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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

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

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 (LSC), i 
d’acord amb el que preveu el Programa Anual d’Actuació de la Institució 
de 2015, la fiscalització efectuada de la Diputació Provincial de Castelló 
ha tingut per objecte la revisió financera i de compliment de la legalitat 
dels aspectes que es relacionen tot seguit: 

- El control intern. Seguiment de l'informe de control intern de 
l'exercici de 2011. 

- La rendició de comptes i informació que cal subministrar al Ple de 
l'Entitat. L'adequada formació i aprovació del Compte General de la 
Diputació de l'exercici de 2013. La tramesa al Ple de la següent 
informació referida a l'exercici de 2013: execució del pressupost, 
moviments de tresoreria, inventari de béns i informes de la 
Intervenció i informes sobre el compliment de l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària. 

- L'elaboració, formulació i aprovació dels pressupostos dels exercicis 
de 2013, 2014 i 2015, així com la seua tramesa a les administracions 
competents. 

- Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i les 
operacions pendents d'aplicar al pressupost, tramesos a la 
Sindicatura de Comptes, des del primer de gener de 2013 fins al dia 
30 d'abril de 2015. 

- El resultat pressupostari de l'exercici de 2013. Anàlisi i comprovació 
del seu adequat còmput segons el que preveu la normativa 
aplicable. 

- El romanent de tresoreria durant l'exercici de 2013. Anàlisi del seu 
càlcul adequat d'acord amb el que preveu la normativa aplicable, 
així com les mesures adoptades en el cas de ser negatiu. 

- La situació de la tresoreria durant l'exercici de 2013. Revisió  de 
l'adequació dels procediments de gestió i comptabilitat de la 
tresoreria de l'Entitat, dels acomptes de caixa fixa i dels cobraments 
i pagaments pendents d'aplicació. 

- El mecanisme de finançament per al pagament a proveïdors. 

- La contractació de la Diputació i la seua comptabilitat. Revisió dels 
procediments de contractació i l'adequada tramitació dels 
contractes formalitzats en els exercicis de 2013 i 2014, així com 
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l'adequada comptabilitat i imputació al pressupost de la seua 
execució. 

- Els fets posteriors. Anàlisi de la possible incidència dels fets 
posteriors al tancament de l'exercici de 2013 en relació amb les 
àrees objecte de l'abast de la fiscalització. 

La fiscalització s'ha realitzat aplicant els Principis i normes d’auditoria del 
sector públic elaborats per la Comissió de Coordinació dels Òrgans Públics 
de Control Extern de l’Estat Espanyol i el Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes que figura en la seu electrònica de la Institució, 
especialment en la secció 902. Els procediments han consistit en la 
realització de proves selectives, la revisió del control intern i altres 
tècniques d’auditoria aplicables als objectius perseguits i l’abast de la 
present fiscalització. 

La normativa aplicable que es tindrà en compte en aquesta fiscalització 
la recollim en l'annex II. 

2. CONCLUSIONS GENERALS 

2.1 Revisió financera 

Com a resultat del treball efectuat, no s’han posat de manifest fets o 
circumstàncies que afecten de manera significativa l’adequació dels 
estats i documents comptables fiscalitzats als principis i normativa 
comptable i pressupostària que hi és d’aplicació: 

2.2 Revisió del compliment de la legalitat 

Com a resultat del treball efectuat, no s'han posat de manifest durant el 
període objecte de fiscalització, incompliments significatius a 
l'adequació a la normativa aplicable a la gestió dels fons públics, en 
relació amb les àrees fiscalitzades: 

3. RENDICIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2013 I INFORMACIÓ AL PLE 

3.1 Tramitació i contingut  

El Compte General de la Diputació Provincial de Castelló de 2013 està 
format pel compte de la pròpia Entitat juntament amb els comptes 
anuals de l'Escola Taurina i el Patronat Provincial de Turisme, 
organismes autònoms de l'Entitat; així com els comptes anuals de 
VICASDI, SAU, societat mercantil de capital íntegrament propietat de 
l'Entitat, que no tenia activitat en l'exercici de 2013 i actualment està 
dissolta. 

Els comptes anuals de la pròpia Diputació de l'exercici de 2013 estan 
integrats pel balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, l'estat 
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de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici 
acabat en la dita data que s'adjunten en l'annex I. 

El Compte General va ser format per la Intervenció el 27 de maig de 2014 
i informada favorablement per la Comissió Especial de Comptes el 30 de 
maig de 2014. El Ple va aprovar el Compte el 17 de juliol de 2014, que va 
ser retut a la Sindicatura de Comptes el dia 28 d'octubre de 2014, dins del 
termini previst en l'article 9.1 de la Llei 6/1985, de la Generalitat 
Valenciana, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes. 

Hem comprovat que la Diputació ha unit als comptes anuals de l'exercici 
de 2013, els documents previstos en la regla 98.3 de la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local (ICAL) aprovada per l'Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre. 

Quant a la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics 
i a la memòria demostrativa del grau en què s'hagen complit els 
objectius programats, amb indicació dels previstos i aconseguits amb el 
seu cost, es considera que no s'ajusten en tots els seus termes al que 
disposa la regla 101.3 de la ICAL, en la mesura en què la Diputació no 
compta amb una comptabilitat de costos. 

La liquidació del pressupost es va aprovar el dia 5 de febrer de 2014 dins 
del termini que estableix l'article 191.3 de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (LRHL), el text refós de la qual ha sigut aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. Es va trametre una còpia d'aquest 
estat financer al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i a la 
Generalitat dins del termini previst en l'article 193.5 de l'LRHL. 

En la revisió formal del contingut de la memòria hem comprovat que el 
seu contingut s'adapta al que disposa la normativa comptable aplicable. 

El quadre següent mostra en euros els principals conceptes 
pressupostaris de l'exercici de 2013 comparats amb els de l'exercici 
anterior: 
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Conceptes pressupostaris 2013 2012 

Pressupost inicial despeses 119.770.309 116.261.976 

Pressupost inicial ingressos 119.770.309 116.261.976 

Previsions definitives despeses 128.172.902 138.709.085 

Previsions definitives ingressos 128.172.902 138.709.085 

Drets reconeguts nets 122.870.150 128.112.329 

Obligacions reconegudes netes 112.781.246 114.707.931 

Resultat pressupostari 10.088.904 7.138.096 

Resultat pressupostari ajustat 16.339.524 19.087.359 

Romanent de tresoreria total 42.481.146 32.562.954 

Romanent de tresoreria despeses generals 31.628.625 27.651.862 

Quadre 1 

3.2 Els comptes dels ens que en depenen 

En el Compte General de l'exercici de 2013, d'acord amb l'article 209.1.c) 
de l'LRHL, s'integren els comptes dels organismes autònoms i de la 
societat mercantil de capital íntegrament propietat de la Diputació, 
segons el detall següent: 

 

Entitats que en depenen Naturalesa jurídica 

Escola Taurina Organisme autònom 

Patronat Provincial de Turisme Organisme autònom 

VICASDI, S. A. U. Societat de capital 

Quadre 2 

Cal dir que la dita societat de capital no tenia activitat en l'exercici de 
2013 i que posteriorment es va liquidar. 

Les fundacions en què participa la Diputació de Castelló, d'acord amb la 
informació que aplega l'Inventari d'Ens del Sector Públic Local del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, són les següents: 
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Fundacions amb participació de la Diputació 

Fundació Blasco de Alagón 

Fundació Hospital Provincial de Castelló 

Fundació Valenciana d'Estudis Avançats 

Fundació La Llum de les Imatges 

Fundació Comunitat Valenciana per al Medi Ambient 

Fundació Jaume II El Just 

Fundació Museu de la Taronja 

Fundació Càtedra Soler i Godes 

Fundació Pro-Monestir i Basílica de Sant Pasqual Baylón 

Quadre 3 

Hem comprovat que en la nota 1 de la memòria del Compte General de la 
Diputació corresponent a l'exercici de 2013, en la qual es relacionen les 
entitats que en depenen i les participades, no figuren la Fundació 
Valenciana de Estudis Avançats, Fundació La Llum de les Imatges i 
Fundació Pro-Monestir i Basílica de San Pasqual Baylón. 

En la nota 1 de la memòria del Compte General, s'esmenten les 
fundacions següents que no estan registrades en l'Inventari d'Ens del 
Sector Públic Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques: 
Fundació Museu del Taulell, Fundació per a la Promoció i el 
Desenvolupament Comercial del Port de Castelló, Fundació Max Aub, 
Fundació Penyagolosa de Desenvolupament Rural de la Comunitat 
Valenciana, Fundació Costa Azahar Festivals, Fundació Universitat 
Jaume I–Empresa i Fundació Patronat de la Universitat Nacional 
d'Educació a Distància de Vila-Real. 

D'altra banda, cal dir que la Diputació participa en la Fundació Pare 
Ricard de Castelló, que no figura en l'Inventari d'Ens del Sector Públic 
Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i de la qual 
tampoc no ofereix informació la nota 1 de la memòria del Compte 
General. 

La Diputació de Castelló participa en diversos consorcis que, d'acord amb 
la informació que indica l'Inventari d'Ens del Sector Públic Local del 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, són els següents: 
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Consorcis amb participació de la Diputació 

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 

Consorci Camí del Cid 

Consorci de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de Castelló 

Consorci Escorxador Comarcal de la Plana 

Consorci Escorxador Comarcal de la Zona Nord 

Consorci de Teatres de Castelló 

Consorci Concessionari d'Aigües, Xarxa d'Abastiment de la Plana 

Consorci Execució Previsions Pla Zonal de Residus de la Zona I 

Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 

Consorci Centre Associat de la UNED de Vila-Real 

Consorci Execució Previsions Pla Zonal de Residus de les Zones II, IV i V 

Consorci Concessionari d'Aigües Pla de l’Arc 

Consorci Gestor Paisatge Protegit Desembocadura dels Millars 

Quadre 4 

Hem comprovat que el Consorci Teatres de Castelló i el Consorci 
Concessionari d'Aigües Pla de l'Arc no figuren en la nota 1 de la memòria 
del Compte General de la Diputació corresponent a l'exercici de 2013, en 
la qual es relacionen les entitats que en depenen i les participades. 

Cal dir que en la informació que aplega l'Inventari d'Ens del Sector Públic 
Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, s'inclou el 
Consorci Centre Associat de la UNED de Vila-Real, i que en la nota 1 de la 
memòria del Compte General s'indica que és una fundació. 

El Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) és una entitat 
participada de forma majoritària per la Generalitat en virtut del conveni 
de col·laboració de 17 de desembre de 2003 entre la Conselleria de 
Sanitat i la Diputació de Castelló, pel qual es va acordar la seua 
constitució. 

Independentment de l'adscripció orgànica i funcional de l'Hospital 
Provincial de Castelló a la Generalitat, la Diputació  manté la seua 
titularitat fins que no concloga el procés de transferència a la xarxa 
sanitària de la Generalitat, tal com estableix la disposició transitòria 1a.1, 
de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat (LGS). 

En aquest sentit, la gestió economicofinancera de l'Hospital no ha sigut 
transferida, sinó que la realitza de forma autònoma el CHPC, 
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circumstància que, conforme disposen les lleis de pressupostos generals 
de l'Estat, permet que la Diputació siga titular dels recursos de la 
participació en els tributs de l'Estat corresponent al fons d'aportació a 
l'assistència sanitària, en comptes de la Generalitat. 

Els dits ingressos provinents de l'Estat, que són transferits per la 
Diputació al CHPC, representen aproximadament el 18% del total 
d'ingressos del pressupost de la Diputació. 

En aplicació de l'article 3 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua 
aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre (RLEP), des del dia 1 de gener de 2008, el CHPC es troba 
considerat com a unitat institucional pública dependent de la 
Generalitat. 

La Diputació va modificar els estatuts del CHPC en data 25 de novembre 
de 2014, d'acord amb el que disposa la disposició addicional 20a de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP) per tal de 
concretar el seu règim orgànic, funcional i financer, encara que no 
determina la seua adscripció a la Generalitat. 

Quan culmine el procés de transferència de la titularitat de l'Hospital 
Provincial de Castelló a la Generalitat, quedaran afectat de manera molt 
significativa diversos conceptes del balanç de la Diputació, així com el 
càlcul del nivell d'endeutament relatiu previst en l'article 53 de l'LRHL. 

