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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l'Informe s’expressen en euros. Hem efectuat un 
arrodoniment per no mostrar-ne els cèntims; les dades representen sempre 
l'arrodoniment de cada valor exacte i no pas la suma de dades arrodonides.
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
disposa l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, ha inclòs en el seu Programa Anual 
d’Actuació de 2016, (PAA2016) la fiscalització de determinats aspectes de 
l'activitat econòmica i financera de l'Ajuntament de Bellreguard, 
corresponents al Compte General de la mateixa Entitat de l'exercici de 
2014 amb l'abast que es concreta en l'apartat 3 i que posteriorment es 
desenvolupa en l'apèndix 1. 

Mitjançant l'Acord de 22 de juliol de 2015, el Ple de l'Ajuntament de 
Bellreguard va sol·licitar a la Sindicatura de Comptes que hi realitzés una 
auditoria de la comptabilitat municipal des de 2007 fins al 12 de juny de 
2015, data en què va entrar l'actual equip del govern municipal. 

2. RESPONSABILITATS L'AJUNTAMENT EN RELACIÓ AMB EL COMPTE 
GENERAL 

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals en relació amb la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la Corporació estan 
establides en l'article 212 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(LRHL), el text refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i són les que resumim tot seguit: 

- L’alcalde retrà els estats i comptes de l'Entitat abans del dia 15 de 
maig de l'exercici següent al qual corresponen. 

- El Compte General format per la Secretaria-Intervenció serà 
sotmès abans del dia 1 de juny a un informe de la Comissió 
Especial de Comptes de l'Entitat. 

- El Compte General, amb l'informe de la Comissió Especial a què es 
refereix l'apartat anterior, serà exposat al públic per un termini de 
quinze dies, durant els quals i vuit més els interessats, podran 
presentar reclamacions, advertiments o observacions. Una vegada 
examinats per la Comissió Especial i fetes les comprovacions que 
en calguen, emetrà un informe nou. 

- Acompanyada dels informes de la Comissió Especial i de les 
reclamacions i advertiments formulats, el Compte General se 
sotmetrà al Ple de l'Entitat perquè, si s'escau, puga ser aprovada 
abans del dia 1 d'octubre. 

- Les entitats locals hauran de presentar els seus comptes generals 
a la Sindicatura de Comptes, abans del 31 d'octubre de l'any 
següent a de l'exercici econòmic a què corresponeguen. 
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El Compte General de les entitats locals ha de comptar amb els 
documents següents: el balanç, el compte del resultat econòmic i 
patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. 

L'esmentat Compte General ha d'expressar la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, de l'execució del pressupost i dels resultats de 
l'Ajuntament, d'acord amb el marc normatiu d'informació financera 
aplicable a les entitats locals, de manera que estiga lliure d’incorreccions 
materials, degut a fraus o errors. 

Els òrgans municipals també han de garantir que les activitats, 
operacions financeres i la informació reflectides en el Compte General 
són conformes amb les normes que hi són d’aplicació i han d’establir els 
sistemes de control intern que consideren necessaris per a aquesta 
finalitat. En particular han de garantir que les activitats relatives als 
processos de la contractació es realitzen d'acord amb la normativa 
corresponent. 

El Compte General de l'Ajuntament de l'exercici de 2014, s'adjunta com a 
annex I d'aquest Informe. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La present fiscalització consta de tres apartats diferenciats amb distints 
objectius i responsabilitats: 

a) Revisió financera 

 La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar 
conclusions sobre determinats aspectes i elements que han 
d'incloure's en el Compte General de 2014, basada en la fiscalització 
realitzada, l'abast de la qual no es refereix a la seua totalitat, sinó a 
determinats elements indicats en la secció 2902 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

b) Revisió del compliment de les obligacions legals i reglamentàries 

 En l'àmbit de l'auditoria de compliment d'altres obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió s'ha limitat bàsicament a aplicar els 
procediments analítics i activitats d'indagació previstes en la secció 
2902 del Manual de fiscalització. 

c) Fiscalització de la contractació 

 En l'Informe s'assumeix la responsabilitat d'expressar una opinió 
sobre el compliment de la normativa aplicable en la gestió de la 
contractació durant els exercicis de 2014 i 2015. 
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 La revisió ha consistit a comprovar mitjançant proves selectives i 
l'aplicació dels procediments establits en el Manual de fiscalització de 
la Sindicatura de Comptes, el compliment dels aspectes rellevants 
establits en la normativa sobre contractació pública. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa 
la valoració dels riscos d'incompliment, deguda a frau o error. 

Es considera que l'evidència d'auditoria que s'ha obtingut, proporciona 
una base suficient i adequada per a fonamentar les conclusions sobre la 
revisió financera i sobre el compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries que s'expressen en forma de seguretat limitada i 
sobre el compliment de la normativa de contractació, que s'expressa en 
forma d'opinió. 

El treball s'ha realitzat d'acord amb els Principis fonamentals de fiscalització 
de les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura de Comptes i 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. 

Els dits principis exigeixen que la Sindicatura de Comptes acomplisca els 
requeriments d'ètica, així com planificar i executar l'auditoria a fi 
d'obtenir una seguretat raonable o limitada segons els abastos de la 
fiscalització que de manera general s'indiquen en els paràgrafs 
precedents i que de forma específica aplega la secció 2902 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, el resum de la qual s'inclou 
com a apèndix 1 del present Informe. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i constatacions que 
no afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
addicional que es considera que pot resultar d’interés als destinataris de 
l’Informe. 

4. CONCLUSIONS SOBRE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, es formulen les 
conclusions següents sobre la revisió financera que es desenvolupen en 
l'apèndix 2 de l'Informe. 

a) En el resultat pressupostari del Compte General que s'ha retut a la 
Sindicatura de Comptes no s'han inclòs els ajustos per desviacions 
de finançament, que sí que han estat inclosos en el resultat 
pressupostari aprovat amb motiu de la liquidació del pressupost. Hi 
ha una diferència de 304.527 euros (apèndix 2, apartat 6). 

b) En el càlcul del romanent de tresoreria del Compte General, 
únicament es tenen en compte les despeses i ingressos de l'exercici, 
fet que en la pràctica comporta que les desviacions de finançament 
acumulades, l'excés de finançament afectat i, per tant, el romanent 
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de tresoreria per a despeses generals estiguen mal calculats 
(apèndix 2, apartat 7). 

c) En el compte 555 "Pagaments pendents d'aplicació definitiva", 
l'Entitat disposa d'un saldo de 315.378 euros, sobre el qual es 
desconeix el seu origen. Aquesta circumstància ha implicat una 
limitació a l'abast del treball realitzat, i que l'Ajuntament hauria de 
clarificar a fi de garantir la legalitat dels pagaments i que no hi ha 
cap supòsit de responsabilitat comptable (apèndix 2, apartats 7 i 
8.2). 

5.  CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D'OBLIGACIONS LEGALS I 
REGLAMENTÀRIES 

Com a resultat del treball de fiscalització realitzat, es formulen les 
següents conclusions, amb relació al compliment de les normes 
pressupostàries i de gestió de les entitats locals, que es desenvolupen en 
l'apèndix 2 de l'Informe 

a) El portal de transparència de l'Ajuntament no té els continguts 
exigits en els articles 5 a 8 de la Llei de Transparència, Accés a la 
Informació Pública i Bon Govern (apèndix 2, apartat 1). 

b) L'Ajuntament va estar gestionant el pressupost de 2014 amb 
anterioritat a la seua publicació i entrada en vigor, incomplint així 
el que disposa l'article 169.5 de l'LRHL (apèndix 2, apartat 2). 

c) No s'ha tramès la còpia de la liquidació del pressupost de l'exercici 
de 2014 a l'Administració de l'Estat ni a la Generalitat, 
contravenint el que disposa l'article 193.5 de l'LRHL (apèndix 2, 
apartat 4). 

d) En els exercicis 2014 i 2015, la Secretaria-Intervenció no va 
formular advertiments al pagament de les factures del servei de 
fem, que es prestava sense cobertura contractual (apèndix 2, 
apartat 5.1). 

e) En l'exercici de 2014 no es van emetre ni es van elevar al Ple de 
l'Entitat els corresponents informes independents d'avaluació de 
l'objectiu d'estabilitat pressupostària, amb ocasió de l'aprovació, 
modificació i liquidació del pressupost, d'acord amb el que preveu 
la normativa sobre estabilitat pressupostària aplicable a les 
entitats locals (apèndix 2, apartat 5.3). 

f) En els exercicis de 2014 i 2015 no es va aprovar el pla de disposició 
de fons a què es refereix l'article 187 de l'LRHL, que constitueix un 
instrument bàsic per a la gestió financera de l'Entitat (apèndix 2, 
apartat 8.1). 
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Amb independència de les conclusions anteriors, en l'apèndix 2 de 
l'Informe s'inclou determinada informació i observacions que la 
Sindicatura de Comptes considera que poden resultar d'interès per als 
destinataris i usuaris del present Informe de fiscalització. 

6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1 Fonament de l'opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Com a resultat del treball de fiscalització, s'han posat de manifest els 
incompliments significatius de les normes de contractació de les entitats 
locals següents, que es desenvolupen en l'apèndix 3 de l'Informe: 

a) Els actes i les manifestacions de voluntat dels òrgans 
administratius en els procediments de contractació publicats en el 
perfil de contractant no estan signats electrònicament i el sistema 
informàtic que el suporta, no disposa d'un dispositiu que acredite 
de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la 
informació, tal com estableix l'article 53.2 i en la disposició 
addicional 16.1.f) de la Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP), el 
text refós de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (apèndix 3, apartat 2). 

b) En els expedients de contractació es valora la contractació del 
personal del municipi o l'adquisició de subministraments en 
empreses del municipi. Quant a això, en els plecs no es concreten 
els aspectes que pot abastar el concepte denominat millores, 
circumstància contrària als articles 1 i 147.2 de l'LCSP (apèndix 3, 
apartat 5.1). 

c) L'expedient 9/2014, s'ha tramitat pel procediment negociat sense 
publicitat, quan per raó del seu import hauria d'haver-se acudit a 
un procediment de contractació amb publicitat, d'acord amb 
l'article 177.2 de l'LCSP (apèndix 3, apartat 5.1.a). 

d) Els expedients 32/14 i 34/14 tenen el mateix objecte contractual i 
sent la suma de l'import pressupostat de les dues fases de 95.905 
euros, no haurien d'haver-se tramitat com a contractes menors. Es 
tracta d'un cas de fraccionament indegut de l'objecte del contracte 
contrari a l'article 86.2 de l'LCSP (apèndix 3, apartats 5.1.b) i c). 

e) En l'expedient 41/2015, s'estableix l'exclusió directa de les ofertes 
amb baixes superiors al 10% del preu de licitació, mecanisme 
contrari al que disposa l'LCSP i els principis d'eficàcia i economia 
que han d'ordenar les activitats de l'Administració Pública (apèndix 
3, apartat 5.1.f) 

f) El contracte de recollida domiciliària de fem i residus sòlids, manca 
de validesa i es troba al marge del que disposa l'LCSP, situació que 
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es manté des de l'exercici de 1982, sense que l'Ajuntament haja 
regularitzat aquesta situació en la data d'aprovació de l'Informe 
(apèndix 3, apartats 5.2.c). 

Independentment de les conclusions anteriors, en l'apèndix 3 de 
l'Informe s'inclou determinada informació i observacions que la 
Sindicatura de Comptes considera que poden resultar d'interès als 
destinataris i usuaris del present Informe de fiscalització. 

6.2 Opinió amb excepcions relativa a la contractació 

Excepte pels incompliments descrits en l'apartat 6.1, "Fonament de 
l'opinió amb excepcions relativa a la contractació", en la nostra opinió, 
els procediments desenvolupats per l'Ajuntament durant els exercicis de 
2014 i 2015 resulten conformes amb la normativa aplicable en tots els 
aspectes significatius. 

