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RESUM 

La fiscalització efectuada s’ha centrat en dos àmbits d’interés. D’una 
banda, s’ha analitzat la informació retuda en la seu electrònica de la 
Sindicatura de Comptes sobre les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost, reconeixements extrajudicials de crèdit, informes de 
fiscalització posterior de la Intervenció i acords adoptats pels òrgans de 
govern de les entitats locals contraris a l’informe del secretari.  

D’altra banda, s’ha estudiat també la informació remesa a la plataforma 
compartida amb el Tribunal de Comptes sobre les resolucions adoptades 
contràries als advertiments formulats pels interventors, els acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i les anomalies 
detectades en matèria d’ingressos. Així mateix, s’ha triat i analitzat una 
mostra d’aquests expedients entre els municipis de més de 50.000 
habitants i les diputacions provincials. 

De la informació retuda s’obtenen les incidències més significatives 
detectades pels responsables del control intern en el desenvolupament de 
la seua funció, cosa que permet efectuar una avaluació de riscos tant 
d’entitats com de les àrees en què es posa de manifest. 

Conclusions de l’anàlisi de la informació retuda en la seu electrònica de 
la Sindicatura de Comptes 

Un 65,0% de les entitats van retre la informació requerida per la Instrucció, 
amb un augment d’1,6 punts percentuals respecte a l’exercici anterior. El 
major grau d’incompliment, igual que en exercicis anteriors, es produeix 
entre els consorcis, les mancomunitats i els organismes autònoms. 

En l’exercici 2016 es va informar sobre una quantia total d’obligacions 
pendents d’aplicar a pressupost de 75.480.040 euros; es posa de manifest 
una evolució positiva en aquest tipus d’operacions, ja que la seua quantia 
total disminueix en un 38,5% respecte a l’exercici anterior. 

Els acords de reconeixement extrajudicial de crèdits van augmentar 
lleugerament respecte a l’exercici anterior, i han passat de 104 a 120 
milions d’euros. 

L’anàlisi de la informació relativa als acords en contra de l’informe de 
Secretaria i els informes de fiscalització posterior posa de manifest que les 
principals incidències es produeixen en matèria de contractació 
administrativa, despeses de personal i subvencions. 

La nova instrucció de la Sindicatura de Comptes, de 17 de novembre de 
2017, va derogar l’anterior de 30 de juliol de 2015. En conseqüència, a partir 
de l’exercici 2017 només es remet informació a través de la plataforma 
compartida amb el Tribunal de Comptes. 
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Conclusions de l’anàlisi de la informació retuda en la plataforma 
compartida amb el Tribunal de Comptes 

La rendició d’informació de l’exercici 2016 ha augmentat un 15,7% 
respecte a 2015 i segueix la tendència positiva d’exercicis anteriors. 

El 62,6% de les entitats que van realitzar enviaments en 2016 van 
comunicar certificats negatius en tots els tipus d’advertiments. 
D’aquestes, només un 28,2% va informar que realitzava la fiscalització 
prèvia sobre el crèdit i competència, mentre que el 92,3% no va efectuar 
actuacions de control financer, la qual cosa representa un grau de control 
intern baix. 

Un 36,4% de les entitats que van enviar informació va realitzar fiscalització 
limitada prèvia. L’existència de crèdit i la competència es comprova quasi 
sempre, mentre que només un 57,8% d’aquestes verifica altres aspectes. 

És rellevant la baixa incidència del control financer d’aquestes entitats, un 
26,0%, per la qual cosa la majoria no va exercir alguna de les modalitats 
de control intern previstes. En un gran nombre d’entitats no existeix un 
control posterior d’elements que no han sigut objecte de control en la 
fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència. La Intervenció va 
emetre informe negatiu sobre el pressupost en 17 ajuntaments, sobre la 
liquidació en 6 ajuntaments i sobre les modificacions pressupostàries en 
57 entitats. 

En 2016, 170 entitats locals van comunicar l’adopció d’un total de 6.142 
acords contraris als advertiments de la Intervenció, amb un import 
associat de 253 milions d’euros. El 98,6% d’aquests acords correspon als 
ajuntaments. 

Las modalitats de despesa més importants que van ser objecte 
d’advertiment són, per aquest ordre, els expedients de contractació, 
despeses de personal, subvencions, altres procediments i els 
incompliments en la prelació de pagaments. Més de la meitat dels 
advertiments formulats van tindre la causa en l’omissió en l’expedient de 
requisits o tràmits essencials. La gran majoria d’acords contraris a 
advertiments els va adoptar el president de l’entitat, seguit pel Ple i per la 
Junta de Govern. 

Només 37 entitats van comunicar l’existència d’omissió de fiscalització 
prèvia, amb un nombre total de 679 expedients per un import de 237 
milions d’euros. La causa més freqüent ha sigut l’omissió de requisits o 
tràmits essencials, seguida de l’absència de fiscalització dels actes que van 
donar origen a les ordres de pagament i de la insuficiència de crèdit. 



RESUM. Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

 

En l’àmbit dels ingressos, 31 ajuntaments van comunicar anomalies en un 
total de 122 expedients, amb un import associat de 20 milions d’euros. Les 
taxes van ser els ingressos amb el major nombre d’anomalies 
comunicades, i les multes i sancions van ser els d’import més elevat. 

A més del que s’ha indicat, s’ha realitzat l’examen dels acords contraris a 
advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia per un 
import superior a 50.000 euros i de les principals anomalies d’ingressos 
rebuts de les entitats locals seleccionades en la mostra de la fiscalització, 
formada pels ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants, les 
diputacions provincials i les entitats dependents respectives. Per tant, 
integren la mostra els ajuntaments d’Alcoi, Alacant, Benidorm, Castelló de 
la Plana, Elda, Elx, Gandia, Oriola, Paterna, Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, 
Torrent, Torrevella, València, Vila-real i les tres diputacions provincials 
(Alacant, Castelló i València). 

Totes aquestes entitats van remetre la informació en el termini estipulat 
per la Instrucció, llevat dels ajuntaments de Castelló de la Plana i Sagunt i 
la Diputació de València. 

Els ajuntaments de Benidorm, Castelló de la Plana, Elda, Gandia, Oriola, 
Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevella i València, així com la 
Diputació d’Alacant, van declarar que tenien implantat un sistema de 
fiscalització de requisits bàsics per a verificar la competència de l’òrgan 
que aprova la despesa, l’existència de crèdit i altres comprovacions 
addicionals. Només els ajuntaments de Sant Vicent del Raspeig i de 
València i les diputacions d’Alacant i de València van realitzar actuacions 
de control financer en l’exercici 2016. En la majoria d’entitats no existeix, 
per tant, un control posterior d’elements que no són objecte de control en 
la fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència. 

Recomanacions  

La Sindicatura de Comptes reitera la necessitat que les entitats milloren 
la rendició de forma completa i dins del termini establit. Es recomana 
també, entre altres qüestions, que no es considere adequat el 
funcionament habitual per mitjà d’acords de reconeixement extrajudicial 
de crèdits, així com la reiteració d’advertiments i d’informes desfavorables 
de la Intervenció en les despeses de caràcter periòdic i altres de tracte 
successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent al període 
inicial.  
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Finalment, es posa de manifest la necessitat que s’establisquen les 
mesures necessàries per a assegurar una dotació d’efectius suficient en 
els òrgans de control intern, perquè la funció interventora i la de control 
financer puguen dur-se a terme de manera adequada i suficient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la tasca 
als lectors i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast 
del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA  

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

 

NOTA SOBRE LES ABREVIACIONS DE LEGISLACIÓ  

Les sigles de la legislació que figura en l’Informe es troben definides en l’apèndix 1, 
“Objectius, abast i marc normatiu de la fiscalització”. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les 
disposicions de l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i d’acord amb el que es preveu 
en els programes anuals d’actuació de 2017 i 2018, ha fet treballs de 
fiscalització a fi de comprovar l’adequada formalització, rendició i 
contingut de determinada informació, corresponent a l’exercici 2016, que 
han de remetre les entitats locals. Aquesta s’estableix en la instrucció 
aprovada per mitjà de l’Acord de 30 de juliol de 2015, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes (d’ara endavant, la Instrucció), i per la instrucció 
aprovada per la Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del 
Tribunal de Comptes.  