D'altra banda, en la informació de l'Inventari d'Ens del Sector Públic 
Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, s'indica que la 
Diputació de Castelló participa en la Societat de Garantia Recíproca de la 
Comunitat Valenciana, la Institució Firal Alacantina i en l'Associació 
Espanyola de Municipis de l'Olivera. En la nota 1a del Compte General de 
la Diputació no s'esmenten aquestes participacions. 

3.3 Informació al Ple de la Diputació Provincial 

3.3.1 Execució pressupostària i moviments de la tresoreria 

En compliment de l'article 207 de l'LRHL, s'ha de trametre al Ple de 
l'Entitat, per conducte de la Presidència, la informació de l'execució dels 
pressupostos de despeses i ingressos, així com els moviments i la 
situació de tresoreria, amb la periodicitat que el Ple determine. 

Hem comprovat que la Intervenció ha tramés al Ple de la Diputació, per 
conducte de la Presidència, la informació de l'execució dels pressupostos 
i del moviment de tresoreria, amb periodicitat trimestral, tal com disposa 
la base 52a d'execució pressupostària. 
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3.3.2 Inventari de béns 

La rectificació anual de l'Inventari al tancament de l'exercici de 2013 va 
ser aprovada pel Ple de la Diputació en data 16 de desembre de 2014, 
mentre que la rectificació corresponent al tancament de l'exercici de 
2014, va ser aprovada pel Ple el dia 31 de març de 2015, d'acord amb el 
que disposa l'article 33 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals. 

Hem comprovat que la Diputació, en la data d'aprovació de l'Informe, no 
ha esmenat les deficiències següents que vam manifestar en l'informe 
de control intern corresponent a l'exercici de 2011: 

- No es concilia l'inventari amb la comptabilitat. No obstant això, 
tenim constància que en un annex del Compte General es detallen 
els actius que es troben inclosos en cada un dels comptes de 
l'immobilitzat. 

- No tots els béns immobles i drets reals estan inscrits en el Registre 
de la Propietat. 

3.3.3 Morositat en operacions comercials 

En els exercicis  2013 i 2014 la Intervenció de la Diputació ha complit amb 
l'obligació d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment 
dels terminis de pagament de les obligacions de l'Entitat i la seua 
consegüent informació al Ple, així com la seua posterior tramesa al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i a l'òrgan de tutela 
financera de la Generalitat, d'acord amb el que disposa l'article 4 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 diverses mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials (LMOC). 

També s'ha complit l'obligació establida en l'article 5 de l'LMOC sobre la 
tramesa al Ple de la relació de les factures o documents justificatius, 
respecte als quals han transcorregut més de tres mesos des de la seua 
anotació en el registre de factures i no s'han tramitat els corresponents 
expedients de reconeixement de l'obligació o l'òrgan gestor hi haja 
justificat l'absència de la tramitació. 

Un detall amb el resum dels períodes mitjans de pagament a proveïdors 
dels últims trimestres, d'acord amb les dades que es recullen en els 
informes de la Intervenció, és el següent: 
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Període 
Període mitjà 
de pagament 

Període mitjà 
excedit de 
pagament 

Import pendent de pagament a 
la fi del trimestre, fora del 

termini legal 

2013. 1r trimestre 22,45 17,64 66.857 

2013. 2n trimestre 17,07 21,01 17.593 

2013. 3r trimestre 26,32 35,56 15.392 

2013. 4t trimestre 19,36 49,01 0 

2014. 1r trimestre 8,71 14,31 35.241 

2014. 2n trimestre 7,07 53,09 10.391 

2014. 3r trimestre 5,20 16,68 124 

2014. 4t trimestre 7,02 8,26 284 

Quadre 5 

En el marc de la fiscalització realitzada hem comprovat que la Diputació 
no s'ha acollit a cap dels mecanismes de finançament per al pagaments 
a proveïdors. 

3.4 Informes de la Intervenció 

En l'exercici de la funció interventora, la Intervenció ha formulat un 
advertiment en 2013 i un altre en l'exercici de 2014, relatius al 
compliment dels terminis en la justificació de subvencions. 

Les discrepàncies resultants van ser resoltes pel Ple juntament amb la 
resta de resolucions i els advertiments han sigut tramesos a la 
Sindicatura de Comptes en compliment del que disposa l'Acord de 28 de 
setembre de 2012 del Consell d'aquesta Institució. 

En la Diputació Provincial no es realitzen les funcions de control financer 
i d'eficàcia dels serveis previstes en els articles 220 i 221 de l'LRHL i en la 
base 50a d'execució del pressupost. 

Hem comprovat que el Ple no ha establit la fiscalització limitada prèvia 
regulada en l'article 219 de l'LRHL, raó per la qual es realitza una 
fiscalització plena de les despeses i presa de raó en el cas dels ingressos, 
amb una comprovació posterior mitjançant tècniques de mostreig, 
d'acord amb la base 51a d'execució del pressupost. 

3.5 Estabilitat pressupostària 

En compliment del que disposa l'article 16 de l'RLEP, correspon a la 
Intervenció General avaluar el compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària, que ha informat que la Diputació compleix amb aquest 
objectiu, pel que fa a l'aprovació dels pressupostos dels exercicis de 2012, 
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2013 i 2014, així com en les liquidacions dels pressupostos dels exercicis 
de 2012 i 2013. 

Un detall del càlcul de la capacitat de finançament contingut en 
l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost 
dels exercicis de 2012 i 2013, és el següent, en euros: 

 

Càlcul de l'objectiu d'estabilitat des/2013 des/2012 

A. Superàvit pressupostari consolidat 27.411.154 17.607.186 

B. Total ajustos SEC-95 practicats  (2.636.757) 3.103.335 

C. Capacitat (necessitat) finançament (A+B) 24.774.397 20.710.521 

Quadre 6 

A fi que la Diputació pogués prorrogar els terminis de reintegrament de 
les liquidacions negatives de la participació en els tributs de l'Estat de 
2008 i 2009, acollint-se al que disposa la disposició final 10a de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2012, el 
Ple de la Diputació, de data 26 de juny de 2012, va aprovar un pla d'ajust 
a fi de liquidar el pressupost de l'exercici de 2012, d'acord amb l'objectiu 
d'estabilitat pressupostària. 

Hem comprovat que a 31 de desembre de 2012, la Diputació complia amb 
l'objectiu de deute públic establit en l'article 13.1 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF) i també amb el referit pla d'ajust, tal com indica l'informe de la 
Intervenció sobre la liquidació del pressupost de 2012. 

En els informes de la Intervenció sobre la liquidació dels pressupostos 
dels exercicis de 2013 i 2014, s'indica que en la data de tancament  
d'aquests exercicis pressupostaris, es complia l'objectiu de deute públic. 
En aquest context, el nivell d'endeutament consolidat en els dits 
exercicis ha quedat determinat en sengles percentatges del 56,05% i del 
42,74%, dels ingressos corrents, que són inferiors al 110% establit en 
l'article 53.2 de l'LRHL, circumstàncies que posen de manifest el 
compliment de les previsions del pla d'ajust aprovat per l'Entitat. 
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4. ELABORACIÓ, FORMULACIÓ I APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DELS 
EXERCICIS DE 2013, 2014 I 2015 

4.1 Tramitació i contingut 

Com a resultat de l'examen efectuat sobre el procediment d'aprovació 
dels pressupostos generals de la Diputació dels exercicis de 2013, 2014 i 
2015, així com de la documentació incorporada en els respectius 
expedients, cal destacar els aspectes que resumim en el quadre següent: 

Quadre 7 

En relació amb el procediment de formació, aprovació, publicació i 
posterior tramesa a les administracions competents dels pressupostos 
dels exercicis de 2013, 2014 i 2015, d'acord amb les dades recollides en el 
quadre anterior, podem formular les observacions següents: 

- L'aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis de 2013 i 
2014 es va realitzar en el termini previst en l'article 169.2 de l'LRHL, 
el qual indica que s'haurà de realitzar abans del dia 31 de desembre 
de l'any anterior al de l'exercici que cal aplicar-lo. El pressupost de 
l'exercici 2015 es va aprovar amb posterioritat a la dita data. 

- La tramesa dels pressupostos dels exercicis 2013, 2014 i 2015 a 
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma es va realitzar 
amb posterioritat a la data prevista en l'article 169.4 de l'LRHL, en la 
mesura que es va efectuar després de la publicació en el Butlletí 
Oficial i no de manera simultània a l'enviament al dit butlletí. 

Els pressupostos dels exercicis 2013, 2014 i 2015 contenen la 
documentació prevista en els articles 165 i 166 de l'LRHL, que es 
desenvolupa en els articles 12 a 14 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 

 
Pressupost 

2013 
Pressupost 

2014 
Pressupost 

2015 

Aprovació inicial 5/12/2012 26/11/2013 25/11/2014 

Aprovació definitiva 27/12/2012 20/12/2013 13/01/2015 

Publicació 29/12/2012 24/12/2013 13/01/2015 

Tramesa a l'Administració de l'Estat 6/02/2013 31/12/2013 26/02/2015 

Tramesa a la Comunitat Autònoma 6/02/2013 31/12/2013 26/02/2015 

Contingut acord amb LRHL i RD 500/1990 Sí Sí Sí 

Documentació complementària completa Sí Sí Sí 
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39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals en 
matèria de pressupostos (RLRHL). 

També hem comprovat que les bases d'execució dels pressupostos dels 
exercicis 2013, 2014 i 2015 contenen, en termes generals, les matèries 
previstes en l'article 9.2 de l'RLRHL. 

En el mateix sentit cal esmentar que els expedients dels pressupostos 
dels exercicis 2013, 2014 i 2015 s'ha formalitzat el preceptiu informe 
d'estabilitat pressupostària que inclou els càlculs de regla de despesa i 
nivell del deute previstos en l'LOEPSF. 

4.2 Pressupostos inicials comparats 

Tot seguit mostrem, en euros, un quadre dels pressupostos inicials dels 
exercicis de 2013, 2014 i 2015, on s'expressa la importància quantitativa 
dels capítols pressupostaris i la variació entre els exercicis:  
 

Capítols 2013 
Variació 
2014/2013 

2014 
Variació 
2015/2014 

2015 

1. Impostos directes 8.621.920 (3,0%) 8.360.539 9,5% 9.158.446 

2. Impostos indirectes 6.725.253 (7,9%) 6.194.123 20,7% 7.478.183 

3. Taxes  i altres ingressos 5.978.000 0,4% 6.000.900 12,7% 6.762.900 

4. Transferències corrents 96.666.136 2,4% 99.024.519 (1,0%) 98.079.895 

5. Ingressos patrimonials 1.379.000 (3,6%) 1.329.000 (67,7%) 429.000 

6. Alienació d'inversions reals 0 - 0 - 0 

7. Transferències de capital 0 - 1.412.160 (3,7%) 1.359.717 

8. Actius financers 400.000 (37,5%) 250.000 20,0% 300.000 

9. Passius financers 0 - 0 - 0 

Total ingressos 119.770.309 2,3% 122.571.241 0,8% 123.568.141 

1. Despeses de personal 26.107.997 (2,5%) 25.447.973 (1,1%) 25.173.596 

2. Despeses funcionament 16.394.795 (5,1%) 15.560.926 (7,1%) 14.458.703 

3. Despeses financeres 2.597.956 (29,6%) 1.827.954 (66,1%) 619.425 

4. Transferències corrents 47.342.190 0,8% 47.742.079 6,2% 50.705.538 

5. Fons de contingència 0 - 0 - 500.000 

6. Inversions reals 7.251.6950 40,5% 10.187.774 51,2% 15.407.315 

7. Transferències de capital 7.603.002 60,4% 12.191.497 (19,8%) 9.782.624 

8. Actius financers 400.000 (37,5%) 250.000 20,0% 300.000 

9. Passius financers 12.072..673 (22,4%) 9.363.038 (29,3%) 6.620.940 

Total despeses 119.770.309 2,3% 122.571.241 0,8% 123.568.141 

Capacitat (necessitat) de finan. 12.072.673  20.142.375  15.043.847 

Quadre 8 
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Els pressupostos dels últims tres exercicis posen de manifest que la 
Diputació no necessita incrementar l'endeutament financer. En aquest 
context, hem comprovat una reducció significativa del saldo del deute 
viu sobre els recursos corrents, i han passat del 94,77% en 2013, al 56,1% 
en 2014 i al 38,15% en 2015, tot excloent les quantitats que cal tornar a 
conseqüència de les liquidacions negatives de la participació en 
ingressos de l'Estat de 2008 i 2009. 