7. RECOMANACIONS 

L'Ajuntament de Bellreguard, a més d'adoptar les mesures correctores 
dels fets descrits en els apartats 4, 5 i 6 de l'Informe, ha de tenir en 
compte les recomanacions següents per a millorar la seua gestió 
econòmica i administrativa: 

a) L'Ajuntament ha d'ajustar-se als terminis previstos en l'LRHL per a 
formalitzar els diversos tràmits en l'aprovació dels pressupostos, de 
manera que puguen entrar en vigor el dia 1 de gener de cada 
exercici, adjuntant tots els documents  establits en la normativa 
vigent (apèndix 2, apartat 2). 

b) La Intervenció hauria d'informar al Ple amb major freqüència sobre 
l'execució pressupostària, i al mateix temps incloure informació 
sobre els moviments de tresoreria, en compliment del que disposen 
les bases d'execució del pressupost (apèndix 2, apartat 5.4). 

c) En la confecció de l'inventari de béns, l'Ajuntament ha de garantir 
la inscripció dels seus béns immobles en el Registre de la Propietat 
i, al mateix temps, ha de comptar amb un inventari específic de 
caràcter comptable a fi de detallar de forma individualitzada els 
components de l'immobilitzat en el balanç de l'Entitat (apèndix 2, 
apartat 5.4). 

d) L'Entitat ha d'utilitzar el sistema informàtic de comptabilitat per a 
calcular les desviacions de finançament, identificant les despeses 
per un codi únic invariable al llarg de la seua vida, d'acord amb el 
que estableix la normativa comptable (apèndix 2, apartat 6). 

e) Desdoblar les tasques relacionades amb la gestió de l'àrea de 
tresoreria i les de comptabilitat i que s'efectuen arquejos de les 
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existències de caixa i dels saldos bancaris amb major freqüència, 
així com la realització d'arquejos de caixa no previstos durant 
l'exercici (apèndix 2, apartat 8.1). 

f) Les fiances haurien de depositar-se en les entitats financeres i no 
en la caixa municipal, i al mateix temps registrar-les en la 
comptabilitat, independentment que tinguen naturalesa comptable 
extrapressupostària (apèndix 2, apartat 8.1). 

g) Modificar les bases d'execució pressupostària de l'Ajuntament, en 
el sentit de regular la forma de justificar les subvencions, els 
supòsits en què es puguen acumular diverses fases en l'execució 
del pressupost, establir un límit en el saldo màxim de caixa i definir 
de forma explícita el seu funcionament i les persones autoritzades 
per a usar-la, així com per a completar el règim jurídic dels 
pagaments per justificar i acomptes de caixa fixa (apèndix 2, 
apartats 2, 8.1, 8.3, i 8.4). 

h) L'Entitat ha d'establir una estructura ordenada en el perfil de 
contractant, i alhora ha de publicar-hi els anuncis d'informació 
prèvia sobre els contractes que té previst adjudicar durant l'exercici 
(apèndix 3, apartat 2). 

i) L'Ajuntament ha de procurar que en els expedients de contractació 
es formalitzen tots els tràmits previstos  en l'LCSP per a garantir els 
principis que regeixen els contractes públics, com els informes de 
necessitat, fórmules i procediments de valoració de les ofertes, 
notificació de les adjudicacions i tramesa de la informació a la 
Sindicatura de Comptes i al Registre de Contractes del Sector Públic 
(apèndix 3, apartat 5.1). 

j) Cal que l'Entitat garantisca que no hi haja discordances entre el 
contingut dels plecs de clàusules administratives particulars i els 
contractes que es formalitzen en els diversos expedients 
administratius a fi de garantir el principi de seguretat jurídica 
(apèndix 3, apartat 5.1.c i e). 

k) És imprescindible que l'Ajuntament s'ajuste als procediments de 
contractació establits en l'LCSP i exigisca les garanties definitives i 
la resta de documentació administrativa en el moment concret, així 
com que acomplisca els terminis establits i hi formalitze els tràmits 
de publicitat (apèndix 3, apartat 5.1.e).  

l) L'Entitat ha de valorar de manera adequada les ofertes que puguen 
rebre la qualificació d'anormals o desproporcionades, a fi de limitar 
l'arbitrarietat en els procediments de contractació (apèndix 3, 
apartat 5.1.e i f). 
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m) En els contractes menors, l'Ajuntament ha de garantir que en les 
factures que es presenten conste la conformitat dels tècnics 
municipals amb els serveis prestats i que els pagaments es 
realitzen en els termini legalment establits (apèndix 3, apartat 5.3). 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Abast de la fiscalització 

La fiscalització realitzada s'ha limitat a revisar els aspectes continguts en 
la secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes que 
resumim en els subapartats següents. 

No s'han auditat els comptes de despeses, ni d'ingressos, circumstàncies 
que no permeten obtenir una seguretat raonable que el resultat 
pressupostari, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de liquidació 
pressupostària o el romanent de tresoreria, estan lliures d'incorreccions 
materials. 

L'entitat local i el seu entorn. Control intern 

Revisar l'adequat exercici de les funcions de control intern establides em 
l'LRHL, en les seues modalitats de funció interventora, control financer i 
control d'eficàcia durant l'exercici de 2014. 

Comprovar el compliment per part de l'Ajuntament en els exercicis de 
2014, 2015 i quan calga en 2016, de les obligacions d'informació 
establides en els acords de 28 de setembre de 2012 i 30 de juliol de 2015 
del Consell de la Sindicatura de Comptes sobre les matèries següents: 

- Obligacions pendents d'aplicar a pressupost. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

- Acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i de 
l'alcalde contraris als advertiments formulats, així com els acords 
adoptats amb l'omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

- Els informes emesos de fiscalització plena posterior o de control 
financer permanent. 

- Els acords adoptats contraris a l'informe del secretari. 

Comprovar si la tramesa al Ple per part de la Intervenció municipal de la 
informació referida a l'execució dels pressupostos i moviments de 
tresoreria, resolució de discrepàncies i informes de control financer 
posterior, aprovació i rectificació anual de l'inventari de béns, estabilitat 
pressupostària i morositat, és l'adequada. 

Pressupost de l'exercici 

Comprovar si el contingut, l'elaboració i l'aprovació dels pressupostos 
generals dels exercicis 2014, 2015 i 2016 s'adeqüen a la normativa 
aplicable a l'Ajuntament. 
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Revisar si la tramitació de les modificacions pressupostàries durant 
l'exercici pressupostari de 2014 és l'adequada. 

Verificar que la liquidació del pressupost de l'exercici de 2014 s'ha 
efectuat d'acord amb la normativa aplicable i si s'ha comunicat al Ple i a 
les administracions públiques competents. 

Compte General 

Comprovar si la formació i el contingut del Compte General de l'exercici 
de 2014, així com la seua tramitació, aprovació i rendició a la Sindicatura 
de Comptes, s'adeqüen a la normativa aplicable. 

Resultat pressupostari 

Revisar si el càlcul del resultat pressupostari de l'exercici de 2014, 
s'adequa a la metodologia prevista en la normativa aplicable, 
especialment a la Instrucció de Comptabilitat que hi és d'aplicació. 

Romanent de tresoreria 

Comprovar si el càlcul del romanent de tresoreria de l'exercici de 2014, 
s'ha efectuat d'acord amb la metodologia prevista en la normativa 
aplicable, especialment a la Instrucció de Comptabilitat que hi és 
d'aplicació. 

Tresoreria 

Comprovar si els procediments de gestió de tresoreria desenvolupats en 
l'exercici de 2014, s'adeqüen al que disposa la normativa aplicable, 
especialment a l'LRHL. 

Revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

Comprovar si la gestió contractual durant els exercicis 2014 i 2015 s'ha 
realitzat d'acord amb la normativa aplicable, especialment l'LCSP. 

2. Normativa aplicable 

La principal normativa que hem tingut en compte en la present 
fiscalització és la següent: 

Normativa estatal de caràcter general 

- Llei 22/2013, de 23 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2014. 
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- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l'Administració Local. 

- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la Factura Electrònica i 
Creació del Registre Comptable de Factures en el Sector Públic. 

- Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 
16 de novembre, sobre la Reutilització de la Informació del Sector 
Públic. 

Normativa autonòmica 

- Llei de la Generalitat 8/2010, de 30 de juny, de Règim local de la 
Comunitat Valenciana. 

- Acord de 14 de gener de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual s'aprova la Instrucció relativa al 
subministrament d'informació sobre la contractació de les entitats 
del sector públic valencià, tant autonòmic com local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 30 de juliol de 
2015, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa a aquesta 
Institució de la informació sobre les obligacions pendents d'aplicar 
a pressupost, els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari 
de l'entitat local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 22 d'abril de 
2014, pel qual es modifica la Instrucció de 28 de setembre de 2012, 
relativa al subministrament d'informació sobre les obligacions 
pendents d'aplicar a pressupost, els advertiments i informes 
formulats per la Intervenció i els acords adoptats contraris als 
informes de la Secretaria de l'entitat local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 13 de setembre 
de 2013 pel qual s'aprova la Instrucció relativa al subministrament 
de la informació contractual del sector públic local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 28 de setembre 
de 2012, pel qual s'aprova la Instrucció relativa a la tramesa 
d’informació sobre les obligacions pendents d'aplicar a pressupost, 
els advertiments de la Intervenció i els acords contraris als 
informes del secretari. 
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Normativa sobre contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les Mesures 
de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials, 
modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

Normativa general, pressupostària i comptable 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  

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

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

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa en 
matèria de pressupostos el capítol primer del títol VI de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals 
(RLRHL) 

- Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 
l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. 

- Bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament. 
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APÈNDIX 2. INFORMACIÓ SOBRE LA REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l'Entitat 

El municipi de Bellreguard es troba situat a la província de València i la 
seua població és de 4.623 habitants, segons el padró municipal a 1 de 
gener de 2015. 

La configuració del Ple de l'Entitat, d'acord amb els resultats de les 
últimes eleccions municipals i de les anteriors, és la següent: 

Quadre 1: El Ple de l'Ajuntament 

Partit polític 2011 2015 

Partit Popular 5 5 

Partit Socialista Obrer Espanyol 4 4 

Compromís 2 2 

Total 11 11 

En virtut del que preveu l'article 20.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en l'Ajuntament hi ha els òrgans 
de govern següents: l'alcalde, els tinents d'alcalde i el Ple. 

En la nota 1.d) de la memòria del Compte general de l'Ajuntament de 
l'exercici 2014, s'indica que existeix una Junta de Govern Local, encara 
que no resulta obligatòria per a municipis de menys de 5.000 habitants. 
També s'ha constituït la preceptiva Comissió Especial de Comptes, tal 
com estableix l'article 20.1.e) de l'LBRL. 

L'Ajuntament no té entitats dependents, segons el que hem comprovat 
amb l'Inventari d'Ens del Sector Públic Local, la memòria del Compte 
General de 2014, la Base de Dades General d'Entitats Locals del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques, l'estadística per sectors de 
l'economia espanyola de la seu electrònica del Banc d'Espanya i en les 
entitats donades d'alta en la Plataforma de Rendició de Comptes de les 
Entitats Locals. 

L'organització administrativa de l'Ajuntament  no està regulada en cap 
manual de procediments i funcions que definisquen les característiques 
de cada lloc de treball. En aquest sentit no compta tampoc amb una 
relació de llocs de treball. 

L'Entitat disposa d'un portal de transparència que no té els continguts 
establits en els article 5 a 8 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. En aquest 
context, interessa ressaltar que el portal hauria d'estar disponible amb 
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tots els seus continguts des del dia 10 de desembre de 2015, d'acord amb 
la disposició final novena del dit text legal. 

El personal al servei de l'Ajuntament, segons la memòria del Compte 
General de l'exercici de 2014, puja a 82 treballadors, 20 dels quals són 
funcionaris, 32 tenen contracte laboral indefinit i 30 contracte laboral 
temporal. 

