici antic ajuntament", per mitjà d'una 
modificació aprovada pel Ple el 28 d'octubre de 2005. Tanmateix, en l'expedient 
de la modificació de crèdit no es concreta la nova destinació dels 655.000 euros, 
raó per la qual deduïm que aquest ingrés ja no està afectat a cap despesa en 
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concret, sinó que ha sigut distribuït entre els múltiples crèdits modificats per 
aquesta operació. I això, sense especificar si finança inversions o uns altres 
crèdits del pressupost; aspecte aquest que no està permés per l'article 49 del 
TRLRHL. 

6.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts de l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de modificació de crèdits significativa. 

- Haver detectat despeses de l'exercici de 2005 imputades a exercicis posteriors. 

- Que les previsions inicials de 2005 han patit variacions significatives, respecte a 
les de 2004. 

En el quadre següent es mostren els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen comentaris. 
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Subconcepte Denominació 
Previsió 

definitiva 
Obligacions 
reconegudes 

2210 Subministraments: electricitat i gas  989.546 906.972 
2275 Treballs d'altres empreses: neteja viària 1.653.470 1.589.242 
2279 Treballs d'altres empreses: d'altres 2.495.674 2.341.956 
2280 Treballs d'altres empreses: grua municipal 410.000 339.398 
4100 Transferència Fundació Esportiva Municipal 1.201.100 1.076.463 
4800 Transferències corrents 763.921 654.529 
4810 Premis, beques, pensions  723.300 741.119 
6012 Obres Àrea 14 Toll-Alberca  - - 
6015 Gestió urbanística U.E. Reina Sofia 157.006 30.412 
6030 Gestió urbanística Sector 13 760.000 - 
6031 Gestió  urbanística Sector 10 1.685.000 - 
6035 Ampliació Mas Jutge 2     1.060.001 878.345 
6036 Gestió urbanística U.E .6.4 (Marxadella)  543.399 9.995 
6037 Gestió urbanística Sector 7 495.000 - 
6038 Gestió urbanística Sector 6 565.000 - 
6071 Projecte revisió Pla General   1.306.800 106.720 
6075 Urbanització plaça Unió Musical   1.242.699 136.627 
6077 Enllumenat sant Josep Montehermoso  309.053 - 
6282 Inversió Ciutat del Coneixement 12.000 6.376 
6355 Habilitació antic ajuntament - - 
6401 Paratge Serra Perentxisa   717.352 - 
6405 Espai ambiental Vedat-Pol 997.986 - 
9111 Amortització préstecs fora sector  públi 4.153.854 4.180.466 

Quadre 46 
 

De l'anàlisi del pressupost de despeses realitzada, en destaca el següent: 

a) Dins del concepte 2210, "Subministraments: electricitat i gas", les modificacions 
representen el 19,9% dels crèdits inicials; la previsió d'aquest concepte és un 
47,0% menor que en l'exercici de 2004. Atés el caràcter previsible d'aquest 
concepte, s'entén que podrien haver consignat en el pressupost inicial la 
quantitat necessària, cosa que hauria evitat la reassignació de crèdits que s'hi ha 
fet amb posterioritat. 

b) En el subconcepte 2275, "Treballs realitzats per altres empreses: neteja viària", 
les modificacions pressupostàries, que signifiquen el 28,3% dels crèdits inicials, 
estan motivades per la revisió de preus del contracte i van ser aprovades pel Ple 
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de l'Ajuntament en la sessió de 9 de desembre de 2004; raó per la qual calia 
haver-les considerades en el pressupost inicial. 

c) Dins del subconcepte 2279, “Treballs realitzats per altres empreses: d'altres", hi 
ha diverses modificacions significatives, de les quals destaca la de la funció 
45212, "Ciutat de l'Oci", sense consignació inicial, que s'incrementa per mitjà de 
dues modificacions: una de 140.000 euros, que hauria d'estar en les previsions 
inicials perquè es basa en un contracte de 2003, l'objecte del qual era la 
preparació de la concessió de la Ciutat de l'Oci; la segona modificació és per a 
un pagament a l'empresa concessionària (54.448 euros). Les modificacions es 
realitzen amb posterioritat a les despeses: la primera, de 142.836 euros i la 
segona, de 51.612 euros; la qual cosa significa que en el moment de fer la 
despesa no es disposava del crèdit necessari per a realitzar-la. 

d) En el subconcepte 2280, "Treballs realitzats per altres empreses: grua 
municipal", es fa una modificació de 350.000 euros, sobre un crèdit inicial de 
60.000 euros. Segons les despeses comptabilitzades durant els últims anys 
(279.330 euros en 2003 i 292.617 euros en 2004), els crèdits inicials en aquest 
concepte són insuficients. 

e) En el subconcepte 4100, "Transferències Fundació Esportiva Municipal", hi ha 
un modificació pressupostària de 272.000 euros, un 29,3% del crèdit inicial. El 
crèdit definitiu va ser d'1.201.100 euros i les obligacions reconegudes, 
d'1.076.463 euros. No ens han aportat documentació que justifique la 
modificació efectuada. 

f) En el subconcepte 4800, "Transferències corrents", hi ha modificacions per 
378.973 euros, el 98,5% del crèdit inicial; en destaquen les de les funcions 
11110, "Òrgans de govern (subvencions atorgades per l'Alcaldia)", per 246.373 
euros, i 31310, "Benestar social", per 130.600 euros. No s'ha acreditat de manera 
suficient la raó per la qual aquestes despeses no estaven previstes en el 
pressupost inicial. 

g) En el subconcepte 4810, "Premis, beques, pensions", les modificacions són de 
226.409 euros, el 45,6% dels crèdits inicials. Destaca l'execució de la funció 
31416, "Projecte Genesis Plus", que està subvencionat per la Unió Europea. A 
aquesta funció s'assignen els crèdits corresponents a la modificació de 140.668 
euros, més els d'una altra, d'incorporació de romanents, de 34.732 euros, i una 
última de menor import. La incorporació de romanents respon al dret reconegut 
en 2004 i anul·lat en 2005, és a dir al mateix dret que la modificació per 
generació d'ingressos de 2005. A més d'això, com que no existeix informació 
sobre les despeses i els ingressos d'aquest projecte en exercicis passats, no 
podem opinar sobre si els crèdits de 140.668 euros estan ben consignats en el 
pressupost definitiu. 

h) En el capítol 6, "Inversions reals", hi ha diversos subconceptes que cal destacar: 
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- 6012, "Obres Àrea 14 Toll-Alberca": L'àrea 14 de Toll-Alberca 
correspon a la inversió finançada amb patrimoni municipal del sòl. El 13 
de juny de 2005 es traspassa aquest crèdit a unes altres partides de 
despeses, de les quals no s'ha acreditat si poden ser finançades amb 
patrimoni municipal de sòl. 

- 6015, "Gestió urbanística UE Reina Sofia": Partida sense crèdit inicial; 
s'hi dota el crèdit per mitjà de la modificació pressupostària número 1, 
per 2.050 euros, i d'una generació d'ingressos de 154.955 euros (vegeu 
l'apartat 6.3.3.1.c). Solament se n'executen 30.412 euros en 2005, el 
19,4% dels crèdits definitius. El projecte d'urbanització de Reina Sofia 
acabà en febrer de 2004, per un total de 10.732.670 euros. Aquesta 
despesa s'ha realitzat en exercicis anteriors, de manera que l'ingrés 
finança despeses ja realitzades per l'Ajuntament. 

- Hi ha diversos subconceptes sense consignació inicial que són dotats de 
crèdit mitjançant la modificació que incorpora l'ingrés generat per la 
venda de patrimoni municipal de sòl, pels imports següents: 6030, 
"Gestió urbanística sector 13", 760.000 euros; 6031, "Gestió urbanística 
sector 10", 1.685.000 euros; 6037, "Gestió urbanística sector 7", 495.000 
euros, i 6038, "Gestió urbanística secció 6", 565.000 euros; tanmateix, 
aquests crèdits no són executats durant 2005. D'acord amb la informació 
del departament d'Intervenció es tracta de projectes que s'iniciaran en 
l'any 2006 i posteriors; per tant, cap d'ells no hauria d'haver sigut inclòs 
en el pressupost de 2005. En aquesta mateixa modificació es consigna 
crèdit per a la partida 6035, "Ampliació Mas Jutge 2", per 1.060.001 
euros i s'hi reconeixen obligacions per 878.345 euros. 

- El subconcepte 6036, "Gestió urbanística U.E. 6.4 (Marxadella)", es 
finança amb la corresponent partida d'ingressos 39011, "Quotes 
d'urbanització U.E. 6.4 (Marxadella)" (vegeu l'apartat 6.3.3.1.b). Aquest 
projecte comença després del 2005, raó per la qual tant la partida 
d'ingressos, com aquesta partida de despeses, no haurien d'haver sigut 
consignades en el pressupost. 

- Els subconceptes 6077, "Enllumenat sant Josep-Monte Hermoso", 6401, 
"Paratge Serra Perentxisa", i 6405, "Espai ambiental Vedat-Pol", sense 
consignació inicial, els doten de crèdit mitjançant la incorporació de 
romanents de l'exercici anterior, per un total de 2.024.392 euros; però no 
s'han reconegut obligacions d'aquests crèdits durant 2005. 

 Pel que fa a l'"Espai ambiental", s'hi incorporen romanents per 997.987 
euros corresponents a una subvenció FEDER autoritzada en exercicis 
anteriors. D'acord amb l'oficina de subvencions europees, el projecte 
lligat a aquesta subvenció s'executa en 2006 i 2007 i està pendent de 
cobrament. En "Pressuposts tancats" solament existeix un dret reconegut 
en 2003 pendent de cobrament, per 68.392 euros. 
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- En el subconcepte 6071, "Projecte revisió Pla General", el crèdit inicial 
de 500.000 euros s'incrementa per mitjà d'una transferència de crèdit de 
806.800 euros; però solament se'n reconeix un 8,2% dels crèdits 
definitius. D'acord amb fonts de l'Ajuntament, se sap anticipadament que 
no s'executarà; però, com que aquesta partida es finança amb patrimoni 
municipal de sòl, la incorporen al pressupost per tal de controlar la 
destinació de la venda de solars. Aquesta operació s'hauria d'evitar, 
utilitzant la mecànica creada per als projectes de despesa. 

- En el subconcepte 6075, "Urbanització plaça Unió Musical", es produeix 
una incorporació de romanents d'1.242.699 euros, que corresponen a un 
crèdit autoritzat en l'exercici de 2004 finançat amb un dret reconegut per 
aquesta mateixa quantitat; aquest dret s'anul·la en 2005 per rectificació 
del saldo inicial. En 2005 s'hi reconeixen drets per import de 974.908 
euros, de manera que el crèdit va ser modificat sense el finançament 
corresponent. 

- En els subconceptes 6282, "Inversió Ciutat del Coneixement", i 6355, 
"Habilitació antic ajuntament", tots dos finançats amb un crèdit a llarg 
termini, hi ha dues modificacions significatives, els aspectes destacables 
de les quals ja hem comentat en l'apartat 6.3.3.1.h) de l'Informe. 

i) En el subconcepte 9111, "Amortització préstecs de fora del sector públic", se'n 
minora el crèdit inicial en 233.794 euros i queda un import definitiu de 
4.153.854 euros. Posteriorment s'hi reconeixen obligacions per 4.180.465 euros, 
import superior al definitiu, cosa que incompleix la vinculació econòmica a 
escala de capítol. A 31 de desembre queda una quantitat pendent de pagament de 
14.971 euros, que no comptabilitzen en 2006 en pressuposts tancats, sinó que els 
anul·len i es paguen a càrrec del pressupost corrent, ja que aquest préstec 
finalitza en març de 2006. 

En referència als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, es pot destacar 
que el Ple de l'Ajuntament no n'ha aprovat cap des del començament de l'exercici de 
2005 fins a octubre de 2007, data de finalització del treball de camp. No obstant això, 
s'ha detectat l'existència d'obligacions que superen els crèdits definitius, les borses de 
vinculació dels quals es reflecteixen en el quadre següent. 
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Romanents de crèdit  

(crèdits definitius - obligs reconegudes) 

Classificació Grup Funció Subfunció Partida 

Capítol 1: Despeses de personal         

Grup 0 (300.466)       

Grup 3 (58.015)       

Grup 5 (82.338)       

Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis         

Subfunció 122     (2.826)   

Subfunció 611     (123.404)   

Capítol 4: Transferències corrents         

Funció 43   (896)     

Funció 46   (35.096)     

Capítol 6: Inversions reals         

Partida (Func. i Econ.) 12110-6281       (3.840)

Partida (Func. i Econ.) 31417-6281       (6.000)

Partida (Func. i Econ.) 42200-6281       (3.442)

Capítol 8: Actius financers         

Grup 4 (19.967)       

Capítol 9: Passius financers         

Grup 0 (26.612)       

Quadre 47 
 

Segons que ens informa la Intervenció, el procediment habitual de l'Ajuntament és de 
reconéixer les obligacions amb independència de si existeix crèdit o no. Per això, quan 
es rep una factura, se'n registra l'obligació amb data 25 de desembre de l'any en curs i 
posteriorment inicien el tràmit d'autorització. Una vegada autoritzada la despesa, es 
modifica la data de reconeixement i es registra amb la seua data definitiva. 

Això fa que moltes de les despeses així comptabilitzades, que hom ha realitzat sense 
crèdit suficient o adequat, o prescindint totalment del procediment legalment establit, no 
hagen sigut objecte de fiscalització prèvia, malgrat el que es determina en l'article 214 
del TRLRHL. 
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6.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

6.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple 
de l'ajuntament, per conducte de la presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i el moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. Les 
regles 437 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha de 
subministrar al Ple de l'ajuntament, 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. 

No hi ha constatació que el Ple de l'Ajuntament haja determinat l'estructura ni la 
periodicitat de la informació sobre l'execució dels pressuposts i sobre la resta de la 
documentació a què es refereix el citat precepte legal; això significa que no s'ha complit 
amb el deure d'informar sobre aqueixes qüestions, informació a la qual té dret el dit 
òrgan. 

Tampoc no consta que la liquidació del pressupost de 2005, que fou aprovada per 
Decret de l'Alcaldia de 22 de març de 2006, es vaja elaborar abans de l'1 de març de 
2006, tal com determina l'article 191.3 del TRLRHL. Això no obstant, sí que es 
compleix l'obligació de donar-ne compte al Ple en la primera sessió celebrada després 
de la dita aprovació, en la corresponent al 3 d'abril de 2006. 

6.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
sobre totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
advertiments efectuats. En aquest sentit, segons que ens comunica l'interventor, no 
existeixen informes d'Intervenció sobre resolucions amb discrepàncies (en el cas de la 
fiscalització limitada); a pesar que -com s'ha pogut comprovar- l'Ajuntament va 
reconéixer despeses sense consignació pressupostària. 

No consta que la societat anònima Nous Espais Torrent, S.A., haja retut l'informe 
d'auditoria al Ple de l'Entitat. 

6.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions realitzades en els apartats anteriors, s'efectuen les següents: 

1. L'Ajuntament ha de controlar i reflectir en algun registre els ens dependents 
participats, encara que no hi tinga una participació majoritària, compreses les 
fundacions en què participe; sense perjudici de proporcionar la informació sobre 
tots els ens dependents en el Compte General. 
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2. El pressupost general de l'Ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació de 
l'activitat econòmica de l'ajuntament. Per això, és fonamental prestar especial 
atenció a l'elaboració del pressupost i tenir en compte els aspectes següents: 

a) És necessari elaborar unes instruccions que regulen de forma detallada el 
procés d'elaboració del pressupost general, i que prenguen en 
consideració, entre altres extrems: 

- l'àmbit d'aplicació; 

- els objectius dels programes i les accions per a assolir-los; 

- els òrgans, les unitats i els serveis que intervenen en el procés 
d'elaboració del pressupost; 

- els criteris que s'han d'aplicar, especialment en matèria 
d'estimació d'ingressos i despeses; 

- els terminis i models en els quals s'ha de subministrar la 
informació. 

b) La classificació de llocs de treball constitueix l'instrument per a detallar 
les funcions, entre les quals es troben les relatives a les unitats que 
participen en l'elaboració del pressupost, tot tenint en compte una 
adequada segregació de funcions. 

c) L'elaboració adequada de tota la documentació que integra el pressupost 
general, i en concret de l'informe economicofinancer, que constitueix un 
element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació dels ingressos i la 
suficiència dels crèdits. 

3. Amb la finalitat de garantir el dret que el Ple d'una entitat local té a conéixer-ne 
de forma regular la situació economicofinancera, és necessari establir el termini 
en què s'ha de proporcionar a aquest òrgan la informació sobre l'execució dels 
pressuposts i de la tresoreria de l'entitat, a fi de donar compliment al que es 
disposa en l'article 207 del TRLRHL. Així mateix, cal també desenvolupar el 
que es disposa en la ICAL pel que fa a concretar la informació que s'ha de 
subministrar al Ple. 

 Per acabar, seria positiu ampliar el deure d'informar a què es refereix l'article 
218 del TRLRHL, posant en coneixement del Ple de l'Ajuntament no solament 
les resolucions que discrepen dels advertiments efectuats, sinó també aquests 
darrers. 
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7. VALÈNCIA 

7.1 Aspectes generals 

7.1.1 Descripció del municipi 

Municipi situat a la comarca de l'Horta, capital de la província de València i de la 
Comunitat Valenciana, amb 805.304 habitants segons l'actualització del cens a 1 de 
gener de 2006. La corporació està formada per trenta-dos membres, després de les 
eleccions de 2007. 

7.1.2 Ens dependents i participats 

En el quadre següent figura el detall dels ens dependents i participats per l'Ajuntament, 
elaborat a partir de la informació facilitada per l'Ajuntament mateix i de l'obtinguda 
d'unes altres fonts (Ministeri d'Economia i Hisenda i Banc d'Espanya). 

 
Denominació Tipus Participació 

Consell Agrari Municipal Organisme autònom 100% 

Fund. Municipal Escola Jardineria i Paisatge Organisme autònom 100% 

Fund. Esportiva Municipal Organisme autònom 100% 

Fund. Municipal de Cine Organisme autònom 100% 

Fund. Parcs i Jardins Singulars Organisme autònom 100% 

Junta Central Fallera Organisme autònom 100% 

Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València Organisme autònom 100% 

Patronat Universitat Popular Organisme autònom 100% 

Pnat. Municipal d'Habitatges per a Funcionaris Organisme autònom 100% 

Actuacions Urbanes de València, S.A. Societat mercantil 100% 

Empresa Mpal. de Transports de València., S.A. Societat mercantil 100% 

Mercats Centrals d'Avituallaments de València, S.A Societat mercantil 51% 

Fund. per al Teatre, la Música i la Dansa de la C.V. Fundació (a) 

Palau de Congressos de València Consorci 69,2% 

(a) El patronat d'aquesta Fundació té cinc patrons, tres dels quals representen l'Ajuntament. 

Quadre 48 
 

El total de fundacions en el patronat de les quals està l'Ajuntament, encara que no hi 
participe de forma majoritària, és de vint; segons la documentació proporcionada. 
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7.1.3 Sistema comptable 

El Ple de l'Ajuntament no ha adoptat cap acord sobre les normes per a portar la 
comptabilitat, a pesar de possibilitar-ho la regla 9 de la Instrucció de Comptabilitat de 
1990 i la regla 7 de la Instrucció de Comptabilitat de 2004. 