L'estructura del pressupost de la Diputació està condicionada pel fet que 
la gestió economicofinancera del CHPC no està transferida a la 
Generalitat, tal com indiquem en l'apartat 3.3 de l'Informe. En aquest 
context, un percentatge del 18% dels ingressos i despeses previstos en el 
pressupost de l'exercici de 2013 correspon a les transferències rebudes 
de l'Estat amb destinació al CHPC, posteriorment transferides a aquesta 
entitat. 

Quan la gestió economicofinancera del CHPC siga transferida a la 
Generalitat, les transferències de l'Estat s'assignaran a aquesta en 
compte de la Diputació, fet que produirà una disminució dels ingressos 
corrents i un increment  significatiu dels percentatges de capital viu, 
circumstància que ha de ser tinguda en compte en la gestió 
economicofinancera de la Diputació a mitjà termini. 

Un percentatge del 27,7% de les despeses previstes corresponen a les 
transferències lliurades al Patronat Provincial de Turisme i a l'Escola 
Taurina, organismes autònoms de la Diputació, així com al Consorci 
Hospitalari Provincial de Castelló i el Consorci de Bombers, i els gestors 
del Pla Zonal de Residus que no són objecte de la present fiscalització. 

L'estalvi brut no financer, considerat com la diferència entre els 
ingressos corrents i les despeses de funcionament no financers previstes, 
ha passat de la xifra de 29.525.326 euros en 2013, a 32.158.103 euros en 
l'exercici de 2014, i a un total de 25.570.588 euros en 2015. Es considera 
que aquests imports permeten afrontar la reducció de l'endeutament, les 
noves inversions i les transferències de capital. 

4.3 Modificacions pressupostàries de l'exercici de 2013 

Un detall de les modificacions pressupostàries realitzades en l'exercici 
de 2013 en els diferents capítols pressupostaris i de la liquidació del 
pressupost de la Diputació, amb el seu grau d'execució, és el següent, 
amb les xifres expressades en euros: 
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Capítols Modificacions Prev. def. Liquidació % exec. 

1. Impostos directes 0 8.621.920 8.598.904 99,7% 

2. Impostos indirectes 0 6.725.253 6.758.599 100,5% 

3. Taxes  i altres ingressos 47.373 6.025.373 6.333.272 105,1% 

4. Transferències corrents 672.623 97.338.758 98.891.000 101,6% 

5. Ingressos patrimonials 0 1.379.000 1.559.361 113,1% 

6. Alienació d'inversions reals 0 0 3.500 - 

7. Transferències de capital 0 0 267.694 - 

8. Actius financers 7.682.598 8.082.598 409.976 5,1% 

9. Passius financers 0 0 0 - 

Total ingressos 8.402.594 128.172.902 121.691.840 95,9% 

1. Despeses de personal (651.259) 25.456.702 24.120.038 94,7% 

2. Despeses funcionament (1.631.869) 14.762.926 10.874.407 73,7% 

3. Despeses financeres (901.022) 1.696.934 1.327.539 78,2% 

4. Transferències corrents 2.426.909 49.769.099 46.048.178 92,5% 

6. Inversions reals 2.473.331 9.725.026 6.403.861 65,8% 

7. Transferències de capital 1.541.988 9.144.990 6.601.536 72,2% 

8. Actius financers 0 400.000 188.461 47,1% 

9. Passius financers 5.144.553 17.217.226 17.217.226 100,0% 

Total despeses 8.402.594 128.172.902 112.781.246 88,0% 

Capacitat (necessitat) de finan. (2.538.045) 9.534.628 27.084.615  

Quadre 9 

Les modificacions pressupostàries expressades en el quadre anterior han 
determinat que les previsions inicials del pressupost de l'exercici de 2013 
s'hagen incrementat en un percentatge del 7,02%. Cal tenir en compte 
que el 91,4% de l'import del dit increment correspon a la incorporació de 
romanents de crèdit, circumstància que posa de manifest que les dites 
previsions pressupostàries es van realitzar adequadament. Aquesta 
situació s'ha repetit en l'exercici de 2014, encara que el percentatge de 
variació s'ha elevat al 16,5%. 

El grau d'execució dels ingressos mostra, amb caràcter general, que les 
previsions recollides en el pressupost van ser adequades, i destaca el 
capítol d'"Ingressos derivats de taxes, preus públics i altres", que tenen 
uns drets liquidats del 105,1%. Aquesta circumstància no s'ha produït en 
relació amb el capítol d'"Actius financers", fet que la Diputació hauria de 
tenir en compte a l'hora d'elaborar pressupostos futurs. 
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La Diputació ha usat en l'exercici de 2013 la pràctica totalitat del 
romanent de tresoreria per a despeses generals i les desviacions 
acumulades positives de finançament a 31 de desembre de 2012, per a 
finançar principalment la incorporació de romanents de crèdit en 
1.345.046 euros, així com els suplements de crèdit en el pressupost de 
despeses, en una quantia de 5.144.553 euros. 

El la fiscalització realitzada s'han revisat sis expedients de modificació 
pressupostària del total de cinquanta-sis expedients tramitats durant 
l'exercici, i hem comprovat que, amb caràcter general, es troben 
adequadament tramitats i qualificats d'acord amb la normativa 
pressupostària local i a les bases d'execució del pressupost. 

No obstant això, hem observat que en els expedients de concessió de 
suplements de crèdit, les preceptives memòries justificatives establides 
en l'article 37 de l'RLRHL, no acrediten la impossibilitat de demorar la 
despesa a exercicis posteriors, ja que no figura cap explicació i s'hi limita 
a reproduir la normativa aplicable. 

4.4 Obligacions pendents d'aplicar al pressupost i expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits 

En el compte 413, "Creditors per operacions pendents d'aplicar al 
pressupost", que tenia un saldo de 7.042.469 euros a la data de 
tancament de l'exercici de 2013, es van registrar les despeses següents: 

- Una factura per un import de 4.507 euros que no tenia cobertura 
pressupostària i que es va reconèixer en l'exercici 2014 mitjançant 
un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

- Una total de 7.037.962 euros que corresponen a les despeses 
meritades en l'exercici de 2013, exercici en el qual es va 
formalitzar la fase de disposició de la despesa, que formen part 
dels romanents de crèdit que es van incorporar al pressupost de 
2014, exercici en el qual es va reconèixer l'obligació. 

La xifra anterior fa referència a despeses realitzades per béns i 
serveis rebuts en l'exercici de 2013 o a subvencions concedides en 
aquest exercici, degudament justificades en termini i amb la 
documentació justificativa correcta. En aquests supòsits existia 
crèdit pressupostari adequat i suficient, però no s'ha pogut 
completar la tramitació pressupostària. 

Pel que fa a la circumstància descrita, considerem que la Diputació 
ha d'arbitrar les mesures necessàries a fi que el reconeixement de 
les obligacions es realitze en l'exercici pressupostari en què 
pertoque, sense que aquest tràmit quede pendent a la data de 
tancament de l'exercici, i registrar-les en el compte 413. 
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En el quadre següent es mostra el total d'expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdits aprovats en els exercicis de 2013 i 2014, amb les 
xifres expressades en euros: 

 

Exercici 
Nombre 
exped. 

Despeses 
exercicis 

anteriors a 2013 

Despeses de 
l'exercici 
2013 

Despeses 
de l'exercici 

2014 
Total 

2013 5 92.660 14.891  107.551 

2014 4  4.507 15.320 19.827 

Quadre 10 

Les xifres que mostra el quadre anterior corresponen a les obligacions 
pendents d'aplicar al pressupost que existien en les dates de tancament 
dels exercicis de 2013 i 2014. Cal esmentar que la xifra relativa a l'exercici 
de 2014, és sensiblement inferior a la xifra registrada en la data de 
tancament de l'exercici de 2013. En qualsevol cas, es tracta de xifres molt 
poc significatives. 

Es pot comprovar que no hi ha una correlació entre les despeses 
registrades en el compte 413, "Creditors per operacions pendents 
d'aplicar al pressupost" en la data de tancament de l'exercici de 2013 i els 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits tramitats en 
l'exercici de 2014, que representen un percentatge del 0,64% del saldo del 
dit compte. 

La Diputació ha tramés a la Sindicatura de Comptes la informació sobre 
les obligacions pendents d'aplicar al pressupost, els advertiments i 
informes formulats per la Intervenció, així com dels acords adoptats 
contraris als informes del secretari de l'Entitat, en compliment de la 
Instrucció aprovada per l'Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes 
de 28 de setembre de 2012. 

5. RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA 

5.1 Resultat pressupostari de l'exercici de 2013 

Els conceptes i xifres que componen el resultat pressupostari que 
s'integra en el Compte General de l'exercici de 2013 de la Diputació, són 
els que mostrem, en euros, tot seguit: 
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Conceptes Drets recon. nets 
Oblig. recon. 

netes Ajusts 
Resultat 
pressup. 

a. Operacions corrents 122.141.137 82.370.161  39.770.976 

b. Altres operacions no financeres 319.037 13.005.397  (12.686.360) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 122.460.173 95.375.558  27.084.615 

2. Actius financers 409.976 188.461  221.515 

3. Passius financers 0 17.217.226  (17.217.226) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 122.870.150 112.781.246  10.088.904 

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 5.920.557  

5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 1.437.375  

6. Desviacions de finançament positives de l'exercici 1.107.312  

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 16.339.524 

Quadre 11 

L'evolució del resultat pressupostari en els seus diferents components 
entre els exercicis 2012 i 2014, es mostra, en euros, en el quadre següent: 

 

Conceptes Exercici 
2014 

Variació 
2014/2013 

Exercici 
2013 

Variació 
2013/2012 

Exercici  
2012 

a. Operacions corrents 38.429.701 (3,4%) 39.770.976 23,2% 32.284.184 

b. Altres operacions no financeres (22.061.331) (73,9%) (12.686.360) (12,0%) (14.420.686) 

1. Total operacions no financeres (a+b) 16.368.369 (39,6%) 27.084.615 51,6% 17.863.498 

2. Actius financers 33.641 (84,8%) 221.515 (2.172%) (10.690) 

3. Passius financers (14.013.301) (18,6%) (17.217.226) 60,7% (10.714.712) 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 2.388.710 (76,3%) 10.088.904 41,3% 7.138.096 

Ajustos 11.872.889 89,9% 6.250.620 (47,7%) 11.949.264 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 14.261.599 (12,7%) 16.339.524 (14,4%) 19.087.359 

Quadre 12 

L'estalvi brut no financer mostra la situació economicofinancera de la 
Diputació, en la mesura en què no considera les operacions financeres i 
les de capital. En aquest sentit, un detall de la seua evolució entre els 
exercicis de 2012 i 2014, és el següent expressat en euros: 
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Conceptes 2014 2013 2012 

Pressupost d'ingressos. Liquidació dels capítols 1 a 5  124.381.958 122.141.137 115.686.913 

Pressupost de despeses. Liquidació dels capítols 1, 2 i 4 85.240.704 81.042.622 81.176.156 

ESTALVI BRUT NO FINANCER DE L'EXERCICI 39.141.254 41.098.515 34.456.757 

Quadre 13 

Hem comprovat que pel que fa a l'exercici de 2013, la Diputació 
compleix, amb caràcter general, amb les regles de la ICAL relatives a la 
confecció del resultat pressupostari a partir dels seus registres 
comptables. 

Quant als ajustos al resultat pressupostari que determinen el resultat 
pressupostari ajustat, hem analitzat els corresponents detalls de la 
memòria del Compte General de l'Entitat en la qual s'integren els 
projectes de despesa i les despeses amb finançament afectat, a fi de 
comprovar  el càlcul adequat de les desviacions de finançament positives 
i negatives de l'exercici, així com els excessos de finançament afectat 
que figuren com a component de l'estat de romanent de tresoreria. 

Com a resultat del treball realitzat s'ha posat de manifest que les 
desviacions de finançament positives de l'exercici de 2013 pujaven a 
1.107.312 euros, mentre que les negatives eren d'1.437.375 euros. S'ha 
comprovat que la Diputació mantenia, a 31 de desembre de 2013, un total 
de catorze projectes de despeses amb finançament afectat que no havien 
generat desviacions de finançament en l'exercici ni tenien desviacions 
de finançament acumulades, raó per la qual caldria comprovar si pertoca 
finalitzar-los i tancar-los. 