En aquest informe s’analitza la remissió telemàtica de certa informació 
per part de la Intervenció de les entitats locals prevista en aquestes 
instruccions. D’una banda, la informació que, fins a l’exercici 2016, s’havia 
de remetre al registre electrònic de la Sindicatura de Comptes: obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost, reconeixements extrajudicials de crèdit, 
informes de fiscalització posterior de la Intervenció i acords adoptats pels 
òrgans de govern de les entitats locals contraris a l’informe del secretari.  

D’altra banda, la informació que cal remetre a la plataforma telemàtica 
compartida amb el Tribunal de Comptes: els acords i resolucions de les 
entitats esmentades contraris als advertiments formulats pels 
interventors locals, els acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia i les anomalies detectades en matèria d’ingressos.  

Aquesta fiscalització es desenvolupa amb programes de fiscalització 
acordats amb el Tribunal de Comptes. El seu abast i objectius, així com el 
marc normatiu que hi resulta aplicable, es detallen en l’apèndix 1 d’aquest 
informe. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE LA INTERVENCIÓ 

La informació compresa en les lletres a, b, d i e de l’article 1 de la Instrucció 
s’havia d’haver remés pels interventors i els secretaris de les entitats 
locals seguint els models i les indicacions que figuren en la seu electrònica 
de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana: 

a)  Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, en concret, les 
obligacions vençudes que corresponguen a despeses realitzades per 
l’entitat local que no hagen pogut aplicar-se al pressupost per 
qualsevol causa. 

b)  Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

d)  Els informes emesos de fiscalització plena posterior o de control 
financer permanent. 
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e)  Els acords adoptats contraris a l’informe del secretari. 

Així mateix, els interventors de les entitats locals han de remetre la 
informació i documentació compresa en l’article 1.c de la Instrucció de la 
Sindicatura de Comptes a través d’un mòdul específic situat en la 
Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals, amb el 
contingut següent: “La informació sobre acords i resolucions del Ple, de la 
Junta de Govern Local i del president de l’entitat local contraris a 
advertiments formulats pels interventors locals i les anomalies detectades 
en matèria d’ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió 
del tràmit de fiscalització prèvia”. 

L’àmbit d’aplicació de la Instrucció el formen les entitats locals 
valencianes, tal com es defineixen en l’article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de 
juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana. Per 
tant, no entren en l’àmbit de la Instrucció les societats mercantils 
públiques, fundacions o altres entitats dependents de les entitats locals, 
atés que compten amb un règim jurídic específic. 

El termini per a remetre la informació conclou el 30 d’abril de l’exercici 
següent al qual es referisca. En cas que no s’hagen donat les 
circumstàncies previstes en les instruccions respectives, s’haurà d’accedir 
a les adreces web esmentades en aquestes per a deixar constància de tal 
fet. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una 
conclusió sobre el compliment de la legalitat aplicable a la rendició de la 
informació de les entitats locals indicada en l’apartat 2, corresponent a 
l’exercici 2016, basada en la fiscalització realitzada. Per a això, hem dut a 
terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les 
institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Aquests principis 
exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments d’ètica, així com 
planificar i executar la fiscalització amb la finalitat d’obtenir una seguretat 
limitada que la rendició d’informació i el compliment d’altres obligacions 
formals han sigut conformes a la normativa aplicable, en els seus aspectes 
significatius. 

Considerem que la prova d’auditoria obtinguda proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar l’opinió sobre el compliment de 
determinades obligacions legals i reglamentàries i sobre el contingut dels 
advertiments i les incidències de fiscalització de la Intervenció de les 
entitats locals. Les conclusions obtingudes es resumeixen en l’apartat 5. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclou una anàlisi de la informació remesa per les 
entitats locals en compliment de la Instrucció. En els apèndixs 4 i 5 
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s’examina l’exercici del control intern i la documentació d’una mostra 
seleccionada d’expedients de les entitats locals més grans (amb població 
superior a 50.000 habitants) i de les diputacions provincials. 

4. LIMITACIONS A L’ABAST 

No ha sigut possible integrar en aquest informe els aspectes relatius a les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes de fiscalització 
posterior de la Intervenció i acords adoptats pels òrgans de govern 
contraris a l’informe del secretari, corresponents a l’exercici 2016, de 250 
entitats locals que no han enviat aquesta informació: 153 ajuntaments, 36 
mancomunitats, 12 consorcis i 49 organismes autònoms.  

Així mateix, tampoc s’inclou informació sobre el règim de control intern 
ni dels acords contraris a advertiments, expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia i anomalies en matèria d’ingressos de l’exercici 2016 
d’un total de 140 entitats (114 ajuntaments, 25 mancomunitats i 1 entitat 
local menor), ja que no van complir l’obligació de remetre la informació a 
què es refereix l’article 218 del TRLRHL, o bé van remetre aquesta 
informació amb posterioritat a la data límit per a la recollida de dades 
d’aquesta fiscalització, el 30 de setembre de 2018. 

5. CONCLUSIONS 

5.1 Informació rebuda en la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes 

Rendició d’informació  

Un total de 464 entitats locals van retre a la Sindicatura de Comptes la 
informació de l’exercici 2016 requerida per la Instrucció, el 65,0% del total 
d’entitats del cens (quadre 1), amb un augment d’1,6 punts percentuals 
respecte a l’exercici 2015. Aquesta tendència positiva es va produir en 
quasi tots els tipus d’entitats, excepte en ajuntaments i mancomunitats. 
En destaca el baix compliment de l’obligació de remetre informació per 
part dels organismes autònoms (només han complit un 24,6% del total), 
les mancomunitats (41,9%) i els consorcis (63,6%). Dels ajuntaments la 
població dels quals és inferior a 5.000 habitants, va remetre informació el 
66,1% del cens. 

A fi que l’estudi siga tan representatiu com siga possible, s’ha considerat 
la informació rebuda fins al 30 de setembre de 2018. Les entitats que han 
complit l’obligació de retre informació dins del termini fixat per la 
Instrucció (abans del 30 d’abril de 2017) suposen el 94,4% del total que ha 
retut (quadre 3). 

La nova instrucció de la Sindicatura de Comptes, de 17 de novembre de 
2017, va derogar l’anterior de 30 de juliol de 2015. En conseqüència, a partir 
de l’exercici 2017 ja no està vigent el deure de remissió a la Sindicatura de 
la informació que es preveia en l’article 2 de la instrucció derogada. 
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Obligacions pendents d’aplicar al pressupost 

En l’exercici 2016 es va informar d’una quantia total d’obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost de 75.480.040 euros (quadre 4). Es 
constata una evolució positiva en aquest tipus d’operacions respecte a 
l’exercici anterior, ja que amb un nombre similar d’entitats que 
comuniquen aquesta informació, la seua quantia total disminueix en un 
38,5%. 

La gran majoria d’aquestes obligacions, el 89,7% del total, havien sigut 
registrades en el compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar 
al pressupost”. Els imports més significatius corresponen als ajuntaments 
de Gandia, València, Alboraia, Elx, Torrevella i Altura i a la Diputació 
Provincial d’Alacant. Les quanties més importants d’obligacions no 
registrades en el compte 413 procedien dels ajuntaments de Muro d’Alcoi, 
Elda i Quart de Poblet.  

Les obligacions pendents de reconéixer en el pressupost amb origen en 
exercicis anteriors a 2016 pujaven al 33,2%, una incidència que hauria de 
corregir-se especialment (quadre 5).  

Amb data 31 de desembre de 2016 només s’havia pagat el 28,1% de les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost (quadre 6). L’Ajuntament de 
València era l’entitat que més pagaments havia realitzat, seguit dels 
ajuntaments de Muro d’Alcoi, Altura, Elda i Vila-real. 