En relació amb l'exercici de 2005, l'Entitat conserva degudament enquadernats i 
diligenciats els llibres de comptabilitat establits en les regles 64 i següents de la ICAL 
de 1990; llevat dels llibres de comptabilitat auxiliar del pressupost d'ingressos. 

Quant a la comptabilitat de l'Ajuntament, i pel que fa a l'exercici de 2005, s'ha de 
destacar que el càlcul del resultat pressupostari ajustat, el van efectuar considerant les 
desviacions acumulades al tancament de l'exercici, però no les de l'exercici mateix; 
malgrat el que es determina en les regles 347 i 380 de la ICAL. 

Així mateix, en el càlcul del romanent de tresoreria es va considerar la diferència entre 
les desviacions de finançament positives i negatives; quan solament s'hi han de tenir en 
compte les positives, tal com determina la regla 353 de la ICAL. 

En relació amb l'exercici de 2006 desapareix l'obligació d'obtenir i conservar els llibres 
de comptabilitat tradicionals en paper i s'estableix que les bases de dades del sistema 
informàtic on residisquen els registres comptables constituiran un suport suficient per a 
portar la comptabilitat de l'entitat. L'Ajuntament ha confirmat que a partir de 2006 ja no 
conserva els llibres enquadernats i diligenciats. S'ha comprovat que el mòdul informàtic 
de comptabilitat (SIEM), permet opcions en l'aplicació informàtica per a obtenir els 
llibres de comptabilitat principal. També permet obtenir els llibres de comptabilitat 
auxiliar següents: 

- relació de saldos inicials de comptabilitat auxiliar, 

- relació auxiliar de recaptació objectiva, 

- relació de baixes de tresoreria pendents de fiscalitzar, 

- llistat agrupat per any de càrrec, 

- llistat agrupat per CI, any, pressupost i any de càrrec, 

- llistat agrupat per any, pressupost i concepte, 

- llibre de comptes corrents recaptació executiva, 

- control de transferències entre zones, 

- relació de liquidacions rehabilitades, 

- relació de liquidacions per entitat recaptadora, 
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7.2 Compte General 

7.2.1 Tramitació 

El Compte General de l'Ajuntament, que està format pel compte propi de l'Ajuntament, 
els dels seus organismes autònoms i els de les societats de capital íntegrament 
municipal, va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament el 29 de setembre de 2006. Tots 
aquests comptes foren tramesos en aquesta Sindicatura de Comptes dins del termini 
legal. 

El quadre 49 recull els distints tràmits del Compte General i les dates en què han sigut 
formalitzats. 

 
Exercici 2005 

Tràmits / Ens Data legal 
Data del 

compliment

Enviament a Intervenció del compte de:  15/05/06  

AJUNTAMENT  - 

ORGANISMES AUTÒNOMS:   

Consell Agrari Municipal  27/03/06 

Fundació Esportiva Municipal  15/03/06 

Fundació Municipal de Cine  28/02/06 

Fundació Municipal Escola de Jardineria i Paisatge  16/02/06 

Fundació Municipal Parcs i Jardins Singulars  16/02/06 

Junta Central Fallera  10/02/06 

Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València  - 

Patronat de la Universitat Popular  17/02/06 

Patronat Municipal d'Habitatges per a Funcionaris  13/02/06 

SOCIETATS MERCANTILS ÍNTEGRAMENT MUNICIPALS:    

Actuacions Urbanes de València, S.A.M. (AUMSA)  23/05/06 

Empresa Municipal de Transports de València, S.A. (EMT)  - 

Formació per part de la Intervenció del Compte General i enviament a la Comissió 
Especial de Comptes 01/06/06 26/05/06 

Dictamen de la Comissió Especial de Comptes  30/05/06 

Inici d'exposició al públic del Compte General juntament amb el dictamen  03/06/06 

Fi del període d'exposició i de reclamacions (15 dies i 8 més)  26/06/06 

Examen de les reclamacions i advertiments realitzats i emissió de nou informe de la 
Comissió Especial de Comptes  21/09/06 

Aprovació del Compte General per part del Ple de l'Entitat 01/10/06 29/09/06 

Enviament a la Sindicatura de Comptes dels comptes que integren el Compte General 31/10/06 En termini 

Quadre 49 
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7.2.2 Contingut 

En el quadre següent figuren, per tipus d'entitat, els estats que integren el Compte 
General, conformement a la regla 416 de la ICAL. 

 
Exercici 2005 

OOAA administratius 

Contingut s/regla 416 ICAL 1990 Ajuntament 

Consell 
Agrari 
Mpal. 

Fund. 
Escola 

Jardineria 

Fund. 
Esportiva 

Mpal.  

Fund. 
Mpal. 
Cine 

Fund. 
Parcs i 
Jardins 

Junta 
Central 
Fallera 

Palau 
Música, 

Congressos 
i Orquestra 

Patronat 
Universitat 

Popular 

Patronat 
Habitatges 
Funcionaris

Balanç de situació Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Compte de resultats Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Quadre de  finançament anual Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Liquidació del pressupost Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Estat demostratiu dels drets per a 
cobrar i de les obligacions per a 
pagar de pressuposts tancats Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Estat dels compromisos de despesa 
adquirits a càrrec d'exercicis futurs Consta 

No 
Consta No Consta  No Consta 

No 
Consta 

No 
Consta 

No 
Consta No Consta No Consta No Consta 

Estat de tresoreria que pose de 
manifest la situació i les operacions 
realitzades en l'exercici Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta Consta 

Estat del deute Consta  (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) 

(*) Segons un informe del servei de comptabilitat, cap organisme autònom no es va finançar amb 
deute. 

Quadre 50 
 

En l'examen de la documentació del Compte General, compresos els justificants i 
annexos seus, s'ha comprovat: 

- Que comprén, a més del compte propi de l'Ajuntament, els comptes dels ens 
dependents i de les societats participades íntegrament per l'Ajuntament. 

- Que els comptes anuals de la societat mercantil Mercats Centrals 
d'Avituallaments de València, S.A., (Mercavalència), de la Fundació per al 
Teatre, la Música i la Dansa de la Comunitat Valenciana, de l'Associació Centre 
d'Estratègies i Desenvolupament de València (la participació en aquesta no 
supera el 50%, però és la major de la resta de les altres participacions) i del 
Consorci del Palau de Congressos de València, en les quals té participació 
majoritària l'Ajuntament, figuren en la documentació complementària unida al 
Compte General. 

- Que no hi ha constatació que s'hagen elaborat les memòries a què es refereix la 
regla 409 de la ICAL; en concret, de la memòria que justifica el cost i rendiment 
dels serveis públics i de la memòria demostrativa del compliment dels objectius 
prevists i assolits amb els costs respectius; circumstància recollida en l'informe 
d'Intervenció que acompanya el Compte General. 
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7.2.3 Comentaris més rellevants sobre els estats financers del Compte General 

7.2.3.1 El compte de l'Ajuntament 

En els annexos 21 i 22 d'aquest Informe, figuren el balanç i el compte de resultats, així 
com les variacions entre els exercicis de 2004 i 2005. En relació amb aquests estats, es 
pot destacar que l'actiu i el passiu en l'exercici de 2005 eren de 2.656.738.063 euros i 
que experimentaren un creixement del 2,8%. El resultat de l'exercici de 2005 s'elevà a 
27.246.826 euros, un 75,4% menor que en l'exercici de 2004. 

Així mateix, en els annexos 23, 24 i 25 figuren la liquidació del pressupost d'ingressos i 
despeses de l'exercici de 2005, el resultat pressupostari, l'estat demostratiu dels drets per 
a cobrar i de les obligacions per a pagar procedents d'exercicis tancats dels exercicis de 
2004 i 2005 i l'estat de romanent de tresoreria de l'exercici de 2005. 

En el pressupost de despeses, el grau d'execució (que relaciona les obligacions 
reconegudes amb les previsions definitives), és del 82,6%, causat pel fet que el capítol 
6, "Inversions reals", presente un grau d'execució del 46,3%. Del pressupost d'ingressos 
és rellevant el grau d'execució (que relaciona els drets reconeguts amb les previsions 
definitives) del capítol 7, "Transferències de capital", del 29,4%. 

També són significatius els aspectes següents: 

- El grau de compliment del pressupost d'ingressos (que relaciona els ingressos 
amb els drets reconeguts), és del 88,7% i el de despeses (que relaciona els 
pagaments amb les obligacions reconegudes), del 92,3%. 

- El resultat pressupostari, segons la liquidació del pressupost, va ser de 
62.201.684 euros i l'ajustat, de 85.434.756 euros. Tanmateix, el càlcul del 
resultat pressupostari ajustat s'ha fet com en exercicis anteriors (si més no des de 
l'exercici de 2001), és a dir considerant les desviacions de finançament 
acumulades al tancament de l'exercici; quan, d'acord amb les regles 347 i 380 de 
la ICAL, s'han de prendre en consideració només les desviacions de finançament 
de l'exercici mateix. Una vegada corregida aquesta circumstància, el resultat 
pressupostari ajustat és de 83.967.306 euros. 

- El romanent de tresoreria total, segons els estats financers aprovats, va ser de 
68.467.563 euros. D'aquest import, el disponible per a despeses generals era de 
17.840.332 euros i s'hi considerava com a romanent de tresoreria afectat a 
despeses amb finançament afectat la diferència entre les desviacions positives i 
negatives de finançament acumulades al tancament de l'exercici, l'import de la 
qual diferència era de 50.627.231 euros. Tanmateix, d'acord amb la regla 353 de 
la ICAL s'han de tenir en compte solament les desviacions positives de 
finançament, que són de 68.232.433 euros; de manera que el romanent de 
tresoreria per a despeses generals es redueix a 235.130 euros. 
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 S'ha comprovat que la dita forma de calcular el romanent de tresoreria (que 
s'efectua almenys des de l'exercici de 2001), hauria fet que el romanent de 
tresoreria per a despeses generals de l'exercici de 2003 hagués sigut negatiu, per 
import de 20.478.589 euros, en comptes de ser positiu per import de 32.200.494 
euros. En la liquidació del pressupost per a 2006 s’ha corregit aquesta pràctica, i 
es calcula el romanent de tresoreria per a despeses generals deduint del 
romanent de tresoreria el total de les desviacions acumulades positives i els drets 
pendents de difícil cobrament o impossible recaptació. 

En el quadre 51 i en els gràfics següents figura, en euros, l'evolució entre 2002 i 2005 de 
les magnituds pressupostàries i de l'endeutament, segons la informació que mostren els 
estats financers de l'Ajuntament. D'aquesta evolució destaca el següent: 

- Les previsions definitives del pressupost d’ingressos, que en l’exercici de 2005 
creixen respecte els dels exercicis de 2003 i 2004; si bé les relatives a aquests 
darrers exercicis foren menors que les de l'exercici de 2002. 

- Llevat de l'exercici de 2004, els drets reconeguts s'han incrementat igual com les 
obligacions reconegudes. 

- Des de l'exercici de 2002, el grau d'execució del pressupost d'ingressos ha anat 
incrementant-se, fins a assolir el 85,4% en 2005. El grau d'execució del 
pressupost de despeses de l'exercici de 2005 que ha sigut del 82,6%, ha 
disminuït respecte dels dos exercicis anteriors; encara que s'ha incrementat en un 
5,5% respecte de l'exercici 2002. 

- El resultat pressupostari ajustat ha patit una disminució en els tres últims 
exercicis, respecte de 2002, i en l'exercici de 2005 ha sigut un 28,9% menor que 
en l'exercici de 2002. 

- La informació facilitada per l'Ajuntament mostra que el romanent de tresoreria 
total ha disminuït en els exercicis de 2003 i 2004, respecte de 2002, i que en 
l'exercici de 2005 s'ha incrementat un 48,3% respecte a 2002. 

- L'índex d'endeutament va ser del 10,7% en 2005, inferior al registrat en 2004, en 
què va ser del 13,0%. 

- La capacitat d’estalvi en l’exercici de 2005 va ser de 29.462.432 euros, cosa que 
representa un increment del 85,5% respecte a 2004. 

- L'endeutament a llarg termini, segons el balanç, s'ha incrementat en tots els 
exercicis des de 2002 fins a 2005. En l'exercici de 2005 s'elevà a 718.720.663 
euros, cosa que representa un increment del 31,0% respecte a l'exercici de 2002. 
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Exercici 

Magnitud 2002 2003 2004 2005 

Pressupost inicial 613.937.399 582.826.629 597.989.927 652.369.684 

Previsions ingressos definitives 886.036.119 823.975.523 784.290.026 885.310.166 

Previsions despeses definitives 819.125.606 767.424.225 732.776.386 839.812.692 

Drets reconeguts 661.777.558 672.160.246 656.332.934 756.099.130 

Obligacions reconegudes 641.464.452 679.615.269 639.061.832 693.820.423 

Grau execució pressupost ingressos 74,7% 81,6% 83,7% 85,4% 

Grau execució pressupost despeses 78,3% 88,6% 87,2% 82,6% 

Resultat pressupostari ajustat 120.215.718 90.495.172 87.722.683 85.434.756 

Romanent tresoreria despeses generals 48.852.081 32.200.494 45.033.555 17.840.332 

Romanent de tresoreria total 46.175.074 26.501.425 43.556.105 68.467.563 

Índex d'endeutament (*) 8,6% 9,8% 13,0% 10,7% 

Capacitat d’estalvi (**) 38.562.617 23.264.636 15.880.450 29.462.432 

Endeutament a llarg termini segons balanç 548.588.704 609.468.983 639.580.633 718.720.663 

(*) L’índex d’endeutament: (ràtio de càrrega financera sobre recursos liquidats d’operacions 
corrents). 

(**) La ràtio de capacitat d’estalvi s'ha obtingut de la diferència entre els drets reconeguts en els 
capítols 1 a 5 i les obligacions reconegudes en els capítols 1 a 4, deduint alhora la càrrega 
financera, considerada com la suma de les obligacions reconegudes en els capítols 3 i 9 de 
despeses. 

Quadre 51 
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En el gràfic següent es mostra l'evolució de les previsions inicials i definitives dels 
exercicis de 2002 a 2005. 

Pressupost inicial i definitiu
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En els gràfics següents es mostra l'evolució dels drets reconeguts i de les obligacions 
reconegudes i dels graus d'execució dels pressuposts d'ingressos i despeses dels 
exercicis de 2002 a 2005. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució del resultat pressupostari ajustat dels exercicis de 
2002 a 2005. 
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En el gràfic següent s'observa l'evolució del romanent de tresoreria total. 
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En el gràfic següent es reflecteix l'evolució de l'índex d'endeutament. 
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El gràfic següent reflecteix l'evolució de l'estalvi net en els últims quatre exercicis. 
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En el gràfic següent es mostra l'evolució de l'endeutament a llarg termini segons el 
balanç. 
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7.2.3.2 Els comptes dels ens dependents participats íntegrament 

En el quadre següent es reflecteix en euros el resultat pressupostari sense ajustar i 
l'ajustat, així com el romanent de tresoreria total per a despeses generals i per a despeses 
amb finançament afectat, dels ens dependents de caràcter administratiu. 

 

Denominació 
Resultat 
pressup. 

Resultat 
pressup. 
ajustat 

Resultat 
tresor. 
total 

Rtat. 
tresor. per 
a despeses 
generals 

Rtat. tresor. 
despeses 

finançament 
afectat 

Consell Agrari Municipal (130.104) (93.932) 392.431 392.431 - 

Fund. Escola Jardineria 54.877 266.305 263.940 263.940 - 

Fund. Esportiva Municipal 57.170 597.628 825.031 808.28 16.403 

Fund. Municipal de Cine 243.404 243.404 307.788 307.788 - 

Fund. Parcs i Jardins (81.386) 73.239 73.240 73.240 - 

Junta Central Fallera (121.095) 34.526 34.526 34.526 - 

Palau Música, Congr. i Orqu. 528.798 610.248 605.773 605.773 - 

Patr. Universitat Popular 309.782 293.912 596.163 596.163 - 

Patr. Habitatges Funcionaris 1.748.388 1.748.388 1.900.791 1.900.791 - 

Quadre 52 
 

En el quadre següent es reflecteix en euros el resultat de l'exercici de les societats 
mercantils participades íntegrament per l'Ajuntament, en el qual destaquen les pèrdues 
de l'Empresa Municipal de Transports València, S.A., que s'eleven a 49.581.275 euros. 

 
Denominació Resultat  

Actuacions Urbanes València, S.A. 1.243.294 

Empresa Municipal Transports València, S.A. (49.581.275) 

Quadre 53 
 

7.3 Pressupost: elaboració i formació 

7.3.1 Aspectes organitzatius 

Segons l'organigrama facilitat per l'Ajuntament, de l'Àrea d'Economia i Grans Projectes 
depén la Delegació de Pressuposts i Política Tributària i Fiscal, de la qual al seu torn 
depén la Intervenció municipal, i d'aquesta, el Servei de Pressuposts, Comptes, Afers 
Generals i Auditoria. 
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Entre la documentació sol·licitada es va demanar aquella part de la relació de llocs de 
treball relacionada amb l'elaboració dels pressuposts. En comptes d'això, ens han 
facilitat una denominada llista de llocs de treball de l'Ajuntament, que comprén disset 
llocs de treball. 

Ens han proporcionat una comunicació que va fer la delegació de Pressuposts i Política 
Tributària i Fiscal a les distintes delegacions i presidents dels ens dependents de 
l'Ajuntament, en la qual figuren una sèrie d'instruccions per a elaborar els pressuposts. 
En aquestes instruccions es sol·licitaven les propostes de despesa a les distintes 
delegacions dins de les seues competències, i en el cas dels ens dependents, una part de 
la documentació que ha d'integrar els pressuposts seus. 

De tot això i de les comprovacions efectuades destaquen els aspectes següents: 

- En la documentació facilitada no es descriuen les funcions assignades a cada 
lloc de treball, a pesar del que es disposa en l'article 14.2 del Text Refós de la 
Llei de Funció Pública Valenciana, aprovada per Decret Legislatiu de 24 
d'octubre de 1995. 

- Malgrat que en l'organigrama es diu que la unitat que s'encarrega d'elaborar els 
pressuposts és el Servei de Pressuposts, Comptes, Afers Generals i Auditories, 
en realitat qui elabora els pressuposts és l'Oficina Economicofinancera, que 
també depén d'Intervenció. 

- No hi ha constatació que s'haja dictat cap resolució que aprove les citades 
instruccions, en les quals figuren els terminis perquè els ens dependents i les 
delegacions presenten la documentació; però aquests terminis no s'ajusten als 
establits en l'article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. A més a més, la 
majoria dels serveis no compleixen els terminis de presentació que figuren en la 
instrucció mateixa. 