Com hem comentat en l'apartat 4.4 de l'Informe, en l'exercici de 2014 es 
van aprovar expedients de reconeixement extrajudicial per una xifra de 
19.827 euros que no afecten de manera significativa a les xifres recollides 
en el resultat pressupostari. 

5.2 Romanent de tresoreria de l'exercici de 2013 

Els conceptes i xifres que componen l'estat del romanent de tresoreria 
que s'integra en el Compte General de la Diputació de Castelló dels 
exercicis de 2012 a 2014, amb les xifres expressades en euros i amb les 
variacions experimentades entre els exercicis mostrats, són els següents: 
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Components 2014 
Variació 
2014/2013 2013 

Variació 
2013/2012 2012 

1. (+) Fons líquids 41.267.179 25,0% 33.015.691 72,6% 19.124.536 

2. (+) Drets pendents de cobrament 20.879.287 25,9% 16.580.999 (32,8%) 24.682.091 

(+) Del pressupost corrent  14.401.465 1.122,2% 1.178.310 (91,7%) 14.168.698 

(+) De pressupostos tancats 8.690.942 (50,4%) 17.529.646 37,3% 12.766.347 

(+) D'operacions no pressupostàries 162.497 769,6% 18.686 (27,2%) 25.680 

(-) Cobram. realitzats pend. d'aplicació definitiva 2.375.617 10,7% 2.145.643 (5,8%) 2.278.634 

3. (-) Obligacions pendents de pagament 17.287.896 143,0% 7.115.547 (36,7%) 11.243.681 

(+) Del pressupost corrent 14.342.997 224,7% 4.416.782 (49,0%) 8.668.828 

(+) De pressupostos tancats 357.011 -- 356.955 (13,9%) 414.812 

(+) D operacions no pressupostàries 2.587.887 10,5% 2.341.810 8,4% 2.160.040 

(-) Pagaments realitzats pend. d'aplicació definitiva 0 -- 0 0 0 

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 44.858.570 5,6% 42.481.143 30,5% 32.562.945 

II. Saldos de cobrament dubtós 8.66.532 (12,5%) 9.906.023 102,0% 4.904.880 

III. Excés de finançament afectat 247.912 (73,8%) 946.495 15.157,5% 6.203 

IV. Romanent tresor. per a desp. generals (I–II–III) 35.947.126 13,7% 31.628.625 14,4% 27.651.862 

Quadre 14 

El romanent de tresoreria total constitueix un recurs obtingut amb 
caràcter general, per l'acumulació dels resultats pressupostaris 
d'exercicis anteriors i de l'exercici que es tanca. En aquest sentit, el 
quadre mostra una situació sanejada en la qual, a 31 de desembre de 
2013, s'havia acumulat un import de 42.481.143 euros, equivalent al 38% 
de totes les obligacions reconegudes en l'exercici de 2013. 

Hem comprovat que el romanent de tresoreria total ha sigut quantificat 
amb les dades comptables que figuren al final de l'exercici, segons les 
regles 83 a 86 de la ICAL. 

Els drets pendents de cobrament pressupostaris, en data 31 de desembre 
de 2013, segons la seua naturalesa i els exercicis d'imputació, expressats 
en euros, són els següents: 

  



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de la 
Diputació Provincial de Castelló. Exercicis de 2013 a 2015. 

23 

 

Drets pendents de 
cobrament 

Exercici 
corrent 

Exercicis 
tancats 

Total 

Capítol 3 21.199 51.638 72.837 

Capítol 4 997.270 6.957.025 7.954.295 

Capítol 5 111.998 870.969 982.967 

Capítol 7 47.843 9.650.013 9.697.856 

Total 1.178.310 17.529.646 18.707.956 

Quadre 15 

Un detall dels drets pendents de cobrament de pressupostos tancats, a 
31 de desembre de 2013, segons la naturalesa dels principals deutors, 
capítols i conceptes és, en euros, el següent: 

 

CONCEPTES / CAPÍTOLS Tributs 
Transferències Resta 

capítols 
Total 

De capital Corrents 

Subvencions. Convenis amb 
Comunitat  

Autònoma 

 6.804.292 6.957.025  13.761.317 

Taxes 51.638    51.638 

Ingressos patrimonials    870.969 870.969 

Altres conceptes  2.845.721   2.845.721 

Total 51.638 9.650.013 6.957.025 870.969 17.529.646 

Quadre 16 

Els drets pendents de cobrament de pressupostos tancats en data 31 de 
desembre de 2013, segons l'antiguitat del deute i la seua naturalesa, 
expressats en euros, són els següents: 

 

 2012 2011 2010 2009 2008 Anteriors Total 

Capítol 3 10.490 8.673 10.258 9.292 0 12.926 51.638 

Capítol 4 3.318.797 3.638.228 0 0 0 0 6.957.025 

Capítol 5 868.577 0 0  2.392 0 870.969 

Capítol 7 2.246.143 5.000.750 2.398.642 4.478 0 0 9.650.013 

Total 6.444.006 8.647.651 2.408.900 13.770 2.392 12.926 17.529.646 

Quadre 17 
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Els criteris per a calcular el saldo de cobrament dubtós que cal considerar 
en el romanent de tresoreria, han sigut establits pel Ple de l'Entitat en les 
bases d'execució del pressupost, d'acord amb el que disposa l'article 191 
de l'LRHL i el 103 de l'RLRHL. En aquest sentit, en la base 48.1 s'estableix 
que es consideraran saldos de cobrament dubtós aquells drets 
reconeguts pendents que consten en la liquidació de pressupostos 
tancats corresponents a dos o més exercicis posteriors al que correspon 
la liquidació. 

En aquest context, la dotació registrada va ser de 9.906.023 euros en 
l'exercici de 2013 i de 8.663.532 euros en l'exercici de 2014,d'acord amb el 
que disposa la citada base 48.1 d'execució del pressupost que estableix 
un criteri més estricte que els límits mínims que s'han d'aplicar a la 
totalitat dels drets pendents de cobrament, d'acord amb l'article 193 bis 
de l'LRHL. 

6. TRESORERIA 

6.1 Caixa, bancs i institucions de crèdit 

El saldo de tresoreria i la seua composició a la data de tancament dels 
exercicis de 2012 i 2013, segons els registres comptables de la Diputació, 
es mostra, en euros, en el quadre següent: 

Concepte 
Exercici 

2013 

Exercici 

2012 

Variació 
2013/2012 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 16.973.328 5.007.252 239,0% 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes restringits 1.995.458 1.263.748 57,9% 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes de caixa fixa 41.772 50.073 48,3% 

Comptes de caixa fixa 5.133 3.463 (16,6%) 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes financers 14.000.000 12.800.000 9,4% 

Total 33.015.691 19.124.536 72,6% 

Quadre 18 

En l'acta d'arqueig formalitzada a 31 de desembre de 2013, estan inclosos 
setze comptes operatius, vint-i-un comptes restringits d'ingressos, divuit 
comptes de caixa fixa i set comptes financers, el titular dels quals era la 
Diputació. 

A la data de tancament de l'exercici no està registrat en l'estat de 
tresoreria el saldo d'un compte restringit de recaptació, que era de 18.287 
euros, encara que aquesta circumstància no ha comportat un risc efectiu 
per a la integritat dels fons col·locats, atès que el traspàs automàtic que 
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es produeix des d'aquest compte als que són controlats per la tresoreria 
de la Diputació. 

L'article 187 de l'LRHL estableix que l'expedició de les ordres de 
pagament s'haurà d'ajustar al pla de disposició de fons de la tresoreria 
que el president establisca, i que aquest serà un instrument necessari 
per a la gestió de la tresoreria. En el mateix sentit, la disposició 
addicional 4a de l'LOEPSF obliga a disposar de plans de tresoreria que 
posen de manifest la seua capacitat per a atendre el pagament dels 
venciments de deutes financers. 

El contingut mínim dels plans de tresoreria apareix recollit en l'article 
16.8 de l'Ordre HAP/2105/2012, pel qual es desenvolupen les obligacions 
de subministraments d'informació previstes en l'LOEPSF, de manera que 
abans de l'últim dia del mes següent a cada trimestre, la Intervenció 
General ha de presentar al Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques les actualitzacions del seu pla de tresoreria amb el detall de les 
operacions de deute viu. 

En l'informe de control intern de l'exercici de 2011 de la Diputació de 
Castelló, es va posar de manifest que l'Entitat no tenia un pla de 
disposició de fons, circumstància que persisteix en l'exercici de 2013 i 
posteriors. 

En la data de tancament de l'exercici de 2013 existien cobraments 
pendents d'aplicació per un import de 2.145.643 euros, l'origen del qual 
prové majoritàriament d'exercicis anteriors. 

6.2 Pagaments per justificar 

Les normes reguladores de procediment d’expedició i justificació dels 
pagaments que cal justificar de la Diputació es troben contingudes en la 
base 38a d’execució del pressupost de l'exercici de 2013. 

En aquesta base d'execució pressupostària s'indica que el seguiment i 
control d'aquet tipus de despeses es realitzarà d'acord amb les regles 31 
a 33 de la ICAL i s'admetran respecte al capítol II del pressupost de 
despeses, referit a les despeses corrents en béns i serveis, així com 
respecte a les partides pressupostàries del capítol I de despeses de 
personal, conceptes 162 i 163, referit a formació i perfeccionament del 
personal. 

En la fiscalització no s'ha realitzat una anàlisi específica dels pagaments 
per justificar, ja que en l'exercici de 2013 la Diputació no va utilitzar 
aquest procediment específic de despesa pública. 
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6.3  Acomptes de caixa fixa 

Els acomptes de caixa fixa es regulaven en la base 38a d’execució  del 
pressupost de l’exercici 2013 i la instrucció reguladora aprovada per 
l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2005. 

En aquesta base d'execució pressupostària s'indica que el seguiment i 
control d'aquest tipus de despeses es realitzarà d'acord amb les regles 34 
a 36 de la ICAL i s'admetran respecte al capítol II del pressupost de 
despeses, referit a les despeses corrents en béns i serveis, així com 
respecte a les partides pressupostàries del capítol I de despeses de 
personal, conceptes 162 i 163, referit a formació i perfeccionament del 
personal. 

En la fiscalització dels acomptes de caixa fixa s'ha posat de manifest que 
a la data de tancament de l'exercici de 2013, existien un total de divuit 
comptes de caixa fixa que tenien un saldo  de 46.905 euros i que estava 
conciliat amb els saldos confirmats per les entitats financeres. 

7. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DELS EXERCICIS DE 2012 I 2013 

7.1 Normativa i grau d’aplicació 

La Diputació Provincial de Castelló, com a entitat integrant de 
l’Administració local, té la consideració d’Administració Pública als 
efectes previstos en la Llei de Contractes del Sector Públic, el text refós 
de la qual va ser aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre (TRLCSP). 

Per tant, els contractes administratius que efectue la Diputació, previstos 
en l'article 19 del TRLCSP, es regiran pel que fa a la seua preparació, 
adjudicació, efectes i extinció, al que disposa aquesta Llei i les 
disposicions que la desenvolupen. 

Les administracions públiques també poden realitzar contractes privats 
que es regiran, en defecte de normes específiques, pel TRLCSP quant a la 
preparació i adjudicació i pel dret privat quant als efectes i extinció. 

L'objecte de la fiscalització s'ha limitat a la contractació administrativa 
de la Diputació Provincial de Castelló i queda fora del seu abast la 
contractació de les entitats que en depenen. 

En relació amb el règim de competències de l'òrgan de contractació i 
d'acord amb la disposició addicional 2a del TRLCSP, li correspon al 
president de la Diputació i al Ple de l'Entitat, en funció de l'import i la 
duració del contracte, i s'estableixen competències delegades en la Junta 
de Govern Local i en el president de la Diputació per l'Acord del Ple de 
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data 4 de juliol de 2011. Aquests extrems han sigut comprovats en el curs 
de la present fiscalització. 

7.2  Perfil de contractant 

La Diputació disposa d'un perfil de contractant ubicat en la seua seu 
electrònica i es troba adherida a la Plataforma de Contractació de l'Estat. 

En la seua revisió s'ha posat de manifest que la Diputació acompleix el 
que estableix l'article 53 del TRLCSP i en la Llei 3/2010, de 5 de maig, de la 
Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana 
(LAECV), en relació amb la signatura electrònica de la documentació 
publicada. 