Pel que fa als llocs de treball reservats als funcionaris de l'Administració 
local, amb habilitació nacional, cal formular les observacions següents: 

- Tal com estableix l'article 2 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de 
juliol, sobre la provisió dels llocs de treball reservats a funcionaris 
de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, la 
classificació d'aquests llocs de treball té el caràcter de classe 
tercera. Aquests llocs estan reservats a funcionaris pertanyents a la 
subescala de Secretaria-Intervenció. 

- La Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament està adjudicada a un 
habilitat nacional, mitjançant Resolució de 2 de març de 2012, de la 
Direcció General de la Funció Pública, per la qual es va resoldre el 
concurs unitari de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris 
amb habilitació de caràcter nacional. 

- La responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, 
tresoreria i recaptació està atribuïda a un membre de l'Entitat. En 
aquest sentit un regidor de l'Ajuntament  figura en la Plataforma de 
Rendició del Tribunal de Comptes com a tresorer de l'Entitat. 

2. Pressupostos dels exercicis 2014, 2015 i 2016 

Com a resultat de l'examen efectuat sobre el procediment d'aprovació 
dels pressupostos generals de l'Ajuntament dels exercicis de 2014, 2015 i 
2016, així com de la documentació incorporada en els respectius 
expedients, cap destacar els aspectes que tot seguit s'indiquen i resumim 
en el quadre següent: 
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Quadre 2: Aprovació dels pressupostos 

 
Pressupost 

2014 
Pressupost 

2015 
Pressupost 

2016 

Aprovació inicial 12/02/2014 Pròrroga  22/12/2015 

Aprovació definitiva - - 2/02/2016 

Publicació i entrada en vigor 21/10/2014 - 17/02/2016 

Ajustos per pròrroga del pressupost NO  NO 

Remissió a l'Estat  14/03/2014 - NO 

Remissió a la Comunitat Autònoma 4/04/2014 - NO 

Contingut d'acord amb LRHL i RLRHL Si - Si 

Documentació complementària completa Si - Si 

En relació amb el procediment d'aprovació del pressupost de l'exercici de 
2014, en la fiscalització realitzada, s'han posat de manifest les 
circumstàncies següents: 

- L'aprovació inicial del pressupost es va realitzar amb posterioritat al 
dia 15 d'octubre de 2013, data límit per a realitzar aquest tràmit 
d'acord amb el que disposa l'article 168.4 de l'LRHL. 

- L'anunci del tràmit d'exposició es va realitzar en el BOP, de 27 de 
febrer de 2014, en el qual es concedia un termini de quinze dies 
hàbils per a presentar reclamacions. Es té constatació que no se'n 
va presentar cap, tal com s'expressa en un certificat lliurat a l'efecte 
per la Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament en data 20 de març de 
2014. 

- Com que no es van presentar reclamacions en el tràmit 
d'informació pública, el pressupost es va considerar definitivament 
aprovat el dia 18 de març de 2014, tal com disposa l'article 169.1 de 
l'LRHL. 

- El pressupost resumit per capítols en compliment del que disposa 
l'article 169.3 de l'LRHL, es va publicar en el BOP de 21 d'octubre de 
2014 i és en aquesta data quan el pressupost va entrar en vigor, 
d'acord amb el que disposa l'article 169.5 de l'LRHL. 

- La remissió del pressupost aprovat a l'Administració de l'Estat i a la 
Generalitat, es va realitzar els dies 14 de març i 4 d'abril de 2014. En 
el primer cas amb anterioritat a la data en què el pressupost es va 
considerar definitivament aprovat, i en els dos casos sense ajustar-
se al que preveu l'article 169.4 de l'LRHL, que disposa que la 
tramesa es realitzarà simultàniament a l'enviament de la publicació 
del pressupost al BOP. 
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- Com que el pressupost no va entrar en vigor el dia 1 de gener de 
2014, d'acord amb el que disposa l'article 169.6 de l'LRHL, es va 
considerar automàticament prorrogat el pressupost de l'exercici 
anterior, encara que no tenim constatació que l'Ajuntament 
realitzés els ajustos previstos en l'article 21 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

En relació amb les circumstàncies expressades, interessa fer notar que 
tenim constatació que l'Ajuntament va estar gestionant el pressupost de 
2014 abans de la seua entrada en vigor, circumstància que comporta un 
incompliment del que disposa l'article 169.5 que disposa que el 
pressupost entrarà en vigor en l'exercici corresponent, una vegada 
publicat el resum per capítols en el BOP. 

El projecte de pressupost de l'exercici de 2015 va ser rebutjat en l'acte  
d'aprovació inicial, que es va produir en data 18 de desembre de 2014 i 
no es va continuar amb la tramitació de l'expedient d'aprovació. Per tant, 
es va prorrogar  el pressupost de l'exercici de 2014 que va estar vigent 
durant tot l'any 2015, al qual es van practicar els ajustos previstos en 
l'article 21 de l'RLRHL. 

En l'any 2016 l'aprovació inicial i definitiva del pressupost també es van 
realitzar amb posterioritat als terminis previstos en els articles 168.4 i 
169.2 de l'LRHL, i el pressupost es va publicar el 17 de febrer de 2016, 
sense que tinguem constatació que l'Ajuntament realitzés els ajustos 
previstos en l'article 21 de l'RLRHL en el pressupost prorrogat de 
l'exercici anterior. En la data d'aprovació de l'Informe no es té constància 
que s'haja tramés còpia del pressupost aprovat ni a l'Administració de 
l'Estat ni a la Generalitat, en compliment del que preveu l'article 169.4 de 
l'LRHL. 

En relació amb els annexos que s'han d'adjuntar als pressupostos 
aprovats per l'Ajuntament, no es té constatació que en els pressupostos 
dels exercicis de 2014 i 2016 s'adjuntarà l'estat de provisió de moviments 
i la situació del deute que continga el detall de les operacions de crèdit o 
d'endeutament pendents de reemborsament al principi de l'exercici, tal 
com disposa l'article 166.1.d) de l'LRHL. 

Els capítols d'ingressos dels pressupostos aprovats en els exercicis de 
2014 i 2016 es mostren en el quadre següent: 
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Quadre 3: Capítols d'ingressos dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2016 

1. Impostos directes 1.759.808 1.820.000 

2. Impostos indirectes 18.000 21.000 

3. Taxes  i altres ingressos 553.300 535.500 

4. Transferències corrents 626.000 735.000 

5. Ingressos patrimonials 23.300 25.100 

6 Alienació inversions 10.000 12.000 

7. Transferències de capital 0 0 

8. Actius financers 0 0 

9. Passius financers 0 0 

 Total ingressos 2.990.408 3.148.600 

Els capítols de despeses dels pressupostos aprovats en els exercicis de 
2014 i 2016 es mostren en el quadre següent: 

Quadre 4: Capítols de despeses dels pressupostos 

Capítols 
Pressupost inicial 

2014 2016 

1. Despeses de personal 1.432.480 1.528.180 

2. Despeses funcionament 1.243.077 1.392.241 

3. Despeses financeres 41.500 6.000 

4. Transferències corrents 122.550 157.552 

5 Fons de contingència 0 0 

6. Inversions reals 3.360 35.827 

7. Transferències de capital 0 0 

8. Actius financers 4.500 2.000 

9. Passius financers 142.940 26.800 

 Total despeses 2.990.408 3.148.600 

 Superàvit/dèficit inicial 0 0 

Com podem comprovar en els quadres anteriors, els pressupostos dels 
exercicis de 2014 i 2016 es van aprovar anivellats. En l'exercici de 2015 es 
va prorrogar el pressupost de l'exercici anterior, amb alguns ajusts en els 
capítols 3 i 9 de despeses, que donaren com a resultat un superàvit 
inicial de 76.220 euros. 
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L'anàlisi de les bases d'execució dels pressupostos dels exercicis 2014 i 
2016 permet formular les observacions següents: 

- En la base 30.6 es fa referència a la justificació de les subvencions, 
encara que no s'indica la forma en què s'ha de realitzar, en el sentit 
que estableix l'article 9.2.h) de l'RLRHL. 

- En la base 23 se cita la possibilitat d'acumular diverses fases de 
l'execució del pressupost de despeses en un sol acte administratiu, 
d'acord amb  el que disposa l'article 9.2.i) de l'RLRHL, però no 
s'especifica en quins supòsits pot realitzar-se. 

3. Modificacions pressupostàries de l'exercici de 2014 

En l'exercici de 2014, l'Ajuntament va aprovar modificacions 
pressupostàries per un import de 2.173.218 euros, import que va 
comportar un increment del 72,7% del pressupost inicial, que es mostra 
en els quadres que mostrem tot seguit, i en els quals les xifres estan 
expressades en euros: 

Quadre 5: Modificacions pressupostàries en l'estat d'ingressos 

ESTAT D'INGRESSOS 

Cap. Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1. Impostos directes 1.759.808 0 0% 1.759.808 34,1% 

2. Impostos indirectes 18.000 0 0% 18.000 0,3% 

3. Taxes i altres ingressos 553.300 0 0% 553.300 10,8% 

4. Transf. corrents 626.000 47.221 7,5% 673.221 13,0% 

5. Ingressos patrimonials 23.300 0 0% 23.300 0,5% 

6. Alienació inv. reals 10.000 0 0% 10.000 0,2% 

7. Transf. de capital 0 1.233.611 -100% 1.233.611 23,9% 

8. Actius financers 0 892.385 -100% 892.385 17,3% 

9. Passius financers 0 0 - 0 - 

 
TOTAL INGRESSOS 2.990.408 2.173.218 72,7% 5.163.626 100,0% 
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Quadre 6: Modificacions pressupostàries en l'estat de despeses 

ESTAT DE DESPESES 

Cap. Descripció 
Pressupost 

inicial 
Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu 

% 
s/total 

1. Despeses de personal 1.432.480 86.167 6% 1.518.647 29,4% 

2. Despeses funcionament 1.243.077 -14.250 -1,1% 1.228.828 23,8% 

3. Despeses financeres 41.500 0 0% 41.500 0,8% 

4. Transferències corrents 122.550 0 0% 122.550 2,4% 

5 Fons de contingència 0 0 - 0 - 

6. Inversions reals 3.360 2.101.300 6.2538,7% 2.104.660 40,8% 

7. Transferències de capital 0 0 - 0 - 

8. Actius financers 4.500 0 0% 4.500 0,1% 

9. Passius financers 142.940 0 0% 142.940 2,8% 

 
TOTAL DESPESES 2.990.408 2.173.218 72,7% 5.163.626 100,0% 

En la fiscalització realitzada s'han revisat tres expedients de 
modificacions pressupostàries, que representen el 85,9% del total, en els 
quals s'ha comprovat que la Secretaria-Intervenció no va formalitzar els 
informes d'estabilitat pressupostària previstos en l'article 16.2 del 
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d'Estabilitat Pressupostària, en seua aplicació a les entitats locals, 
aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre (RLEP). 

Els tipus de modificació pressupostària realitzats durant l'exercici 2014 
els detallem en el quadre següent: 

Quadre 7: Tipus de modificacions pressupostàries 

 
Transf. 
crèdit 

positives 

Transf. 
crèdit 

negatives 

Incorporació 
romanents 

crèdit 

Crèdits 
generats 

per 
ingressos 

Total  

1. Despeses de personal 51.272 31.861 19.752 47.004 86.167 

2. Despeses de funcionament 2.037 26.227 0 9.940 -14.250 

6. Inversions reals 4.779 0 872.633 1.223.889 2.101.301 

Total general 58.088 58.088 892.385 1.280.832 2.173.218 
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4. Rendició del Compte General de l'exercici 2014 

El Compte General de l'exercici de 2014 està format únicament pel 
compte del mateix Ajuntament, ja que no disposa d'organismes 
autònoms o societats mercantils de capital íntegrament municipal. 

El Compte General va ser retut per l'alcalde en data 1 de juliol de 2015 i 
informada per la Comissió Especial de Comptes el dia 22 de juliol de 
2015, en els dos casos amb anterioritat als terminis previstos en l'article 
212.1 i 2 de l'LRHL. El Ple va aprovar el Compte General el dia 16 de 
setembre de 2015 i es va trametre a la Sindicatura de Comptes en data 14 
d'octubre de 2015, d'acord amb el termini previst en l'article 9.1 de la Llei 
de Sindicatura de Comptes. 

El Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2014, 
està integrat pel balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, 
l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a 
l'exercici acabat  en la dita data, que es recullen en l'annex I de l'Informe. 

Hem comprovat que en el Compte General de l'exercici de 2014, 
l'Ajuntament ha incorporat la documentació prevista en la regla 98.3 de 
l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la 
Instrucció del model normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2014 es va aprovar el dia 9 de 
març de 2015, sense que es tinga constatació que s'hagen tramès còpies 
d'aquest estat financer ni a l'Administració de l'Estat ni a la Generalitat, 
contravenint el que disposa l'article 193.5 de l'LRHL, que estableix que 
s'han de remetre abans de finalitzar el mes de març de l'exercici següent 
a què corresponga. 

La liquidació del pressupost de l'exercici de 2015, es va aprovar en data 
22 d'abril de 2016, amb posterioritat al termini previst en l'article 191.3 de 
l'LRHL, ja que caldria haver-lo aprovat abans del dia 1 de març de 2016. 
No tenim constatació que se n'haja tramès còpia ni a l'Administració de 
l'Estat ni a la Generalitat. 

En el treball de revisió de l'elaboració del Compte General de l'exercici de 
2014, l'Ajuntament i gràcies a les dades de l'aplicació de comptabilitat de 
l'Entitat, hem comprovat que corresponen amb les dades del balanç i del 
compte del resultat economicofinancer aprovats per l'Ajuntament, que 
van ser retuts a la Sindicatura de Comptes i que estan publicats en la 
Plataforma de Rendició de Comptes. 
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5. Informes de la Secretaria-Intervenció i informació al Ple de 
l'Ajuntament de l'exercici de 2014 

Informes de la Secretaria-Intervenció 

En l'exercici de la funció interventora, la Secretaria-Intervenció no ha 
formulat cap advertiment en els exercicis de 2014 i 2015, raó per la qual 
no va ser necessari promoure el procediment previst en l'article 218 de 
l'LRHL, relatiu a les resolucions adoptades per a l'alcalde contràries als 
advertiments efectuats per la Intervenció. 

Pel que fa a la circumstància anterior, cal ressaltar que la Intervenció 
municipal no va formalitzar cap advertiment quant al pagament de les 
factures del servei de recollida domiciliària de fem i residus sòlids, 
encara que aquest servei es va prestar sense cobertura contractual en els 
exercicis de 2014 i 2015, en haver-se superat àmpliament el termini de 
vigència d'aquest contracte. Sols en l'exercici de 2016 la Intervenció ha 
realitzat un advertiment de legalitat per aquest motiu, encara que en el 
moment d'aprovació de l'Informe, el servei el presta la mateix empresa i 
en les mateixes condicions. 

Morositat en operacions comercials 

En l'exercici de 2014, la Secretaria-Intervenció no va complir amb 
l'obligació establida en l'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen 
Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials, 
d'elaborar un informe sobre el compliment dels terminis de pagament de 
les obligacions de l'Entitat. 

No obstant això, hem comprovat que sí han complit amb l'esmentada 
obligació en l'exercici de 2015, en el qual va elaborar un informe de data 
15 de desembre de 2015, que va ser aprovat en el Ple de l'Ajuntament 
efectuat el dia 22 de desembre de 2015, al qual s'adjunta la documentació 
prevista en l'article 5.4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual 
s'estableixen Mesures de Lluita contra la Morositat en les Operacions 
Comercials. 

Estabilitat pressupostària 

La Secretaria-Intervenció de l'Ajuntament no ha formulat un informe 
independent d'estabilitat pressupostària en el moment d'aprovar els 
pressupostos dels exercici de 2014 i 2016, en contra del que estableix 
l'article 16.2 de l'RLEP. 

Hem comprovat que en l'aprovació dels pressupostos, la Secretaria-
Intervenció es va limitar a incloure en l'informe economicofinancer del 
pressupost una referència al fet que el sumatori dels capítols I a VII 
d'ingressos és superior al sumatori dels capítols I al VII de despeses. Així 
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es van entendre acomplits els principis d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera quan d'acord amb la normativa aplicable s'hauria 
d'haver oferit un major detall per a arribar a aquesta conclusió. 

En el mateix sentit, en els expedients de modificacions pressupostàries 
de l'exercici de 2014 que hem revisat, la Secretaria-Intervenció no va 
formalitzar els informes d'estabilitat pressupostària previstos en l'article 
16.2 de l'RLEP. 

En l'informe de la Secretaria-Intervenció d'1 de juny de 2015, amb ocasió 
de l'aprovació del Compte General de l'exercici de 2014, s'ha inclòs un 
apartat en el qual es mostra la capacitat de finançament amb els seus 
principals ajustos, quan s'hauria d'haver formalitzat un informe 
independent, tal com ordena l'article 16.2 de l'RLEP. 

En el dit informe s'expressa una capacitat de finançament de 339.222 
euros, calculada en termes de comptabilitat nacional SEC-95, raó per la 
qual es considera que es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària. 
Cal fer notar, però, que en els ajustos practicats no es va tenir en compte 
que en el compte 413 "Creditors per operacions pendents d'aplicar a 
pressupost", a la data de tancament de l'exercici 2014, no es trobaven 
comptabilitzats un total de 121.348 euros, per factures registrades en 
l'exercici 2015, referides a despeses de 2014, tal com s'indica en l'apartat 
6 d'aquest apèndix. 

L'Entitat va tenir un superàvit pressupostari i un romanent pressupostari 
per a despeses generals positius, havent cancel·lat les obligacions 
pendents d'aplicar al pressupost a 31 de desembre de 2014 i amortitzar 
les operacions d'endeutament vigents, de conformitat amb el que 
disposa la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

Pel que fa a les obligacions d'informació economicofinancera, en 
compliment del principi de transparència i la seua instrumentació, 
regulades en els articles 6 i 27 de la LOEPSF, s'ha comprovat, que 
l'Ajuntament compleix amb les obligacions previstes en l'Ordre 
HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d'informació previstes en la LOEPSF.  

Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

En la base 51 d'execució del pressupost de l'Ajuntament, en 
desplegament del que preveu l'article 207 de l'LRHL, es disposa 
l'obligació de remetre informació al Ple sobre l'execució del pressupost i 
del moviment de la tresoreria. Aquesta es realitzarà en els vint primers 
dies del mes de juliol, referida al primer semestre de l'any i respecte al 
segon semestre de l'any, quan es done compte al Ple de la resolució de 
l'aprovació de la liquidació del pressupost. 
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Es té constància que la Secretaria-Intervenció ha complit amb l'obligació 
anterior, tot i que no s'ha ajustat al que disposa l'esmentada base 
d'execució del pressupost, atès que la informació referida al primer 
semestre de l'any es va remetre al mes d'agost de 2014 i no en la data 
prevista, alhora que s'ha limitat a facilitar dades sobre l'execució 
pressupostària, sense incloure informació sobre els moviments de 
tresoreria. 

Es considera, d'altra banda, que l'Ajuntament hauria de modificar la base 
51 d'execució del pressupost, en el sentit d'augmentar la freqüència amb 
què s'ha de remetre la informació al Ple, de manera que es faça en 
finalitzar cada un dels trimestres de l'any. Així mateix, s'han d'establir 
mecanismes que garantisquen que es trameta tota la informació que 
preveu l'article 207 de l'LRHL i en les pròpies bases d'execució del 
pressupost. 

Inventari de béns 

L'any 2000 es va realitzar una actualització de l'inventari de béns de 
l'Entitat i hem comprovat que s'ha rectificat anualment i amb ocasió de 
la renovació de l'Entitat. En aquest context, l'última rectificació es va 
formalitzar en data 10 de març 2015, sent aprovada pel Ple de 
l'Ajuntament el dia 8 d'abril del 2015. 

No obstant això, l'inventari no recull la totalitat de les dades que hauria 
de contenir, segons disposa l'article 20 del Reial Decret 1372/1986, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals 
(RBEL) i especialment la signatura d'inscripció dels béns immobles i els 
drets reals de titularitat municipal en el Registre de la Propietat. 

La circumstància anterior és rellevant, ja que és imprescindible que 
l'Ajuntament complisca amb l'obligació que estableix l'article 36 de 
l'RBEL, d'inscriure en el Registre de la Propietat els seus béns immobles i 
drets reals, d'acord amb el que preveu la legislació hipotecària. 

Hem comprovat que no hi ha la necessària coordinació entre la 
comptabilitat i l'inventari general, raó per la qual recomanem que 
l'Ajuntament compte amb un inventari específic de caràcter comptable, 
en el qual recullga els seus béns i drets, a fi de detallar 
individualitzadament els components de l'immobilitzat i que es registre 
de manera adequada en el balanç de l'Entitat, d'acord amb la regla 16a 
de la ICAL. 

6. Resultat pressupostari de l'exercici de 2014 

El quadre següent mostra el detall del resultat pressupostari de l'exercici 
de 2014 comparat amb el de l'exercici anterior, amb les xifres 
expressades en euros: 
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Quadre 8: Resultat pressupostari 

  
Drets 

reconeguts 
nets 2014 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2014 

Resultat 
pressup. 
2014 

Resultat 
pressup. 
2013 

Variació 
2014/201

3 

a. Operacions corrents 4.273.822 2.655.422 1.618.400 
1.012.41

8 
59,9% 

b. Altres operacions no financeres 301.476 920.575 -619.099 -114.972 -438,5% 

1. Total operacions no financeres (a+b) 4.575.298 3.575.997 999.301 897.446 11,3% 

2. Actius financers 1.611 1.611 0 0 - 

3. Passius financers 0 140.252 -140.252 -404.582 -65,3% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3) 4.576.909 3.717.860 859.049 492.864 74,3% 

4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 0 33.432 -100% 

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 877.862 91.189 862,7% 

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 1.182.389 494.872 138,9% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+2+3+4+5-6) 554.522 122.613 352,3% 

Les dades del resultat pressupostari ajustat que es mostren en el quadre 
anterior es corresponen amb els de la liquidació del pressupost, ja que 
els que s'han incorporat al Compte General que ha estat retut a la 
Sindicatura de Comptes són erronis, en la mesura que no s'han inclòs els 
ajustos per desviacions de finançament negatives i positives,  i això ha 
determinat un resultat pressupostari ajustat de 859.049 euros. 

La circumstància anterior no s'hauria d'haver produït i posa de manifest 
que l'Ajuntament no disposa de mecanismes adequats de control intern 
que garantisquen que els documents que integren el Compte General 
que es ret a la Sindicatura de Comptes siguen elaborats adequadament. 

En la valoració de les xifres del resultat pressupostari s'han de tenir en 
compte les circumstàncies següents: 

- En l'exercici 2014 es va aprovar un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, en el qual es van reconèixer obligacions per 
50.581 euros de despeses corresponents a exercicis anteriors, que 
representen un percentatge equivalent a l'1,4% de les obligacions 
reconegudes netes en l'exercici. 

- En l'exercici 2015 es va aprovar un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, que inclou despeses corresponents a 
l'exercici 2014, per un import de 121.348 euros. Aquesta quantitat 
no es trobava registrada en el compte 413 "Obligacions pendents 
d'aplicar al pressupost", a la data de tancament de l'exercici 2014. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera de 
l'Ajuntament de Bellreguard. Exercici de 2014 

27 

Les circumstàncies anteriors determinen un efecte net de 70.767 euros, 
que s'ha de tenir en compte en la valoració del resultat pressupostari de 
l'exercici de 2014. 

En el quadre següent es mostra el total d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats en els exercicis 2014 i 2015, expressats 
en euros. 