7.3.2 Tramitació i contingut de la documentació del pressupost general 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el 29 de desembre de 2004, acordà 
l'aprovació inicial del pressupost general consolidat per a l'exercici de 2005, amb unes 
previsions d'ingressos i de despeses de 764.968.798 euros; segons el detall següent: 
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Ens 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

Ajuntament 597.989.927 652.369.684 54.379.757 9,1% 75,8%

Consell Agrari Municipal 993.490 360.454 (633.036) (63,7%) 0,0%

Fund. Escola Jardineria 1.020.145 1.062.767 42.622 4,2% 0,1%

Fund. Esportiva Municipal 9.078.215 9.365.898 287.683 3,2% 1,1%

Fund. Municipal de Cine 2.050.000 1.550.000 (500.000) (24,4%) 0,2%

Fund. Parcs i Jardins 5.665.000 6.241.000 576.000 10,2% 0,7%

Junta Central Fallera 2.243.638 2.449.688 206.050 9,2% 0,3%

Palau Música, Congressos i Orquestra 14.223.780 14.399.760 175.980 1,2% 1,7%

Patr. Universitat Popular 3.152.459 3.565.350 412.891 13,1% 0,4%

Patr. Habitatges Funcionaris 1.800 1.800 0 0,0% 0,0%

Actuacions Urbanes València, S.A. 38.828.707 58.533.285 19.704.578 50,7% 6,8%

Empresa Mpal. Transports Vcia., S.A. 117.043.456 110.545.416 (6.498.040) (5,6%) 12,9%

Total 792.290.617 860.445.102 68.154.485 8,6% 100,0%

Ajusts consolidats (81.934.701) (95.476.304) (13.541.603) 16,5% 

Total pressupost consolidat (euros) 710.355.916 764.968.798 54.612.882 7,7%  

Quadre 54 
 

En el contingut i la tramitació de la documentació del pressupost general, s'ha observat 
el següent: 

- Amb l'excepció de l'organisme autònom Patronat Universitat Popular, no s'ha 
acreditat la data en què la resta d'organismes autònoms i societats mercantils 
públiques íntegrament municipals trameteren a l'Ajuntament els seus 
pressuposts, a l'efecte d'elaborar el pressupost general. 

- En l'Acord d'aprovació inicial del pressupost, no figuren detallats a escala de 
capítol els pressuposts que integren el pressupost general, però figuren en la 
publicació en el BOP de l’Acord d’aprovació definitiva. 

- L’enviament del pressupost a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat 
Autònoma, es va efectuar quaranta-cinc dies després d'haver-ne tramés l'anunci 
al BOP; quan calia haver-ho fet el mateix dia, és a dir el 31 de desembre de 
2004, data en què es va enviar al BOP. 

- En la base d'execució número 21 del pressupost, en el punt 7, "Justificació de les 
subvencions", no s'especifica quina documentació s'ha d'aportar per tal de 
justificar l'aplicació dels fons rebuts. 
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- Els plans i programes d'inversió i finançament a quatre anys solament arriben al 
2006. Al seu torn, en l'annex d'inversions no es detalla l'inici ni la finalització 
dels projectes de despesa. 

- No consta l'annex d'inversions de la Fundació Municipal de Cine, ni la 
liquidació del pressupost de l'exercici de 2003 de la Fundació Municipal Escola 
de Jardineria i Paisatge. 

- Quant a l'informe economicofinancer que acompanya el pressupost general, 
destaca el següent. 

a) No s'hi expliquen els conceptes pressupostats en el capítol 6 del 
pressupost d'ingressos. 

b) En el capítol 7 d'ingressos no s'especifiquen els convenis que 
l'Ajuntament té previst signar en un futur i que posteriorment rep com a 
transferències de capital, i que durant l'exercici incorpora al pressupost 
via modificació de crèdits. Segons l’Ajuntament això és perquè no es 
coneixien els citats convenis quan es va elaborar l’informe 
economicofinancer. 

c) Sobre el capítol 9 d'ingressos, l'informe econòmic indica que els préstecs 
a mitjà i llarg termini són la font de recursos de capital tant per a finançar 
inversions reals o transferències de capital, com les variacions d'actius 
financers. Tanmateix, es pren en consideració una operació de crèdit que 
correspon a la quarta anualitat del BEI sense tenir en compte la previsió 
del préstec de la Copa de l'Amèrica, que s'incorpora al pressupost via 
modificació. 

d) En l'apartat de despeses d'inversió, l'informe no fa referència a les obres 
pressupostades en l'exercici, incorporades via modificació i finançades 
amb el préstec de la Copa de l'Amèrica. El capítol 6, la previsió inicial 
del qual s'eleva a 55.950.504 euros, es modifica posteriorment en 
129.457.973 euros. Aquesta modificació es deu fonamentalment a les 
noves obres finançades amb diverses operacions de crèdit per a la Copa 
de l'Amèrica per import de 56.329.000 euros, que són aprovades al llarg 
de l'exercici de 2005, i a la incorporació de romanents de crèdit 
d'exercicis anteriors, per import de 49.274.436 euros. L’Ajuntament 
al·lega que aquestes obres i el seu corresponent finançament no es podien 
preveure quan es va elaborar l’informe economicofinancer. 

e) En l'annex de personal no totes les places vacants es pressuposten per 
dotze mesos. 

f) En els capítols 2 i 4 de despeses per delegacions (classificació orgànica), 
es fa referència solament als increments haguts respecte de l'exercici 
anterior; però no s'hi concreta a què es deuen aqueixos increments. 

g) Sobre les transferències a l'Entitat Metropolitana de Tractament de 
Residus, no s'especifica res en l'informe econòmic. 
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- En l'informe d'Intervenció s'indica que els ingressos i les despeses del pressupost 
estan justificats en l'informe economicofinancer. També s'hi defén la no 
aplicació d'un pla de mesures específiques en ingressos i despeses de l'exercici 
de 2005, al·legant la indeterminació de l'objectiu del principi d'estabilitat 
pressupostària, i en conseqüència, l'adequació del pressupost inicial de l'exercici 
de 2005 a l'objectiu d'estabilitat assignat per al sector local. 

7.3.3 Anàlisi de les previsions del pressupost de l'Ajuntament 

Atés que és el més rellevant dins del pressupost general, hem analitzat les previsions 
d'ingressos i despeses del pressupost propi de l'Ajuntament. En el quadre 55 es 
reflecteix en euros l'evolució del pressupost inicial de l'Ajuntament entre els exercicis 
de 2004 i 2005, tant en termes relatius com absoluts; així com el percentatge de 
representació de cada un dels capítols sobre el total. 

 

Capítols 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

1 Imposts directes 201.387.320 253.216.000 51.828.680 25,7% 38,8% 

2 Imposts indirectes 14.306.050 30.629.050 16.323.000 114,1% 4,7% 

3 Taxes i d'altres ingressos 59.007.510 67.025.486 8.017.976 13,6% 10,3% 

4 Transferències corrents 262.842.825 241.029.554 (21.813.271) (8,3%) 37,0% 

5 Ingressos patrimonials 2.587.170 1.177.730 (1.409.440) (54,5%) 0,2% 

6 Alienació d'inversions reals 5.974.800 3.468.000 (2.506.800) (42,0%) 0,5% 

7 Transferències de capital 4.164.252 2.173.864 (1.990.388) (47,8%) 0,3% 

8 Actius financers 300.000 300.000 - - - 

9 Passius financers 47.420.000 53.350.000 5.930.000 12,5% 8,2% 

Total ingressos 597.989.927 652.369.684 54.379.757 8,3% 100,0% 
 

Capítols 
Previsions 

inicials 2004 
Previsions 

inicials 2005 
Variació pressupost 

2005/2004 
s/total 
2005 

1 Despeses de personal 188.000.000 202.650.000 14.650.000 7,8% 31,0% 

2 Desps. en béns corrents i servs. 166.993.415 180.121.314 13.127.899 7,8% 27,6% 

3 Despeses financeres 28.348.600 31.107.000 2.758.400 9,7% 4,8% 

4 Transferències corrents 106.981.460 123.170.680 16.189.220 15,1% 18,9% 

6 Inversions reals 62.554.308 55.959.504 (6.594.804) (10,5%) 8,6% 

7 Transferències de capital 2.740.744 13.170.546 10.429.802 380,6% 2,0% 

8 Actius financers 3.720.000 3.720.000 - - 0,6% 

9 Passius financers 38.651.400 42.470.640 3.819.240 9,9% 6,5% 

Total despeses 597.989.927 652.369.684 54.379.757 8,3% 100,0% 

Quadre 55 
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Les variacions més importants de les previsions inicials d'ingressos entre els exercicis 
de 2004 i 2005, en termes absoluts, corresponen al capítol 1, "Imposts directes", que 
s'ha incrementat en 51.828.680 euros, i a la disminució en el capítol 4, "Transferències 
corrents", per import de 21.813.271 euros. La major part d'aquesta variació es deu a un 
canvi d'imputació en l'exercici de 2005 per l'aparició del nou fons complementari de 
finançament, que modifica l'anterior concepte de participació de tributs de l'Estat, i que 
es registrava en el capítol 4. La comptabilitat del nou fons a partir de 2005 es distribueix 
en els capítols 1, 2 i 4. 

En el pressupost de despeses la variació més important, en termes relatius, correspon al 
capítol 7, "Transferències de capital", amb un increment del 380,6%. Aquesta variació 
es deu fonamentalment al fet que en l'exercici de 2004 l'Ajuntament, en el seu 
pressupost inicial, no havia previst cap import en el concepte 740, "Transferències a 
empreses, aportacions a societats mercantils". La variació més rellevant en termes 
absoluts correspon al capítol 4, "Transferències corrents", que puja a 16.189.220 euros i 
que es deu a l'increment de les transferències a consorcis i a àrees metropolitanes. 

L'única variació en negatiu correspon al capítol 6, "Inversions reals", que disminueix en 
termes relatius un 10,5%. L'Ajuntament pressuposta una part de les obres per l'import 
total seu, amb independència de quan s'autoritzen i/o s'adjudiquen i/o s'executen, i 
incorpora el romanent de crèdit un exercici darrere d'un altre per mitjà de 
modificacions. És per això que la majoria de les inversions pressupostades per a 
l'exercici de 2005 tenen un baix grau d'execució. 

7.3.3.1 Anàlisi del pressupost d'ingressos 

En el pressupost d'ingressos hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferior als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts de l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de baixes significatives de drets en els exercicis de 2006 i 
2007 (fins  a l'acabament del treball de camp). 

- Que les modificacions de les previsions hagen sigut rellevants. 

- Que les previsions inicials de 2005 hagen patit variacions significatives respecte 
a les de 2004. 

En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen ser objecte de comentaris. 
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Subconc. Descripció del subconcepte 
Previsió 

definitiva 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 
Baixes en 

2006 i 2007 Modifics. 

39100 Multes 3.600.000 567,6% 25,8% 10.978.056 - 

39948 Tarifa aportació 4.000.000 114,4% 31,7% - 2.000.000 

42009 Ministeri Admons. Públiques 1.086.498 27,0% 0,0% - 599.726 

45530 Atenció drogodependència 90.000 60,0% 100,0% - 29.400 

61016 Venda habitatges VPO 4.227.000 4,2% 100,0% - 3.567.000 

91729 Préstecs Copa de l'Amèrica 64.800.000 18,5% 100,0% - 64.800.000 

Quadre 56 
 

De l'anàlisi dels subconceptes anteriors destaca el següent: 

a) En el subconcepte 39100, "Multes", en el qual s'havien previst 3.600.000 euros 
en l'exercici de 2005, es reconeixen drets per import de 20.434.282 euros i a 31 
de desembre de 2005 en queda pendent de cobrament un total de 15.153.831 
euros. D'aquests, se n'anul·len 10.944.985 euros en l'exercici de 2006, i en 
l'exercici de 2007, fins a juliol, 33.071 euros; això significa que l'import total 
dels drets pendents de cobrament de l'exercici de 2005 està sobrevalorat en els 
dits imports. 

b) Els drets reconeguts de l'exercici de 2005 en el subconcepte 39948, "Tarifa 
d'aportació", per extensió de la xarxa de proveïment d'aigua potable, superen la 
previsió definitiva en 578.153 euros, a pesar de la modificació de 2.000.000 
d'euros realitzada. Això es deu, en part, al fet que en 2005 es van comptabilitzar 
liquidacions corresponents als exercicis de 2002, 2003 i 2004 per un import de 
3.522.779 euros. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que el conveni subscrit 
amb l'empresa concessionària establia que les liquidacions s'havien de fer 
efectives cada trimestre. Per tant, s'hi ha evidenciat un endarreriment important 
en la liquidació de les taxes recaptades per l'empresa, la qual no les fa efectives a 
l'Ajuntament conformement al conveni citat. A 31 de desembre de 2005 el 
pendent de cobrament ascendia a 31.128.911 euros. 

c) En el subconcepte 42009, “Ministeri d'Administracions Públiques, empreses 
taller atenció persones amb necessitats", amb una dotació inicial de 486.772 
euros, dels quals durant l'exercici de 2005 no es va reconéixer cap dret relatiu a 
la dotació prevista inicialment. L'import reconegut correspon a l'execució de la 
modificació per incorporació de romanents. 

d) En el subconcepte 45530, "Atenció drogodependència", es van preveure 90.000 
euros. D'aquests, se'n va cobrar un 60%, que posteriorment fou reintegrat perquè 
la justificació de la despesa que finançava es va presentar a la Generalitat fora de 
termini, segons ha assenyalat l’Ajuntament en al·legacions. 
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e) Segons la informació facilitada, la previsió en el subconcepte 61016, "Venda 
d'habitatges VPO", té el seu antecedent en el pressupost de 2004. En aquest 
exercici, la previsió inicial ascendia a 3.567.000 euros; però no s'hi va 
reconéixer cap dret. En l'exercici de 2005 la previsió inicial va ser de 660.000 
euros i es féu una modificació de la previsió inicial, per incorporació de 
romanents de crèdit, per l'import de la previsió inicial que figurava en 2004, és 
dir per 3.567.000 euros, sobre la base d'uns compromisos d'ingrés que no han 
sigut acreditats; tanmateix, en l'exercici de 2005 els drets reconeguts solament  
ascendiren a 177.663 euros. En 2006 es van reconéixer drets per aquest concepte 
per import de 3.496.002 euros, sense que en la previsió definitiva hi figurés cap 
import. Tot això evidencia que la previsió inicial que figurava en el pressupost 
d'ingressos no tenia suport. 

f) El subconcepte 91729, "Préstec Copa de l'Amèrica", que figurava en el 
pressupost de 2005 sense previsió inicial, és modificat en aquest exercici fins 
assolir 64.800.000 euros, dels quals solament es reconeixen 12.000.000 d'euros, 
i se'n reconeix, la resta en els exercicis de 2006 i 2007. 

7.3.3.2 Anàlisi del pressupost de despeses 

En el pressupost de despeses hem analitzat aquells subconceptes que han resultat ser 
significatius a conseqüència de: 

- Haver tingut un grau d'execució o de compliment inferiors als respectius graus 
d'execució o de compliment obtinguts en l'agregació dels estats d'execució dels 
ajuntaments de més de cinquanta mil habitants. 

- Haver sigut objecte de modificacions de crèdit significatives. 

- Haver detectat despeses de l'exercici de 2005 imputades a exercicis posteriors. 

- Que les previsions inicials de 2005 han patit variacions significatives, respecte a 
les de 2004. 

En el quadre següent es recullen els subconceptes analitzats d'acord amb els criteris 
anteriors, i que requereixen comentaris. 
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Subconcepte Denominació subconcepte 
Previsió 

definitiva 
Obligacions 
reconegudes 

21300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 9.195.543 8.793.646 

22201 Subministraments postals 4.453.257 4.398.919 

22700 Neteja viària i recollida d'escombraries 61.677.378 54.327.661 

34200 Interessos de demora 3.098.885 3.094.891 

46400 Entitat metropolitana tractament residus 28.600.000 28.401.000 

60200 Conveni CACSA pont de la Serradora 2.085.926 0 

71001 Fundació Escola Jardineria 2.881.000 10.000 

75000 Conveni Generalitat recuperació sòls 2.570.040 0 

Quadre 57 
 

De l'anàlisi realitzada sobre el pressupost de despeses destaca el següent. 

a) La previsió inicial del subconcepte 21300, "Maquinària, instal·lacions i 
utillatge", es va incrementar en un 33,6% respecte de la previsió inicial, fins 
assolir els 9.195.543 euros de previsió definitiva. A més a més, en el Ple de 
l'Ajuntament de 30 de març de 2006 s'aprovà un reconeixement extrajudicial de 
crèdits, relatius a factures de diversos mesos, per import de 2.337.745 euros i 
97.046 euros. 

b) En el subconcepte 22201, "Subministraments postals", figura un import de 
2.500.000 euros, que ha resultat insuficient. Així, en l'exercici de 2005 s'efectua 
una modificació de crèdits d'1.953.257 euros. A més a més, una part del crèdit 
de 2005 és absorbida per factures de 2004. En l'exercici de 2006 es realitza un 
reconeixement extrajudicial de despeses de 2005 per import de 695.459 euros. 

c) En el subconcepte 22700, "Neteja viària i recollida d'escombraries", existeixen 
despeses corresponents a factures d'octubre i desembre de 2005 per import de 
7.374.047 euros que han sigut reconegudes en el pressupost de l'exercici de 
2006, i això a pesar d'existir crèdit per a aqueixes factures en l'exercici de 2005. 
A més a més, a càrrec de l'exercici de 2006 es reconeix una certificació d'octubre 
de 2005 per import de 2.390.862 euros mitjançant la incorporació de romanents 
de crèdit. 

d) En el subconcepte 34200, que registra les obligacions per interessos de demora, 
aquestes són reconegudes una vegada el creditor sol·licita els interessos i aquests 
són aprovats per l'Ajuntament. Això ha fet que el crèdit inicial de l'Ajuntament 
fos insuficient i que hagués de ser modificat en un 37,7% sobre la previsió 
inicial, fins assolir els 3.098.885 euros. 
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e) En el subconcepte 46400, "Entitat metropolitana tractament de residus", s'han 
reconegut obligacions per import de 16.260.447 euros d'exercicis anteriors. Així 
mateix, en l'exercici de 2005 solament s'han comptabilitzat obligacions fins al 
mes d'agost. 

f) En el subconcepte 60200, "Conveni CACSA pont de la Serradora", solament 
s'han reconegut obligacions en l'exercici de 2006 per factures de l'exercici de 
2005, per un import total de 347.804 euros. No obstant això, amb dates d'11 i 23 
de juliol de 2007 s'han aprovat factures per import de 749.685 euros i 4.615 
euros respectivament, que estan pendents de comptabilitzar. El conveni es va 
signar el 30 de novembre de 2004, amb un crèdit per a l'exercici de 2005 de 
2.085.926 euros i el mateix import per a l'exercici de 2006. 

g) En el subconcepte 71001, "Fundació Escola Jardineria", solament se n'ha 
reconegut la previsió inicial. La modificació correspon a una transferència feta a 
la Fundació per a la realització de dos projectes, que són finançats amb el 
préstec de la Copa de l'Amèrica, el qual tenia entre altres finalitats la de 
l'embelliment de la ciutat. 

h) En el subconcepte 75000, "Conveni Generalitat recuperació sòls", no es reconeix 
cap import. En l'exercici de 2006 es reconeixen 2.570.035 euros, després de la 
presentació de les certificacions corresponents, i a data de 30 de juny de 2007 
estan pendents de compensar-se amb la Generalitat. 

Especial referència mereixen els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 
(que resumim en el quadre següent) aprovats pel Ple de l'Ajuntament des del 
començament de l'exercici de 2005 fins a juny de 2007, data d'acabament del treball de 
camp. 
 