7.3 Contractes formalitzats en els exercicis 2013 i 2014 

La contractació de la Diputació està centralitzada en el servei de 
contractació i central de compres que s'enquadra dins de l'àrea 
d'Administració general, encara que també assumeixen funcions en 
aquesta matèria el servei de cooperació, que gestiona els contractes de 
carreteres, les obres en els edificis que no són propietat de la Diputació i 
les obres pròpies dels ajuntaments que han delegat en l'entitat 
provincial, així com el servei de cultura que gestiona els contractes 
menors de la seua àrea de competències. 

La Diputació disposa d'una central de compres a fi d'agrupar els 
processos d'adquisició de béns i serveis per als ajuntaments i organismes 
adherits. 

D’acord amb la informació facilitada per la Diputació, contrastada amb 
les relacions de contractes presentades en el Portal de Rendició de 
Comptes de les Entitats Locals i obtinguda del Registre Públic de 
Contractes, hem elaborat el quadre següent, en el qual s’indica el 
nombre i import dels contractes formalitzats en els exercicis de 2013 i 
2014, detallats per tipus i procediments d’adjudicació. 
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Tipus de contractes  
Procediments 
d'adjudicació 

Import d'adjudicació en euros 
(IVA exclòs) 

Contractes 

Import % Nº % 

Obres 

Obert 1.554.621 97% 1 33% 

Negociat 43.697 3% 2 67% 

Subtotal 1.598.318 100% 3 100% 

Serveis 

Obert 2.844.784 85% 23 64% 

Negociat 486.784 15% 13 36% 

Subtotal 3.331.279 100% 36 100% 

Subministraments 

Obert 568.610 87% 7 64% 

Negociat 81.654 13% 4 36% 

Subtotal 650.264 100% 11 100% 

Altres 
Obert 760.750 2% 2 100% 

Subtotal 760.750 100% 2 100% 

Total contractes 2013 6.340.611  52  

Obres 

Obert 3.784.744 81% 3 27% 

Negociat 878.926 19% 8 73% 

Subtotal 4.663.670 100% 11 100% 

Serveis 

Obert 1.436.551 80% 10 43% 

Negociat 356.603 20% 13 57% 

Subtotal 1.793.154 100% 23 100% 

Subministraments 

Obert 1.514.614 87% 6 33% 

Negociat 234.877 13% 12 67% 

Subtotal 1.749.491 100% 18 100% 

Altres Obert 56.016 100% 1 100% 

 
Subtotal 56.016 100% 1 100% 

Total contractes 2014 8.262.331 
 

53 
 

Quadre 19 

7.4 Revisió dels expedients de contractació seleccionats 

A fi de comprovar que els procediments de contractació de béns i serveis 
efectuats per la Diputació  s'han ajustat a la legalitat vigent en matèria 
de contractes del sector públic, s'ha analitzat una mostra de contractes 
formalitzats en els exercicis de 2013 i 2014 que, a partir de la informació 
facilitada per l'Entitat, detallem tot seguit: 
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Tipus Expedient Objecte Tramitació Procediment Adjudicació 

Subministra-
ments 

4/2013 
Gasoli per a centres 
socioeducatius de la Diputació 
Provincial 

Ordinària Obert 205.455 

Subministra-
ments 

14/2013 
Equips individuals de teleajuda 
domiciliària 

Abreujada 
urgent 

Obert 164.545 

Serveis 61/2013 
Servei de maquinària per a 
arranjar pistes i camins 

Ordinària Obert 427.272 

Serveis 97/2013 

Repositori jurídic de model 
d'expedients administratius 
integrats en entitats locals 
menors de 5.000 habitants 

Ordinària Obert 501.357 

Serveis 130/2013 
Servei de transport escolar per a 
centres de educació especial 

Ordinària Obert 321.058 

Serveis 175/2013 

Reenginyeria evolutiva 
d'aplicacions de gestió 
administrativa i el seu 
manteniment 

Ordinària 
Negociat 
sense 

publicitat 
163.500 

  Total mostra 2013: 1.783.187 

Subministra-
ments 

23/2014 
Pinso i farratge per al ramat de la 
granja agropecuària 

Ordinària 
Negociat amb 
publicitat 

47.324 

Obres 2360/2014 
Ampliació i millora de la carretera 
de Tirig a Salsadella 

Ordinària Obert 2.319.000 

Obres 4005/2014 
Nova estació depuradora i 
col·lectors de Borriol 

Ordinària Obert 1.554.621 

Obres 5645/2014 

Reforç del ferm i adequació de la 
senyalització al trànsit compartit 
en la carretera CV-147 d'accés al 
Desert de les Palmes 

Abreujada 
urgent 

Obert 1.072.429 

  Total mostra 2014: 4.993.374 

Quadre 20 

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

En els expedients fiscalitzats formalitzats en els exercicis de 2013 i 2014, 
s'ha realitzat una anàlisi especial dels criteris de valoració i adjudicació 
que s'han utilitzat en els diversos procediments d'adjudicació. 

Com a conclusió de la fiscalització realitzada en l'àrea de contractació, 
podem afirmar que els contractes revisats s'han tramitat i executat, amb 
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caràcter general, d'acord amb la normativa sobre contractació vigent en 
cada moment. 

No obstant això, en els apartats 7.5 i 7.6 de l'Informe detallem 
determinats incompliments de la normativa vigent que no hem 
considerat rellevants, però que els responsables de l'Entitat han de tenir-
los en compte. A mateix temps, en l'apartat 9 de l'Informe, es fan una 
sèrie de recomanacions per a millorar la gestió dels contractes. 

7.5 Incompliments de caràcter general 

Com a resultat de la revisió efectuada sobre la mostra de contractes de 
l'apartat 7.4 de l'Informe, s'han posat de manifest les següents 
incidències de caràcter general o que afecten la major part dels 
contractes revisats: 

- En els expedients no es justifica suficientment l'elecció del 
procediment ni dels criteris que es tindran en consideració per a 
adjudicar, contravenint el que estableix l'article 109.4 del TRLCSP. 

- La inscripció dels contractes en el Registre Públic de Contractes 
prevista en l'article 333 del TRLCSP, s'ha efectuat amb retard 
respecte del termini establit en l'article 31.2 del Reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 

En el citat precepte legal s'indica que la inscripció es realitzarà 
abans que finalitze el primer trimestre de l'any següent a què 
corresponga la informació de cada exercici, i hem comprovat que 
les dades referides a l'exercici de 2013 es van trametre al Registre 
en data 2 de desembre de 2014, mentre que l'enviament de les 
dades de l'exercici de 2014 es va realitzar el dia 2 de juliol de 2015. 

- En els expedients no consten les comunicacions preceptives de les 
empreses i imports subcontractats tal com disposa l'article 227.2.b 
del TRLCSP, a efectes de la solvència requerida per part de la 
prestació subcontractada. En aquest context, per a millorar la 
gestió contractual, en els plecs s'hauria de registrar el percentatge 
limitatiu de l'import subcontractat o, si escau, la seua prohibició 
en funció de la naturalesa de l'objecte del contracte. 

7.6 Incidències posades de manifest en el curs de la fiscalització 

Tot seguit comentem de manera individualitzada els aspectes més 
significatius resultants de la fiscalització efectuada. 
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a) Expedient 4/2013. Gasoli per a centres socioeducatius de la Diputació 
Provincial 

 Es tracta d'un contracte de subministraments tramitat per un 
procediment obert i adjudicat per un import de 205.455 euros, en 
el qual s'ha utilitzat com a únic criteri objectiu l'oferta econòmica 
que té una ponderació de 100 punts sobre 100. 

En l'anàlisi dels diferents documents relatius a la tramitació de 
l'expedient administratiu, no s'han posat de manifest incidències 
que hagen de ser ressaltades, ja que s'ajusten al règim jurídic 
previst en el TRLCSP. 

b) Expedient 14/2013. Equips individuals de teleajuda domiciliària 

Es tracta d'un contracte de subministraments tramitat per un 
procediment obert i adjudicat per un import de 164.545 euros. 

Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen dos 
criteris objectius amb una ponderació de 65 punts sobre 100, que 
són els següents: valoració de l'oferta econòmica (51%) i termini de 
lliurament i assistència (14%). Hi ha també un criteri subjectiu, les 
millores, que té una ponderació de 35 punts sobre 100. 

L'expedient va ser tramitat d'urgència, d'acord amb l'article 112 
del TRLCSP, encara que no ha quedat acreditat que l'adquisició del 
subministrament fos una necessitat inajornable o l'adjudicació del 
qual fos necessari accelerar-la per raons d'interès públic, de 
manera que hauria sigut possible tramitar de forma ordinària si 
l'expedient de contractació s'havia començat amb anterioritat. 

c) Expedient 61/2013. Servei de maquinària per a arranjar pistes i camins 

Es tracta d'un contracte de serveis tramitat per un procediment 
obert i adjudicat per un import de 427.272 euros. 

Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu amb una ponderació de 60 punts sobre 100, que és la 
valoració de l'oferta econòmica, i dos criteris subjectius amb una 
ponderació de 40 punts sobre 100, que són els següents: estat i 
qualitat de la maquinària (20%) i programa i execució de les obres 
(20%). 

En l'anàlisi dels diferents documents relatius a la tramitació de 
l'expedient administratiu, no s'han posat de manifest incidències 
que hagen de ser ressaltades, ja que s'ajusten al règim jurídic 
previst en el TRLCSP. 
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d) Expedient 97/2013. Repositori jurídic de model d'expedients 
administratius integrats en entitats locals menors de 5.000 habitants 

Es tracta d'un contracte de serveis tramitat per un procediment 
obert i adjudicat per un import de 501.357 euros. 

Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu amb una ponderació de 40 punts sobre 100, que és la 
valoració de l'oferta econòmica, i tres criteris subjectius amb una 
ponderació de 60 punts sobre 100, que són els següents: millores 
(15%), facilitat d'ús (20%), pla de formació (15%) i protecció de 
dades (10%). 

Pel que fa als dits criteris d'adjudicació, es considera que l'oferta 
econòmica hauria d'haver tingut un valor superior al 50% del valor 
del conjunt dels criteris i que hauria de ser complementat amb 
altres criteris objectius, a fi que foren determinants en la selecció 
del contractista per damunt dels criteris d'adjudicació subjectius 
que haurien d'haver sigut complementaris. 

e) Expedient 130/2013. Servei de transport escolar per a centres d'educació 
especial 

Es tracta d'un contracte de serveis tramitat per un procediment 
obert i adjudicat per un import de 321.058 euros. 

Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu amb una ponderació de 51 punts sobre 100, que és la 
valoració de l'oferta econòmica, i quatre criteris subjectius amb 
una ponderació de 49 punts sobre 100, que són els següents: 
l'antiguitat dels vehicles 16%, millores (13%), disponibilitat de 
vehicle de substitució (10%) i increment de persones en exclusió 
social (10%). 

Pel que fa als dits criteris d'adjudicació, es considera que el criteri 
de l'oferta econòmica hauria d'haver sigut complementat amb 
altres criteris objectius, de manera que els criteris subjectius que 
depenen d'un judici de valor haurien de ser complementaris dels 
anteriors. 

f) Expedient 175/2013. Reenginyeria evolutiva d'aplicacions de gestió 
administrativa i el seu manteniment  

Es tracta d'un contracte de serveis tramitat per un procediment 
negociat sense publicitat i adjudicat per un import de 163.500 
euros. 

Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu amb una ponderació de 40 punts sobre 100, que és la 
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valoració de l'oferta econòmica, i quatre criteris subjectius amb 
una ponderació de 60 punts sobre 100, que són els següents: 
millores (16%), senzillesa d'ús (15%), protecció de dades (9%), 
qualitat de la metodologia de treball (10%) i pla de formació (10%). 

Pel que fa als dits criteris d'adjudicació, es considera que el criteri 
de l'oferta econòmica hauria d'haver tingut un valor superior al 
50% del valor conjunt dels criteris i que hauria d'haver sigut 
complementat amb altres criteris objectius, a fi que foren 
determinats en la selecció del contractista per damunt dels criteris 
d'adjudicació subjectius que haurien d'haver sigut 
complementaris. 

g) Expedient 23/2014. Pinso i farratge per al ramat de la granja 
agropecuària 

Es tracta d'un contracte de subministraments tramitat per un 
procediment negociat amb publicitat i adjudicat per un import de 
47.324 euros. 

Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen un criteri 
objectiu amb una ponderació de 51 punts sobre 100, que és la 
valoració de l'oferta econòmica, i un criteri subjectiu, la qualitat, 
amb una ponderació de 49 punts sobre 100. 