Quadre 9: Expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Exercici N. expedient 
Despeses anteriors 

a 2014 
Despeses 

2014 
Total 

2014 1 50.581 - 50.581 

2015 1 - 121.348 143.430 

En relació amb les desviacions de finançament utilitzades per 
l'Ajuntament per al càlcul del resultat pressupostari, no s'han obtingut 
directament del sistema informàtic utilitzat per la comptabilitat, sinó 
que han estat calculades directament per la Secretaria-Intervenció i que 
les despeses no estan identificades per un codi únic invariable al llarg de 
la seua vida, conforme estableix la regla 47 de la ICAL. 

S'ha comprovat que l'Ajuntament ha complit amb l'obligació d'informar 
a la Sindicatura de Comptes de les obligacions pendents d'aplicar al 
pressupost en l'exercici 2014, en compliment de la Instrucció aprovada 
pel Consell de la Sindicatura de Comptes en data 28 de setembre de 2012. 

7. Romanent de tresoreria de l'exercici 2014 

En el quadre següent es mostra el càlcul del romanent de tresoreria 
corresponent a la liquidació del pressupost de l'exercici 2014 aprovada 
per l'Ajuntament, i la seua comparació amb el romanent de tresoreria de 
l'exercici 2013, amb les xifres expressades en euros. 
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Quadre 10: Romanent de tresoreria 

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 Variació 

1.(+) Fons líquids 1.060.051 399.284 165,5% 

2.(+) Drets pendents de cobrament 1.815.495 1.549.260 17,2% 

(+) Del pressupost corrent 729.278 485.723 50,1% 

(+) De pressupostos tancats 1.023.035 1.061.124 -3,6% 

(+) D'operacions no pressupostàries 74.998 66.396 13,0% 

(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 11.816 63.983 -81,5% 

3.(-) Obligacions pendents de pagament 388.506 232.501 67,1% 

(+) Del pressupost corrent 524.222 277.132 89,2% 

(+) De pressupostos tancats 24.893 103.910 -76,0% 

(+) D'operacions no pressupostàries 247.195 166.837 48,2% 

(-) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 407.804 315.378 29,3% 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 2.487.040 1.716.043 44,9% 

II. Saldos cobrament dubtós 544.104 566.831 -4,0% 

III. Excés de finançament afectat 1.182.389 892.385 32,5% 

IV. Romanent tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 760.547 256.827 196,1% 

En l'última columna del quadre anterior s'observa l'evolució comparativa 
del romanent de tresoreria de l'exercici 2014 respecte al del 2013, que 
s'ha incrementat com a conseqüència d'un augment dels fons líquids, i 
són positius en els dos casos. 

El romanent de tresoreria per a despeses generals que és indicatiu de la 
part d'aquell que pot suposar un recurs per a finançar modificacions de 
crèdit també és positiu, tot i haver-se incrementat l'ajust per l'excés de 
finançament afectat. 

En la revisió del càlcul de les desviacions de finançament s'ha comprovat 
que únicament es tenen en compte les despeses i ingressos de l'exercici, 
circumstància que determina que la desviació de finançament 
acumulada i, en conseqüència, l'excés de finançament afectat estan mal 
calculats. 

En el mateix sentit, formant part del saldo del compte 555 "Pagaments 
pendents d'aplicació definitiva", figura la xifra de 315.378 euros sobre la 
qual l'Entitat desconeix amb exactitud el seu origen, situació que hauria 
de ser regularitzada. Aquesta circumstància implica una limitació a 
l'abast del treball de fiscalització realitzat i l'analitzarem en l'apartat 8.2 
d'aquest apèndix. 
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8. Anàlisi de la tresoreria en l'exercici 2014 

Caixa, bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria i la seua composició a 31 de desembre de 2014, 
segons els registres comptables de l'Entitat, es mostra en el quadre 
següent, amb les xifres expressades en euros. 

Quadre 11: Tresoreria 

Concepte 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 904.137 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits de recaptació 65.914 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes financers 90.000 

Total 1.060.051 

Pel que fa al control intern en aquesta àrea, en la fiscalització realitzada 
s'han posat de manifest les següents circumstàncies que interessa 
ressaltar: 

- La funció de tresorer ha estat desenvolupada en els exercicis 2014 i 
2015 per un regidor de l'Ajuntament, tot i que aquestes funcions 
han de ser exercides per un funcionari amb habilitació nacional o, 
excepcionalment, per un funcionari de carrera de la Diputació 
Provincial o que preste serveis en l'Entitat, tal com disposa la 
disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. 

 El citat regidor, que continua exercint les funcions de tresorer en el 
moment d'aprovació de l'Informe, va ser nomenat per Decret de 
l’Alcaldia de 15 de juny de 2015 i ratificat pel Ple en sessió de 2 de 
juliol de 2015, sense que hi haja constància dels fonaments legals 
del nomenament. 

-  Les tasques relacionades amb la gestió de l'àrea de tresoreria i les 
referides a la gestió de la comptabilitat són desenvolupades per una 
administrativa, funcionària de carrera de l'Ajuntament. No obstant 
això, un control intern adequat exigiria que les dues tasques foren 
dutes per persones diferents. 

En l'article 187 de l'LRHL es disposa que l'expedició de les ordres de 
pagament s'ha d'acomodar al pla de disposició de fons de la tresoreria 
que estableix l'alcalde. En relació amb els exercicis 2014 i 2015, no es té 
constatació que s'hagués aprovat l'esmentat pla, circumstància que ha 
variat en l'exercici 2016, ja que mitjançant el Decret de l'Alcaldia de 17 de 
desembre de 2015 es va aprovar un pla econòmic i financer, en el qual 
s'incloïa com a annex un pla de disposició de fons per a l'exercici. 
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En relació amb la situació de la caixa municipal, cal indicar que, segons 
els estats comptables, en la data de tancament de l'exercici 2014 la caixa 
de l'Entitat presentava saldo zero. No obstant això, en la revisió dels 
moviments interanuals s'observa que el saldo mitjà de la caixa durant 
l'exercici és de 1.000 euros i que funciona com una caixa fixa. 

En aquest sentit, al final de cada exercici s'imputen a comptabilitat els 
comptes justificatius de les despeses abonades amb aquest sistema, 
mentre que el restant en efectiu metàl·lic, excepte el relatiu a les fiances, 
s'ingressa en els comptes bancaris. D'aquesta manera queda amb saldo 
zero a la data de tancament, fins que es reposen fons en efectiu en 
l'exercici següent, a la manera de caixa habilitada per acomptes de caixa 
fixa. Hem comprovat que en l'exercici 2015 se segueix el sistema 
d’acomptes de caixa fixa i que en la data de tancament s'aproven els 
comptes justificatius de les despeses ateses amb aquesta caixa, així com 
que el resultant líquid en caixa s'ha traspassat a una compte bancari de 
l'Ajuntament. 

S'ha comprovat que es realitza un arqueig a la fi de l’exercici de la caixa 
de l'Entitat, tot i que es recomana que l'Ajuntament efectue arquejos 
periòdics amb major freqüència, alhora que hauria de fer arquejos no 
previstos durant l'exercici. 

En aquest context i en el marc dels treballs de fiscalització, s'ha efectuat 
un arqueig de les existències en caixa i hem comprovat que existia un 
total de 328,94 euros en efectiu; 672,90 euros en diversos justificants, 
tiquets o factures, per imports entre 4,30 euros i 120 euros; així com 
quatre fiances en efectiu lliurades a l'Ajuntament, per un valor conjunt 
de 1.000 euros, dipositades pels organitzadors de diverses festes populars 
per a respondre davant de possibles desperfectes quan les realitzen. 

S'ha comprovat que en el moment de lliurament de les fiances se signa 
un rebut en el registre d'entrada de l'Entitat i que no són 
comptabilitzades per l'Ajuntament. En relació amb aquesta pràctica 
municipal, es recomana que les fiances es dipositen en entitats 
financeres, no en la caixa municipal, i al mateix temps s'han de registrar 
sempre en comptabilitat, al marge que tinguen naturalesa comptable 
extrapressupostària. 

Es recomana, així mateix, que en les bases d'execució del pressupost 
s'establisca un límit al saldo màxim de caixa i que es definisca 
explícitament el seu funcionament i les persones autoritzades per al seu 
ús. 

Pel que fa al registre comptable dels comptes representatius de bancs i 
els seus saldos comptables, s'ha comprovat que, en la data de tancament 
de l'exercici, coincideixen amb els saldos dels extractes bancaris en 
aquesta mateixa data, i no s'ha registrat cap discrepància que necessite 
de conciliació bancària. 
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S'ha sol·licitat informació a les entitats financeres en què l'Ajuntament 
manté comptes oberts, referida al nombre de comptes dels quals l'Entitat 
és titular, el seu saldo en la data de tancament de l'exercici 2014, així 
com sobre el règim de signatures per a la disposició de fons. 

En l'anàlisi de la informació rebuda s'observa que apareixen dos comptes 
bancaris, el saldo final dels quals és d'escassa quantia, per sengles 
imports de 242 euros i 102 euros, que no apareixen registrats en 
comptabilitat, circumstància que determina la necessitat que 
l'Ajuntament valore la possibilitat de cancel·lar aquests comptes. S'ha 
comprovat, així mateix, que el compte bancari referit al segon dels 
saldos esmentats té un règim de signatures de disposició de fons de 
caràcter indistint, no mancomunat, circumstància que no hauria de 
produir-se. 

D'altra banda, cal dir que es realitzen arquejos de saldos bancaris 
únicament una vegada a l'any. Un adequat seguiment dels saldos i 
moviments bancaris, però, exigiria practicar arquejos periòdics amb una 
major freqüència. 

Compte 555, “Pagaments pendents d'aplicar al pressupost” 

El saldo d'aquest compte, en la data de tancament de l'exercici 2014, és 
de 407.804 euros i la major part d'aquest saldo, per un total de 315.378 
euros, correspon a l'acumulació de pagaments realitzats en exercicis 
anteriors pendents d'aplicació pressupostària, dels quals l'Ajuntament 
no ha facilitat informació. 

La circumstància expressada posa de manifest la necessitat que 
l'Ajuntament controle de manera efectiva l'origen dels pagaments que 
han donat lloc a conformar aquest saldo, amb la finalitat de garantir que 
s'ajusten a la legalitat i que no constituïsquen cap supòsit de 
responsabilitat comptable, aplicant-los al pressupost o prenent les 
mesures que pertoquen. 

Pagaments per justificar 

L'Ajuntament ha regulat aquest instrument de gestió en la base 31 
d'execució del pressupost, i indica que la persona autoritzada per 
concedir-los és l'alcalde, alhora que s'estableix el règim relatiu a la 
justificació de la seua aplicació i reintegraments per la part no aplicada. 
La responsabilitat del control i el seu seguiment comptable és de la 
Secretaria-Intervenció. 

El límit màxim individual de pagaments per justificar és de 3.005 euros i 
el perceptor dels fons ha de facilitar els comptes acreditatius de la 
despesa en un termini màxim de 3 mesos, corresponent l'aprovació de 
l'expedient a l'Alcaldia, previ informe de la Secretaria-Intervenció, llevat 
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que el perceptor siga el mateix alcalde i, en tal cas, aquesta funció 
correspondria a la Junta de Govern Local. 

En relació amb la regulació dels pagaments per justificar, es recomana 
que en les bases d'execució del pressupost es reculla, com a mesura de 
control, la necessitat que la Secretaria-Intervenció elabore, prèviament a 
la concessió, un informe sobre la seua conformitat amb la legalitat 
vigent, així com l'adequada acomodació al pla de disposició de fons. En 
el mateix sentit, s'hauria d'indicar si resulta aconsellable efectuar el 
pagament en efectiu o mitjançant bancs, així com establir uns límits 
quantitatius globals de despeses per abonar mitjançant aquest 
mecanisme i delimitar aquelles despeses pressupostàries a les quals 
puga aplicar-se. 

En la fiscalització realitzada no s'ha seleccionat una mostra dels 
pagaments per justificar realitzats, a la vista de l'escàs import del seu 
moviment durant l'exercici. 