Exercici 
d'aprovació 

Nombre 
d'expedients Import 

Despeses 
d'exercicis 

anteriors a 2005 
Despeses de 

l'exercici 2005 

Despeses dels 
exercicis de 
2006 i 2007 

2005 6 53.064.494 48.556.869 4.507.625 - 

2006 4 39.397.793 6.005.462 28.243.858 5.148.473 

2007 2 32.492.091 46.541 2.818.704 29.626.846 

Total 12 124.954.378 54.608.872 35.570.187 34.775.319 

Quadre 58 
 

De les xifres anteriors es desprén que a l'exercici de 2005 s'han imputat 48.556.869 
euros d'obligacions d'exercicis anteriors, i que a la data de tancament del dit exercici de 
2005 hi havia pendents de registrar obligacions per import de, si més no, 37.114.565 
euros, dels quals hi havia 6.052.003 euros procedents d'exercicis anteriors i 31.062.562 
euros de l'exercici de 2005. 
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7.4 Informació al Ple de l'Ajuntament 

7.4.1 Sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria 

L'article 207 del TRLRHL estableix que la Intervenció de l'entitat local trametrà al Ple 
de l'ajuntament, per conducte de la presidència, informació sobre l'execució dels 
pressuposts i el moviment de la tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. Les 
regles 437 i següents de la ICAL concreten el contingut de la informació que s'ha de 
subministrar al Ple de l'ajuntament, que 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. 

En l'apartat 61 de les bases d'execució del pressupost s'assenyala que el segon mes de 
cada trimestre la Intervenció General trametrà al Ple informació sobre l'execució del 
pressupost i el moviment i la situació de la tresoreria. Així mateix, s'hi indica que la 
Intervenció General trametrà un informe mensual sobre l'execució del pressupost al 
delegat de Pressuposts, Política Tributària i Fiscal. La dita informació comprendrà la 
relativa a la gestió de projectes d'inversió. 

En el quadre següent es reflecteix la periodicitat amb què s'ha complit l'obligació 
d'informar al Ple de l'Ajuntament sobre l'execució del pressupost i el moviment de la 
tresoreria. 

 
Contingut de l'Acord del Ple 

Data de l'Acord 
del Ple 

Execució pressup. 
ingressos 

Execució pressup. 
despeses i 

modificacions 

Moviments  
situació 

tresoreria 
Compliment 
termini fixat 

29/04/05 Consta Consta Consta Consta 
29/07/05 Consta Consta Consta Consta 
28/10/05 Consta Consta Consta Consta 
24/02/06 Consta Consta Consta Consta 

Quadre 59 
 

La liquidació del pressupost de 2005 s'aprova per Decret de l'Alcaldia de 17 de febrer 
de 2006, acomplint l'article 191.3 del TRLRHL, que diu que "les entitats locals hauran 
de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia primer de març de 
l'exercici següent". Se'n dóna compte al Ple en la primera sessió realitzada després de la 
dita aprovació, el 24 de febrer de 2006. 

7.4.2 En matèria de fiscalització 

L'article 218 del TRLRHL determina que l'òrgan interventor elevarà un informe al Ple 
de totes les resolucions adoptades pel president de l'entitat local contràries als 
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advertiments efectuats. En aquest sentit, no hi ha constatació que, abans d'aprovar el 
Compte General de 2005, el Ple de l'Ajuntament haja tingut coneixement dels 
advertiments efectuats per la Intervenció, perquè s'assenyala que aquests han sigut 
resolts sense discrepàncies. 

No obstant això, s'ha de tenir en compte l'existència d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits (comentats en apartats anteriors), la qual cosa significa que 
moltes de les despeses incloses en aquests expedients (algunes de realitzades sense 
crèdit suficient o adequat, o prescindint totalment del procediment legalment establit) 
no han sigut objecte de fiscalització prèvia, malgrat el que determina l'article 214 del 
TRLRHL. 

En la base 65 d'execució del pressupost s'indica que la Intervenció General podrà 
realitzar la fiscalització prèvia limitada; però no s'hi diu sobre quins aspectes es 
practicarà aquest tipus de fiscalització, i això fa que la fiscalització limitada depenga del 
criteri de la Intervenció i que es cenyisca als extrems exclusivament preceptius, és a dir 
a l'existència de crèdit suficient i adequat i a la competència de l’òrgan, amb l’excepció 
dels expedients de contractació per als quals la base 14 d’execució del pressupost 
considera, a més, que es comprove la normativa que estableix la llei de contractes. 

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió celebrada el 29 de setembre de 2006, en la qual 
aprovà el Compte General corresponent a l'exercici de 2005, tingué coneixement dels 
informes d'auditoria de despeses i ingressos, de les delegacions dels serveis i dels 
advertiments i les observacions efectuats per la Intervenció General. 

7.5 Recomanacions 

A més de les recomanacions efectuades en els apartats anteriors, es fan ara les següents: 

1. L'Ajuntament ha de controlar i reflectir en algun registre els ens dependents 
participats -encara que la participació no en siga majoritària-, compreses les 
fundacions en què aquell participe; sense perjudici de proporcionar la 
informació sobre tots els ens dependents en el Compte General. 

2. El pressupost general de l'Ajuntament, a més de ser l'expressió sistemàtica de les 
obligacions que com a màxim pot reconéixer una entitat pública i dels drets que 
preveu liquidar durant l'exercici, és també un document de planificació de 
l'activitat econòmica de l'Ajuntament. Per això, és fonamental prestar una 
atenció especial a l'elaboració del pressupost i tenir en compte els aspectes 
següents: 

a) Cal desenvolupar unes instruccions que regulen de forma detallada el 
procés d'elaboració del pressupost general, de manera que consideren, 
entre altres extrems: 

- l'àmbit d'aplicació; 

- els objectius dels programes i les accions per a assolir-los; 
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- els òrgans, les unitats i els serveis que intervenen en el procés 
d'elaboració del pressupost; 

- els criteris que cal aplicar, especialment en matèria d'estimació 
d'ingressos i despeses; 

- els terminis i els models en què s'ha de subministrar la 
informació. 

b) La classificació de llocs de treball constitueix l'instrument per a detallar 
les funcions, entre les quals es troben les relatives a les unitats que 
participen en l'elaboració del pressupost, i tenint en compte una adequada 
segregació de funcions. 

c) L'elaboració adequada de tota la documentació que integra el pressupost 
general, i en concret de l'informe economicofinancer, el qual constitueix 
un element bàsic per a explicar i fonamentar l'estimació dels ingressos i 
la suficiència dels crèdits. 
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8. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

A fi d’acomplir el que va acordar el Ple de les Corts Valencianes en la reunió del dia 22 
de desembre de 1986, així com l'Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes 
per mitjà del qual prengué coneixement de l'esborrany de l'informe de fiscalització que 
fou tramés als comptedants afectats, perquè en el termini concedit hi formularen 
al·legacions. 

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

1) Els òrgans fiscalitzats han 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'ha emés sobre 
aquestes -el qual ha servit de base perquè aquesta Sindicatura les haja estimades, o no-, 
s’adjunten ens els annexos II i III del present 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 2007 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la seua reunió del dia 10 de juny de 2008, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

València, 10 de juny de 2008 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX I 

 

 

 
ESTATS COMPTABLES DELS AJUNTAMENTS 



AJUNTAMENT D'ALACANT 

 
ANNEX 1 

 
BALANÇ DE SITUACIÓ 

 
 

Actiu 2004 2005 Variació 

Immobilitzat material 124.006.279 128.869.118 3,9%

Immobilitzat immaterial 1.232.708 1.232.708 - 

Invers. infraest. i béns per a ús general 212.957.785 226.087.854 6,2%

Immobilitzat financer 2.112.465 3.612.465 71,0%

Despeses per a cancel·lar - - - 

Existències - - - 

Deutors 42.850.805 42.642.515 (0,5%)

Comptes financers 24.015.544 17.931.261 (25,3%)

Situacions transitòries de finançament - - - 

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats pendents d'aplicació - - - 

Total actiu 407.175.586 420.375.921 3,2%
 
 

Passiu 2004 2005 Variació 

Patrimoni i reserves 213.223.971 265.178.999 24,4%

Subvencions de capital 41.456.217 - (100,0%)

Provisions - - - 

Deutes a llarg termini 120.536.825 109.684.991 (9,0%)

Deutes a curt termini 24.979.904 43.119.833 72,6%

Partides pendents d'aplicació 1.873.269 930.363 (50,3%)

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats 5.105.400 1.461.735 (71,4%)

Total passiu 407.175.586 420.375.921 3,2%
 
 



AJUNTAMENT D'ALACANT  

 
ANNEX 2 

 
 

COMPTE DE RESULTATS 
 
 

Deure 2004 2005 Variació Haver 2004 2005 Variació 

Existències inicials - - - Existències finals - - - 

Provisió per deprec. 
d'existències (dot. exercici) - - - Provisió per deprec. exist. (dot. 

exercici anterior) - - - 

Compres - - - Vendes 18.947.649 19.957.275 5,3% 

Despeses de personal 66.750.393 70.023.327 4,9% Renda de la propietat i de 
l'empresa 9.943.274 9.963.818

0,2% 

Despeses financeres 3.750.293 3.035.864 (19,0%) Tributs lligats a la producció i a 
la importació 90.923.697 86.917.098

(4,4%)

Tributs 25.149 35.252 40,2% Imposts corrents sobre renda i 
patrimoni 13.106.396 13.578.730

3,6% 

Treballs, subministraments i 
serveis exteriors 73.371.719 75.975.449 3,5% Subvencions d'explotació - - - 

Prestacions socials 1.787 1.835 2,7% Transferències corrents 46.059.641 46.347.237 0,6% 

Subvencions d'explotació - - - Imposts sobre el capital 10.028.074 11.481.058 14,5% 

Transferències corrents 29.002.207 29.586.509 2,0% D'altres ingressos 793.969 1.974.258 148,7% 

Transferències de capital 3.696.171 4.004.978 8,4% Provisions aplicades a la seua 
finalitat - - - 

Dotacions de l'exercici per a 
amortiz. i provisions - - -   

Suma del deure 176.597.719 182.663.214 3,4% Suma de l'haver 189.802.700 190.219.474 0,2%

Resultats corrents de 
l'exercici (1) 13.204.981 7.556.260 (42,8%)     

Resultats extraordinaris - - - Resultats extraordinaris 2.966 - (100,0%) 

Resultats de la cartera de 
valors - - - Resultats de la cartera de valors - - - 

Modif. de drets i obligacions 
de pressuposts tancats (saldo 
deutor) 

8.102.547 6.094.525 (24,8%) 
Modif. de drets i obligacions de 
pressuposts tancats (saldo 
creditor) 

- - - 

Suma del deure 8.102.547 6.094.525 (24,8%) Suma de l'haver 2.966 - (100,0%) 

D'altres resultats de 
l'exercici (2) (8.099.581) (6.094.525) 24,8%    

Pèrdues i beneficis nets 
totals (1+2)  5.105.400 1.461.735 (71,4%)    

 



AJUNTAMENT D'ALACANT 

ANNEX 3 
 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 2005 

Ingressos 
 
 

 

Previsió Execució 
Ingressos 

Inicial Modificació (a) Definitiu Drets recon. nets (b) Recaptació neta (c) Insolvènc. Pendent 
cobr. 

Imposts directes 99.646.608 - - 99.646.608 93.336.438 93,7% 84.581.580 90,6% - 8.754.858

Imposts indirectes 17.195.546 - - 17.195.546 17.310.884 100,7% 16.430.315 94,9% - 880.569

Taxes i d'altres ingressos 29.653.584 461.043 1.6% 30.114.627 28.388.090 94,3% 24.127.268 85,0% 4.671 4.256.151

Transferències corrents 47.757.558 263.000 0,6% 48.020.558 46.347.237 96,5% 43.147.975 93,1% - 3.199.262

Ingressos patrimonials 4.599.157 - - 4.599.157 4.835.684 105,1% 4.489.975 92,9% - 345.709

Alienació inversions reals 17.850.000 - - 17.850.000 272.083 1,5% 268.033 98,5% - 4.050

Transferències de capital 24.282.542 7.207.690 29,7% 31.490.232 7.324.795 23,3% 4.745.602 64,8% - 2.579.193

Actius financers 750.000 18.718.075 2.495,7% 19.468.075 703.643 3,6% 166.586 23,7% - 537.057

Passius financers 17.022.336 13.282.560 78,0% 30.304.896 21.282.560 70,2% 21.282.560 100,0% - -

TOTAL 258.757.331 39.932.368 15,4% 298.689.699 219.801.414 73,6% 199.239.894 90,6% 4.671 20.556.849 

Despeses 
 

Previsió Execució 
Despeses 

Inicial Modificació (a) Definitiva Obligs. recon. 
netes (b) Pags. líquids (c) Pendent pag. 

Despeses de personal 72.598.170 (60.995) (0,1%) 72.537.175 69.648.576 96,0% 69.627.176 100,0% 21.400

Desps. en béns corrents i serveis 73.361.066 6.510.563 8,9% 79.871.629 76.387.288 95,6% 64.721.330 84,7% 11.665.958

Despeses financeres 4.286.847 (416.380) (9,7%) 3.870.467 3.035.864 78,4% 2.840.086 93,6% 195.778

Transferències corrents 29.707.201 2.319.386 7,8% 32.026.587 29.406.408 91,8% 27.800.386 94,5% 1.606.022

Inversions reals 50.431.762 28.232.683 56,0% 78.664.445 20.196.377 25,7% 16.348.882 80,9% 3.847.495

Transferències de capital 9.099.949 3.347.111 36,8% 12.447.060 4.185.079 33,6% 3.790.756 90,6% 394.323

Actius financers 2.250.000 - - 2.250.000 2.203.643 97,9% 2.203.643 100,0% -

Passius financers 17.022.336 - - 17.022.336 17.022.326 100,0% 17.022.326 100,0% -

TOTAL 258.757.331 33.899.180 15,4% 298.689.699 222.085.561 74,4% 204.354.585 92,0% 17.730.976 

 
 
Resultat pressupostari 
 

1. Drets reconeguts nets 219.796.743 

2. Obligacions reconegudes netes 222.085.561 

3. Resultat pressupostari (1-2)  (2.288.818)

4. Desviacions positives de finançament 10.299.738 

5. Desviacions negatives de finançament 2.180.415 

6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 13.481.503 

7. Resultat d'operacions comercials - 

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7)  3.073.362



AJUNTAMENT D'ALACANT  

ANNEX 4 

 

ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS PER A COBRAR I DE LES 
OBLIGACIONS PER A PAGAR PROCEDENTS D'EXERCICIS TANCATS 

 

Drets pendents de cobrament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 47.201.650 42.232.933 (10,5%)

Rectificacions (8.396.803) (4.502.171) (46,4%)

Total cobraments 16.733.095 14.685.425 (12,2%)

Insolvències 41 1.663.712 4.057.734,1%

Pendent de cobrament a fi d'exercici 22.071.711 21.381.625 (3,1%)

 

 

Obligacions pendents de pagament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004

Saldo inicial 16.329.908 14.671.795 (10,2%)

Rectificacions (277.616) (71.359) (74,3%)

Pagaments 15.352.892 14.024.793 (8,7%)

Pendent de pagament a fi d'exercici 699.400 575.643 (17,7%)
 



AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

 
 

ANNEX 6 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ 
 

 
Actiu 2004 2005 Variació 

Immobilitzat material 84.362.177 89.442.382 6,0%

Immobilitzat immaterial 6.752.993 6.752.993 - 

Invers. infraestr. i béns per a ús general 6.089.713 809.316 (86,7%)

Immobilitzat financer 43.123 43.123 - 

Despeses per a cancel·lar - - - 

Existències - - - 

Deutors 36.710.234 16.077.604 (56,2%)

Comptes financers 44.694.772 59.256.990 32,6%

Situacions transitòries de finançament - - - 

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats pendents d'aplicació - - - 

Total actiu 178.653.012 172.382.408 (3,5%)
 
 

Passiu 2004 2005 Variació 

Patrimoni i reserves 59.515.725 77.427.369 30,1%

Subvencions de capital 9.977.470 5.923.672 (40,6%)

Provisions - - - 

Deutes a llarg termini 51.168.362 77.297.261 51,1%

Deutes a curt termini 50.381.614 12.952.260 (74,3%)

Partides pendents d'aplicació - 435.559 - 

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats 7.609.841 (1.653.713) (121,7%)

Total passiu 178.653.012 172.382.408 (3,5%)
 
 



AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

 
ANNEX 7 

 
 

COMPTE DE RESULTATS 
 
 

Deure 2004 2005 Variació Haver 2004 2005 Variació 

Existències inicials - - - Existències finals - - - 

Provisió per deprec. 
d'existències (dot. exercici) - - - Provisió per deprec. exist. (dot. 

exercici anterior) - - - 

Compres - - - Vendes 15.476.347 13.446.805 (13,1%)

Despeses de personal 36.063.812 37.440.019 3,8% Renda de la propietat i de l'empresa 3.560.599 6.011.779 68,8% 

Despeses financeres 1.832.930 1.561.898 (14,8%) Tributs lligats a la producció i a la 
importació 42.180.958 45.407.596 7,6% 

Tributs - - - Imposts corrents sobre renda i 
patrimoni 8.873.561 9.515.654 7,2% 

Treballs, subministraments i 
serveis externs 48.289.451 50.218.903 4,0% Subvencions d'explotació - - - 

Prestacions socials - - - Transferències corrents 30.116.331 29.447.632 (2,2%)

Subvencions d'explotació - - - Imposts sobre el capital 4.926.425 4.322.420 (12,3%)

Transferències corrents 8.593.030 8.229.325 (4,2%) D'altres ingressos 517.287 1.169.277 126,0% 

Transferències de capital - 350.937 - Provisions aplicades a la seua 
finalitat - - -

Dotacions de l'exercici per a 
amortitz. i prov. 4.296.630 19.806.341 361,0%    

Suma del deure 99.075.853 117.607.423 18,7% Suma de l'haver 105.651.508 109.321.163 3,5%

Resultats corrents de 
l'exercici (1) 6.575.655 (8.286.260) (226,0%)     

Resultats extraordinaris - - - Resultats extraordinaris 6.080.258 9.568.649 57,4% 

Resultats de la cartera de 
valors - - - Resultats de la cartera de valors - - - 

Modif. drets i obligacions 
pressuposts tancats (saldo 
deutor) 

5.046.638 2.936.102 (41,8%) Modif. drets i obligacions 
pressuposts tancats (saldo creditor) 566 - (100,0%)

Suma del deure 5.046.638 2.936.102 (41,8%) Suma de l'haver 6.080.824 9.568.649 57,4%

D'altres resultats de 
l'exercici (2) 1.034.186 6.632.547 541,3%    

Pèrdues i beneficis nets 
totals (1+2)  7.609.841 (1.653.713) (121,7%)    

 



AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

ANNEX 8 
 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 2005 

Ingressos 
 
 

Despeses 

Previsió Execució 
Ingressos 

Inicial Modificació (a) Definitiu Drets recon. 
nets (b) Recaptació neta (c) Insolvènc. Pendent cobr. 