L'anàlisi dels dits criteris d'adjudicació permet observar que la 
valoració de l'oferta econòmica s'hauria d'haver complementada 
amb altres criteris objectius, a fi de limitar la rellevància del criteri 
subjectiu en la valoració final de les ofertes. 

h) Expedient 2360/2014. Ampliació i millora de la carretera de Tirig a 
Salsadella 

Es tracta d'un contracte d'obres tramitat per un procediment obert 
i adjudicat per un import de 2.319.000 euros. 

Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen dos 
criteris objectius amb una ponderació de 55 punts sobre 100, que 
són: la valoració de l'oferta econòmica (40%) i els terminis de 
garantia (15%). Hi ha quatre criteris subjectius amb una 
ponderació de 45 punts sobre 100 que són: la memòria 
constructiva (15%), les millores (12%), el programa de treball (9%) i 
la garantia de subministrament dels materials (9%). 

Pel que fa als dits criteris d'adjudicació, considerem que la 
valoració de l'oferta econòmica hauria d'haver tingut un valor 
superior al 50% del valor conjunt dels criteris, a fi que fos 
determinant en la selecció del contractista, per damunt d'altres 
criteris d'adjudicació que haurien  d'haver sigut complementaris. 
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i) Expedient 4005/2014. Nova estació depuradora i col·lectors de Borriol 

Es tracta d'un contracte d'obres tramitat per un procediment obert 
i adjudicat per un import d'1.554.621 euros. 

Els criteris d'adjudicació d'aquest expedient comprenen tres 
criteris objectius amb una ponderació de 55 punts sobre 100, que 
són: la valoració de l'oferta econòmica (30%), els terminis de 
garantia (15%) i els terminis d'execució (10%). Hi ha quatre criteris 
subjectius amb una ponderació de 45 punts sobre 100 que són: la 
memòria constructiva (15%), les millores (12%), el programa de 
treball (9%) i la garantia de subministrament dels materials (9%). 

Considerem que la valoració de l'oferta econòmica hauria d'haver 
tingut un valor superior al 50% del valor conjunt dels criteris, a fi 
que fos determinant en la selecció del contractista, per damunt 
d'altres criteris d'adjudicació que haurien d'haver sigut 
complementaris. 

En l'acta de comprovació de replanteig de l'expedient que es va 
formalitzar en data 9 de desembre de 2013, es constata que no 
existia cap certificat de disponibilitat dels terrenys afectats per les 
obres, raó per la qual es va concloure que no era possible 
començar les obres fins a obtenir-lo. 

Davant la impossibilitat d'iniciar els treballs per la falta de 
disponibilitat dels terrenys, el dia 3 d'octubre de 2014 la unió 
temporal d'empreses adjudicatàries va sol·licitar per mutu acord 
del contracte d'obres, i en un escrit de 20 d'octubre de 2014, va 
renunciar a formular qualsevol tipus de reclamació pel lucre 
cessant relatiu a l'obra. 

A fi de donar solució a la necessitat de depurar les aigües 
residuals, l'Ajuntament de Borriol i el de Castelló de la Plana, 
plantejaren realitzar una obra alternativa i sol·licitaren a la 
Diputació Provincial de Castelló, mitjançant sengles escrits de 29 
d'octubre i 10 de novembre de 2014, que es realitzen els tràmits 
necessaris per a l'estudi i realització del projecte tècnic per a 
construir un col·lector que canalitzés els abocaments de Borriol i 
el connectés amb el col·lector i l'EDAR de Castelló de la Plana. 

En la data d'aprovació de l'Informe, malgrat el temps 
transcorregut des que es va iniciar la col·laboració entre distintes 
entitats públiques, no s'ha executat cap obra per a satisfer les 
necessitats del municipi de Borriol en matèria de depuració 
d'aigües i encara es troba en fase d'adjudicació la contractació de 
la redacció de la documentació tècnica necessària per a la licitació 
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de les obres del col·lector d'aigües residuals des de Borriol fins a 
l'estació depuradora de Castelló de la Plana. 

j) Expedient 5645/2014. Reforç del ferm i adequació de la senyalització al 
trànsit compartit en la carretera CV-147 d'accés al Desert de les Palmes 

Es tracta d'un contracte d'obres tramitat per un procediment obert 
i adjudicat per un import d'1.072.429 euros, en el qual s'ha utilitzat 
com a únic criteri objectiu, que és l'oferta econòmica, que té una 
ponderació de 100 punts sobre 100. 

L'expedient va ser objecte de tramitació urgent, d'acord amb 
l'article 112 del TRLCSP per concórrer raons d'interès públic, 
encara que hem comprovat que no s'ha complit el termini 
d'execució de 45 dies previst en el plec de clàusules 
administratives. 

7.7 Contractes menors 

En la fiscalització realitzada hem revisat una mostra dels contractes 
menors formalitzats per la Diputació durant els exercicis  2013 i 2014 
que, segons la informació facilitada per la Diputació, han pujat a sengles 
xifres d'1.561.537 i 1.363.484 euros. 

La revisió efectuada ha posat de manifest que els contractes per al 
subministrament d'equips i material informàtic i serveis de publicitat 
s'han tramitat com a contractes menors. En aquest context, l'Entitat ha 
de valorar la possibilitat d'agrupar aquests contractes i tramitar-los pel 
procediment negociat obert, segons els casos, per a una major garantia 
del principis de publicitat i concurrència. 

8. SEGUIMENT DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE CONTROL INTERN DE 
L'EXERCICI DE 2011 

Amb data 17 de juliol de 2013, la Sindicatura de Comptes va aprovar 
l'informe sobre el control intern de la Diputació de Castelló corresponent 
a l'exercici de 2011, l’objectiu general del qual va ser analitzar el control 
intern en relació amb l’aplicació de la normativa comptable i de gestió.  

Com a resultat del seguiment efectuat de les conclusions i 
recomanacions que figuren en l’esmentat informe, a més del que hem 
expressat en apartats anteriors, cal indicar els aspectes que mostra el 
quadre següent, fruit de la realització del present treball.  
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Informe de control intern 2011 Situació actual 

Aspectes organitzatius i competencials 

Aprovació d'un reglament orgànic i un organigrama 
general. 

L'Entitat ha aprovat un reglament orgànic, encara 
que no té un organigrama funcional. 

Informació i control de les assignacions dels grups 
polítics. 

No tenim constància que s'oferisca informació, ni es 
realitzen actuacions de control sobre les 
assignacions als grups polítics. 

Aprovació d'una classificació de llocs de treball. 
Es troba pendent la classificació dels llocs de treball  
en la qual s'indiquen les funcions assignades a cada 
un. 

Informació en la pàgina web sobre les funcions dels 
òrgans de govern, ordenances, reglaments i execució del 
pressupost. 

S'ha publicat en la web la informació pressupostària, 
les ordenances i els reglaments. 

Informació econòmica-financera 

Falta de registre en la Plataforma de Rendició de 
Comptes de 2 societats mercantils participades, 12 
fundacions i 9 consorcis. 

En l'actualitat no estan registrats en la Plataforma de 
Rendició de Comptes 4 fundacions i 1 consorci. 

Alguns comptes restringits no es registren en la 
comptabilitat i les transferències de capital no es 
registren d'acord amb els criteris de la IGAE. 

Els comptes restringits s'han inclòs en l'acta 
d'arqueig i el reconeixement de les transferències de 
capital s'ajusta als criteris de la IGAE. 

No es van complir els terminis per a retre el Compte 
General ni en la tramitació del pressupost. 

En els últims exercicis l'Entitat s'ha ajustat als 
terminis de rendició de comptes. 

Es va tramitar un import significatiu d'expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits i existien 
despeses pendents d'aplicar al pressupost. 

S'han reduït de forma notable en els últims exercicis 
los expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdits i les despeses pendents d'aplicar al 
pressupost. 

En la planificació de les inversions no s'estima el cost 
del seu manteniment i el seu finançament posterior. 

L'Entitat informa que la immensa majoria de les 
inversions són carreteres i que hi ha un únic 
contracte de manteniment per a totes, que es paga 
en funció de les necessitats. En les inversions dels 
ajuntaments són aquests els que assumeixen el 
manteniment.  

Compliment de la normativa aplicable 

El complement de productivitat que cobra el personal no 
està vinculat a una valoració objectiva. 

El complement de productivitat del personal 
continua sense estar vinculat a una valoració 
objectiva. 

En determinades ocasions no es comprovava l'efectiva 
realització de les activitats subvencionades. 

Quan la subvenció es concedeix a un ajuntament, 
aquest s'encarrega de certificar que s'ha aplicat a la 
seua finalitat. Quan es concedeixen a tercers es 
comprova que la despesa correspon a l'activitat 
subvencionada i el pagament de la factura al 
proveïdor final. 

En determinades ocasions les despeses es realitzen 
sense les preceptives propostes. 

En els últims exercicis s'han reduït de forma notable 
els supòsits en què es produeix aquesta situació. 
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Informe de control intern 2011 Situació actual 

Protecció dels béns de l'Entitat 

Determinats béns i drets no estan adequadament 
registrats en l'inventari o no estan inscrits en el Registre 
de la Propietat. 

L'Entitat manifesta que las carències es refereixen  a 
béns antics la regularització dels quals és molt 
complicada i no es té documentació. Es troba 
pendent. 

Existien drets de cobraments d'exercicis anteriors que 
podien estar afectats per prescripció. 

En els últims exercicis no s'ha realitzat una anàlisi 
dels drets de cobrament que podrien estar prescrits. 

Existien dos comptes corrents pendents de conciliar i 
dos de restringits no inclosos en l'arqueig. No havia 
plans de disposició de fons i hi havia comptes inactius. 

S'ha resolt el tema dels comptes pendents de 
conciliar i no inclosos en l'arqueig. L'Entitat 
manifesta que no hi ha plans de disposició de fons, 
perquè no hi havia dificultats de tresoreria. 

S'hi indicaven diverses recomanacions referides a 
l'organització, operativa i l'accés als sistemes 
d'informació de l'Entitat. 

S'està elaborant actualment un pla estratègic i un 
manual de procediments, al mateix temps que 
s'analitzen las carències respecto a l'LOPD. 

Intervenció 

Les funcions de gestió i fiscalització no estan totalment 
segregades 

La Intervenció no participa en la gestió, encara que 
és consultada en ocasions, en especial en 
l'elaboració del pressupost. 

No s'havia realitzat la fiscalització plena posterior dels 
ingressos. 

No es realitza perquè la immensa majoria dels 
ingressos provenen de l'Estat i s'hauria de realitzar 
en una proporció molt petita dels ingressos de 
l'Entitat. 

No s'havia implantat el control financer i d'eficàcia, 
sense que s'hagueren establit els objectius dels 
programes i els costos dels serveis. 

En l'actualitat no es realitza el control financer i 
d'eficàcia i no existeixen objectius en els programes. 
S'ha determinat el cost d'alguns serveis. 

No s'hi havia complit determinades obligacions en la 
lluita contra la morositat en las operacions comercials. 

En l'actualitat s'acompleix amb les obligacions 
establides en la lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

No existia constància documental de la fiscalització de 
la nòmina de personal per mostreig. 

No existia constància perquè es controlaven les 
incidències prèvies. És un tema que actualment està 
resolt. 

Quadre 21 

9. RECOMANACIONS 

En l’apartat 2 del present Informe hem indicat aquelles incidències més 
significatives, resultat del treball de fiscalització, respecte de les quals els 
responsables de la Diputació han d’adoptar mesures correctores per 
evitar que es produïsquen en exercicis futurs. 

A més del que hem indicat en l'apartat 8 en relació amb el seguiment de 
les conclusions i recomanacions de l'informe de control intern de 
l'exercici de 2011, cal efectuar les recomanacions que indiquem a 
continuació: 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'activitat econòmica i financera de la 
Diputació Provincial de Castelló. Exercicis de 2013 a 2015. 