Acords de reconeixement extrajudicial de crèdits 

Segons la informació rebuda, 201 entitats locals van comunicar l’adopció 
de 1.179 expedients d’acords de reconeixement extrajudicial de crèdits en 
l’exercici 2016, amb un import total de 119.966.059 euros (quadre 8).  

El 66,7% dels acords es referia a la convalidació de crèdits d’exercicis 
anteriors. Quant a l’òrgan encarregat d’aprovar-los, el Ple va ser el que va 
adoptar la majoria d’acords, seguit per la Junta de Govern, pel president i 
per altres òrgans (quadre 7). 

El volum més important correspon als acords adoptats pels ajuntaments, 
117.272.709 euros, que suposen el 97,8% del total. També és rellevant 
l’import de la Diputació Provincial de Castelló (quadre 8).  

Dins dels ajuntaments, predominen els de població superior a 100.000 
habitants, que sumen el 65,3% del volum total (quadre 9). L’Ajuntament 
d’Alacant és l’entitat amb més import, seguit, per aquest ordre, de 
València, Elx i Gandia.  
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Incidències en la fiscalització posterior 

S’ha ressenyat un total de 1.359 incidències en informes de fiscalització 
posterior de la Intervenció en l’exercici 2016 (quadre 10). Les matèries en 
què es produeixen són principalment la contractació administrativa, les 
despeses de personal i les subvencions concedides per l’entitat. Igual que 
en l’exercici anterior, diverses entitats locals han inclòs en aquest apartat 
advertiments de la Intervenció, que havien de ser remesos exclusivament 
a la plataforma de rendició compartida amb el Tribunal de Comptes. 

Acords contraris als informes de la Secretaria 

Quant als acords dels òrgans de govern adoptats en contra de l’informe de 
la Secretaria, en l’exercici 2016 s’han comunicat 1.162 expedients. En 
destaquen principalment els acords adoptats per la Presidència Alcaldia 
en les matèries de contractació administrativa i despeses de personal i els 
adoptats per la Junta de Govern en subvencions (quadre 11). 

5.2 Informació rebuda en la plataforma compartida amb el Tribunal de 
Comptes  

5.2.1 Anàlisi i explotació de la informació rebuda 

Informació sobre el grau de compliment de l’obligació 

El 77,3% de les entitats locals va retre informació d’advertiments de 
l’exercici 2016 (enfront del 66,8%, que ho va fer respecte de l’exercici 2015). 
La rendició d’informació de l’exercici 2016 ha augmentat un 15,7% 
respecte a 2015, seguint la tendència positiva d’exercicis anteriors. 
Respecte a les que van complir l’obligació dins del termini legal, el 
percentatge de compliment va ser del 57,2% (34,6% en 2015). 

Només el 26,1% d’entitats que va remetre informació de l’exercici 2016 ho 
va fer fora de termini, enfront del 48,2%, que va incomplir el termini 
respecte a 2015 (quadre 12). 

Per tipus d’entitat, el 59,2% dels ajuntaments, el 71,4% de les entitats locals 
menors, el 66,7% de les diputacions i el 100% de les àrees metropolitanes 
van retre la informació de l’exercici 2016 en el termini legalment establit. 
Els nivells més baixos de rendició en termini van ser els de les 
mancomunitats, amb un 34,4%. 

En 2016 hi hagué 298 entitats que van comunicar no tenir cap tipus 
d’incidències, un 62,6% de les entitats que van realitzar enviaments, 
percentatge similar al de 2015. Las certificacions negatives en anomalies 
en ingressos i en l’omissió de fiscalització prèvia superen en els dos casos 
el 90% per als dos exercicis. Les entitats que van informar de l’existència 
d’acords contraris a advertiments van arribar al 36,0% (quadre 13). 
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Aspectes generals del control intern de l’exercici 2016 en les entitats que han 
presentat informació 

El 62,6% de les entitats que van realitzar enviaments en 2016 van 
comunicar certificacions negatives en tots els tipus d’advertiments. 
D’aquestes, només un 28,2% va informar que realitzava la fiscalització 
prèvia sobre el crèdit i competència, mentre que el 92,3% no va efectuar 
cap actuació de control financer, la qual cosa representa un baix grau de 
control intern (quadre 14). 

Les entitats que van realitzar fiscalització limitada prèvia en 2016 pujaven 
a 173, un 36,4% de totes les que van enviar informació. L’existència de crèdit 
i la competència es comprova en la pràctica totalitat d’aquests casos, 
mentre que el 57,8% comunica que verifica altres aspectes (quadre 15).  

És rellevant la baixa incidència del control financer en aquestes entitats, 
que només van realitzar un 26,0%, per la qual cosa la majoria no va exercir 
alguna de les modalitats de control intern previstes en el TRLRHL, en 
particular, en l’article 220. En un gran nombre d’entitats no existeix un 
control posterior d’elements que no han sigut objecte de control en la 
fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència. 

La Intervenció va emetre informes negatius sobre el pressupost en 17 
municipis, amb especial incidència en el tram de població de 5.001 a 25.000 
habitants. Així mateix, hi hagué 6 informes negatius sobre la liquidació 
del pressupost i 57 informes desfavorables respecte a les modificacions 
pressupostàries, tots en ajuntaments (quadre 16).  

Acords contraris a advertiments de l’exercici 2016 comunicats a través de la 
Plataforma 

En 2016, 170 entitats locals van comunicar l’adopció d’acords contraris als 
advertiments de la Intervenció. El nombre d’acords adoptats va pujar a 
6.142, amb un import associat de 253 milions d’euros (quadre 17). 

Correspon als ajuntaments el 98,6% dels acords i el 97,4% de l’import, i són 
rellevants aquells la població dels quals es troba entre 5.001 i 25.000 
habitants. 

Respecte a la modalitat de la despesa objecte de l’advertiment, destaquen 
aquells amb origen en expedients de contractació, que van arribar al 53,7% 
del total. També són importants les despeses de personal (16,4%), 
subvencions (10,1%), despeses derivades d’altres procediments (8,6%) i els 
incompliments en la prelació de pagaments (7,9%) (quadre 18). 

Més de la meitat dels advertiments formulats van tenir la causa en 
l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials que, no obstant 
això, només arriben al 42,7% de l’import total. La quantia més important 
es dona quan la causa declarada ha sigut “Altres motius” (quadre 19). 
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La gran majoria d’acords contraris a advertiments en 2016 els va adoptar 
el president de l’entitat (84,2%). Segueixen en importància els acords 
adoptats pel Ple i per la Junta de Govern (quadre 20). 

Expedients amb omissió de fiscalització prèvia de l’exercici 2016 comunicats a 
través de la Plataforma 

Només 37 entitats van comunicar l’existència d’expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia en 2016. El nombre d’expedients va pujar a 679, amb 
un import total associat de 237 milions d’euros (quadre 21). 

Els ajuntaments són les entitats que acaparen la pràctica totalitat 
d’expedients, i el tram de major població (més de 300.000 habitants) és el 
que més expedients acumula, amb el 72,2% del total, que representa un 
import del 29,3%. 

Els expedients de contractació són la modalitat de despesa amb el major 
nombre i import d’obligacions reconegudes, amb uns percentatges del 
80,2% i del 93,0% sobre el total, respectivament. També és notable l’import 
de les despeses derivades d’altres procediments i les despeses de personal 
(quadre 22). 

La causa més freqüent ha sigut l’“Omissió en l’expedient de requisits o 
tràmits essencials”, que ha representat el 87,4% dels expedients i el 31,3% 
de l’import total. També són significatives l’“Absència de fiscalització dels 
actes que van donar origen a les ordres de pagament” i la “Insuficiència de 
crèdit” (quadre 23). 

Els serveis van adoptar el 64,8% dels acords comunicats sense haver 
efectuat el tràmit de fiscalització prèvia preceptiu, amb un import associat 
del 24,2% del total. Els acords adoptats pel Ple van suposar el 70,6% de 
l’import global, amb només el 12,7% dels acords. Segueixen –atenent 
l’import– els acords presos per la Junta de Govern, Presidència, regidories 
i departaments (quadre 24).  