Imposts directes 55.100.059 - - 55.100.059 54.595.330 99,1% 48.635.826 89,1% - 5.959.504 

Imposts indirectes 10.851.670 - - 10.851.670 10.269.037 94,6% 10.262.563 99,9% - 6.474 

Taxes i d'altres ingressos 17.630.000 487.440 2,8% 18.117.440 18.471.851 102,0% 14.458.823 78,3% - 4.013.028 

Transferències corrents 26.319.322 1.376.215 5,2% 27.695.537 23.663.085 85,4% 23.663.085 100,0% - - 

Ingressos patrimonials 1.353.150 - - 1.353.150 2.211.703 163,4% 1.856.766 84,0% - 354.937 

Alienació inversions reals 3.005.061 4.911.996 163,5% 7.917.057 9.504.533 120,1% 9.504.533 100,0% - - 

Transferències de capital 4.095.599 7.053.044 172,2% 11.148.643 5.923.672 53,1% 5.923.672 1000,% - - 

Actius financers 569.300 15.383.584 2.702,2% 15.952.884 167.839 1,1% 44.013 26,2% - 123.826 

Passius financers 10.618.439 33.187.619 312,5% 43.806.058 43.047.273 98,3% 43.047.273 100,0% - - 

TOTAL 129.542.600 62.399.898 48,2% 191.942.498 167.854.323 87,5% 157.396.554 93,8% - 10.457.769 

 

Previsió Execució 
Despeses 

Inicial Modificació (a) Definitiva Obligs. recon. 
netes (b) Pags. líquids (c) Pendent pag. 

Despeses de personal 41.089.988 33.805 0,1% 41.123.793 37.400.898 90,9% 37.366.951 99,9% 33.947 

Despeses en béns corrents i 
serveis 48.539.146 15.399.813 31,7% 63.938.959 50.258.024 78,6% 47.581.155 94,7% 2.676.869 

Despeses financeres 1.833.900 - - 1.833.900 1.561.898 85,2% 1.561.898 100,0% - 

Transf. corrents 8.978.268 637.622 7,1% 9.615.890 8.229.325 85,6% 7.644.192 92,9% 585.133 

Inversions reals 17.378.061 45.501.828 261,8% 62.879.889 10.351.964 16,5% 8.446.529 81,6% 1.905.435 

Transf. de capital 220.937 655.422 296,7% 876.359 350.937 40,0% 340.937 97,2% 10.000 

Actius financers 569.300 (44.000) (7,7%) 525.300 173.078 32,9% 168.570 97,4% 4.508 

Passius financers 10.933.000 215.408 2,0% 11.148.408 10.504.327 94,2% 10.504.327 100,0% - 

TOTAL 129.542.600 62.399.898 48,2% 191.942.498 118.830.451 61,9% 113.614.559 95,6% 5.215.892 

 
 
Resultat pressupostari 
 

1. Drets reconeguts nets 167.854.323 

2. Obligacions reconegudes netes 118.830.451 

3. Resultat pressupostari (1-2)  49.023.872

4. Desviacions positives de finançament 46.135.201 

5. Desviacions negatives de finançament 791.778 

6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 11.941.187 

7. Resultat d'operacions comercials - 

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7)  15.621.636



AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

ANNEX 9 

 

 

ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS PER A COBRAR I DE LES 
OBLIGACIONS PER A PAGAR PROCEDENTS D'EXERCICIS TANCATS 

 

 

Drets pendents de cobrament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 30.765.383 36.709.752 19,3%

Rectificacions (5.046.638) (2.247.972) (55,5%)

Total cobraments 6.982.085 12.886.506 84,6%

Insolvències - 689.861 -

Pendent de cobr. a fi d'exercici 18.736.660 20.885.413 11,5%

 

 

Obligacions pendents de pagament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 5.754.139 15.122.444 162,8% 

Rectificacions (566) (1.729) 205,5% 

Pagaments 5.354.459 14.707.634 174,7% 

Pendent de pag. a fi d'exercici 399.114 413.081 3,5% 
 



AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA 

ANNEX 10 
 
 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2005 
 
 
 
 

1. Deutors pendents de cobrament  15.642.045

del pressupost corrent 10.457.769 

de pressuposts tancats 20.885.413 

d'operacions comercials - 

de recursos d'altres ens públics - 

d'operacions no pressupostàries 14.204 

(-)  saldos de dubtós cobrament 15.279.782 

(-)  Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 435.559 

2. Creditors pendents de pagament  12.952.261

del pressupost corrent 5.215.892 

de pressuposts tancats 413.081 

del pressupost d'ingressos 54.169 

d'operacions comercials - 

de recursos d'altres ens públics - 

d'operacions no pressupostàries 7.269.119 

(-)  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva - 

3. Fons líquids en la tresoreria al final de l'exercici  59.225.476

4. Romanent tresor. afectat a despeses amb finanç. afectat  46.135.201

5. Romanent tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4)  15.780.059

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5)  61.915.260
 



AJUNTAMENT D'ALACANT 

 
ANNEX 5 

 
 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2005 
 
 

 
1. Deutors pendents de cobrament  21.111.613

- del pressupost corrent 20.556.849 

- de pressuposts tancats 21.381.625 

- d'operacions comercials - 

- de recursos d'altres ens públics - 

- d'operacions no pressupostàries 345.740 

(-) saldos de dubtós cobrament 20.242.238 

(-) ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 930.363 

2. Creditors pendents de pagament  27.648.629

- del pressupost corrent 17.730.976 

- de pressuposts tancats 575.643 

- del pressupost d'ingressos 39.263 

- d'operacions comercials - 

- de recursos d'altres ens públics 1.207.294 

- d'operacions no pressupostàries 8.096.287 

(-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 834 

3. Fons líquids en la tresoreria al final de l'exercici  17.930.427

4. Romanent tresoreria afectat a desps. amb finanç. afectat  14.317.235

5. Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3-4)  (2.923.824)

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5)  11.393.411
 



AJUNTAMENT DE GANDIA 

 
 

ANNEX 11 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ 
 

 
Actiu 2004 2005 Variació 

Immobilitzat material 61.660.474 67.394.228 9,3%

Immobilitzat immaterial 125.010 125.010 - 

Invers. infraestr. i béns per a ús general 80.068.181 87.901.342 9,8%

Immobilitzat financer 304 304 - 

Despeses per a cancel·lar - - - 

Existències - - - 

Deutors 34.943.048 46.835.483 34,0%

Comptes financers 4.091.081 2.749.768 (32,8%)

Situacions transitòries de finançament - - - 

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats pendents d'aplicació - - - 

Total actiu 180.888.098 205.006.135 13,3%
 
 

Passiu 2004 2005 Variació 

Patrimoni i reserves 67.329.475 72.572.897 7,8%

Subvencions de capital 45.897.032 49.712.837 8,3%

Provisions - - - 

Deutes a llarg termini 45.830.613 58.924.294 28,6%

Deutes a curt termini 15.603.048 16.673.224 6,9%

Partides pendents d'aplicació 984.507 943.234 (4,2%)

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats 5.243.423 6.179.649 17,9%

Total passiu 180.888.098 205.006.135 13,3%
 
 



AJUNTAMENT DE GANDIA 

 
ANNEX 12 

 
 

COMPTE DE RESULTATS 
 
 

Deure 2004 2005 Variació Haver 2004 2005 Variació 

Existències inicials - - - Existències finals - - - 

Provisió per deprec. 
d'existències (dot. exercici) - - - Provisió per deprec. exist. (dot. 

exercici anterior) - - - 

Compres - - - Vendes 7.268.920 8.825.802 21,4% 

Despeses de personal 17.476.277 18.667.053 6,8% Renda de la propietat i de l'empresa 1.476.802 1.616.097 9,4% 

Despeses financeres 1.192.096 1.185.881 (0,5%) Tributs lligats a la producció i a la 
importació 21.472.907 21.126.848 (1,6%)

Tributs - - - Imposts corrents sobre renda i 
patrimoni 2.678.640 2.825.014 5,5% 

Treballs, subministraments i 
serveis externs 20.527.222 25.673.605 25,1% Subvencions d'explotació - - - 

Prestacions socials - - - Transferències corrents 13.261.906 13.955.072 5,2% 

Subvencions d'explotació - - - Imposts sobre el capital 12.288.043 7.364.929 (40,1%)

Transferències corrents 4.144.221 3.732.288 (9,9%) D'altres ingressos 134.681 223.871 66,2% 

Transferències de capital 790.001 1.261.673 59,7% Provis. aplicades a la seua finalitat - 4.335.576 - 

Dotacions de l'exercici per a 
amortitz. i prov. 4.335.576 4.081.197 (5,9%)    

Suma del deure 48.465.393 54.601.697 12,7% Suma de l'haver 58.581.899 60.273.209 2,9%

Resultats corrents de 
l'exercici (1) 10.116.506 5.671.512 (43,9%)     

Resultats extraordinaris 4.249.922 3.202 (99,9%) Resultats extraordinaris 1.465.486 2.755.752 88,0% 

Resultats de la cartera de 
valors - - - Resultats de la cartera de valors - - - 

Modif. drets i obligacions 
pressuposts tancats (saldo 
deutor) 

2.088.647 2.244.413 7,5% Modif. drets i obligacions 
pressuposts tancats (saldo creditor) - - - 

Suma del deure 6.338.569 2.247.615 (64,5%) Suma de l'haver 1.465.486 2.755.752 88,0%

D'altres resultats de 
l'exercici (2) (4.873.083) 508.137 (110,4%)    

Pèrdues i beneficis nets 
totals (1+2)  5.243.423 6.179.649 17,9%    

 



AJUNTAMENT DE GANDIA 

ANNEX 13 
 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 2005 

Ingressos 
 
 

Despeses 

Previsió Execució 
Ingressos 

Inicial Modificació (a) Definitiva Drets rec. nets (b) Recaptació (c) Insolvèn. Pent. cobr. 

Imposts directes 23.013.000 - - 23.013.000 23.832.746 103,6% 21.179.425 88,9% - 2.653.321 

Imposts indirectes 3.000.000 - - 3.000.000 2.767.223 92,2% 1.830.100 66,1% - 937.123 

Taxes i d'altres ingressos 10.220.300 4.916.818 48,1% 15.137.118 14.800.866 97,8% 8.121.479 54,9% - 6.679.387 

Transferències corrents 12.351.500 1.505.253 12,2% 13.856.753 13.955.072 100,7% 12.743.071 91,3% - 1.212.001 

Ingressos patrimonials 657.200 - - 657.200 586.351 89,2% 529.211 90,3% - 57.140 

Alienació inversions reals 4.060.000 1.384.000 34,1% 5.444.000 2.756.356 50,6% 2.183.816 79,2% - 572.540 

Transferències de capital 2.531.000 3.748.121 148,1% 6.279.121 3.815.806 60,8% 1.329.925 34,9% - 2.485.881 

Actius financers 133.000 21.983.553 16.529,0% 22.116.553 88.221 0,4% 88.221 100,0% - - 

Passius financers 14.000.000 - - 14.000.000 14.000.000 100,0% 3.000.000 21,4% - 11.000.000 

TOTAL 69.966.000 33.537.745 47,9% 103.503.745 76.602.641 74,0% 51.005.248 66,6% - 25.597.393 

 
Previsió Execució 

Despeses 
Inicial Modificació (a) Definitiva Obls. rec. netes (b) Pags. líquids (c) Pent. pag. 

Despeses de personal 17.910.000 577.157 3,2% 18.487.157 18.296.131 99,0% 18.290.353 100,0% 5.778 

Despeses en béns corrents i serveis 24.720.311 1.632.615 6,6% 26.352.926 26.044.527 98,8% 17.824.392 68,4% 8.220.135 

Despeses financeres 1.482.511 (292.732) (19,7%) 1.189.779 1.185.881 99,7% 1.184.466 99,9% 1.415 

Transf. corrents 3.315.708 648.881 19,6% 3.964.589 3.732.288 94,1% 2.658.402 71,2% 1.073.886 

Inversions reals 20.236.750 30.685.501 151,6% 50.922.251 13.567.518 26,6% 10.524.933 77,6% 3.042.585 

Transf. de capital 1.274.250 313.062 24,6% 1.587.312 1.261.673 79,5% 1.222.392 96,9% 39.281 

Actius financers 133.000 (42.790) (32,2%) 90.210 90.205 100,0% 90.205 100,0% - 

Passius financers 893.470 16.051 1,8% 909.521 909.521 100,0% 909.521 100,0% - 

TOTAL 69.966.000 33.537.745 47,9% 103.503.745 65.087.744 62,9% 52.704.664 81,0% 12.383.080 

 
Resultat pressupostari 
 

1. Drets reconeguts nets 76.602.641 

2. Obligacions reconegudes netes 65.087.744 

3. Resultat pressupostari (1-2)  11.514.897

4. Desviacions positives de finançament 16.344.115 

5. Desviacions negatives de finançament 4.335.427 

6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 1.568.919 

7. Resultat d'operacions comercials - 

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7)  1.075.128



AJUNTAMENT DE GANDIA 

ANNEX 14 

 

ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS PER A COBRAR I DE LES 
OBLIGACIONS PER A PAGAR PROCEDENTS D'EXERCICIS TANCATS  

 

 

Drets pendents de cobrament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 28.911.804 39.001.088 34,9%

Rectificacions - (1.147.749) -

Total cobraments 8.294.927 11.452.955 38,1%

Insolvències 992.591 1.124.519 13,3%

Pendent cobrament a fi d'exercici 19.624.286 25.275.865 28,8%

 

 

Obligacions pendents de pagament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 8.827.366 10.290.777 16,6% 

Rectificacions - (27.855) - 

Pagaments 8.647.075 10.164.230 17,5% 

Pendent pagament a fi d'exercici 180.291 98.692 (45,3%) 
 



AJUNTAMENT DE GANDIA 

 
 

ANNEX 15 
 
 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2005 
 
 
 
 

1. Deutors pendents de cobrament  45.892.248

del pressupost corrent 25.597.393 

de pressuposts tancats 25.275.865 

d'operacions comercials - 

de recursos d'altres ens públics - 

d'operacions no pressupostàries 43.421 

(-)  saldos de dubtós cobrament 4.081.197 

(-)  ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 943.234 

2. Creditors pendents de pagament  16.672.995

del pressupost corrent 12.383.080 

de pressuposts tancats 98.692 

del pressupost d'ingressos 127.489 

d'operacions comercials - 

de recursos d'altres ens públics - 

d'operacions no pressupostàries 4.063.962 

(-)  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 228 

3. Fons líquids en la tresoreria al final de l'exercici  2.728.988

4. Romanent tresor. afectat a despeses amb finanç. afectat  31.463.634

5. Romanent tresor. per a despeses generals (1-2+3-4)  484.607

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5)  31.948.241
 



AJUNTAMENT DE TORRENT 

ANNEX 16 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ 
 

 
Actiu 2004 2005 Variació 

Immobilitzat material 65.687.934 72.208.187 9,9%

Immobilitzat immaterial 124.845 477.894 282,8%

Invers. infraest. i béns per a ús general 68.452.360 71.672.376 4,7%

Immobilitzat financer 417.376 420.682 0,8%

Despeses per a cancel·lar - - - 

Existències - - - 

Deutors 18.274.371 22.080.915 20,8%

Comptes financers 5.488.137 3.809.848 (30,6%)

Situacions transitòries de finançament - - - 

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats pendents d'aplicació - - - 

Total actiu 158.445.023 170.669.902 7,7%
 
 

Passiu 2004 2005 Variació 

Patrimoni i reserves 78.490.575 87.793.095 11,9%

Subvencions de capital 14.563.135 14.794.713 1,6%

Provisions - - -

Deutes a llarg termini 34.876.599 36.412.221 4,4%

Deutes a curt termini 20.003.413 15.096.154 (24,5%)

Partides pendents d'aplicació 573.503 228.215 (60,2%)

Ajusts per periodificació - - -

Resultats 9.937.798 16.345.504 64,5%

Total passiu 158.445.023 170.669.902 7,7%
 
 



AJUNTAMENT DE TORRENT 

 
ANNEX 17 

 
COMPTE DE RESULTATS 

 
 

Deure 2004 2005 Variació Haver 2004 2005 Variació 

Existències inicials - - - Existències finals - - -

Provisió per deprec. 
d'existències (dot. exercici) 

- - - Provisió per deprec. exist. (dot. 
exercici anterior) 

- - -

Compres - - - Vendes 1.467.010 3.941.916 168,7%

Despeses de personal 12.861.373 14.203.008 10,4% 
Renda de la propietat i de 
l'empresa 3.460.035 3.606.945 4,2%

Despeses financeres 708.795 1.025.748 44,7% 
Tributs lligats a la producció i a 
la importació 14.047.104 16.089.028 14,5%

Tributs 58.178 61.118 5,1% 
Imposts corrents sobre renda i 
patrimoni 3.508.986 3.860.159 10,0%

Treballs, subministraments i 
serveis externs 14.764.641 16.146.401 9,4% Subvencions d'explotació 1.314.423 1.285.628 (2,2%)

Prestacions socials - - - Transferències corrents 11.952.533 11.869.434 (0,7%)

Subvencions d'explotació - - - Imposts sobre el capital 4.301.708 5.089.177 18,3%

Transferències corrents 4.646.380 5.389.767 16,0% D'altres ingressos 1.991.707 9.630.176 383,5%

Transferències de capital 83.015 40.000 (51,8%) 
Provisions aplicades a la seua 
finalitat - - - 

Dotacions de l'exercici per a 
amortitz. i provs. - - -    

Suma del deure 33.122.382 36.866.042 11.3% Suma de l'haver 42.043.506 55.372.463 31,7%

Resultats corrents de 
l'exercici (1) 8.921.124 18.506.421 107,4%     

Resultats extraordinaris - - - Resultats extraordinaris - - - 

Resultats de la cartera de 
valors - - - Resultats de la cartera de valors - - - 

Modif. drets i obligacions de 
pressuposts tancats (saldo 
deutor) - - - 

Modif. drets i obligacions de 
pressuposts tancats (saldo 
creditor) 1.016.674 2.160.917 112,5%

Suma del deure - - - Suma de l'haver 1.016.674 2.160.917 112,5% 

D'altres resultats de 
l'exercici (2) 1.016.674 2.160.917 112,5%    

Pèrdues i beneficis nets 
totals (1+2)  9.937.798 16.345.504 64,5%    

 



AJUNTAMENT DE TORRENT 

ANNEX 18 
 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 2005 

Ingressos 
 
 

 

Previsió Execució 
Ingressos 

Inicial Modificació (a) Definitiu Drets recon. 
nets (b) Recaptació neta (c) Insolvències Pendent cobr. 

Imposts directes 18.862.500 - - 8.862.500 20.553.682 109,0% 18.442.765 89,7% - 2.110.917 

Imposts indirectes 1.545.000 - - 1.545.000 2.839.729 183,8% 2.293.262 80,8% - 46.467 

Taxes i d'altres ingressos 7.003.145 275.624 3,9% 7.278.769 8.355.952 114,8% 7.179.874 85,9% - 1.176.078 

Transferències corrents 13.328.600 272.916 2,0% 13.601.516 13.685.706 100,6% 12.859.639 94,0% 42.174 783.893 

Ingressos patrimonials 1.247.131 834.226 66,9% 2.081.357 2.281.775 109,6% 1.053.846 46,2% 115.815 1.112.114 

Alienació inversions reals 3.447.000 6.425.720 186,4% 9.872.720 7.160.942 72,5% 7.160.942 100,0% - - 

Transferències de capital - 204.222 - 204.222 231.577 113,4% - - - 231.577 

Actius financers 1.490.005 (1.062.537) (71,3%) 427.468 442.333 103,5% 167.582 37,9% - 274.751 

Passius financers 5.045.730 - - 5.045.730 5.045.730 100,0% - - - 5.045.730 

TOTAL 51.969.111 6.950.171 13,4% 58.919.282 60.597.426 102,8% 49.157.910 81,1% 157.989 11.281.527 

Despeses 
 

Previsió Execució 
Despeses 

Inicial Modificació (a) Definitiva Obligs. 
recon. netes (b) Pags. líquids (c) Pendent pag. 