38 

 

a) La Diputació ha d'implantar una comptabilitat de costos a fi de 
formalitzar de manera adequada les memòries justificatives del 
cost i rendiment dels serveis públics i del compliments dels 
objectius, d'acord amb el que estableix l'article 101.3 de la ICAL 
(apartat 3.1). 

b) L'Entitat ha de regular la informació que recull l'Inventari d'Ens del 
Sector Públic Local del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, i procurar que coincidisca amb la que s'inclou en la 
memòria del Compte General (apartat 3.2). 

c) Cal que la Diputació concilie l'inventari de béns amb la 
comptabilitat i que garantisca que tots els béns immobles i drets 
reals dels quals siga titular, es troben inscrits al seu nom en el 
Registre de la Propietat (apartat 3.3.2). 

d) L'Entitat ha d'establir els mitjans que permeten realitzar les 
funcions de control financer i d'eficàcia dels serveis previstes en els 
articles 220 i 221 de l'LRHL i en la base 50a d'execució del 
pressupost (apartat 3.4). 

e) La Diputació ha de formalitzar adequadament les memòries 
justificatives dels suplements de crèdit previstes en l'article 37 de 
l'RLRHL, i acreditar la impossibilitat de demorar la despesa a 
exercicis posteriors, a fi de garantir una gestió pressupostària 
adequada (apartats 4.1 i 4.3). 

f) Una adequada gestió de la despesa pública exigeix que el 
reconeixement de les obligacions es realitze en l'exercici 
pressupostari en què pertoque i que no quede pendent a la data de 
tancament de l'exercici. Amb aquesta finalitat la Diputació haurà 
de promoure les actuacions que siguen necessàries (apartat 4.4). 

g) L'Entitat ha de valorar si pertoca l'acabament i tancament de 
determinats projectes de despeses amb finançament afectat, tenint 
en compte que no ha generat desviacions de finançament en 
l'exercici, ni tenia desviacions de finançament acumulades (apartat 
5.1). 

h) En el moment de formalitzar  l'estat de tresoreria, caldrà que la 
Diputació aplegue els saldos de tots els comptes restringits de 
recaptació (apartat 6.1). 

i) El president de la Diputació ha d'aprovar un pla de disposició de 
fons de la tresoreria, en compliment del que disposa l'article 187 de 
l'LRHL, a fi de garantir la capacitat de l'Entitat per a fer front al 
pagament dels venciments dels seus deutes (apartat 6.1). 
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j) L'Entitat ha de garantir que en els expedients administratius 
consten les comunicacions preceptives de les empreses i els 
imports subcontractats, a l'efecte de la solvència requerida per la 
part de la prestació subcontractada, establint en els plecs el 
percentatge limitatiu de l'import subcontractat o, si escau, prohibir-
lo en funció de la naturalesa de l'objecte de contracte (apartat 7.5). 

k) En la tramitació dels expedients de contractació s'ha de justificar 
suficientment l'elecció del procediment i dels criteris que es tindran 
en consideració per a adjudicar-la. En la determinació dels criteris 
d'adjudicació dels contractes que promoga la Diputació, s'ha de 
garantir que l'oferta econòmica tinga un valor superior al 50% del 
valor del conjunt dels criteris que s'hi establisquen, que pot ser 
complementat amb criteris objectius, a fi que siguen determinants 
en la selecció del contractista per damunt dels criteris d'adjudicació 
subjectius, que han de ser complementaris. (apartat 7.6). 

l) L'Entitat ha de realitzar previsions raonables de les necessitats, a fi 
d'iniciar la tramitació dels expedients de contractació amb 
anticipació i aplicar la tramitació ordinària com a sistema habitual, 
excepte en els casos en què es deriven d'una necessitat inajornable 
o l'adjudicació del qual siga necessari accelerar per raons d'interès 
públic, circumstàncies que han de quedar acreditades 
adequadament en el corresponent expedient administratiu (apartat 
7.6). 

m) És imprescindible que la Diputació analitze els expedients de 
contractes menors tramitats durant l'exercici pressupostari, per tal 
de valorar si poden ser agrupats i tramitats per un procediment 
negociat o obert, segons els casos, per a garantir els principis de 
publicitat i concurrència, d'acord amb el que preveu la legislació de 
Contractes del Sector Públic (apartat 7.7). 

10. TRÀMIT D'AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general, les conclusions, recomanacions i incidències 
provisionals incloses en els projectes d'informes de fiscalització, s'han 
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 pel qual va tenir 
coneixement de l'esborrany de l'Informe de fiscalització corresponent als 
anys 2013 a 2015, el dit esborrany es va trametre al comptedant perquè, 
en el termini concedit, formulés al·legacions. 
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En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

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

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

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

El text de les al·legacions formulades, així com l'informe motivat que 
s'ha emès sobre les dites al·legacions, el qual ha servit d'antecedent 
perquè aquesta Sindicatura les haja estimades o no, s’adjunten en els 
annexos IV i V. 



 

 

 

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 2015 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 21 
de setembre de 2015, va aprovar aquest Informe de fiscalització. 

València, 21 de setembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ANNEX I 

 Compte General de la Diputació Provincial de Castelló 



EXERCICI 2013

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)

8.621.920

6.725.253

5.978.000
96.666.136

1.379.000
0
0

400.000
0

119.770.309

8.621.920

6.725.253
6.025.373

97.338.758
1.379.000

0

0
8.082.598

0

128.172.902

0 0

0
1

1
0

   --

   --
1.921

   --

0
47.373

672.623
0
0
0

7.682.598
0

8.402.594 7

8.598.904

6.758.599
6.333.272

98.891.000
1.559.361

3.500
315.537
409.976

0

122.870.150

8.598.904

6.758.599
6.312.073

97.893.730
1.447.363

3.500
267.694
409.976

0

121.691.840

7

6
5

80
1
0
0
0
0

100

100

100
105

102
113
   --
   --

5

   --

96

100

100
100

99
93

100
85

100
   --

99

0
0

21.199

997.270
111.998

0

47.843
0
0

1.178.310

26.107.997

16.394.795

2.597.956
47.342.190

7.251.695
7.603.002

400.000
12.072.673

119.770.309

25.456.702
14.762.926

1.696.934
49.769.099

9.725.026
9.144.990

400.000
17.217.226

128.172.902

-651.295
-1.631.869

-901.022

2.426.909

2.473.331
1.541.988

0
5.144.553

8.402.594

-2
-10
-35

5

34
20

0
43

7

24.120.038
10.874.407

1.327.539
46.048.178

6.403.861
6.601.536

188.461
17.217.226

112.781.246

23.693.127
9.917.292
1.304.452

44.544.085

5.570.401
6.156.314

188.461
16.990.332

108.364.464

21
10

1
41

6

6
0

15

100

95
74
78
93

66
72
47

100

88

98
91
98
97

87
93

100
99

96

426.911
957.115

23.087
1.504.093

833.460
445.223

0
226.894

4.416.782

0 0 0 10.088.904 13.327.376 -3.238.472

26.935.045

9.083.641

0

9.270.178

9.448.605

8.913.223

00 35 17.529.646

186.537 2 96 356.955

122.870.150
112.781.246

10.088.904

1.437.375
5.920.557

16.339.524

19.124.536

532.717.327
518.826.171

33.015.691

16.580.999

1.178.310

17.529.646
18.686

9.906.023

2.145.643

7.115.547

4.416.782

356.955

2.341.810

0

33.015.691

946.495

31.628.625

42.481.143

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

43.206

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

PROVÍNCIA
OTR2Castellón CIF: P1200000FId. Entitat: 8361

  595.864POBLACIÓ(01-01-13):

 

6.    Desviacions positives de finançament 1.107.312

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

463,96%

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

111,76%

696,98%

164,53

7,16%

3,13%
80,27%

2,47

 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

95,86%

153,52%

17,48%

27,23%

99,04%

0,36

 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

87,99%
19,75%

11,53%
15,18%

189,27
21,83

96,08%

37,83

32,56%

33,65%

27,42

51,66%

20,13%
59,74%

35,02%

96,15%

418,51%

172,40%

520,00%

128,38

159,76%

130,79%
82,59%

2,23
82,52%

167,66%

15,73%

6,15%

98,77%

16,11

81,40%
17,95%

21,75%
14,31%

168,69
36,68

91,21%

67,00

37,06%

37,91%

25,54

48,66%

32,57%
49,86%

46,72%

99,02%

AGREGATVALOR

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



EXERCICI 2013

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

TIPUS: 
NOM: CODI:

PROVÍNCIA
OTR2Castellón CIF: P1200000FId. Entitat: 8361

  595.864POBLACIÓ(01-01-13):

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 29/12/2012
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 05/02/2014
3.    Data d'elaboració del compte 27/05/2014
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 30/05/2014
5.    Data d'inici de l'exposició 12/06/2014
6.    Data de presentació del compte general al Ple 17/07/2014
7.   Data d'aprovació del compte general 17/07/2014

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 03/12/2014

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

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

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2013

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

7.743.418

28.971

21.430

1.   Serveis públics bàsics 17.536.606

2     Actuacions de protecció i promoció social 3.417.001

TOTAL DESPESES 112.764.246

1.6  Benestar comunitari 9.073.995

1.7  Medi ambient 690.223

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 70.515

2.3  Serveis socials i promoció social 3.255.396

2.4  Foment de l’ocupació 69.660

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 37.095.789

3.1  Sanitat 23.317.537

3.2  Educació 5.941.996

3.3  Cultura 5.397.454

3.4  Esport 2.438.803

4     Actuacions de caràcter econòmic 9.102.050

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 807.860

4.2  Indústria i energia 253.168

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 3.066.261

4.4  Transport públic 11.522

4.5  Infraestructures 4.001.203

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 962.037

9     Actuacions de caràcter general 27.832.337

9.1  Òrgans de govern 2.744.458

9.2  Serveis de caràcter general 18.351.692

9.3  Administració financera i tributària 6.707.054

9.4  Transferències a altres administracions públiques 29.133

0     Deute públic 17.780.463

0.1  Deute públic 17.780.463

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

13,00

0,05

0,04

1.   Serveis públics bàsics 29,43

2     Actuacions de protecció i promoció social 5,73

1.6  Benestar comunitari 15,23

1.7  Medi ambient 1,16

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,12

2.3  Serveis socials i promoció social 5,46

2.4  Foment de l’ocupació 0,12

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 62,26

3.1  Sanitat 39,13

3.2  Educació 9,97

3.3  Cultura 9,06

3.4  Esport 4,09

4     Actuacions de caràcter econòmic 15,28

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 1,36

4.2  Indústria i energia 0,42

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 5,15

4.4  Transport públic 0,02

4.5  Infraestructures 6,71

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 1,61

9     Actuacions de caràcter general 46,71

9.1  Òrgans de govern 4,61

9.2  Serveis de caràcter general 30,80

9.3  Administració financera i tributària 11,26

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,02

0     Deute públic 29,84

0.1  Deute públic 29,84

DESPESES 2013

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

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2013

130.  Impost sobre activitats econòmiques 0,00
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 8,78

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 0,00

100.  Impost sobre la renda de les persones físiques 5,65

210.  Impost sobre el valor afegit 8,84

220.  Imposts especials 2,50

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 0,00

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 1,31

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 8,94

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 0,01

  34.  Preus públics 0,00

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 0,00

393.  Interessos de demora 0,02

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00



EXERCICI 2013

TIPUS: 

NOM: CODI:

PROVÍNCIA
OTR2Castellón CIF: P1200000FId. Entitat: 8361

  595.864POBLACIÓ(01-01-13):

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

% %

270.221.251

59.242.544
929.104

181.669.552
27.002.819

0

1.377.233

0

0

42.023.239

0

312.244.490

197.889.486

16.357.677

0
155.016.773

26.515.036
0

84.813.460

0

312.244.489

87%

19%

0%

58%
9%
0%
0%
0%
0%

13%
0%

100%

63%

5%
0%

50%
8%
0%

27%
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

44.006.341
24.098.761

21.430
1.691.858

4.999.425
11.593.853

1.601.014

5.950.1810%

12%

5%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

44%
24%

0%
2%
5%

2%

                                         ESTALVI 26.515.036                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

-3

109

1652%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

214%

37%

162%

127%

   II. Deutors 8.855.653 3%

  III. Inversions financeres temporals 151.895 0%
  IV. Tresoreria 33.015.691 11%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 29.541.543 9%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 13.702.831 4%
    III. Creditors 15.838.712 5%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 84.813.460 27%

   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

54.549.447
46.688.544
7.860.903

601.294
93.314

0

0

0
507.980

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

55%
47%

8%

1%

0%
0%
0%

1%

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

21.630

5.928.551

0
15.900.775

15.900.775
0

1.776.047

18.137

0
373.942

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
5%

0%
13%

13%
0%

1%
0%

0%
    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

972.758

411.210

0
0

101.680.466

68.343.975
33.006.000

238.410

92.081

364.649
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

1%
0%

0%
0%

81%

54%

26%
0%
0%

0%

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

0

0
364.649

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

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

57.777.634

27.035.826

0

0

84.813.460 D'altres deutes a curt termini 13.702.831

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

9.363.038

3.862.261

0

477.532

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 84.813.461

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 13.225.298

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 98.038.759

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

87
212

10012%

83%
48%

1228%

125%



 

 

 

 

 

 

 

 ANNEX II 

 Normativa aplicable en la fiscalització  



 

 

 

Normativa estatal 

- Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2013. 