Acomptes de caixa fixa 

Els acomptes de caixa fixa estan regulats en la base 32 d'execució del 
pressupost de 2014. La quantia màxima individual dels acomptes no 
podrà excedir, segons l'esmentada base, de 2.000 euros per a despeses i 
material divers del Centre d'Informació Juvenil, i de 2.500 euros per a 
l'atenció de despeses corrents repetitives i no inventariables dels serveis 
municipals. 

El compte justificatiu de l'aplicació dels fons se sotmetrà a l'aprovació i, 
si escau, a la reposició de fons, per part de l'alcalde, amb un informe 
previ de conformitat de la Secretaria-Intervenció. 

Es considera necessari, a fi de garantir un major control de l'ús dels 
acomptes de caixa fixa, que l'Entitat incloga en les bases d'execució 
pressupostària els límits anuals de la quantia global que durant l'exercici 
es permet abonar mitjançant aquest mecanisme, establint-los en 
imports absoluts o com un percentatge sobre el capítol 2 del pressupost 
de despeses. 

En la fiscalització realitzada no s'ha seleccionat una mostra dels 
acomptes de caixa fixa realitzats, a la vista de l'escàs import del seu 
moviment durant l'exercici. 
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APÈNDIX 3. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

L'Ajuntament de Bellreguard és una entitat integrant de l'Administració 
local i forma part del sector públic, d'acord amb el que disposa en 
l'article 3.1.a) del TRLCSP).  

Per tant, els contractes administratius que l'Ajuntament haja d'efectuar, 
tal com disposa l'article 19 del TRLCSP, s'han de regir quant a la 
preparació, adjudicació, efectes i extinció, pel que disposa aquest text 
legal i les seues disposicions de desenvolupament. 

2. Perfil del contractant 

En el marc de la fiscalització realitzada en l'àrea de contractació 
administrativa s'ha comprovat que l'Ajuntament té creat en la seua 
pàgina web el perfil de contractant que, amb caràcter general, s'ajusta 
als requisits que estableix l'article 53 del TRLCSP. No obstant això, 
l'Entitat ha de resoldre les següents qüestions que s'han posat de 
manifest en la fiscalització realitzada: 

- Els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius en 
els procediments de contractació publicats en el perfil de 
contractant no estan signats electrònicament, contravenint el que 
estableix la disposició addicional 16.1.f) del TRLCSP. 

- El sistema informàtic que suporta el perfil de contractant no 
disposa d'un dispositiu que acredite de forma fefaent el moment 
d'inici de la difusió pública de la informació que s'hi inclou, en el 
sentit exposat en l'article 53.2 del TRLCSP. 

-  L'Entitat no publica en el perfil de contractant els anuncis 
d'informació prèvia, per tal de donar a conèixer, en relació amb els 
contractes d'obres, subministraments i serveis que tinguen 
projectat adjudicar en els dotze mesos següents, tal com ordena 
l'article 141 del TRLCSP. 

-  Els documents que integren un mateix expedient estan en el perfil 
de contractant de manera dispersa, per la qual cosa es recomana 
establir una estructura ordenada, diferenciant entre tipus de 
contractes i incloent en un mateix expedient tots els documents 
que hi fan referència. 

3. Contractes formalitzats en els exercici de 2014 i 2015 

L'anàlisi de la informació facilitada per l'Ajuntament ha permès elaborar 
el quadre següent, en el qual s'indica el nombre i l'import dels contractes 
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formalitzats en els exercicis de 2014 i 2015, detallats per tipus i 
procediments d'adjudicació, amb les xifres expressades en euros. 

Quadre 12: Contractes formalitzats 

Tipus de 
contractes  

Procediments 
d'adjudicació 

Import adjudicació en 
euros (IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nº % 

Obres 

Negociat 126.748 100% 3 100% 

Subtotal 126.748 100% 3 100% 

Negociat 119.848 100% 2 100% 

Subtotal 119.848 100% 2 100% 

Total contractes 2014 246.596   5   

Obres 

Obert 819.598 75% 2 40% 

Negociat 272.783 25% 3 60% 

Subtotal 1.092.381 100% 5 100% 

Serveis 
Obert 50.000 100% 1 100% 

Subtotal 50.000 100% 1 100% 

Subministraments 

Negociat 20.655 33,3% 1 50% 

Altres 41.322 66,7% 1 50% 

Subtotal 61.977 100% 2 100% 

Total contractes 2015 1.204.358 
 

8 
  

4. Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

A fi d'analitzar si la tramitació de la contractació efectuada per 
l'Ajuntament en els exercicis de 2014 i 2015 ha estat l'adequada, hem 
seleccionat la mostra detallada en el quadre següent, en el qual les xifres 
estan expressades en euros, que representen sengles percentatges del 
76,6% i el 56,7% del volum contractat en els exercicis de 2014 i 2015. 
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Quadre 13: Contractes analitzats 

Tipus Expedient Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 

Serveis 9/2014 Redacció del projecte Casa de la 
Música Ordinària Negociat sense 

publicitat 92.947 

Obra 32/2014 Reparació voreres i reasfaltat del 
carrer riu d’Alcoi. Primera fase Ordinària Negociat sense 

publicitat 42.975 

Obra 34/2014 Reparació voreres i reasfaltat del 
carrer riu d’Alcoi. Segona fase Ordinària Negociat sense 

publicitat 52.930 

Total mostra 2014 188.852 

Obra 5/2015 Obra de conversió en zona de 
vianants del carrer Santa Teresa Ordinària Negociat sense 

publicitat 66.942 

Obra 41/2015 Construcció Casa de la Música Ordinària Obert 616.413 

Total mostra 2015 683.355 

El treball realitzat ha consistit bàsicament a comprovar si la tramitació 
dels contractes s'ajusta a la normativa aplicable en les diferents fases de 
preparació, selecció del contractista i adjudicació, efectes, compliment i 
extinció del contracte, així com els documents justificatius i l'adequada 
comptabilitat de la despesa. 

S'han analitzat de forma especial els criteris d'adjudicació, la seua 
baremació i valoració en els diferents procediments d'adjudicació. 

S'ha fet un seguiment específic de la següent mostra de contractes 
significatius formalitzats en exercicis anteriors, pel que fa a la seua 
evolució i execució durant els exercicis 2014 i 2015 . 

Quadre 14: Contractes objecte de seguiment específic 

Nº 
expedient 

Objecte 

06/2013 Contracte administratiu relatiu a la concessió demanial del trinquet municipal 

-- Expedient Urbanització UE est 

-- Recollida domiciliària de fem i residus sòlids 

5.  Observacions posades de manifest en el curs de la fiscalització 

En la fiscalització realitzada s'han posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s'han descrit 
en l'apartat de l'Informe referit a les conclusions sobre el compliment de 
la legalitat. 

Altres aspectes i observacions derivades de la revisió de la contractació, i 
que en el seu cas també els responsables de l'Entitat han de tenir en 
compte, els comentem en els apartats següents. 
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Contractes formalitzats en 2014 i 2015 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes, 
s'han posat de manifest les incidències de caràcter general o que afecten 
la major part dels expedients revisats següents: 

-  En els expedients de contractació revisats no s'ha formalitzat 
l'informe de necessitat, en compliment del que disposen els articles 
22, 109 i 112 del TRLCSP, a fi de determinar amb precisió les 
necessitats que s'han de cobrir amb el contracte i la idoneïtat del 
seu objecte, amb la finalitat de garantir una eficient utilització dels 
fons públics. 

-  Entre els criteris de valoració es puntua la contractació del personal 
del municipi o l'adquisició de subministraments en empreses del 
municipi, circumstàncies contràries als principis d'igualtat i de no 
discriminació que preveu l'article 1 del TRLCSP, que han de presidir 
les contractacions públiques. 

- El criteri del preu no conté cap fórmula per a obtenir la puntuació 
de les diferents ofertes, tot i que s'ha comprovat que les 
puntuacions s'han atribuït de forma proporcional a les baixes 
econòmiques oferides per cada licitador. 

-  En els plecs de clàusules administratives s'inclou un criteri, que 
s'ha denominat "millores", respecte al qual no es concreten els 
aspectes que pot abastar, sinó que es deixa obert a la presentació de 
les ofertes dels contractistes. Aquesta disposició és contrària a 
l'article 147.2 del TRLCSP, que disposa que quan s'utilitze aquest 
criteri han de quedar detallats, en qualsevol cas, els elements i les 
condicions en què s'aplica. 

- En determinats expedients no hi ha documentació que justifique 
que s'hagueren valorat prèviament els criteris avaluables de 
manera subjectiva, respecte als criteris automàtics. En aquest 
context, en l'informe tècnic s'expressa que s'obren conjuntament 
les ofertes de tots els empresaris, sense seguir un ordre de prelació 
en l'obertura, circumstància que no facilita un control adequat de la 
discrecionalitat administrativa. 

- En determinats expedients no es constitueix mesa de contractació, 
sinó que el tècnic municipal elabora un informe de valoració de les 
ofertes presentades per les empreses a les quals se'ls ha convidat a 
participar, d'acord amb els criteris d'adjudicació determinats en el 
plec aprovat. 

- L'adjudicació dels contractes es realitza amb anterioritat a la 
constitució de la garantia definitiva, en contra del procediment que 
determina l'article 151.2 del TRLCSP. 
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-  Els informes tècnics de valoració dels procediments negociats sense 
publicitat es limiten a assignar en una taula, les puntuacions 
obtingudes pels licitadors, sense que se'n detalle en cap moment la 
justificació, alhora que aquests informes no estan signats per cap 
persona. 

 Les circumstàncies anteriors són especialment rellevants, si es té 
en compte que en les actes de les meses de contractació no es deixa 
constància que s'haja realitzat una valoració específica de les 
ofertes presentades, de la seua admissió o exclusió, així com de la 
comprovació de la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional dels licitadors, conforme disposa l'article 22 del Reial 
Decret 817/2009, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). En aquest context, en les 
actes de la mesa de contractació només es deixa constància que les 
propostes es fan en funció dels informes tècnics de les ofertes que 
es troben en els expedients administratius. 

- En els contractes adjudicats pel procediment negociat sense 
publicitat, l'acord d'adjudicació s'ha notificat exclusivament a 
l'adjudicatari i no a la resta de licitadors, sense ajustar-se al que 
disposa l'article 151.4 del TRLCSP, a fi que aquests puguen 
interposar fonamentadament els recursos que pertoquen. 

- L'Entitat no ha enviat la informació sobre contractació 
administrativa a la Sindicatura de Comptes, ni al Registre de 
Contractes del Sector Públic, contravenint el que disposa en els 
articles 29 i 333 del TRLCSP. 

a)  Expedient 9/2014. Redacció dels projectes tècnics i direcció de les obres 
consistents en la construcció de la Casa de la Música de Bellreguard 

Es tracta d'un contracte administratiu de serveis, tramitat pel 
procediment negociat sense publicitat i adjudicat per un import de 
92.947 euros. El contracte s'ha dividit en tres lots i la revisió de 
l'expedient ha posat de manifest les circumstàncies següents: 

- La possibilitat de realitzar lots es justifica en el que disposa 
l'article 86.3 del TRLCSP, encara que en aquests casos les 
normes procedimentals i de publicitat que s'han d'aplicar en 
l'adjudicació de cada lot o prestació diferenciada es 
determinaran en funció del valor acumulat del conjunt. En 
aquest supòsit, en la mesura en què se supera la xifra de 
60.000 euros, no s'hauria d'haver acudit al procediment 
negociat sense publicitat, sinó que s'hauria d'haver anat a un 
procediment de contractació amb publicitat, d'acord amb el 
que preveu l'article 177.2 del TRLCSP. 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat economicofinancera de 
l'Ajuntament de Bellreguard. Exercici de 2014 

38 

- No hi ha hagut negociació, sinó que s'ha tramitat com si es 
tractés d'un concurs, en el qual no hi ha mesa de contractació. 
En aquest context, l'informe de valoració està signat 
únicament pel secretari-interventor, que eleva la seua 
proposta a l'òrgan de contractació, sense que es conega la 
persona que ha valorat les ofertes. És el mateix secretari-
interventor l'únic que signa una acta de valoració d'ofertes 
presentades, que posteriorment es comunica a l'òrgan de 
contractació, sense que es justifiquen les puntuacions 
obtingudes per cada un dels diferents licitadors. 