Despeses de personal 14.190.879 - - 14.190.879 13.971.580 98,5% 13.971.580 100,0% -

Despeses en béns corrents i serveis 16.139.960 1.192.233 7,4% 17.332.193 16.101.032 92,9% 12.587.860 78,2% 3.513.172

Despeses financeres 1.300.000 (126.840) (9,8%) 1.173.160 1.025.748 87,4% 1.023.086 99,7% 2.662

Transferències corrents 4.712.363 1.132.958 24,0% 5.845.321 5.389.767 92,2% 4.795.765 89,0% 594.002

Inversions reals 11.192.057 9.934.963 88,8% 21.127.020 9.854.367 46,6% 3.866.835 39,2% 5.987.532

Transferències de capital 46.200 - - 46.200 40.000 86,6% - - 40.000

Actius financers 4 346.590 64.750,0% 346.594 341.839 98,6% 218.455 63,9% 123.384

Passius financers 4.387.648 (233.794) (5,3%) 4.153.854 4.180.466 100,6% 4.165.495 99,6% 14.971

TOTAL 51.969.111 12.246.110 23,6% 64.215.221 50.904.799 79,3% 40.629.076 79,8% 10.275.723 

 
 

Resultat pressupostari 
 

1. Drets reconeguts nets 60.439.437 

2. Obligacions reconegudes netes 50.904.799 

3. Resultat pressupostari (1-2)  9.534.638

4. Desviacions positives de finançament 11.455.614 

5. Desviacions negatives de finançament 1.100.000 

6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 140.973 

7. Resultat d'operacions comercials - 

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7)  (680.003)



AJUNTAMENT DE TORRENT 

ANNEX 19 

 

 

ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS PER A COBRAR I DE LES 
OBLIGACIONS PER A PAGAR PROCEDENTS D'EXERCICIS TANCATS 

 

 

Drets pendents de cobrament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 16.910.470 17.834.518 5,5%

Rectificacions 1.071.530 (2.275.294) (312,3%)

Total cobraments 8.037.826 5.225.169 (35,0%)

Insolvències - - -

Pendent cobrament a fi d'exercici 9.944.174 10.334.055 3,9%

 

 

Obligacions pendents de pagament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 17.160.540 14.112.819 (17,8%) 

Rectificacions (521.008) (122.674) (76,5%) 

Pagaments 15.731.702 13.990.145 (11,1%) 

Pendent pagament a fi d'exercici 907.830 - (100,0%) 
 



AJUNTAMENT DE TORRENT 

ANNEX 20 
 
 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2005 
 
 
 
 

1. Deutors pendents de cobrament  19.989.025

del pressupost corrent 11.281.527 

de pressuposts tancats 10.334.055 

d'operacions comercials - 

de recursos d'altres ens públics - 

d'operacions no pressupostàries 329.829 

(-)  saldos de dubtós cobrament 200.000 

(-)  ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 1.756.386 

2. Creditors pendents de pagament  14.960.650

del pressupost corrent 10.275.723 

de pressuposts tancats - 

del pressupost d'ingressos - 

d'operacions comercials - 

de recursos d'altres ens públics 128.918 

d'operacions no pressupostàries 4.556.009 

(-)  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva - 

3. Fons líquids en la tresoreria al final de l'exercici  5.338.019

4. Romanent tresor. afectat a despeses amb finanç. afectat  10.355.614

5. Romanent tresor. per a despeses generals (1-2+3-4)  10.780

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5)  10.366.394
 



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

 
 

ANNEX 21 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ 
 

 
Actiu 2004 2005 Variació 

Immobilitzat material 1.275.145.847 1.302.444.890 2,1%

Immobilitzat immaterial 9.382.044 11.683.282 24,5%

Invers. infraestr i béns per a ús general 1.061.655.676 1.092.248.859 2,9%

Immobilitzat financer 43.756.334 60.635.065 38,6%

Despeses per a cancel·lar 1.008.565 860.639 (14,7%)

Existències - - - 

Deutors 172.909.812 176.860.175 2,3%

Comptes financers 19.944.372 12.005.153 (39,8%)

Situacions transitòries de finançament - - - 

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats pendents d'aplicació - - - 

Total actiu 2.583.802.650 2.656.738.063 2,8%
 
 

Passiu 2004 2005 Variació 

Patrimoni i reserves 1.566.574.420 1.669.233.320 6,6%

Subvencions de capital 136.445.114 141.478.224 3,7%

Provisions - - - 

Deutes a llarg termini 639.585.163 718.725.193 12,4%

Deutes a curt termini 116.705.626 81.673.915 (30,0%)

Partides pendents d'aplicació 13.951.815 18.380.585 31,7%

Ajusts per periodificació - - - 

Resultats 110.540.512 27.246.826 (75,4%)

Total passiu 2.583.802.650 2.656.738.063 2,8%
 
 



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

ANNEX 22 
 

 
COMPTE DE RESULTATS 

 
 

Deure 2004 2005 Variació Haver 2004 2005 Variació 

Existències inicials - - - Existències finals - - - 

Provisió per deprec. 
d'existències (dot. exercici) - - - Provisió per deprec. exist. (dot. 

exercici anterior) - - - 

Compres - - - Vendes 27.364.524 29.954.029 9,5% 

Despeses de personal 192.205.683 204.648.898 6,5% Renda de la propietat i de l'empresa 40.297.894 40.536.792 0,6% 

Despeses financeres 21.068.427 22.935.297 8,9% Tributs lligats a la producció i a la 
importació 171.568.200 202.442.400 18,0% 

Tributs 20.603 17.294 (16,1%) Imposts corrents sobre renda i 
patrimoni 51.390.600 50.863.840 (1,0%)

Treballs, subministraments i 
serveis externs 167.193.416 180.149.384 7,7% Subvencions d'explotació - - - 

Prestacions socials 654.897 - (100,0%) Transferències corrents 239.169.463 249.412.612 4,3% 

Subvencions d'explotació - - - Imposts sobre el capital 23.770.708 25.790.424 8,5% 

Transferències corrents 115.056.880 137.460.763 19,5% D'altres ingressos 10.380.600 18.340.485 76,7% 

Transferències de capital 2.712.912 10.490.815 286,7% Provis. aplicades a la seua finalitat - - - 

Dotacions de l'exercici per 
amortitz. i provs. 10.068.286 37.073.295 268,2%   

Suma del deure 508.981.104 592.775.746 16,5% Suma de l'haver 563.941.989 617.340.582 9,5%

Resultats corrents de 
l'exercici (1) 54.960.885 24.564.836 (55,3%)    

Resultats extraordinaris - - - Resultats extraordinaris 61.366.605 38.230.752 (37,7%)

Resultats de la cartera de 
valors - - - Resultats de la cartera de valors - - - 

Modif. drets i obligacions de 
pressuposts tancats (saldo 
deutor) 

5.415.272 35.548.762 556,4% Modif. drets i obligacions de 
pressuposts tancats (saldo creditor) - - - 

Suma del deure 5.415.272 35.548.762 556,4% Suma de l'haver 61.366.605 38.230.752 (37,7%)

D'altres resultats de 
l'exercici (2) 55.951.333 2.681.990 (95,2%)    

Pèrdues i beneficis nets 
totals (1+2)  110.912.218 27.246.826 (75,4%)    

 



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

ANNEX 23 
 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES I RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI 2005 

Ingressos 
 
 

Despeses 

Previsió Execució 
Ingressos 

Inicial Modificació (a) Definitiu Drets recon. 
nets (b) Recaptació neta (c) Insolvènc. Pendent cobr. 

Imposts directes 253.216.000 - - 253.216.000 246.722.821 97,4% 220.884.508 89,5% 77.023 25.761.290 

Imposts indirectes 30.629.050 - - 30.629.050 30.745.172 100,3% 29.275.923 95,2% - 1.469.249 

Taxes i d'altres ingressos 67.025.486 4.577.182 6,8% 71.602.668 89.154.041 124,5% 61.553.769 69,0% - 27.600.272 

Transferències corrents 241.029.554 4.922.420 2,0% 245.951.974 249.363.753 101,4% 222.937.303 89,4% - 26.426.450 

Ingressos patrimonials 1.177.730 132.423 11,2% 1.310.153 1.512.611 115,4% 1.264.576 83,6% - 248.035 

Alienació inversions reals 3.468.000 12.859.458 370,8% 16.327.458 11.144.836 68,3% 10.527.885 94,5% - 616.951 

Transferències de capital 2.173.864 14.967.178 688,5% 17.141.042 5.033.110 29,4% 2.328.093 46,3% - 2.705.017 

Actius financers 300.000 73.860.303 24.620,1% 74.160.303 304.740 - 284.434 93,3% - 20.306 

Passius financers 53.350.000 121.621.518 227,9% 174.971.518 122.118.046 69,8% 122.118.046 100,0% - - 

TOTAL 652.369.684 232.940.482 35,7% 885.310.166 756.099.130 85,4% 671.174.537 88,7% 77.023 84.847.570 

 
Previsió Execució 

Despeses 
Inicial Modificació (a) Definitiva Obligs. recon. 

netes (b) Pags. líquids (c) Pendent pag. 

Despeses de personal 202.650.000 6.596.947 3,3% 209.246.947 203.994.717 97,5% 203.874.198 99,9% 120.519 

Despeses en béns corrents i serveis 180.121.314 28.676.542 15,9% 208.797.856 180.820.858 86,6% 153.562.522 84,9% 27.258.336 

Despeses financeres 31.107.000 (4.266.469) (13,7%) 26.840.531 22.935.297 85,4% 21.595.370 94,2% 1.339.927 

Transferències corrents 123.170.680 16.831.304 13,7% 140.001.984 137.460.763 98,2% 131.750.292 95,8% 5.710.471 

Inversions reals 55.959.504 129.457.973 231,3% 185.417.477 85.873.532 46,3% 67.440.288 78,5% 18.433.244 

Transferències de capital 13.170.546 3.448.268 26,3% 16.618.814 10.490.815 63,1% 10.269.948 97,9% 220.867 

Actius financers 3.720.000 5.700.742 153,2% 9.420.742 9.420.110 100,0% 9.420.110 100,0% - 

Passius financers 42.470.640 997.701 2,3% 43.468.341 42.824.331 98,5% 42.612.366 99,5% 211.965 

TOTAL 652.369.684 187.443.008 28,8% 839.812.692 693.820.423 82,6% 640.525.094 92,3% 53.295.329 

 
 
Resultat pressupostari 
 

1. Drets reconeguts nets 756.022.107 

2. Obligacions reconegudes netes 693.820.423 

3. Resultat pressupostari (1-2)  62.201.684

4. Desviacions positives de finançament 68.232.433 

5. Desviacions negatives de finançament 17.605.202 

6. Despeses finançades amb romanent de tresoreria 73.860.303 

7. Resultat d'operacions comercials - 

Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7)  85.434.756



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

ANNEX 24 

 

 

ESTAT DEMOSTRATIU DELS DRETS PER A COBRAR I DE LES 
OBLIGACIONS PER A PAGAR PROCEDENTS D'EXERCICIS TANCATS 

 

 

Drets pendents de cobrament 

 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 163.935.217 167.096.058 1,9%

Rectificacions (4.312.358) (34.981.075) 711,2%

Total cobraments 61.581.965 43.541.747 (29,3%)

Insolvències 1.372.241 768.593 (44,0%)

Pendent cobrament a fi d'exercici 96.668.653 87.804.643 (9,2%)

 

 

Obligacions pendents de pagament 

 2004 2005 Variació 
2005/2004 

Saldo inicial 103.800.142 93.052.800 (10,4%) 

Rectificacions (269.328) (200.907) (25,4%) 

Pagaments 101.780.049 91.180.354 (10,4%) 

Pendent pagament a fi d'exercici 1.750.765 1.671.539 (4,5%) 
 



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

ANNEX 25 
 
 
 

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA DE L'EXERCICI 2005 
 
 
 
 

1. Deutors pendents de cobrament  135.813.981

del pressupost corrent 84.847.570 

de pressuposts tancats 87.804.643 

d'operacions comercials - 

de recursos d'altres ens públics - 

d'operacions no pressupostàries 1.679.062 

(-)  saldos de dubtós cobrament 20.136.709 

(-)  ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 18.380.585 

2. Creditors pendents de pagament  78.551.513

del pressupost corrent 53.295.329 

de pressuposts tancats 1.671.539 

del pressupost d'ingressos 201.270 

d'operacions comercials - 

de recursos d'altres ens públics 3.944.693 

d'operacions no pressupostàries 20.032.184 

(-)  pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 593.502 

3. Fons líquids en la tresoreria al final de l'exercici  11.205.095

4. Romanent tresor. afectat a despeses amb finanç. afectat  50.627.231

5. Romanent tresor. per a despeses generals (1-2+3-4)  17.840.332

6. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(4+5)  68.467.563
 



 

 

 

 

ANNEX II 

 

 

 

AL·LEGACIONS DEL COMPTEDONANT 

 

























































 

 

 

 

ANNEX III 

 

 

 

INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS 

 



 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS I  MODIFICACIONS TÈCNIQUES 
EFECTUADES EN L'ESBORRANY DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ, 
CORRESPONENT A L'EXERCICI DE 2005, DELS AJUNTAMENTS 
D'ALACANT, CASTELLÓ, GANDIA, TORRENT I VALÈNCIA, SOBRE 
L'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST I D'ALTRES ASPECTES. 

 

En primer lloc, cal assenyalar que els ajuntaments d'Alacant i Torrent ho han presentat 
al·legacions al citat esborrany d'informe. En conseqüència, l'anàlisi de les al·legacions 
comprén les presentades pels ajuntaments de Castelló, Gandia i València. 

D'altra banda, s'ha d'indicar que, en l'apartat dedicat als comentaris dels estats financers 
-que figura en cada un dels ajuntaments fiscalitzats-, hem analitzat per al període de 
2002 a 2005 l'evolució d'un índex denominat "estalvi net". Aquest índex s'ha obtingut a 
partir de la diferència entre els drets reconeguts en els capítols 1 a 5 i les obligacions 
reconegudes en els capítols 1 a 4, i deduint-ne al seu torn les obligacions reconegudes 
en els capítols 3 i 9 de despeses. Aquest càlcul s'ha realitzat de forma idèntica en els 
exercicis de 2002 a 2005, perquè interessava fer una anàlisi homogènia d'aqueixos 
exercicis. El dit índex, així calculat, coincideix amb el concepte legal d'"estalvi net" fins 
a 2003; però la Llei 62/2003, de Pressuposts Generals de l'Estat, exclou del càlcul de 
l'estalvi net les obligacions reconegudes derivades de modificacions de crèdit que hagen 
sigut finançades amb romanent de tresoreria, de manera que el concepte legal d'estalvi 
net varia a partir de l'exercici de 2004. Per això, es considera necessari substituir el 
terme "estalvi net" pel de "capacitat d'estalvi", a fi d'aconseguir una anàlisi homogènia 
entre els distints exercicis analitzats i evitar confusions amb el concepte d'"estalvi net". 

En un altre ordre de coses, es considera necessari precisar que, en l'informe de 
fiscalització, en l'apartat dedicat a la informació donada al Ple de cada ajuntament, no hi 
ha constatació que les despeses emparades per un reconeixement extrajudicial de crèdits 
haguessen sigut objecte de fiscalització prèvia. 

AJUNTAMENT DE CASTELLÓ 

Al·legació primera. Apartat 1.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Es constata que l'objectiu de la fiscalització, per part de la 
Sindicatura, ha sigut de revisar l'adequació de l'aplicació de la normativa comptable i de 
gestió en el procés d'elaboració, formulació i aprovació del pressupost de l'any 2005; 
així com la rendició de comptes i la informació que se n'ha de facilitar al Ple. 

Comentaris: S'hi reflecteix el que diu l'esborrany de l'Informe. 



Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció. 

Al·legació segona. Apartat 2 de l'esborrany de l'informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament descriu les conclusions generals per als cinc 
municipis i apunta que hi ha unes altres conclusions particulars per a l'Ajuntament de 
Castelló, les quals coincideixen de forma substancial amb les generals, i les descriu. 

Comentaris: Més que no una al·legació, es tracta d'una descripció de les conclusions 
generals. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció. 

Al·legació tercera. Apartats 4.1.2 i 4.5, punt 1, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament diu, en relació amb la falta d'informació sobre els 
ens dependents participats, que tal informació es subministra actualment en la memòria 
del Compte General, quan s'hi fa la relació d'organismes autònoms, societats mercantils, 
fundacions, consorcis i empreses que en formen part, i el seu grau de participació. 

Comentaris: L'Ajuntament al·lega que la dita informació figura en l'actualitat en la 
memòria; però no indica res pel que fa a l'exercici de 2005. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legacions quarta i cinquena. Apartats 4.3.1, últim paràgraf, i 4.5, punt 2.a, de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'al·legació quarta, l'Ajuntament assenyala que, a partir de 
l'Acord plenari de 13 de gener de 2006, es crea la plaça de "director de l'àrea 
pressupostària i comptabilitat", cosa que ha implicat -entre altres aspectes- la 
reorganització de tota l'àrea econòmica i la creació d'una sèrie de llocs de treball. Aquest 
nou model inclou una "àrea pressupostària i de comptabilitat", que no depén 
jeràrquicament de la Intervenció municipal, i estableix la segregació de funcions              
-requerida per la Sindicatura de Comptes- en l'elaboració i fiscalització del pressupost, 
per mitjà d'unitats administratives independents, i que segons l'Ajuntament té el seu 
reflex en l'elaboració dels pressuposts dels anys 2007 i 2008. 

En l'al·legació cinquena l'Ajuntament indica que, per a l'elaboració del pressupost de 
2008, es van dictar unes instruccions. 

Comentaris: L'Ajuntament constata el que es diu en l'esborrany de l'Informe, i és cert 
que s'hi pot afegir que en l'exercici de 2006 van crear un lloc de treball (director de 
gestió economicopressupostària i comptabilitat), al qual s'atribuïren -entre altres- les 
funcions relacionades amb l'elaboració dels pressuposts sense haver de dependre de la 
Intervenció, cosa que garanteix una adequada segregació de funcions. 



També confirma l'Ajuntament la manca d'instruccions per a elaborar el pressupost 
corresponent a l'exercici de 2005, la qual ha sigut esmenada en el pressupost de 2008; 
fet que es pot recollir en l'Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir el següent paràgraf al final de l'apartat 4.3.1: "En 
al·legacions, l'Ajuntament assenyala -i així s'ha comprovat en la documentació 
tramesa- que en l'exercici de 2006 ha creat un lloc de treball (director de gestió 
economicopressupostària i comptabilitat), al qual s'han atribuït -entre altres- les 
funcions relacionades amb l'elaboració dels pressuposts, sense haver de dependre de la 
Intervenció, cosa que garanteix una adequada segregació de funcions. Així mateix, ens 
han aportat unes instruccions per a l'elaboració del pressupost corresponent a 
l'exercici de 2008". 