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per a l'any 2014. 

- Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals. 

- Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a 
l’emprenedor i d’estímul del creixement i de creació d’ocupació. 

- Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la 
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats 
locals amb problemes financers. 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Normativa sobre contractació 

- Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible. 

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

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.  

- Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada 
per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

- Acord de 26 d'abril de 2012, del Ple del Tribunal de Comptes, pel 
qual s'aprova la Instrucció sobre la tramesa dels extractes dels 
expedients de contractació i de les relacions anuals dels contractes 
efectuats per les entitats del sector públic local al Tribunal de 
Comptes. 

- Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual es disposa la 
publicació de la Instrucció relativa al subministrament d'informació 
sobre la contractació  de les entitats del sector públic valencià. 

Normativa sobre l'estabilitat pressupostària 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 



 

 

 

- Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat 
Pressupostària 

- 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. 

- Ordre HAP/2105/2012, d’1 d'octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d'informació previstes en la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

Normativa de règim local 

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

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

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

- 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. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de Règim 
Local. 

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

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova 
l'estructura dels pressupostos 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 (ICAL).  



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

Informació general de la Diputació Provincial de 
Castelló 

  



 

 

Els articles 3 i 31 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local (LBRL) inclouen a la província entre les entitats locals 
territorials, determinada per l'agrupació  de municipis amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins.  

La província de Castelló ocupa una superfície de 6.632 km2 i la seua 
població, segons el cens a 1 de gener de 2014 és de 587.508 habitants, 
amb la distribució següent per estrats de població i nombre de municipis: 

Estrats de població 
Nombre de 
municipis 

Població % 

De 100.001 a 500.000 1 173.871 29,6% 

De 50.001 a 100.000  1 50.755 8,6% 

De 20.001 a 50.000  6 172.263 29,3% 

De 10.001 a 20.000  3 42.361 7,2% 

De 5.001 a 10.000  9 62.509 10,6% 

De 2.001 a 5.000  11 32.223 5,4% 

De 1.001 a 2.000  17 24.042 4,1% 

De 501 a 1.000  23 17.092 2,9% 

De 101 a 500  46 11.249 1,9% 

Menys de 100 18 1.173 0,2% 

Total 135 587.508 100,0% 

Quadre 1 

D'acord amb l'article 66.4 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica  5/1982, de primer de juliol 
(EACV), la Diputació actua com a institució de la Generalitat i està 
sotmesa a la seua legislació, reglamentació i inspecció, mentre execute 
competències delegades per la Generalitat. 

La Diputació té les competències consignades en la legislació de l'Estat i 
les delegades per la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que estableix 
l'article 7 de l'LBRL. La Generalitat, mitjançant una llei de les Corts, pot 
transferir o delegar en la Diputació l'execució d'aquelles competències 
que no siguen d'interès general de la Comunitat Valenciana. 

Amb independència de les competències assignades a les diputacions, 
que es detallen en els articles 36 i 37 de l'LBRL, l'article 50 de la Llei 
8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana (LRLCV) i l'article 2 de la Llei 2/1983, de 4 d'octubre, per la 
qual es declaren d'interès general per a la Comunitat Valenciana 
determinades funcions pròpies de les diputacions provincials (LFPDP), 



 

 

sobre funcions d'interès general comunitari, atribueixen a aquestes 
entitats locals altres competències. 

Com a conseqüència de l'entrada en vigor el dia 31 de desembre de 2013 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l'Administració Local (LRSAL), el règim de competències de les 
entitats locals ha patit canvis significatius, circumstància que podria 
afectar la gestió econòmica de la Diputació en els exercicis futurs. 

Les competències que desenvolupa la Diputació i que amb la nova 
normativa no tenen la naturalesa de pròpies per no estar incloses en la 
nova redacció de l'article 25.2 de l'LBRL, poden seguir desenvolupant-se 
sempre que no es pose en risc el compliment de la normativa sobre 
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i no s'incórrega en un 
supòsit d'execució simultània del mateix servei amb una altra 
Administració Pública. 

Els fins propis i específics de la província, d'acord amb l'article 31 de 
l'LBRL, són garantir els principis de solidaritat i equilibri intermunicipals 
en el marc de la política econòmica i social i, en particular, els següents: 

- Assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del 
territori provincial dels serveis de competència municipal. 

- Participar en la coordinació de l'Administració local amb 
l'Administració autonòmica i la de l'Estat. 

El govern i l'Administració autònoma de la província de Castelló 
corresponen a la Diputació, la configuració política de la qual, segons els 
resultats de les dues últimes eleccions municipals, és la següent: 

Partit polític 2015 2011 

Partit Popular 14 18 

Partit Socialista Obrer Espanyol 8 8 

Compromís 2 1 

Ciudadanos 2 - 

Castelló en moviment 1 - 

Total 27 27 

Quadre 2 

Els òrgans que s'estableixen en les diputacions provincials, d'acord amb 
l'article 32 de l'LBRL i l'article 55 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, (ROFEL), són els següents: 



 

 

- El president, els vicepresidents, la Junta de Govern i el Ple que 
existeixen en totes les diputacions. 

- En el mateix sentit, hi ha en totes les diputacions òrgans que 
tenen per objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que 
han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de 
la gestió del president, la Junta de Govern i els diputats que 
ocupen delegacions, sense perjudici de les competències de 
control que corresponen al Ple. 

En data 4 de juliol de 2011, el Ple va aprovar organitzar la Diputació en 
catorze àrees de coordinació que agrupen les funcions dels distints 
serveis administratius detallats en el dit acord: Infraestructures; 
Turisme; Sostenibilitat; Hisenda, Contractació i Recaptació; 
Assessorament a Municipis; Assumptes Socials; Consorci de Bombers; 
Consorci Hospitalari Provincial, Complex Socioeducatiu Penyeta Roja; 
Cultura i Impremta; Esports i Modernització; Desenvolupament Rural; 
Escola Taurina; Joventut i Recursos Humans, Promoció Econòmica i 
Relacions Internacionals. 

En la citada sessió del Ple es va aprovar constituir sis comissions 
informatives permanents per a les àrees següents: Presidència i 
Promoció Econòmica; Infraestructures; Hisenda, Contractació i Especial 
de Comptes; Desenvolupament Sostenible i Cultura, Esports i Turisme i 
es van aprovar les delegacions del Ple en la Junta de Govern i en el 
president, es van nomenar quatre vicepresidents i es va constituir la 
Junta de Govern. 

Finalment, el president, mitjançant diversos decrets, ha modificat 
puntualment els termes de les delegacions contingudes en l'acord 
anterior i també ha delegat l'exercici de les seues atribucions en 
membres de la Junta de Govern i diputats, amb caràcter genèric i 
específic, tal com regula l'article 63 de l'ROFEL. 

El nombre total de la plantilla mitjana de la Diputació, segons la nota 1.6) 
del capítol II de la memòria del Compte General de l'exercici de 2013, era 
de 616 empleats. 
  



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

Al·legacions presentades per la Diputació Provincial de 
Castelló 

  





 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Informe sobre les al·legacions presentades 



 

 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L'ESBORRANY DE 
L'INFORME DE FISCALITZACIÓ  DE DIVERSOS ASPECTES DE 
L'ACTIVITAT ECONÒMICA I FINANCERA DE LA DIPUTACIÓ 
PROVINCIAL DE CASTELLÓ. EXERCICIS DE 2013 A 2015. 

INTRODUCCIÓ 

 El dia 22 de juliol de 2015 es va trametre al president de la 
Diputació Provincial de Castelló, l'esborrany de l'Informe de 
fiscalització sobre diversos aspectes de l'activitat econòmica i 
financera de la Diputació, que ha sigut realitzat d'acord amb el 
que preveu el Programa Anual d'Actuació per a l'any 2015. En 
aquest tràmit, s'ha rebut un escrit d'al·legacions del vicepresident 
de la Diputació, de data 8 de setembre de 2014. 

Com ve sent habitual, el present Informe s'ha elaborat perquè el 
Consell de la Sindicatura de Comptes puga valorar l'escrit 
d'al·legacions presentat i, si escau, modificar l'actual redacció de 
l'esborrany de l'informe de fiscalització de la Diputació Provincial 
de Castelló. 

CONTINGUT I ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL 
PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ 

Al·legació única 

Pàgina 1 de l'escrit d'al·legacions 

 Comentaris 

En l'Informe de fiscalització s'indica que a la data de tancament de 
l'exercici, hi ha un compte que no apareix registrat en l'estat de 
tresoreria, el saldo del qual era de 18.287 euros. 

Els comptes restringits de recaptació s'empren per a articular 
l'activitat d'auxili o col·laboració en la funció recaptatòria de les 
entitats públiques que presten les entitats de crèdit i el seu 
caràcter restringit comporta que en aquest tipus de comptes 
únicament es pot ingressar el producte de la recaptació, que es 
traspassa periòdicament a altres comptes en els terminis establits 
en els protocols bancaris. 

L'Associació Espanyola de Banca va elaborar un document sota la 
denominació de quadern 60, sobre la recaptació de tributs i altres 
ingressos municipals per mitjà d'entitats col·laboradores, que 
conté un conjunt de normes i protocols comuns a totes les entitats 
bancàries, on es fixa el contingut de la col·laboració en la funció 



 

 

recaptatòria i les característiques tècniques dels fitxers 
informàtics que s'han d'utilitzar en la dita activitat. 

En abordar els aspectes generals i operatius comuns d'aquesta 
col·laboració, en l'apartat setè del document s'indica que la 
recaptació diària de tot tipus de tributs i gravàmens que efectuen 
les entitats col·laboradores, quedarà assentada en un compte 
obert en l'oficina de relació a nom de l'organisme a què es preste 
el servei de recaptació. 

Per tant, atès que segons la normativa descrita aquests comptes 
són de titularitat municipal i els fons col·locats són de caràcter 
públic, han d'estar controlades per l'ajuntament i recollits en 
l'estat de tresoreria. 

No obstant això, cal dir que aquesta falta de registre i seguiment 
no ha comportat un risc efectiu per la integritat dels fons 
col·locats allí, atès el procediment instaurat en el quadern 60 de 
traspàs automàtic des d'aquest compte a la recaptatòria general  
controlada per la Tresoreria de la Diputació. 

Pel que fa a aquesta qüestió, es poden consultar els punts 39 a 43 
de l'apartat 5.1.2 de l'Informe de fiscalització de la Cambra de 
Comptes d'Andalusia sobre l'anàlisi de la gestió dels fons líquids 
dels municipis de Benalmádena, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de 
Barrameda i Torremolinos, corresponent a l'exercici de 2012 
(Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia de 23 de gener de 2015), en 
els quals s'analitza una situació similar a la plantejada en la 
Diputació Provincial de Castelló. 

Es considera que, independentment que s'expresse en l'Informe 
que en l'estat de tresoreria han d'estar registrats els saldos de tots 
els comptes de la Diputació, cal constatar que la situació produïda 
no ha comportat un risc efectiu per als fons de l'entitat local. 

Conseqüències en l'Informe 

Es proposa una nova redacció del paràgraf 2n i la inclusió d'un nou 
paràgraf 3r en la pàgina 24 de l'esborrany de l'informe, que tindria 
la redacció següent: 

"En l'acta d'arqueig formalitzada a 31 de desembre de 2013, estan 
inclosos setze comptes operatius, vint-i-un comptes restringits 
d'ingressos, divuit comptes de caixa fixa i set comptes financers, 
el titular dels quals era la Diputació. 

 



 

 

A la data de tancament de l'exercici no està registrat en l'estat de 
tresoreria el saldo d'un compte restringit de recaptació, que era de 
18.287 euros, encara que aquesta circumstància no ha comportat 
un risc efectiu per a la integritat dels fons col·locats, atès que el 
traspàs automàtic que es produeix des d'aquest compte als que 
són controlats per la Tresoreria de la Diputació". 
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