Anomalies d’ingressos de l’exercici 2016 comunicades a través de la Plataforma 

En 2016 van comunicar l’existència d’anomalies en ingressos 31 entitats, 
totes ajuntaments. El nombre d’expedients va pujar a 122, amb un import 
total associat de 20 milions d’euros. Hi predominen els trams de població 
que van des dels 5.001 fins als 50.000 habitants, que acaparen la gran 
majoria d’anomalies i que suposen un 82,4% de l’import total (quadre 25). 

Les “Taxes” van ser els ingressos en què es va comunicar un major nombre 
d’anomalies, seguit pels “Ingressos patrimonials” i per “Altres”. Les 
“Multes i sancions” sumen més de la meitat de l’import total amb tan sols 
el 8,2% de les anomalies (quadre 26). 
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5.2.2 Anàlisi de la informació i documentació presentada per les entitats de 
la mostra 

Criteris i relació d’entitats que componen la mostra seleccionada 

S’ha realitzat l’examen dels acords contraris a advertiments i expedients 
amb omissió de fiscalització prèvia per import superior a 50.000 euros i de 
les principals anomalies d’ingressos rebudes de les entitats locals que 
formen part de la mostra de la fiscalització, que són les següents: 

- Els quinze ajuntaments dels municipis amb població superior a 
50.000 habitants: Alcoi, Alacant, Benidorm, Castelló de la Plana, Elda, 
Elx, Gandia, Oriola, Paterna, Sagunt, Sant Vicent del Raspeig, Torrent, 
Torrevella, València i Vila-real. 

- Les tres diputacions provincials: Alacant, València i Castelló. 

- Les entitats dependents respectives. 

Quinze d’aquestes entitats van remetre la informació de 2016 en el termini 
estipulat per la Instrucció, mentre que la Diputació de València i els 
ajuntaments de Castelló de la Plana i Sagunt ho van fer fora de termini. 
Totes les entitats de la mostra van complir l’enviament d’informació 
corresponent a aquest exercici (quadre 27). 

Anàlisi del control intern sobre les entitats de la mostra 

Els ajuntaments de Benidorm, Castelló de la Plana, Elda, Gandia, Oriola, 
Sant Vicent del Raspeig, Torrent, Torrevella i València, així com la 
Diputació d’Alacant, van declarar en la Plataforma que tenien implantat 
un sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics per a verificar la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa, l’existència de crèdit i 
altres comprovacions addicionals. A pesar d’aquesta previsió, només els 
ajuntaments de Sant Vicent del Raspeig i València i les diputacions 
d’Alacant i València van realitzar actuacions de control financer en 
l’exercici 2016. En la majoria d’entitats no existeix, per tant, un control 
posterior d’elements que no són objecte de control en la fiscalització 
prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència (quadre 28). 

S’ha realitzat un estudi addicional sobre el control intern dels 
ajuntaments d’Alacant i Paterna i de la Diputació d’Alacant, ja que són les 
úniques entitats de la mostra que presentaven certificacions negatives 
d’acords contraris a advertiments i expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia (apartats 2, 9 i 16 de l’apèndix 5).  
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Anàlisi dels acords contraris a advertiments i l’omissió de fiscalització prèvia en 
les entitats de la mostra 

Hi ha quatre entitats que han comunicat que no es van produir acords 
contraris a advertiments en 2016: els ajuntaments d’Alacant, Benidorm i 
Paterna i la Diputació d’Alacant (quadre 27). 

Els ajuntaments de Gandia i Torrevella van remetre quasi la meitat del 
total dels acords contraris a advertiments. Segueixen en importància els 
ajuntaments de Castelló de la Plana i Oriola. Les tres entitats amb més 
import són els ajuntaments de Gandia, Oriola i Sagunt. És significativa la 
baixa incidència que té la informació remesa per les diputacions 
provincials (quadre 29). 

La modalitat en què es van adoptar major nombre d’acords va ser en 
“Contractació”, seguida de les “Despeses derivades d’altres procediments” 
i de les “Despeses de personal” (quadre 30).  

Després de la revisió d’una selecció d’expedients, la infracció més 
freqüent detectada per l’interventor es va produir en els principis i 
procediments que regeixen la contractació. Entre altres, el fraccionament 
en el preu dels contractes, les despeses realitzades sense expedient de 
contractació i l’execució de contractes una vegada finalitzada la seua 
vigència (quadre 31). 

En el procediment de pagaments s’han posat advertiments a la vulneració 
de l’ordre de prelació dels pagaments i a l’incompliment en el termini de 
pagament, amb l’exigència corresponent d’interessos de demora. 

En el cas de les subvencions del programa Xarxa Llibres, els advertiments 
s’han fonamentat en la falta de justificació dels requisits d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i de no execució simultània del 
mateix servei amb una altra administració pública. 

Quant a les despeses de personal, les observacions de l’interventor s’han 
centrat en la percepció inadequada de determinats complements i en la 
interinitat de certs llocs de treball. 

Només hi ha vuit entitats de la mostra que van comunicar expedients amb 
omissió de fiscalització prèvia a la Plataforma de Rendició de Comptes. 
L’Ajuntament de València comprén la quasi totalitat d’expedients 
remesos. Hi segueixen a gran distància els ajuntaments d’Elx i Elda. Les 
diputacions van comunicar que no va hi hagué expedients d’aquest tipus 
en 2016 (quadres 27 i 32). 

Els expedients de contractació i les despeses derivades d’altres 
procediments comprenen la major part de les obligacions on va haver-hi 
omissió de fiscalització prèvia. La majoria de les infraccions van ser 
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advertides per la Intervenció en expedients de reconeixement 
extrajudicial de crèdit (quadres 33 i 34). 

Anàlisi sobre l’existència de falta de criteris homogenis en la gestió de les entitats 
en relació amb la tramitació i els criteris dels acords contraris a advertiments i 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

En l’anàlisi dels expedients i documentació de les entitats de la mostra 
s’ha comprovat que existeix un tractament diferenciat en les despeses 
tramitades per mitjà de reconeixements extrajudicials de crèdit.  

Hi ha intervencions que han efectuat advertiments a diverses despeses 
incloses en aquests expedients, principalment per la falta de crèdit 
adequat i en matèria de contractació. La seua aprovació ha donat lloc a un 
acord contrari a advertiment. 

D’altra banda, les intervencions d’altres entitats han comunicat que es 
tracta d’expedients on s’ha omés la fiscalització prèvia. Els informes 
s’emeten perquè es puga esmenar l’omissió de fiscalització per mitjà del 
reconeixement de les obligacions per l’òrgan competent. 

En el programa de les subvencions Xarxa Llibres, els advertiments emesos 
pels òrgans d’Intervenció de tres ajuntaments s’han basat en raons 
diferents: vulneració de l’LGS, falta de justificació dels requisits 
d’estabilitat pressupostària, procediment inadequat i naturalesa jurídica 
de l’expedient. 

Anàlisi de les anomalies dels ingressos 

Només tres entitats de la mostra van comunicar en 2016 un total de 17 
anomalies en els ingressos en la Plataforma de Rendició de Comptes: els 
ajuntaments de Castelló de la Plana, Sant Vicent del Raspeig i València. La 
majoria d’aquestes va tenir un import superior a 50.000 euros, 
principalment a l’Ajuntament de València (quadre 35). 

Les incidències detectades en els expedients d’anomalies en ingressos 
corresponen a subvencions i a l’omissió de la fiscalització prèvia en alguns 
ingressos (quadres 36 i 37). 

5.3 Conclusions generals  

- La realització de despeses sense consignació pressupostària, a més 
d’incidir en l’estabilitat pressupostària, constitueix un incompliment 
de la normativa aplicable per haver-se adquirit sense dotació 
pressupostària i per prescindir del procediment legalment establit. 