- En l'apartat 4 del plec de clàusules administratives s'estableix 
que el pagament del contracte es realitzarà un 50% quan 
s'inicie el projecte de l'obra i l'altre 50% una vegada finalitzada 
l'obra. Aquest apartat contravé el que disposa l'article 4.3 de 
l'LMOC, que disposa que, en cap cas, es puga acordar un 
termini superior a 60 dies naturals. 

b) Expedient 32/2014. Reparació de voreres i reasfaltat del carrer riu d'Alcoi, 
1a fase. 

Es tracta d'una obra de 95.905 euros, que s'ha dividit en dues fases, 
una finançada amb els fons del pla d'actuacions programades de la 
Diputació de València en els anys 2014 i 2015, i una altra amb fons 
propis de l'Ajuntament. 

S'ha formalitzat un expedient de contractació per a cadascuna de 
les dues fases d'aquesta obra, tot i que si es considera que es tracta 
del mateix objecte contractual, s'hauria d'haver promogut un únic 
expedient administratiu. 

En el Decret de l'Alcaldia d'inici de l'expedient es preveu 
l'adjudicació com un contracte menor, encara que en l'expedient 
s'han establit uns criteris d'adjudicació per a valorar les ofertes, 
com si fos un procediment obert. 

En aquest expedient estava prevista la formalització d'una garantia 
definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, encara que 
posteriorment la que s'ha constituït ha estat del 21%, percentatge 
notòriament superior al previst, sense que hi haja cap document 
que justifique aquesta circumstància. 

c)  Expedient 34/14. Reparació de voreres i reasfaltat del carrer riu d'Alcoi, 2a 
fase 

 Es tracta d'un expedient que per la quantia de 52.930 euros 
excedeix el límit previst per a la seua adjudicació com a contracte 
menor, que en els contractes d'obres és de 50.000 euros, d'acord 
amb el que preveu l'article 138.3 del TRLCSP. 
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La circumstància que s'hauria d'haver promogut un únic expedient, 
juntament amb el referit en l'apartat anterior, es confirma pel fet que es 
convida a les mateixes tres empreses que en la primera fase i que 
l'adjudicatari final és el mateix en els dos procediments . 

S'ha comprovat que en el contracte es disposa que la durada de les obres 
serà d'un mes, mentre que en el plec de clàusules administratives 
particulars que regeix la contractació s'estableix una duració d'una 
setmana i mitja des de la signatura de l'acta de comprovació del 
replanteig, sense que hi haja cap document en l'expedient que justifique 
aquesta discrepància, circumstància que no contribueix a garantir el 
principi de seguretat jurídica. 

d) Expedient 5/2015. Obres de conversió en zona de vianants i actualització 
xarxa d'aigua potable al carrer Santa Teresa. 

Es tracta d'un contracte d'obres adjudicat en 66.942 euros, pel 
procediment negociat sense publicitat. En l'anàlisi de l'expedient 
s'han posat de manifest les circumstàncies que s'han ressenyat 
amb caràcter general. 

e) Expedient 41/2015. Construcció de la Casa de la Música 

 En aquest expedient de contractació, adjudicat per un preu de 
616.413 euros, i en la revisió de l'expedient de contractació, s'han 
posat de manifest les següents circumstàncies que interessa 
ressaltar: 

-  L'informe que valora les ofertes tècniques, que no està signat, 
és de la mateixa data que l'informe de valoració de les ofertes 
econòmiques, que sí que està signat. Aquesta circumstància 
posa de manifest que no queda acreditat que la valoració 
d'ofertes tècniques haja precedit a la valoració de les ofertes 
econòmiques, tal com exigeix l'article 150.2 del TRLCSP, com a 
mesura que garanteix la independència i no discrecionalitat 
en les puntuacions assignades. 

- En la licitació concorren un total de dotze licitadors, dels quals 
dos van ser exclosos del procediment. Un d'aquests licitadors 
va ser exclòs perquè la seua oferta econòmica implicava una 
baixa del 15,5% sobre el preu de licitació, ja que en l'annex del 
plec de clàusules administratives particulars s'establia 
l'exclusió directa de les ofertes amb baixes superiors al 10% 
del preu de licitació. 

 Es considera que l'esmentada exclusió d'ofertes no s'ajusta al 
que disposa el TRLCSP i resulta clarament antieconòmica, ja 
que actua en contra dels principis d'eficàcia i economia que 
han d'ordenar les activitats de l'Administració Pública. En 
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qualsevol cas, per a considerar una oferta amb valors 
anormals o desproporcionats, s'ha d'articular en el plec de 
clàusules administratives el procediment previst en l'article 
152 del TRLCSP, oferint audiència a l'interessat, a fi de que 
justifique la seua oferta. 

 La introducció en el plec del límit d'exclusió d'ofertes ha 
resultat en la pràctica decisiu en el procediment de selecció 
del contractista, ja que ha operat com un mecanisme 
dissuasiu de les ofertes, de manera que s'ha comprovat que 
els deu licitadors admesos han oferit la mateixa quantia, 
coincident amb aquesta baixa màxima admissible del 10%. En 
aquest sentit la baixa màxima prescrita en el plec de clàusules 
administratives ha operat com un llindar que ha evitat 
millores en el preu i ha dissuadit els licitadors d'efectuar 
millors ofertes econòmiques. 

- En la revisió de l'informe de valoració de les ofertes avaluables 
de forma subjectiva, s'ha comprovat que en el criteri 
denominat "compromís de millores de l'immoble", l'empresa 
que ha obtingut major puntuació en aquest criteri, que al seu 
torn ha sigut finalment l'adjudicatària, havia aportat unes 
millores la valoració econòmica de les quals ha estat de 
238.807 euros. 

 La circumstància anterior comporta una valoració econòmica 
d'un 35% sobre el preu de licitació, sense cost per a 
l'Administració, però sí representen un cost per a l'empresari, 
circumstància que determina que l'oferta real en termes 
econòmics del criteri d'adjudicació del preu i del criteri 
d'adjudicació millores implica una desviació d'un 45% 
respecte al preu de licitació, en el qual s'inclou la baixa del 
10% del preu i el 35% del criteri “millores”. En aquest context, 
es considera que l'Ajuntament hauria d'haver sumat aquests 
dos percentatges, a fi de qualificar l'oferta com anormal o 
desproporcionada. 

 En el mateix sentit, cal fer notar que en aquest expedient 
s'havia exclòs directament a un licitador per aportar una 
oferta econòmica d'un 15,5% del preu de licitació per 
considerar-la anormal o desproporcionada, mentre que, per 
contra, ha resultat adjudicatari un licitador que, entre l'oferta 
econòmica i la valoració econòmica de les millores, ha ofert 
una proposició d'una desviació del 45% respecte del preu 
d'adjudicació. 

- En l'expedient administratiu no consta l'acta de constitució de 
la mesa de contractació, que ha de precedir a l'obertura de les 
ofertes econòmiques i en la qual es proposa a l'adjudicatari. 
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Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

a) Expedient 06/2013. Contracte administratiu relatiu a la concessió 
demanial del trinquet municipal 

Es tracta d'un contracte de concessió administrativa demanial pel 
procediment obert i adjudicat per un import de 70.140 euros. El 
contracte té la qualificació de contracte administratiu especial, tal 
com estableix l'article 19.1.b) del TRLCSP. En el treball de 
fiscalització realitzat s'han posat de manifest les següents 
circumstàncies que interessa ressaltar: 

- En el plec de clàusules administratives particulars no estan 
prou desenvolupats els criteris d'adjudicació objectius i 
subjectius, ni s'especifica quina és la fórmula en la qual es 
basa per obtenir la puntuació màxima en els seus diferents 
apartats. 

-  En el contracte formalitzat no s'inclouen les millores que ha 
oferit el licitador, previsió absolutament necessària perquè 
siguen exigibles a l'adjudicatari. En aquest context, en 
l'expedient no hi ha constància que l'adjudicatari del 
contracte les haja dut a terme. 

-  En l'expedient de contractació no consta l'informe de valoració 
de les ofertes presentades, i no hi ha cap explicació de les 
puntuacions obtingudes pels licitadors, al marge de les 
puntuacions que apareixen en l'acta de la mesa de 
contractació. 

-  En l'expedient no consta el certificat del registre indicant que 
les proposicions s'han presentat en termini, contravenint el 
que disposa la clàusula 13a del plec. 

b)  Expedient Urbanització UE est 

Es tracta d'un contracte d'obres amb un preu d'adjudicació de 
734.721 euros i tramitat pel procediment obert. Entre les 
circumstàncies que s'han posat de manifest com a conseqüència 
del treball de fiscalització realitzat, interessa ressaltar les següents: 

- L'expedient no té número d'expedient, circumstància que 
dificulta un adequat seguiment i control del mateix. En aquest 
context es considera que l'Ajuntament hauria assignar-li un 
número identificatiu a tots els expedients de contractació. 

- Les millores de la xarxa d'infraestructures de sanejament, tant 
residuals com pluvials, que formen part dels criteris de valor 
objectius, no han de formar part d'aquest tipus de criteris de 
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valoració, ja que sempre porten implícit un component 
subjectiu per part de la persona que valora les propostes. En 
aquest context, es considera que s'hauria d'haver constituït un 
comitè d'experts, tal com estableix l'article 150 del TRLCSP. 

- Es desconeix la data de registre d'entrada de presentació de 
documentació de l'adjudicatari, ja que no hi ha constatació 
documental d'aquesta circumstància en l'expedient 
administratiu. 

-  En el plec de clàusules administratives es disposa que les 
baixes superiors al 15% sobre el preu de licitació es desestimen 
per ser considerades anormals o desproporcionades, 
circumstància que està limitant l'efectiva importància 
d'aquest criteri en l'adjudicació. 

 En el context expressat, i tot i no estar previst en el plec de 
clàusules administratives, a les dues empreses que han 
presentat ofertes considerades anormals o desproporcionades, 
se'ls ha formalitzat el tràmit d'audiència, i després d'això s'ha 
rebutjat una de les ofertes i s'ha acceptat l'altra, encara que 
està sense signar l'informe corresponent. 

-  En el Ple de l'Ajuntament de 12 de desembre de 2012 es va 
acordar la suspensió d'aquest contracte, inicialment per un 
període de dos anys, que es manté en la data d'aprovació de 
l'Informe, havent-se executat únicament obres per un import 
de 53.655 euros, que es corresponen amb la primera i única 
certificació presentada. 

c)  Recollida domiciliària de fem i residus sòlids 

En relació amb el contracte de recollida domiciliària de fem i 
residus sòlids, que representa una despesa anual per a l'Entitat de 
120.000 euros, cal ressaltar que data del mes de desembre de 1981 i 
que tenia una durada d'un mes prorrogable per períodes iguals. 
Aquest contracte no té validesa i es troba absolutament al marge de 
les previsions que es recullen en  el TRLCSP, per la qual cosa és 
imprescindible que l'Ajuntament promoga la tramitació d'un nou 
expedient de contractació. 

En aquest context, és especialment rellevant la circumstància que 
l'empresa que presta el servei factura des de l'any 1982, imputant 
uns imports pels serveis prestats que l'Ajuntament no pot 
comprovar en no tenir una taula de preus actualitzada. 

Les circumstàncies anteriors únicament han estat posades de 
manifest en un advertiment de la Secretaria-Intervenció en el mes 
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de gener de 2016, el qual es considera insuficient a la vista que 
aquesta situació es produeix des de l'exercici de 1982. 

Contractes menors formalitzats durant 2014 i 2015 

Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 
euros, quan es tracta de contractes d'obres, i 18.000 euros, quan es tracta 
d'altres contractes; sense perjudici del que disposa l'article 206 del 
TRLCSP, en relació amb les obres, serveis i subministraments 
centralitzats en l'àmbit estatal. 