Modificar el paràgraf del punt 2.a) de l'apartat 4.5: "És necessari continuar en la línia 
de disposar d'unes instruccions que regulen de forma adequada el procés d'elaboració 
del pressupost general, que consideren entre altres extrems:". 

Al·legació sisena. Apartats 4.4.1 i 4.5, punt 3, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Aquesta al·legació es refereix a la necessitat de regular la 
informació que s'ha del subministrar en relació amb l'execució dels pressuposts i els 
moviments de tresoreria. L'Ajuntament assenyala que en les bases d'execució del 
pressupost de 2007, que s'aprovaren per Acord del Ple de data 21 de desembre de 2006, 
s'incorpora l'enviament d'aqueixa informació al Ple de l'entitat. 

Comentaris: L'Ajuntament confirma el que es recull en l'esborrany de l'informe, i és cert 
que s'hi pot afegir que en les bases d'execució del pressupost per a 2007 es regula 
l'estructura i periodicitat (semestral) amb què s'ha de subministrar al Ple de l'Ajuntament 
la informació sobre l'execució i les modificacions pressupostàries i la situació de la 
tresoreria. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir el paràgraf següent, al final del penúltim, en 
l'apartat 4.4.1: "En al·legacions, l'Ajuntament assenyala que en les bases d'execució del 
pressupost per a 2007 ha regulat l'estructura i periodicitat (semestral) amb què s'ha de 
subministrar al Ple de l'Ajuntament la informació sobre l'execució i les modificacions 
pressupostàries i la situació de la tresoreria". 

Modificar el paràgraf del punt 3 de l'apartat 4.5: "A fi de garantir el dret que el Ple 
d'una entitat local té a conéixer de forma regular la situació economicofinancera 
d'aquesta, és necessari continuar regulant la informació sobre l'execució dels 
pressuposts i sobre la tresoreria de l'entitat, per tal de complir el que es disposa en 
l'article 207 del TRLRHL. Així mateix, cal també desenvolupar el que es disposa en la 
ICAL, en el sentit de concretar la informació que s'ha de subministrar al Ple". 



Al·legació setena. Apartat 4.2.2, últim paràgraf, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació es refereix a la impossibilitat d'elaborar la memòria 
que justifica el cost i el manteniment dels serveis públics, perquè es troba pendent la 
implantació de la comptabilitat analítica. 

Comentaris: L'Ajuntament recull un fet que es reflecteix en l'esborrany de l'Informe. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció actual. 

Al·legació vuitena. Apartat 4.3.3.1, últim paràgraf, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L’Ajuntament assenyala que la dotació pressupostària d’alguns 
dipòsits i fiances té la seua justificació en l’Ordre de 20 de setembre de 1989, que regula 
l’estructura pressupostària. 

Comentaris: La ICAL de 1990 considera les fiances i els dipòsits com a operacions no 
pressupostàries, concretament en el seu capítol 7, per la qual cosa aquest tipus 
d’operacions no ha de tenir, en principi, cap reflex pressupostari. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir la redacció actual. 

Al·legació novena. Apartat 4.3.2, paràgraf 5, i subapartat g) del mateix apartat de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament aporta diversa documentació sobre el tipus de 
finançament dels projectes que figura en l'annex d'inversions i sobre l'especificació de la 
memòria de l'Alcaldia quant a la càrrega financera. També aporta una relació 
d'ingressos efectius registrats com a cànon i no com a taxes. 

Comentaris: En la documentació tramesa en les al·legacions, figuren unes llistes on 
s'indiquen les fonts de finançament dels projectes d'inversions corresponents a l'exercici 
de 2005; raó per la qual escau matisar el que assenyalem en l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització, quan s'indica que en els programes d'inversions per a 2006, 2007 i 2008 no 
apareix aqueixa informació. 

En l'esborrany de l'Informe de fiscalització s'assenyala que en l'informe 
economicofinancer no s'especifica -malgrat ser preceptiu- la càrrega financera, ni 
tampoc s'hi fa cap referència a aquesta en l'informe d'Intervenció. En la memòria de 
l'Alcaldia sí que es fa una referència a la càrrega financera, raó per la qual escau 
reflectir aqueix fet en l'Informe de fiscalització. 

L'última documentació sembla fer referència al que assenyalem en l'apartat a) del punt 
4.3.3.1 sobre la inadequada comptabilitat, com a concessió, de les taxes per retirada de 
vehicles de la via pública; quan, en principi, amb independència de la gestió de la 
retirada de vehicles, aquesta constitueix una taxa (article 20 del TRLRHL) i cal 



imputar-la al capítol 3 d'ingressos, conformement a l'Ordre de 20 de setembre de 1989, 
per mitjà de la qual es regula l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir els paràgrafs següents: 

Paràgraf 5 de l'apartat 4.3.2. En els programes d'inversió... "En la documentació 
facilitada en les al·legacions, es concreta la font de finançament corresponent als 
projectes d'inversió de 2005". 

Subapartat g) de l'apartat 4.3.2. No s'especifica... "Si bé és cert que la memòria de 
l'Alcaldia especifica la càrrega financera". 



AJUNTAMENT DE GANDIA 

Al·legació primera. Apartat 5.2.1 i següents de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi assenyala que, en general, han procurat complir amb els 
terminis i la documentació exigible en l'elaboració, aprovació i liquidació de 
pressuposts; així com en el Compte General. 

Comentaris: L'Ajuntament manifesta que ha tingut voluntat de complir els terminis. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació segona. Apartat 5.1.3, segon paràgraf, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament considera que la falta de conservació dels llibres 
degudament enquadernats i diligenciats per a l'exercici de 2005 es basa en la consulta 
número 6/1997 de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (d'ara endavant 
IGAE), que va servir de fonament per a l'Acord del Ple de l'Ajuntament de 8 de juliol de 
2005, per mitjà del qual determinaren conservar els llibres de comptabilitat en suport 
informàtic. 

Comentaris: L'obligació de conservar els llibres de comptabilitat en paper no desapareix 
legalment fins a 2006, quan la regla 14 de la "Instrucció del model normal de 
comptabilitat local", aprovada per l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 
4.041/2004, de 23 de novembre, possibilita que aquells es porten en suport informàtic. 
Tanmateix, es pot acceptar parcialment l'al·legació, en el sentit de no conservar 
degudament alguns llibres de comptabilitat, atés que l'Ajuntament ha actuat d'acord amb 
una consulta emesa per la IGAE i després d'un acord plenari. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el segon paràgraf de l'apartat 5.1.3, que quedaria 
com segueix: "És per això que, en relació amb l'exercici de 2005, l'Entitat no conserva 
enquadernats i diligenciats els llibres de comptabilitat establits en les regles 64 i 
següents de la ICAL de 1990; amb l'excepció del llibre d'inventari de béns i balanços i 
del llibre d'actes d'arqueig". 

Al·legació tercera. Apartat 5.1.3, últims paràgrafs, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En relació amb els llibres de 2006 que no figuren expressament 
en el sistema informàtic, l'Ajuntament al·lega que -tal com s'indica en l'esborrany- la 
informació continguda en els dits llibres es pot obtenir a partir de diversos fitxers 
informàtics; de tota manera, assenyala que prendran mesures perquè aquells hi figuren 
de forma explícita. 

Comentaris: L'Ajuntament confirma el que s'exposa en l'esborrany i afegeix que 
adoptaran mesures per esmenar-ho. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 



Al·legació quarta. Apartat 5.2.2, paràgraf 4, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que, si no han elaborat la memòria que 
justifica el cost i rendiment dels serveis, és perquè no tenen desenvolupada la 
comptabilitat analítica (situació generalitzada en els altres ajuntaments fiscalitzats) i 
perquè, a més, el mòdul del programa informàtic no la pren en consideració. 

Comentaris: L'Ajuntament exposa la seua situació, sense qüestionar el que s'assenyala 
en l'esborrany. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació cinquena. Apartat 5.2.2, paràgrafs 5 i 6, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Davant la falta d'una relació de les modificacions pressupostàries 
autoritzada per la Intervenció, juntament amb els corresponents acords d'aprovació, així 
com d'una relació autoritzada de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions, 
l'Ajuntament al·lega que, les dites relacions, no les exigeix la Instrucció de 
Comptabilitat per al Compte General, ja que -segons la interpretació que en fa 
l'Ajuntament- es tracta de documents que s'han de trametre al Tribunal de Comptes i 
que, per això, no consten en el Compte General. 

Comentaris: La regla 415.1 de la ICAL de 1990 diu literalment -pel que fa a les 
relacions a què abans hem fet referència- que "Aquesta documentació estarà a 
disposició del Tribunal de Comptes, i no cal trametre-la a aquest acompanyant el 
Compte General"; per tant, s'entén que sí que formen part del Compte General. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació sisena. Apartat 5.3.2, paràgraf 3, després del quadre 29, de l'esborrany 
de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament indica que la Resolució de pròrroga del pressupost, 
la qual no és preceptiva, inclou els ajusts fets aqueix pressupost i que no entenen el que 
s'expressa en l'esborrany. També assenyala que l'informe d'Intervenció a què fa 
referència l'esborrany és el del pressupost, i no el de la pròrroga del pressupost. 

Comentaris: Quant al primer aspecte, l'observació que fa aquesta Sindicatura fa 
referència al fet de no haver-nos facilitat la relació de serveis i programes que han 
finalitzat en l'any 2004. Quant al segon, efectivament la referència que hi fem afecta 
l'informe de l'interventor sobre el pressupost, ja que no ens han proporcionat l'informe 
d'Intervenció sobre la pròrroga del pressupost. En aqueix sentit, es considera necessari 
concretar que no consta l'informe d'Intervenció sobre la pròrroga del pressupost de 
2004, atés que l'article 21.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, exigeix una 
resolució motivada, amb l'informe previ de l'interventor, quan es realitzen ajusts en el 
pressupost prorrogat; com és el cas que ens ocupa. 



Conseqüències en l'Informe: Modificar el tercer paràgraf de l'apartat 5.3.2, que quedaria 
així: "No consta l'existència de l'informe d'Intervenció sobre les circumstàncies de 
l'article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, relatives als crèdits que poden ser 
prorrogats i als ajusts que -si és el cas.- s'hi hagen de realitzar". 

Al·legació setena. Apartat 5.2.1, últim paràgraf, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assumeix l'endarreriment en la tramitació del 
Compte General, a causa d'imponderables generalment relacionats amb la informàtica; 
però també exposa que, encara que amb retard, sempre ha aprovat el Compte General. 

Comentaris: No requereix cap comentari addicional. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació vuitena. Apartat 5.4, primers paràgrafs de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Quant a la informació que cal elevar al Ple de l'ajuntament, s'hi 
al·lega que es tracta d'una qüestió en el a qual el Ple no té cap limitació. 

Comentaris: En aqueix sentit, l'esborrany descriu la situació i no destaca 
incompliments. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació novena. Apartat 5.3.1 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega que no és necessari cap organigrama 
específic ni un reglament per a elaborar el pressupost, i que té clar qui i com intervé en 
l'elaboració d'aquest. 

Comentaris: Aquesta Sindicatura, a l'objecte de valorar el control intern en l'elaboració 
del pressupost, ha posat de manifest tots els aspectes assenyalats en l'esborrany, els 
quals, malgrat no ser legalment exigibles, són necessaris per a elaborar correctament el 
pressupost i per a utilitzar aquest adequadament com a element de control i planificació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació desena. Apartat 5.3.3 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament manifesta que el menor nivell d'execució, tant en 
ingressos com en despeses, és inevitable. 

Comentaris: Aquesta observació no requereix cap comentari addicional. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 



Al·legació onzena. Apartat 5.3.3.2, últim paràgraf, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala que, si bé és cert que algun sector de la 
doctrina considera -conformement a l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril- que 
el reconeixement extrajudicial de crèdits no és delegable, perquè es tracta d'una 
competència del Ple de l'Ajuntament en matèria de disposició de despeses, el fet és que 
l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per mitjà del qual 
s'aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, permet 
aquest tipus de delegació. 

Comentaris: El reconeixement extrajudicial constitueix una figura que pot emparar tant 
l'aprovació de despeses degudament adquirides, com aquelles que hagen sigut 
realitzades prescindint absolutament del procediment legalment establit, sense crèdit 
adequat i suficient, o bé incorrent en qualsevol altre supòsit de nul·litat de ple dret. En 
aquest sentit, l'article 185.1 del text refós de la Llei que regula les hisendes locals, 
aprovat pel Reial Decret 2/2004, de 2 de novembre, i l'article 60.1 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, atribueixen a l'alcalde el reconeixement i la liquidació de les 
obligacions derivades de despeses legalment adquirides. En conseqüència, cal 
interpretar (i així ho ha fet algun òrgan judicial, que va anul·lar unes bases d'execució 
del pressupost per considerar que delegaven el reconeixement extrajudicial de crèdits 
per a aquest tipus de despeses), que el reconeixement i la liquidació de les obligacions 
derivades de despeses indegudament adquirides és una competència del Ple de 
l'ajuntament que no pot ser objecte de delegació, conformement a l'article 22.4 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

Escau desestimar l'al·legació; però s'ha de matisar que el reconeixement extrajudicial de 
crèdits no es podrà delegar quan implique l'aprovació de despeses que incórreguen en 
qualsevol supòsit de nul·litat de ple dret. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el paràgraf de referència en els termes següents: 
"En aquest sentit, es pot indicar que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària 
realitzada el 27 de juny de 2003, va delegar en la Junta de Govern Local -entre altres 
competències- la del reconeixement extrajudicial de crèdits. Segons els articles 22.4 i 
22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, la dita 
atribució no és delegable quan es tracte de despeses indegudament adquirides". 

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Al·legació primera. Apartat 7.2.3.1, paràgrafs 7 i 8, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació es refereix a la forma de calcular el romanent de 
tresoreria per a despeses generals, al deduir, del romanent de tresoreria, la diferència 
entre les desviacions positives i negatives; quan solament se n'han de deduir les 
positives, tal com determina la regla 353 de la ICAL. L'Ajuntament assenyala que, 
admetent el tenor literal de la norma citada, el procediment seguit respon al criteri de 
voler garantir la compensació dins del finançament afectat de les desviacions negatives 



i, en suma, que no constituïsca una font de finançament futura. S'assenyala en 
l'al·legació que en els exercicis de 2006 i 2007 el romanent de tresoreria per a despeses 
generals, l'han calculat restant al romanent de tresoreria, a més dels drets pendents de 
difícil cobrament, la suma de les desviacions de finançament positives acumulada a la fi 
de l'exercici. 

Comentaris: Quant a la primera qüestió formulada, escau desestimar l'al·legació pels 
motius següents: 

1) La pràctica duta a terme de forma recurrent -si més no des de l'exercici de 2001- 
per a determinar el romanent de tresoreria per a despeses generals, constitueix 
una alteració greu d'una de les magnituds fonamentals, com és el romanent de 
tresoreria per a despeses generals, el qual ha sigut major del que en principi 
hauria sigut si l'havien calculat correctament, sense deduir, del romanent de 
tresoreria, la compensació de les desviacions acumulades positives amb les 
negatives; cosa que contravé el que es disposa en les regles 353 i 354 de la 
ICAL, les quals solament consideren la deducció de les desviacions acumulades 
positives. Això ha fet que les liquidacions dels pressuposts dels exercicis 
afectats per la dita pràctica, quant al càlcul del romanent de tresoreria per a 
despeses generals, no s'haja ajustat a les normes comptables que hi eren 
d'aplicació. 

2) En el cas del romanent de tresoreria negatiu per a despeses generals, calculat tal 
com determinava la ICAL, el procediment usat per l'Ajuntament ha possibilitat 
que l'Ajuntament no haja aplicat les mesures a què es refereixen la regla 354 de 
la ICAL i l'article 193 (abans 174 de la LRHL) del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 

Quant a la segona qüestió, en concret l'esmena de la mencionada pràctica en els 
exercicis de 2006 i 2007, hem comprovat que en l'exercici de 2006, a l'hora de calcular 
el romanent de tresoreria per a despeses generals, hom ha pres en consideració solament 
les desviacions positives acumulades, i no la compensació entre aquestes i les 
desviacions acumulades negatives. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir el següent paràgraf després del paràgraf 8: "En la 
liquidació del pressupost de 2006 s'ha corregit la dita pràctica i hom ha calculat el 
romanent de tresoreria per a despeses generals deduint, del romanent de tresoreria, el 
total de les desviacions acumulades positives i els drets pendents de difícil cobrament o 
impossible recaptació". 

Al·legació segona. Apartat 7.2.3.1, quadre número 51, de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Aquesta al·legació fa referència a dues qüestions. La primera 
afecta l'import que figura, en el quadre 51 de l'Informe i en el gràfic següent, com a 
endeutament a llarg termini segons el balanç de l'exercici de 2003, que és de 
609.473.513 euros. L'Ajuntament indica que l'import de l'endeutament a llarg termini 



d'aqueix exercici és de 609.468.983 euros, és a dir 4.530 euros menys que la xifra de 
l'informe, i que tal import correspon al compte 18, "Fiances i dipòsits rebuts a llarg 
termini". 

La segona qüestió de l'al·legació ja apareix contestada en l'apartat previ d'aquesta 
anàlisi, i fa referència al càlcul de l'estalvi net per als exercicis de 2004 i 2005, que 
figura en el quadre 51. 

Comentaris: Les dades que consten en l'esborrany de l'Informe són les que figuren en 
els estats financers tramesos a la Sindicatura, ja que en aqueix exercici la informació 
sol·licitada agrupava l'import del compte 18, "Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini". 
No obstant això, en els exercicis de 2004 i 2005 l'import de l'endeutament a llarg 
termini no incloïa el saldo del compte citat, i coincideix amb la informació desglossada 
que ens envià l'Ajuntament. Per tant, cal acceptar l'al·legació i modificar l'import que 
figura, en el quadre 51 de l'Informe i en el gràfic següent, com a endeutament a llarg 
termini segons el balanç de l'exercici de 2003. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el quadre 51 i el gràfic següent en els termes 
assenyalats. 

Al·legació tercera. Epígraf 7.3.2, paràgraf 3, després del quadre 54, de l'esborrany 
de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega sobre la referència que es fa en l'esborrany 
de l'Informe de fiscalització al fet que en l'Acord d'aprovació inicial del pressupost no 
figuren detallats, a escala de capítol, els pressuposts que integren el pressupost general; 
quan l'article 18.5 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, solament indica que l'acord 
d'aprovació serà únic i detallarà els pressuposts que integren el pressupost general, però 
no estableix que se n'haja de fer el detall per capítols. 

L'Ajuntament assenyala que el detall dels capítols dels pressuposts que integren el 
pressupost general consta en el Butlletí Oficial de la Província, on es recull l'Acord 
d'aprovació definitiva del pressupost general, conformement al que s'estableix en 
l'article 20.3 de la norma citada. 