- Les entitats fiscalitzades han utilitzat de manera freqüent l’article 
60.2 del Reial Decret Llei 500/1990, que habilita, per mitjà del 
reconeixement extrajudicial de crèdits, la imputació de despeses 
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d’exercicis anteriors al pressupost en vigor. No obstant això, aquesta 
excepcionalitat al principi de temporalitat dels crèdits no ha de 
convertir-se en forma habitual de convalidació dels actes nuls, ja 
que en cap cas esmena les irregularitats o vicis que han estat la 
causa de nul·litat. Els òrgans responsables han d’adoptar les 
mesures necessàries per a evitar que aquestes situacions es 
reproduïsquen reiteradament i periòdicament, sense que s’haja 
d’obviar l’exigència de les responsabilitats que corresponguen. 

- L’absència d’actuacions de control financer que complementen la 
fiscalització limitada prèvia, sobretot quan aquesta es restringeix a 
la comprovació que hi ha crèdit suficient i que l’òrgan que genera la 
despesa és l’adequat, configura un sistema de control intern 
insuficient, en el qual, a més de no comprovar-se si es compleixen 
els principis de bona gestió financera (eficiència, eficàcia i 
economia), no es complementa el control de legalitat de la 
fiscalització prèvia de la Intervenció amb actuacions posteriors. 

- El fet que els advertiments i els informes desfavorables de la 
Intervenció i la Secretaria siguen reiterats i persistents en les 
mateixes incidències en l’exercici 2016 i anteriors agreuja les seues 
conseqüències legals. Això obliga a adoptar les mesures necessàries 
per a regularitzar les circumstàncies que els motiven. En aquest 
sentit, els òrgans de govern han d’evitar que el funcionament amb 
aquests advertiments i incidències es convertisca en una cosa 
ordinària i normal. 

- S’ha vulnerat, així mateix, la normativa contractual, acudint a 
vegades de manera injustificada a la contractació menor per a 
prestacions duradores en el temps, i en molts casos sense un 
contracte en vigor que habilite les prestacions que s’estaven 
produint, sense ajustar-se a les disposicions del TRLCSP, respecte al 
límit temporal i quantitatiu dels contractes menors i a la necessària 
formació d’un expedient de contractació. 

6. RECOMANACIONS 

- Las entitats locals han de millorar la rendició de la informació 
requerida en la Instrucció, de manera completa i dins del termini 
establit en aquesta, especialment en les entitats de més població, 
tenint en compte les seues dimensions i la significativa importància 
de la seua informació. 

- Els òrgans de govern i de gestió no han de considerar com una 
conducta ordinària i normal el funcionament per mitjà d’acords de 
reconeixement extrajudicial de crèdits i amb la reiteració 
d’advertiments i informes desfavorables de la Intervenció i de la 
Secretaria. 
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- Caldria reduir l’acumulació d’obligacions pendents de reconéixer en 
el pressupost, especialment les que tenen l’origen en exercicis 
anteriors al corrent. 

- Ha de complir-se l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, que estableix 
que correspon al Ple de l’entitat adoptar l’acord per al reconeixement 
extrajudicial de crèdits, sempre que no hi haja dotació 
pressupostària, operacions especials de crèdit o concessions de 
quitament i espera. 

- En molts expedients, els òrgans de govern solucionen les 
discrepàncies alçant els advertiments de la Intervenció aplicant el 
principi d’enriquiment injust reconegut per la jurisprudència, que ha 
de ser totalment excepcional. L’entitat ha d’esbrinar-ne les causes i 
prendre les mesures dirigides a evitar que la incidència es 
reproduïsca, així com depurar, tal com exigeix la normativa, les 
possibles responsabilitats que se’n deriven. 

- Ha d’evitar-se la reiteració d’advertiments en les despeses de 
caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una vegada 
intervinguda la despesa corresponent al període inicial de l’acte o 
contracte del qual deriven, tal com estableix l’article 219.1 del 
TRLRHL. 

- Caldria establir les mesures necessàries per a assegurar una dotació 
d’efectius suficient en els òrgans de control intern de les entitats 
locals, tant de funcionaris d’habilitació nacional, la selecció dels 
quals correspon a l’Administració General de l’Estat, com de personal 
de suport, perquè la funció interventora i la de control financer 
puguen dur-se a terme de manera adequada i suficient. 
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APÈNDIX 1. OBJECTIUS, ABAST I MARC NORMATIU DE LA FISCALITZACIÓ 

1. Iniciativa de la fiscalització 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessió celebrada el 22 de 
desembre de 2016, va acordar incloure en el Programa Anual d’Actuació 
de 2017 (PAA2017) la fiscalització de la informació sobre les obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost, els advertiments i informes formulats 
per la Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari 
de l’entitat local, corresponents a l’exercici 2016. 

La Sindicatura de Comptes ja va participar, dins del seu Programa Anual 
d’Actuació de l’exercici 2017, en la “Fiscalització sobre els acords i 
resolucions contraris a advertiments formulats pels interventors locals i 
les anomalies detectades en matèria d’ingressos, així com sobre els acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, exercicis 2014 i 
2015”, que es va desenvolupar de forma coordinada entre el Tribunal de 
Comptes i els òrgans de control extern de les comunitats autònomes 
(OCEX). Els resultats es van recollir en els informes de fiscalització 
aprovats pel Tribunal de Comptes i els OCEX. En concret, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 21 de setembre de 2017, va 
aprovar el seu informe. 

L’obligació de presentar aquesta informació amb caràcter anual i l’interés 
a verificar-ne el compliment i examinar-ne el contingut fan que es 
considere convenient que aquestes actuacions fiscalitzadores tinguen un 
caràcter recurrent.  

La informació presentada pels òrgans de la Intervenció conté les 
incidències més significatives detectades per aquests en el 
desenvolupament de la seua actuació, la qual cosa permet efectuar una 
avaluació de riscos tant d’entitats com d’àrees en què es posen de 
manifest les deficiències o irregularitats detectades pels responsables del 
control intern de les entitats locals. A més, en aquesta informació 
s’inclouen dades d’interés sobre incidències que podrien donar lloc a 
responsabilitats de diferent naturalesa, entre aquestes, les comptables. 

De la mateixa manera que les corresponents als exercicis 2014 i 2015, la 
fiscalització relativa a 2016 s’ha realitzat sobre bases coordinades entre el 
Tribunal de Comptes i els OCEX, garantint un nivell mínim comú de 
control en tot el territori nacional. Això facilita un control més ampli i 
representatiu, alhora que homogeni, per mitjà de la verificació del 
compliment de l’obligació de remissió pels òrgans de la Intervenció de les 
entitats locals i de l’examen de la informació i documentació presentada. 

Així mateix, la Sindicatura revisa la remissió per part de les entitats locals 
de la informació establida en la seua Instrucció de 30 de juliol de 2015, 
corresponent a l’exercici 2016, relativa a les obligacions pendents d’aplicar 
al pressupost, els reconeixements extrajudicials de crèdit, els informes de 
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fiscalització posterior formulats per la Intervenció i els acords adoptats 
contraris als informes del secretari de l’entitat local. El 17 de novembre de 
2017 es va aprovar una nova instrucció, que deroga l’anterior de 2015, per 
la qual s’estableix que a partir de l’exercici 2017 ja no és obligatori remetre 
a la Sindicatura de Comptes aquesta informació. 

2. Marc legal i regulador 

Per mitjà de l’Acord de 28 de setembre de 2012, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes de la Comunitat Valenciana va aprovar la instrucció relativa 
a la remissió a aquesta institució de la informació sobre les obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost, els advertiments i els informes 
formulats per la Intervenció i els acords adoptats contraris als informes 
del secretari de l’entitat local. 

Aquesta instrucció es va adaptar per mitjà de l’Acord de 30 de juliol de 
2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, amb motiu dels nous 
requeriments sorgits per la instrucció del Tribunal de Comptes aprovada 
per la Resolució de 10 de juliol de 2015, que desplega l’article 218.3 del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

La instrucció esmentada del Tribunal de Comptes regula la remissió 
telemàtica a la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals 
de la informació sobre els acords i les resolucions de l’entitat local 
contraris als advertiments formulats pels interventors locals i les 
anomalies detectades en matèria d’ingressos, així com sobre els acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

La Sindicatura de Comptes, en un procés de racionalització i simplificació, 
va considerar convenient modificar novament la seua instrucció perquè 
la informació que s’haja de retre coincidisca amb la que ordena remetre la 
instrucció del Tribunal de Comptes. En virtut d’això, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes va aprovar el 17 de novembre de 2017 una nova 
instrucció que deroga l’anterior, de data 30 de juliol de 2015. 