En el marc de la fiscalització de l'àrea de contractació, s'han revisat els 
contractes menors que s'esmenten en el següent quadre, amb les xifres 
expressades en euros: 

Quadre 15: Contractes menors 

Any 
expedi. 

Tipus Objecte (breu descripció) Import 

2014 SE Prestació del servei de la grua municipal 62 euros/serv. 

2014 SE 
Contracte d'assegurança de vehicles municipals 
2014/2015 2.611 

2014 SE Assegurances responsabilitat civil i patrimonial 
2014/2105 

3.300 

2014 SE Assegurances edificis municipals 2014/2105 5.800 

2014 OB Rehabilitació façana centre de salut de la platja 33.272 

2015 SE Prestació del servei de la grua municipal 62 euros/serv. 

2015 SE Servei defensa jurídica PO 207/2014" 9.000 

2015 SE Servei defensa jurídica PO 208/2014 9.000 

2015 SE Servei defensa jurídica PO 345/2014 3.000 

En la revisió dels contractes menors seleccionats s'han posat de manifest 
les següents circumstàncies d'interès: 

- En diverses factures del servei de grua municipal de l'any 2015 no 
constava el vistiplau de conformitat amb el servei per part del 
tècnic de l'Ajuntament, que sí que figurava en altres factures. 

- Els contractes de serveis jurídics s'han contractat de forma 
independent com a contractes menors, encara que es considera que 
l'Ajuntament hauria d'haver promogut una contractació per 
qualsevol altre procediment dels previstos en el TRLCSP i no com a 
contractes menors, atès que la prestació del servei és la mateixa en 
tots, assessoria i defensa jurídica en l'àmbit de jurisdicció 
contenciosa administrativa en diversos procediments judicials. 
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-  En les factures revisades en els contractes pels serveis jurídics no 
consta la conformitat amb la prestació del servei. 

-  D'altra banda, en la dita factura no es detallen els preus de cada 
subministrament o servei prestat, sinó que es consigna el preu total 
de la factura. 

En relació amb altres contractes menors formalitzats en els anys 2014 i 
2015, que no figuraven en la mostra seleccionada, cal esmentar els 
següents supòsits en què s'ha comprovat que es contracta amb el mateix 
empresari de forma repetitiva tots els anys: 

- Servei de manteniment de les instal·lacions de la platja en 
temporada estival, el 2014 el contracte va ser de 10.551 euros i el 
2015 de 10.260 euros. 

-  Servei de socorrisme i cursos en la piscina pública, el contracte va 
ser de 8.224 euros, tant en l'exercici 2014 com 2015. 

En relació amb aquests contractes i tenint en compte la naturalesa de les 
prestacions contractades, que estan vinculades a l'època estival i que es 
repeteixen tots els anys, l'Ajuntament hauria de justificar adequadament 
la raó d'acordar un contracte diferent per a cada temporada i no un altre 
de durada superior, tenint en compte que l'article 23.1 del TRLCSP 
disposa que la durada dels contractes del sector públic s'ha d'establir 
tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del 
seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a 
concurrència la seua realització. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en el projecte d'Informe de fiscalització va ser 
comentat amb els gestors en la fase d’execució del treball de camp, 
prèviament a la formulació de l’esborrany de l’Informe. 

Posteriorment i en compliment del que va acordar el Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l'Acord del Consell d'aquesta Sindicatura de Comptes en el qual es va 
tenir coneixement de l'esborrany de l'Informe corresponent a l’exercici 
2014, aquest va ser tramés a l'Ajuntament perquè formularen, en el 
termini concedit i si calia, les al·legacions que estimaren convenients. 

Dins del termini concedit l'Ajuntament no ha formulat al·legacions. 

 



 

 
 

APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment del Programa Anual d’Actuació de 2016 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia  
de 22 de setembre de 2016, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 22 de setembre de 2016 
EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Vicent Cucarella Tormo 
 

JAHernaiz
Stamp
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Compte General de l’exercici 2014 



EXERCICI 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

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

6.  Alienacions inversions reals
7.  Transferències capital
8.  Actius financers

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

7.    Transferències capital
8.    Actius financers
9.    Passius financers

TOTAL DESPESES

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

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

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

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

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

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

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

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

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

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

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

1.759.808

18.000

553.300
626.000

23.300
10.000

0
0
0

2.990.408

1.759.808

18.000
553.300

673.221
23.300
10.000

1.233.611
892.385

0

5.163.626

0 0

0
0

8
0
0

   --
   --
   --

0
0

47.221
0
0

1.233.611

892.385
0

2.173.218 73

1.840.800

23.902
1.518.172

872.063
18.885
10.274

291.202
1.611

0

4.576.909

1.474.382

23.902
1.421.023

865.516
18.481
10.274
32.443

1.611
0

3.847.631

40

1
33
19

0
0
6
0
0

100

105

133
274

130
81

103
24

0

   --

89

80

100
94
99
98

100
11

100
   --

84

366.418
0

97.149

6.547
404

0

258.759
0
0

729.278

1.432.480

1.243.077

41.500
122.550

3.360
0

4.500
142.940

2.990.408

1.518.647
1.228.828

41.500
122.550

2.104.660
0

4.500
142.940

5.163.626

86.167
-14.250

0

0

2.101.300
0
0
0

2.173.218

6
-1
0
0

62.539
   --

0
0

73

1.431.580
1.103.239

24.334
96.269

920.575
0

1.611
140.252

3.717.860

1.431.580
1.091.663

24.334
95.877

408.320
0

1.611
140.252

3.193.638

39
30

1
3

25

0
0

4

100

94
90
59
79

44
   --
36
98

72

100
99

100
100

44
   --

100
100

86

0
11.575

0
392

512.255
0
0
0

524.222

0 0 0 859.049 653.992 205.056

1.547.661

381.042

289.828

380.982

435.688

283.841

013 30 1.023.035

-60 0 75 24.893

4.576.909
3.717.860

859.049

0
0

859.049

399.284

7.848.839
7.188.072

1.060.051

1.815.495

729.278

1.023.035
74.998

544.104

11.816

388.507

524.222

24.893

247.195

407.804

1.060.051

1.182.389

760.547

2.487.040

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

200.889

72.248

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46048Bellreguard CIF: P4604800EId. Entitat: 7010

  4.712POBLACIÓ(01-01-14):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

272,85%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

6. Evolució de les despeses estructurals
7. Endeutament sobre ingressos corrents

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

113,83%

825,98%

81,64

26,63%

9,58%
9,00%

0,24

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

88,64%

99,02%

51,21%

7,35%

84,07%

50,02

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

72,00%
33,50%

24,76%
3,85%

789,02
195,37

85,90%

94,47

37,87%

38,44%

182,31

112,95%

14,95%
29,97%

29,87%

74,50%

85,34%

48,71%

336,83%

646,95

4,90%

4,27%
74,84%

3,90
90,01%

89,93%

58,43%

7,40%

86,51%

55,71

85,93%
35,42%

8,17%
17,09%

897,64
73,36

91,47%

61,83

19,17%

22,13%

81,20

77,75%

8,61%
41,90%

29,16%

78,25%

AGREGATVALOR

5.   Fons de contingència 0 00    -- 0 00    --    -- 0



EXERCICI 2014

INFORMACIÓ DESPESA PER ÀREA I HABITANT A ESCALA OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46048Bellreguard CIF: P4604800EId. Entitat: 7010

  4.712POBLACIÓ(01-01-14):

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

INFORMACIÓ DE LA DESPESA PER ÀREA A ESCALA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES (IMPORT EN EUROS)

Les EELL menors de 5.000 habitants poden presentar el pressupost a escala d'àrees de despeses.

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 12/02/2014
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 09/03/2015
3.    Data d'elaboració del compte 01/07/2015
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 22/07/2015
5.    Data d'inici de l'exposició 31/07/2015
6.    Data de presentació del compte general al Ple 01/09/2015
7.   Data d'aprovació del compte general 16/09/2015

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 14/10/2015

(*) Aquesta data correspon a l'últim compte enviat, les dades del qual han   
servit per a elaborar l'informe

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

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

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2014

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

306.512

391.275

0

1.   Serveis públics bàsics 1.109.401

2     Actuacions de protecció i promoció social 348.739

TOTAL DESPESES 3.717.860

1.6  Benestar comunitari 337.304

1.7  Medi ambient 71.201

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 336.566

2.3  Serveis socials i promoció social 12.173

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 522.165

3.1  Sanitat 62.000

3.2  Educació 145.685

3.3  Cultura 237.162

3.4  Esport 69.384

4     Actuacions de caràcter econòmic 913.492

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 4.833

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 908.658

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 659.476

9.1  Òrgans de govern 214

9.2  Serveis de caràcter general 603.909

9.3  Administració financera i tributària 0

9.4  Transferències a altres administracions públiques 55.353

0     Deute públic 164.587

0.1  Deute públic 0

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

65,05

83,04

0,00

1.   Serveis públics bàsics 235,44

2     Actuacions de protecció i promoció social 74,01

1.6  Benestar comunitari 71,58

1.7  Medi ambient 15,11

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 71,43

2.3  Serveis socials i promoció social 2,58

2.4  Foment de l’ocupació 0,00

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 110,82

3.1  Sanitat 13,16

3.2  Educació 30,92

3.3  Cultura 50,33

3.4  Esport 14,72

4     Actuacions de caràcter econòmic 193,86

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 1,03

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 192,84

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 139,96

9.1  Òrgans de govern 0,05

9.2  Serveis de caràcter general 128,16

9.3  Administració financera i tributària 0,00

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 34,93

0.1  Deute públic 0,00

DESPESES 2014

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

2,09
302,19

40,24

0,00

38,91

2014

130.  Impost sobre activitats econòmiques 17,75
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

  17.  Recàrrecs sobre imposts directes d'uns altres ens locals 0,00

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 5,07

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

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 28,39

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 21,15

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 3,93

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 37,67

  34.  Preus públics 0,00

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 196,73

393.  Interessos de demora 2,49

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00

6    Regulació econòmica de caràcter general 0 6    Regulació econòmica de caràcter general 0,00



EXERCICI 2014

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46048Bellreguard CIF: P4604800EId. Entitat: 7010

  4.712POBLACIÓ(01-01-14):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

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

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

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

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

% %

21.417.301

17.100.534
0

4.288.189
0

28.578

0

0

0

2.751.061

0

24.168.363

22.852.399

2.290.679

0
18.804.642

1.757.078
0

384.696

0

24.168.363

89%

71%

0%

18%
0%
0%
0%
0%
0%

11%
0%

100%

95%

9%
0%

78%
7%
0%
2%
0%

100%

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

DEURE HAVER

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

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

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

   c. D´altres despeses externes

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

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

2.625.982
1.431.580

0
0

-22.727
1.192.794

24.334

135.0990%

38%

3%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

83%
45%

0%
0%

-1%

1%

                                         ESTALVI 1.757.077                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

85

107

935%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

1115%

5%

77%

155%

   II. Deutors 1.691.010 7%

  III. Inversions financeres temporals 0 0%
  IV. Tresoreria 1.060.051 4%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 931.267 4%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 98.716 0%
    III. Creditors 832.551 3%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 384.696 2%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

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

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

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

0

0

0

96.269
96.269

0

444.787
0
0

0

86.210
358.577

0%

3%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

3%
3%

0%

14%

0%
0%
0%

11%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

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

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

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

0

135.099

0
2.211.201

2.211.201
0

1.056.456

0

0
980.699

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
3%

0%
45%

45%
0%

21%
0%

20%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

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

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

75.757

0
0

1.163.265

753.114
118.949

0

291.202

358.094
0

0%

7%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
2%

0%
0%

24%

15%

2%
0%
6%

0%

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

0

15.333
342.761

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

7%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

327.757

56.939

0

0

384.696 D'altres deutes a curt termini 98.716

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0

0

0

98.716

0

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

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 384.696

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 384.696

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

30
129

283%

343%
23%

14%

122%
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