Comentaris: En el text de l'al·legació s'admet la situació de fet que es posa de manifest 
en l'Informe. 

Hem comprovat que el Butlletí Oficial de la Província número 211, de data 31 de 
desembre de 2004, publica l'Acord d'aprovació definitiva del pressupost general de 
l'exercici de 2005, on consta el detall dels capítols dels pressuposts que integren el 
pressupost general; fet que es pot recollir en l'Informe. Tanmateix, això no modifica el 
fet que en l'Acord d'aprovació del pressupost inicial no constava el detall del pressupost 
a escala de capítol, informació que resulta necessària per a evidenciar que les xifres 
globals del pressupost contingudes en el dit Acord d'aprovació són coherents amb el 
corresponent desglossament per capítols. 



A més a més, ha d'haver una identitat -tret del cas que posteriorment s'estimessen 
reclamacions que alteressen el pressupost- entre l'Acord d'aprovació inicial a què es 
refereix l'article 18.5 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i la publicació de l'acord 
d'aprovació definitiu considerada en l'article 20.3 de la citada norma, en la qual 
s'estableix -tal com reconeix l'Ajuntament mateix- que el pressupost general figurarà 
resumit per capítols per a cada un dels pressuposts que l'integren. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir al paràgraf 3, després del quadre 54, el següent: 
"Tanmateix, figura en la publicació en el BOP de l'Acord d'aprovació definitiva". 

Al·legació quarta. Apartat 7.3.2, paràgraf 5, després del quadre 54, de l'esborrany 
de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació es refereix a allò que s'assenyala en l'esborrany de 
l'Informe de fiscalització sobre la base d'execució número 21 del pressupost, en el punt 
7, "Justificació de les subvencions", en el sentit que, en l'esborrany, indiquem que en el 
citat punt 7 no s'especifica quina documentació cal aportar per a justificar l'aplicació 
dels fons rebuts. L'Ajuntament al·lega que en el punt 1 de la mateixa base d'execució 
s'assenyala, amb caràcter general, que en la concessió de subvencions regirà el que es 
disposa en la Llei 38/2003, de Subvencions, l'article 30 de la qual aborda la qüestió de 
la justificació. L'Ajuntament també diu que en la base 21, punt 4.1, es fa referència als 
articles 9 i 17.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, on es fixa la forma de justificar 
les subvencions en règim de concurrència competitiva. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe de fiscalització es reflecteix el fet que la base 
d'execució 21, punt 7, "Justificació de les subvencions", no especifica quina 
documentació caldrà aportar per a justificar l'aplicació dels fons rebuts. En aquest sentit, 
l'article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, determina que les bases 
reguladores de les subvencions que concedisquen les corporacions locals hauran de ser 
aprovades en el marc de les bases d'execució del pressupost, o bé per mitjà d'una 
ordenança general o específica, segons el cas. En l'apartat 3 de l'article 17 de la citada 
Llei, es concreten els extrems que han de ser regulats en les bases que regeixen la 
concessió, entre els quals figuren el termini i la forma de justificació. Per tant, escau 
desestimar l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació cinquena. Apartat 7.3.2, paràgraf 6, després del quadre 54, de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: l'Ajuntament considera que els plans i programes d'inversió i 
finançament a quatre anys no són obligatoris, segons l'article 12 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril. 

Comentaris: L'esborrany de l'Informe constata que els plans i programes d'inversió 
solament s'estenen fins al 2006; quan la norma abans citada estableix que la duració se 
n'ha d'estendre a quatre anys. A més a més, del text de la norma no es dedueix que 



l'elaboració de l'annex en qüestió siga potestativa; la referència que s'hi fa a l'expressió 
"si és el cas" s'ha d'entendre en el sentit que els plans d'inversions i els programes 
s'hauran d'elaborar, lògicament, quan existisquen inversions. Per tant, escau desestimar 
l'al·legació. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació sisena. Apartat 7.3.2, paràgraf 10, després del quadre 54, de l'esborrany 
de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació es refereix a l'observació que fem en el sentit que en 
l'informe economicofinancer no s'expliquen els conceptes del capítol 6 del pressupost 
d'ingressos. L'Ajuntament indica que en l'informe citat es recull l'import total del 
capítol, la seua variació respecte del pressupost de l'any anterior i la causa. Assenyala 
que no expliquen els conceptes pressupostats del dit capítol perquè no hi ha cap 
concepte rellevant. 

Comentaris: Tal i com es recull en l'esborrany de l'Informe de fiscalització, es considera 
una insuficiència de l'informe economicofinancer el fet que no s'hi faça referència als 
conceptes prevists en el capítol 6 d'ingressos, a diferència del que ocorre en uns altres 
capítols en els quals se'n fa el detall a aqueix nivell, com és el cas dels capítols 5 i 7 
d'ingressos, que tenen uns imports menors que els del capítol 6. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació setena. Apartat 7.3.2, paràgraf 10, després del quadre 54, de l'esborrany 
de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació es refereix al fet que en l'informe economicofinancer 
no s'especifiquen els convenis del capítol 7 d'ingressos que l'Ajuntament tenia previst 
signar en el futur. L'Ajuntament al·lega que les transferències de capital constitueixen, 
per la seua naturalesa econòmica, un recurs extraordinari, i que en el moment d'elaborar 
el pressupost de 2005 no es coneixien els convenis, les resolucions o els acords que els 
concedirien al llarg d'aqueix any. 

Comentaris: Tal i com s'expressa en l'esborrany de l'Informe de fiscalització, en 
l'informe economicofinancer no s'han especificat els convenis per subvencions que s'han 
rebut durant l'exercici de 2005, que són la majoria de les transferències percebudes. Al 
llarg de l'exercici han anat incorporant-se nous convenis i subvencions que representen 
un 719% del pressupost. Això no obstant, es pot indicar que l'informe 
economicofinancer no reflecteix els convenis relatius a les transferències de capital, 
perquè no eren coneguts quan es va elaborar el pressupost. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir el paràgraf següent: "Segons l'Ajuntament, això es 
deu al fet que no coneixien els citats convenis quan es va elaborar l'informe 
economicofinancer". 



Al·legació vuitena i novena. Apartat 7.3.2, paràgrafs 12 i 13, després del quadre 54, 
de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: Les al·legacions vuitena i novena fan referència a les 
observacions contingudes en l'esborrany de l'Informe de fiscalització sobre l'absència, 
en l'informe economicofinancer, de les despeses relacionades amb la Copa de l'Amèrica 
i el corresponent finançament per mitjà d'operacions de crèdit, que s'incorporen al 
pressupost de 2005 a través de les oportunes modificacions de crèdit. S'hi al·lega 
fonamentalment que les obres i el finançament corresponent no es podien preveure quan 
es va elaborar l'informe economicofinancer. 

Comentaris: L'observació continguda en l'esborrany de l'Informe de fiscalització 
relativa a les despeses i al finançament relacionats amb la Copa de l'Amèrica que 
s'incorporen al pressupost de 2005 per mitjà de modificacions de crèdit, es basava en el 
fet que tals despeses podien haver-se previst en el pressupost de 2005, tenint en compte, 
a més a més, que la nominació de València com a seu de la Copa de l'Amèrica es va 
produir en 2003. No obstant això, es pot recollir el que al·lega l'Ajuntament, en el sentit 
que aquestes obres i el finançament corresponent no es podien preveure quan es va 
elaborar l'informe economicofinancer. 

Conseqüències en l'Informe: Afegir, al paràgraf 13, el següent: "L'Ajuntament al·lega 
que aquestes obres i el finançament corresponent no es podien preveure quan es va 
elaborar l'informe economicofinancer". 

Al·legació desena. Apartat 7.3.2, paràgraf 14, després del quadre 54, de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació fa referència al que s'indica en l'esborrany de 
l'Informe, en el sentit que, en l'annex de personal, no totes les places estan 
pressupostades a dotze mesos. L'Ajuntament assenyala que les places vacants de la 
plantilla es pressuposten amb el grau de cobertura que empara les obligacions que 
poden derivar-se de la seua ocupació, segons el calendari previst pel Servei de Personal 
per a ocupar-les. 

Comentaris: L'al·legació formulada en relació amb l'observació que sobre l'annex de 
personal es fa en l'esborrany de l'Informe, cal desestimar-la per les raons següents: 

1ª. En l'informe economicofinancer (que constitueix un document fonamental del 
pressupost, perquè -entre altres qüestions- ha de justificar la suficiència dels 
crèdits per a atendre les obligacions que es reconeixeran en l'exercici), no es fa 
cap referència a la previsió per un temps inferior a l'any de moltes vacants. 

2ª. Aquesta forma de pressupostar les vacants per un mes o per un període inferior a 
un any, evita aplicar les mesures restrictives de creixement de la massa salarial 
contingudes en les lleis de pressuposts i les limitacions a què es refereix l'article 
7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, al presentar un pressupost amb unes 



previsions de despeses inferiors a l'increment de la despesa de personal que es 
consolidarà en exercicis futurs. 

3ª. L'obligació que els crèdits del capítol 1, "Despeses de personal", registren 
l'import de les retribucions anuals, ve determinada en l'article 90.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, quan assenyala 
que correspon a cada corporació aprovar anualment -per mitjà del pressupost- la 
plantilla, la qual haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual. En termes pareguts s'expressa l'article 
14 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, quan en el número 2 d'aquest article es diu 
que els programes de despeses dels pressuposts generals de l'Estat hauran 
d'incloure el cost de tots els llocs de treball. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació onzena. Apartat 7.3.2, paràgrafs 15 i 16, després del quadre 54, de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: En l'informe economicofinancer, en els capítols 2 i 4 de despeses 
per delegacions (classificació orgànica), no es concreta a què es deuen els increments 
haguts respecte de l'exercici anterior. Tampoc no s'hi especifiquen les transferències a 
l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus. L'Ajuntament al·lega que el contingut 
de l'informe econòmic a què es refereix l'article 18.e) del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, es refereix al conjunt del pressupost i els seus elements més rellevants, i que a 
l'informe s'acompanya amb més documentació (fitxes per partides de despeses, etc.). 

Comentaris: L'esborrany de l'Informe de fiscalització constata una insuficiència de 
l'informe economicofinancer, i és que aquest no explica els increments de les despeses 
dels capítols 2 i 4 i que contribuiria a fonamentar la suficiència dels crèdits; aspecte que 
cal considerar en l'informe economicofinancer, tal com exigeix l'article 18.e) del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació dotzena. Apartat 7.3.3.1, paràgraf 2, després del quadre 56, de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament al·lega sobre l'observació de l'esborrany de 
l'Informe de fiscalització relativa als drets pendents de cobrament a 31 de desembre de 
2005 del subconcepte 39100, "Multes". En l'esborrany de l'Informe es diu que aqueixos 
drets estan sobrevalorat per l'import de les baixes de drets dels exercicis de 2006 i 2007. 
L'Ajuntament al·lega que la previsió d'aquest subconcepte es va fer amb un criteri de 
prudència, en funció de la recaptació obtinguda en exercicis anteriors. 

Comentaris: Tal i com reconeix l'Ajuntament mateix, l'esborrany de l'Informe recull una 
incidència que afecta la sobrevaloració d'uns drets pendents de cobrament, posada de 
manifest a través de les baixes aprovades en els exercicis següents. 



Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació tretzena: Apartat 7.3.3.1, paràgraf 4, després del quadre 56, de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'al·legació incideix en allò que en l'esborrany es diu sobre la 
previsió del subconcepte 42009, "Ministeri Administracions Públiques Empreses Taller 
Atenció Persones amb Necessitats", ja que no s'hi reconeix cap dret relatiu a la dotació 
prevista inicialment. L'Ajuntament al·lega que en l'exercici de 2004 es va acceptar una 
subvenció, el període d'execució de la qual era de vint mesos i l'import que en 
corresponia a l'exercici de 2005, per 486.771 euros, corresponia a la previsió inicial. A 
31 de desembre no es van reconéixer drets de l'import pressupostat, perquè no hi havia 
constatació que s'hagués acreditat davant del Ministeri d'Administracions Públiques la 
realització de la despesa finançada per la subvenció. Els drets que es van reconéixer en 
l'exercici de 2005 eren una part de la xifra prevista en l'exercici de 2004. 

Comentaris: En l'esborrany de l'Informe s'assenyala la falta d'execució dels drets 
prevists en el subconcepte 42009, "Ministeri Administracions Públiques Empreses 
Taller Atenció Persones amb Necessitats", que en principi reflecteix que l'execució no 
se n'ha ajustat a la previsió dels drets que hom pensava reconéixer en l'exercici. Una 
altra qüestió és que la previsió es realitzés basant-se en la informació disponible en 
aquell moment, tal com es desprén del que al·lega l'Ajuntament. Per aquesta raó, escau 
estimar parcialment l'al·legació, en el sentit d'eliminar la consideració que la previsió va 
ser inadequada; però indicant en qualsevol cas la falta d'execució dels ingressos 
prevists. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el paràgraf de referència, que quedaria com 
segueix: "En el subconcepte 42009, 'Ministeri Administracions Públiques Empreses 
Taller Atenció Persones amb Necessitats', amb una dotació inicial de 486.772 euros, 
durant l'exercici de 2005 no es va reconéixer cap dret relatiu a la dotació prevista 
inicialment. L'import reconegut correspon a l'execució de la modificació per 
incorporació de romanents". 

Al·legació catorzena. Apartat 7.3.3.1, paràgraf 5, després del quadre 56, de 
l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre el que diu l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització en relació amb el subconcepte 45530, "Atenció drogodependència", amb 
una previsió de 90.000 euros, dels quals es va cobrar un 60%, que posteriorment fou 
reintegrats per no haver presentat a la Generalitat la justificació de la despesa que 
finançava. L'Ajuntament al·lega que el reintegrament del cobrament deriva d'haver 
justificat la despesa realitzada fora del termini establit a aqueix efecte. 

Comentaris: Es constata, doncs, un fet reflectit en l'esborrany de l'Informe. També és 
cert que es pot recollir en l'Informe que el reintegrament del cobrament deriva d'haver 
justificat la despesa realitzada fora del termini establit a aqueix efecte. 



Conseqüències en l'Informe: Modificar el paràgraf de referència, que quedaria com 
segueix: "En el subconcepte 45530, 'Atenció drogodependència', es van preveure 
90.000 euros, dels quals es va cobrar un 60%, que posteriorment fou reintegrat per 
haver presentat a la Generalitat fora de termini la justificació de la despesa que 
finançava; segons que ha assenyalat l'Ajuntament en al·legacions". 

Al·legació quinzena. Apartat 7.3.3.1, penúltim paràgraf, del 'esborrany de 
l'Informe 

Resum de l'al·legació: S'hi al·lega sobre la falta de suport de la previsió inicial del 
subconcepte 61016, "Venda d'habitatges VPO". L'Ajuntament assenyala que el 
pressupost seu, en particular el de l'any 2005, ha contingut previsions prudents dels 
ingressos derivats dels habitatges suara citats, amb independència del fet que el retard 
en la seua construcció o adjudicació haja dilatat la realització d'aqueixes previsions. 

Comentaris: L'anàlisi efectuada ha posat de manifest que les previsions d'aqueix 
concepte en els exercicis de 2004 i 2005 no estaven adequadament justificades; tal i 
com s'ha reflectit en l'execució d'aqueixos ingressos. A més a més, tampoc no han 
aportat, ni en la fiscalització ni en les al·legacions, la documentació que donava suport 
als compromisos d'ingressos que justifiquen la modificació de crèdits del pressupost de 
2005. 

Conseqüències en l'Informe: Mantenir-ne la redacció. 

Al·legació setzena. Apartat 7.4.2 de l'esborrany de l'Informe 

Resum de l'al·legació: L'Ajuntament assenyala en l'al·legació que no hi ha hagut acords 
contraris als advertiments efectuats per la Intervenció, i que això no s'ha de relacionar 
amb els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, els quals afecten despeses 
realitzades sense algun tràmit administratiu. 

L'Ajuntament manifesta que efectivament la base 65 d'execució del pressupost no 
determina els aspectes sobre els quals s'ha de pronunciar l'informe de fiscalització 
limitada, si bé és cert que en la base 14 es diu que, com a mínim, es pronunciarà sobre 
els extrems a) i b) a què es refereix l'article 219.2 del TRLRHL i sobre el punt c) del 
citat article; així com, pel que fa als expedients de contractació, sobre el compliment de 
la normativa que per a cada tipus de contracte estableix el TRLCAP. 

Comentari: La primera qüestió plantejada es refereix al fet que no hi ha hagut acords 
contraris als advertiments realitzats per la Intervenció, i que això no s'ha de relacionar 
amb els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. Tal com afirma 
l'Ajuntament mateix, el reconeixement extrajudicial de crèdits constitueix una figura 
que pot emparar l'aprovació de despeses adquirides indegudament, bé perquè s'hagen 
realitzat prescindint absolutament del procediment legalment establit, o sense crèdit 
adequat i suficient, o bé incorrent en qualsevol altre supòsit de nul·litat de ple dret. 
Segons les dades facilitades fins a l'acabament del treball de camp, les despeses 
corresponents a l'exercici de 2005 que havien sigut objecte de reconeixement 



extrajudicial de crèdits ascendiren a 35.570.187 euros, i no hi ha constatació que 
haguessen sigut sotmeses a intervenció prèvia; cosa que incompleix el que s'estableix en 
l'article 214 del TRLRHL, el qual exigeix la intervenció prèvia de tot acte, document o 
expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment 
de fons de valors. 

La utilització de la figura del reconeixement extrajudicial permetria eludir la 
fiscalització prèvia i faria possible evitar els advertiments de disconformitat que 
l'interventor hauria d'haver efectuat i -en tal cas- traslladat al Ple de l'Ajuntament; tal 
com es determina en l'article 218 del TRLRHL. 

En conseqüència, resulta adient lligar l'absència d'advertiments amb discrepància, amb 
l'existència d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

La segona qüestió plantejada es refereix a la base 14 d'execució del pressupost, la qual 
concreta els supòsits de la fiscalització prèvia limitada. Tal i com assenyala l'esborrany 
de l'Informe de fiscalització, l'aplicació d'aquesta modalitat de fiscalització depén de la 
voluntat de l'òrgan interventor i, per regla general, es restringeix a l'existència de crèdit 
adequat i suficient i a la competència de l'òrgan per a aprovar la despesa. La citada base 
14 solament en fa una extensió a la fiscalització dels expedients de contractació, en els 
quals s'hauran de comprovar els aspectes del TRLCAP; circumstància que cal recollir 
en l'Informe de fiscalització. 

Conseqüències en l'Informe: Modificar el tercer paràgraf de l'apartat 7.4.2, que quedaria 
com segueix: "En la base 65 de l'execució del pressupost s'indica que la Intervenció 
General podrà realitzar la fiscalització prèvia limitada; però no s'hi assenyalen els 
aspectes sobre els quals es practicarà aquest tipus de fiscalització; això implica que la 
fiscalització limitada depenga del criteri de la Intervenció i que es cenyisca als extrems 
exclusivament preceptius, és a dir a l'existència de crèdit adequat i suficient i a la 
competència de l'òrgan, amb l'excepció dels expedients de contractació, per als quals la 
base 14 d'execució del pressupost considera que, a més, s'ha de comprovar la 
normativa establida en la Llei de Contractes". 
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