Aquesta nova instrucció estableix que, respecte a la informació 
corresponent a l’exercici 2017 i següents, s’aplicaran les disposicions de la 
instrucció del Tribunal de Comptes aprovada per la Resolució de 10 de 
juliol de 2015. 

3. Rendició de la informació 

Els advertiments de la Intervenció s’han de remetre a la plataforma de 
rendició compartida entre la major part dels OCEX i el Tribunal de 
Comptes. La Sindicatura té signat un conveni amb el Tribunal per a 
l’explotació conjunta d’aquesta plataforma, i això li permet disposar de la 
informació retuda per les entitats locals. 
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La informació que cal remetre, segons la instrucció dictada sobre aquest 
tema pel Tribunal de Comptes, és la següent: 

1) Informació general relativa al funcionament i exercici del control 
intern de l’entitat. 

2) Informació de cada un dels acords i resolucions adoptats en contra 
d’advertiments interposats per la Intervenció local. Quan el seu 
import supere els 50.000 euros hauran d’anar acompanyats de còpia 
dels acords i informes emesos. 

3) Informació sobre els expedients administratius de despeses o acords 
tramitats al marge del procediment i amb omissió de fiscalització 
prèvia, hagen sigut o no instrumentats per mitjà d’expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit. Quan el seu import supere els 
50.000 euros hauran d’anar acompanyats dels acords i informes 
emesos. 

4) Informació relativa a les principals anomalies en la gestió 
d’ingressos. S’hi podrà adjuntar una còpia de l’informe de control en 
el qual es va posar de manifest l’anomalia. 

La remissió de la informació i documentació s’efectua per mitjà d’un 
procediment telemàtic, a través d’un mòdul específic situat en la 
Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals 
(http://www.rendiciondecuentas.es). 

El termini de remissió conclou el 30 d’abril de l’exercici següent al qual es 
referisca. En el cas que no s’hagen donat les circumstàncies previstes en 
les instruccions respectives, s’ha d’accedir a les adreces web esmentades 
per a deixar constància d’aquest fet. 

4. Àmbit subjectiu, objectiu i temporal 

Àmbit subjectiu 

L’àmbit subjectiu de la fiscalització el constitueixen les entitats locals 
sotmeses a control intern amb la modalitat de fiscalització prèvia a les 
quals resulta aplicable l’article 218.3 del TRLRHL. Estan integrats en 
l’àmbit subjectiu, per tant, els ajuntaments, les diputacions provincials, 
les mancomunitats i les àrees metropolitanes, així com qualssevol altres 
entitats del sector públic local, adscrites o dependents, subjectes a aquesta 
modalitat de fiscalització. També ho estan les entitats locals d’àmbit 
territorial inferior al municipi que hagen mantingut la seua condició 
d’entitat local d’acord amb el que es preveu en la Llei 27/2013. 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha realitzat la 
fiscalització de les entitats locals valencianes, tal com es defineixen en 
l’article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana, excepte els consorcis. Tampoc entren en 
l’àmbit de la fiscalització les societats mercantils públiques, fundacions o 
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altres entitats dependents de les entitats locals, ja que compten amb un 
règim jurídic específic. S’ha atés la normativa que és aplicable a les 
entitats locals de la Comunitat Valenciana en matèria 
economicofinancera. 

Àmbit objectiu 

L’objecte d’aquesta fiscalització es desglossa en dues parts diferenciades: 

1. Informació remesa a la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes 

Els interventors i els secretaris de les entitats locals havien d’haver 
remés la informació compresa en les lletres a, b, d i e de l’article 2 de 
la Instrucció seguint els models i les indicacions que figuren en la 
seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana. Aquesta informació és la següent: 

a)  Les obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

b)  Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

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

e)  Els acords adoptats contraris a l’informe del secretari. 

2. Informació remesa a la plataforma compartida amb el Tribunal de 
Comptes 

 És la informació que conté l’article 1.c de la Instrucció:  

“c)  Acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del 
president de l’entitat local contraris a advertiments formulats 
pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria 
d’ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió del 
tràmit de fiscalització prèvia.” 

Aquesta fiscalització aborda dos aspectes: 

1. Anàlisi de les dades agregades resultants de la informació rebuda 
dels òrgans de la Intervenció local de cada territori.  

2. Examen de la informació i documentació de tots els acords contraris 
a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia per 
import superior a 50.000 euros i de les principals anomalies 
d’ingressos que s’hagen rebut de les entitats locals que formen part 
de la mostra de la fiscalització, que són les següents: 

- Els ajuntaments dels municipis amb població superior a 50.000 
habitants. 
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- Les diputacions provincials. 

- Les entitats dependents respectives subjectes a comptabilitat 
pressupostària, excepte els consorcis. 

Aquesta opció permet obtenir i fiscalitzar la informació de les entitats 
locals de més grandària i que, per tant, gestionen el major percentatge de 
recursos de l’àmbit local. 

Àmbit temporal 

La informació s’ha de remetre abans del 30 d’abril de l’exercici següent al 
qual es referisca, tant la informació enviada a la Sindicatura de Comptes 
com la presentada a través de la plataforma compartida amb el Tribunal 
de Comptes. En els dos casos, si no s’han donat les circumstàncies 
previstes en les instruccions respectives, s’ha d’accedir a les adreces web 
esmentades per a deixar constància d’aquest fet. 

L’àmbit temporal d’aquest informe s’estén a les dades corresponents a 
l’exercici 2016, que s’havien d’haver formalitzat abans del dia 30 d’abril de 
2017. Comparativament es mostraran les dades referides a 2015. 

No obstant això, a l’efecte de recollir la major informació possible i atesa 
la seua rellevància en l’Informe, es considera la totalitat rebuda fins al 30 
de setembre de 2018. Això sense perjudici de remarcar l’incompliment del 
termini per part de les entitats concretes. 

5. Tipus de fiscalització i objectius generals 

Aquesta fiscalització té caràcter horitzontal. Es tracta d’una fiscalització 
essencialment de compliment, i els seus objectius s’adrecen a verificar 
l’aplicació de les disposicions legals i reglamentàries a les quals està 
sotmesa la gestió economicofinancera de les entitats locals en la matèria 
objecte d’aquesta. També constitueix una fiscalització operativa, en la 
mesura que s’examinen sistemes i procediments de control intern de les 
entitats locals. 

Constitueixen els objectius generals d’aquesta fiscalització: 

1. Verificar el compliment de l’obligació de remetre la informació per 
les entitats locals de l’àmbit territorial respectiu. 

2. Determinar les situacions i causes concretes que van donar lloc a 
acords contraris a advertiments formulats per la Intervenció local, a 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia i a les principals 
anomalies d’ingressos. 

3. Identificar les àrees de més risc en la gestió de les entitats locals de 
la mostra que resulten de la informació remesa pels òrgans de la 
Intervenció. 
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4. Referir i analitzar els àmbits en els quals es pose de manifest de 
manera més significativa una falta d’homogeneïtat en els criteris i 
procediments aplicats pels òrgans de la Intervenció en l’exercici de 
la seua funció i en la seua comunicació al Tribunal de Comptes i els 
òrgans de control extern. 

6. Règim jurídic general 

Normativa estatal 

- Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
a l’any 2016 (LPGE 2016). 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques. 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

- 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 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic (EBEP). 

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

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC). 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (LOEPSF). 

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 (TRLCSP). 

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

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- 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. 

Normativa de règim local 

- Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
(LRBRL). 
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- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL). 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

- 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 
(TRRL).  

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol 
primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

- Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de 
les retribucions dels funcionaris de l’Administració local. 

- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

- Resolució de 10 de juliol de 2015, del Tribunal de Comptes, per la qual 
s’aprova la Instrucció que regula la remissió telemàtica d’informació 
sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a 
advertiments formulats per interventors locals i anomalies 
detectades en matèria d’ingressos, així com sobre acords adoptats 
amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

Normativa autonòmica 

- Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per 
a l’exercici 2016. 

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

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

- Acord de 17 de novembre de 2017, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova la Instrucció 
que regula la remissió telemàtica d’informació sobre acords i 
resolucions de les entitats locals contraris als advertiments 
formulats per interventors locals i anomalies detectades en matèria 
d’ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió del 
tràmit de fiscalització prèvia. 
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APÈNDIX 2. INFORMACIÓ REBUDA EN LA SEU ELECTRÒNICA DE LA 
SINDICATURA DE COMPTES 

1. Compliment de la remissió de la informació exigida per la instrucció de 
la Sindicatura respecte a l’exercici 2016 

El sector públic local valencià, a l’efecte del subministrament d’informació 
exigida en la instrucció respecte a l’exercici 2016, estava compost per 714 
entitats locals, incloent-hi els organismes autònoms dependents. En el 
quadre 1 es mostra el nombre i el tipus de les entitats locals de l’àmbit de 
la instrucció i les que han remés informació de l’exercici 2016 a la seu 
electrònica de la Sindicatura de Comptes, juntament amb les dades de 
l’exercici 2015. 

Quadre 1. Entitats locals que han retut informació exigida en la 
instrucció 

Tipus d’entitat 
Cens d’entitats 

Han remés 
informació 

Manifesten 
que no 

existeixen 
fets a 

comunicar 

Comuniquen 
fets previstos 

en la 
instrucció 

No han 
remés 

informació 
2015 2016 2015 2016 

Ajuntaments 542 542 398 389 128 261 153 

Diputacions provincials 3 3 3 3 0 3 0 

Mancomunitats 64 62 31 26 19 7 36 

Àrees metropolitanes 2 2 2 2 1 1 0 

Entitats locals menors 7 7 6 7 1 6 0 

Consorcis 56 33 22 21 16 5 12 

Organismes autònoms 73 65 12 16 2 14 49 

Total 747 714 474 464 167 297 250 

Respecte a l’exercici 2016, 464 entitats locals van retre la informació 
exigida per la instrucció, és a dir, el 65,0% de les 714 entitats del seu àmbit, 
amb un augment en el percentatge de rendició d’1,6 punts respecte a 2015 
(encara que hi hagué 10 entitats menys que van remetre la informació en 
2016, el cens va disminuir en 33 entitats). Aquesta tendència positiva es 
va produir en quasi tots els tipus d’entitats, excepte en ajuntaments i 
mancomunitats, en què es va reduir un 1,7% i un 5,8%, respectivament. 

Segons el tipus d’entitat, destaca el baix compliment de l’obligació de 
remetre informació per part dels organismes autònoms (tan sols un 24,6% 
del total), les mancomunitats (41,9%) i els consorcis (63,6%).  

Cal recordar que la nova instrucció de la Sindicatura de Comptes, de 17 de 
novembre de 2107, deroga l’anterior de 30 de juliol de 2015. En 
conseqüència, a partir de l’exercici 2017 ja no està vigent el deure de 
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remissió a la Sindicatura de la informació que es preveia en l’article 2 de 
la instrucció derogada (vegeu l’apèndix 1). 

L’annex I d’aquest informe inclou la relació d’entitats que van retre 
informació de l’exercici 2016 a la Sindicatura de Comptes, amb indicació 
del termini i dels fets que han manifestat, si és el cas. 

En el quadre 2 consten, específicament, els municipis que remeten 
informació exigida en la instrucció, classificats per trams de població: 

Quadre 2. Ajuntaments que reten informació de la instrucció per trams 
de població 

Ajuntaments per 
població 

Cens 
entitats 

Ajuntaments que 
manifesten que 
no existeixen fets 

a comunicar  

Ajuntaments 
que comuniquen 
fets previstos en 
la instrucció 

Ajuntaments 
que reten 

Ajuntaments 
que reten    
s/total 

Menys de 5.000 hab. 386 116 139 255 66,1% 

Entre 5.001 i 20.000 92 9 64 73 79,3% 

Entre 20.001 i 50.000 49 3 45 48 98,0% 

Entre 50.001 i 100.000 11 0 9 9 81,8% 

Més de 100.000 4 0 4 4 100,0% 

Total 542 128 261 389 71,8% 

Tal com s’observa en el quadre, el 71,8% del cens d’ajuntaments va 
comunicar informació de l’exercici 2016, amb una lleu disminució 
respecte a 2015, en què va complir aquesta obligació el 73,4% del total. 

Dels ajuntaments amb població inferior a 5.000 habitants ha remés 
informació el 66,1% del cens. Aquesta circumstància es pot entendre per 
les seues dimensions i mitjans disponibles, com també perquè els fets 
objecte d’informació poden ser de menys rellevància o fins i tot no haver-
se produït.  

En les entitats locals de població major de 5.000 habitants, el percentatge 
de rendició d’informació està entre el 79,3% i el 100%, que pot considerar-
se molt satisfactori.  

A continuació s’exposen els aspectes més importants observats en el 
compliment de la instrucció: 

a) Incidències en la informació remesa per les entitats locals  

- Les tres capitals de província van retre la informació exigida per 
la instrucció, encara que cap d’aquests ajuntaments va remetre 
informació dels seus organismes autònoms dependents. 
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- Les tres diputacions provincials han remés la informació 
exigida per la instrucció. La Diputació de Castelló no ha 
comunicat informació dels seus dos organismes autònoms 
dependents.  

- Els 12 municipis amb població superior a 50.000 habitants 
(excloses les tres capitals), excepte Oriola i Torrent, van remetre 
enviaments amb informació exigida per la instrucció. Els 
ajuntaments d’Elda i Gandia van realitzar l’enviament de la 
Intervenció, però no van comunicar res respecte a Secretaria. 

- L’error més freqüent ha sigut la rendició per mitjà de diversos 
enviaments, que en alguns casos repetien informació 
d’enviaments anteriors. Així mateix, s’ha subministrat 
informació que no correspon a l’exercici fiscalitzat.  

 També s’han inclòs advertiments de la Intervenció en l’apartat 
“Incidències de fiscalització posterior”, que s’han de remetre 
únicament a la plataforma de rendició compartida amb el Tribunal 
de Comptes. 

b) Presentació de la informació fora del termini 

Segons la instrucció, la Intervenció i la Secretaria de l’entitat local 
havien de remetre la informació corresponent a l’exercici 2016 fins 
al 30 d’abril de 2017. En el quadre 3 s’inclou el nombre d’entitats que 
la van presentar dins i fora de termini.  

Quadre 3. Nombre d’entitats que presenten la informació dins i fora del 
termini màxim 

Tipus d’entitat 
Fins al 

30/04/2017 
Després del 
30/04/2017 

Total 

Ajuntaments 364 25 389 

Diputacions provincials 3 0 3 

Mancomunitat 25 1 26 

Àrees metropolitanes 2 0 2 

Entitats locals menors 7 0 7 

Consorcis 21 0 21 

Organismes autònoms 16 0 16 

Total 438 26 464 

A l’efecte de recollir la major informació possible i atesa la seua 
rellevància, en aquest informe s’ha considerat la totalitat de la 
informació rebuda fins al 30 de setembre de 2018.  
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2. Informació sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 
Exercici 2016 

El quadre 4 mostra, per tipus d’entitats, la quantia de les obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost (OPA) en l’exercici 2016, segons la 
informació rebuda. A més, s’indica si aquestes obligacions s’han 
comptabilitzat o encara estan pendents de registrar en el compte 413, 
“Creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost”. Aquest 
compte està destinat a recollir les obligacions derivades de despeses 
realitzades o béns i serveis rebuts que no s’han aplicat al pressupost, quan 
era procedent aquesta aplicació.  

Quadre 4. Quantia de les obligacions pendents d’aplicar al pressupost 
(euros) 

Entitat 
Nre. d’entitats 

que comuniquen 
OPA 

Compte 413 
No 

comptabilitzat Total 

Ajuntaments 179 63.131.794 7.783.725 70.915.519 

Diputacions provincials 3 3.379.397 0 3.379.397 

Àrea metropolitana 1 165.872 0 165.872 

Consorci 4 9.613 0 9.613 

Entitat local menor 4 6.709 18.801 25.510 

Mancomunitat 4 53.870 0 53.870 

Organisme autònom 11 930.259 0 930.259 

Total 2016 206 67.677.513 7.802.526 75.480.040 

Total 2015 216 110.830.556 11.972.794 122.803.350 

Es constata una evolució positiva en aquest tipus d’operacions respecte a 
l’exercici anterior, ja que amb un nombre similar d’entitats que 
comuniquen aquesta informació la seua quantia total disminueix en un 
38,5%. 

Els imports més elevats d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost ja 
registrades en el compte 413 corresponen als ajuntaments de Gandia 
(8.969.360 euros), València (5.645.069 euros), Alboraia (4.893.225 euros), Elx 
(4.660.434 euros), Torrevella (3.337.588 euros) i Altura (2.016.244 euros). 

El principal import de les obligacions que encara no havien sigut 
registrades en el compte 413 el 31 de desembre de 2016 correspon als 
ajuntaments, els principals dels quals són els de Muro d’Alcoi (2.740.012 
euros), Elda (1.562.993 euros) i Quart de Poblet (667.232 euros). La resta 
d’entitats va registrar aquestes obligacions en el compte 413, excepte una 
reduïda quantitat en el cas de les entitats locals menors. 
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El quadre 5 presenta el detall de les obligacions pendents d’aplicar al 
pressupost per exercici d’origen, en euros: 

Quadre 5. Obligacions reconegudes pendents d’aplicar per exercici de 
procedència (euros) 

Entitat 
Exercicis ant. 
al corrent  

Exercici corrent 
2016 

No consta Total euros 

Ajuntaments 24.997.530 36.972.286 8.945.704 70.915.519 

Diputacions provincials 0 3.379.397 0 3.379.397 

Àrea metropolitana 0 165.872 0 165.872 

Consorci 420 9.194 0 9.613 

Entitat local menor 6.437 19.072 0 25.510 

Mancomunitat 53 53.817 0 53.870 

Organisme autònom 36.957 893.302 0 930.259 

Total 2016 25.041.396 41.492.940 8.945.704 75.480.040 

Total 2015 43.813.941 75.863.003 3.126.406 122.803.350 

En l’exercici 2016, el 33,2% de l’import de les obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost procedia d’exercicis anteriors i el 55,0%, del propi 
exercici. La resta d’obligacions, aquelles en què no hi consta l’exercici de 
procedència, representen l’11,8% del total. 

L’acumulació d’obligacions pendents de reconéixer en el pressupost amb 
origen en exercicis passats és una incidència que ha d’evitar-se o reduir-
se al mínim possible. A pesar d’haver disminuït un 38,5% respecte a 
l’exercici anterior, en 2016 encara hi havia entitats amb un volum 
considerable d’aquestes obligacions. Les que van tenir un major import 
van ser els ajuntaments de Gandia (9.547.888 euros), València (5.645.823 
euros), Alboraia (4.893.225 euros), Elx (4.660.434 euros), Torrevella 
(3.337.588 euros) i la Diputació Provincial d’Alacant (3.162.597 euros). 

En el quadre 6 s’agrega la informació, per tipus d’entitat, de les obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost, segons si estaven o no pagades el 31 de 
desembre de 2016: 
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Quadre 6. Obligacions reconegudes pendents d’aplicar segons el seu 
pagament (euros) 

Entitat No pagat Pagat Total 

Ajuntaments 49.843.860 21.071.659 70.915.519 

Diputacions provincials 3.294.388 85.009 3.379.397 

Àrea metropolitana 165.872 0  165.872 

Consorci 9.613 0  9.613 

Entitat local menor 6.437 19.072 25.510 

Mancomunitat 53.812 58 53.870 

Organisme autònom 894.839 35.420 930.259 

Total 2016 54.268.822 21.211.218 75.480.040 

Total 2015 88.143.838 34.659.512 122.803.350 

El 31 de desembre de 2016 s’havia pagat el 28,1% de les obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost, quasi la mateixa proporció que es va 
pagar en 2015 (28,2%). L’Ajuntament de València, amb 5.353.951 euros, és 
l’entitat que més pagaments havia realitzat. El segueixen els ajuntaments 
de Muro d’Alcoi (2.695.268 euros), Altura (2.008.152 euros), Elda (1.557.709 
euros) i Vila-real (1.218.043 euros). 

El pagament d’aquestes obligacions ha de registrar-se a través del compte 
555, “Pagaments pendents d’aplicació”. 

En l’annex II s’inclou la relació d’entitats amb obligacions pendents 
d’aplicar al pressupost, segons la seua comptabilització, exercici de 
procedència i pagament. 

3. Informació sobre els acords de reconeixement extrajudicial de crèdit de 
l’exercici  

Els compromisos de despeses adquirits sense consignació pressupostària 
són nuls de ple dret i es prohibeix, com a regla general, que al pressupost 
de l’exercici es puguen imputar obligacions derivades de prestacions 
realitzades en un exercici anterior. No obstant això, l’article 60.2 del Reial 
Decret 500/1990 permet atribuir al Ple la competència per al 
reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no hi haja dotació 
pressupostària, operacions especials de crèdit o concessions de quitament 
i espera. 

El TRLRHL (articles 173.5 i 188) estableix que l’adquisició de compromisos 
de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats en els 
estats de despeses pot implicar responsabilitat per als òrgans de govern i 
les intervencions, en cas de no advertir-ho per escrit. 
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En els quadres 7 i 8 es resumeix el nombre i el detall dels acords adoptats 
de reconeixement extrajudicial de crèdits en l’exercici 2016, segons han 
informat les entitats seguint la instrucció. S’hi afigen les xifres totals de 
l’exercici 2015 per a fer-ne la comparació. 

Quadre 7. Nombre d’acords de reconeixement extrajudicial de crèdits 
per exercici d’origen 

Exercici d’origen 

Exercici 2016 Ex. 2015 

Ple Junta de 
govern 

President Altres Total  Total  

Exercici corrent 118 118 102 -  338 236 

Exercicis anteriors 631 81 70 4 786 538 

No consta 45 2 2 6 55 62 

Total exercici 2016 794 201 174 10 1.179 - 

Total exercici 2015 536 121 170 9 - 836 

Del quadre anterior es dedueix que, en l’exercici 2016, la majoria d’acords 
(el 66,7%) es referia a la convalidació de crèdits d’exercicis anteriors.  

Quant a l’òrgan encarregat d’aprovar-los, els acords van ser adoptats pel 
Ple el 67,3% de les ocasions, per la Junta de Govern el 17,0%, pel president 
el 14,8% i per altres òrgans el 0,8%.  

Quadre 8. Nombre d’entitats amb acords de reconeixement 
extrajudicial de crèdits 

  Exercici 2015 Exercici 2016 

Tipus d’entitat 
Nombre 
d’entitats 

Nombre 
d’acords 

Volum 
(euros) 

Nombre 
d’entitats 

Nombre 
d’acords 

Volum 
(euros) 

Ajuntaments 174 778 102.280.746 180 1.106 117.272.709 

Diputacions provincials 3 34 225.457 3 38 1.977.066 

Mancomunitats 0 6 44.322 1 7 124.619 

Àrees metropolitanes 2 0 0 4 2 109.035 

Entitats locals menors 3 3 43.813 1 7 106.684 

Consorcis 4 4 1.295.702 4 2 423 

Organismes autònoms 7 11 141.751 8 17 375.522 

Total 193 836 104.031.791 201 1.179 119.966.059 

En l’exercici 2016, 201 entitats locals (193 en 2015) van comunicar l’adopció 
de 1.179 acords de reconeixement extrajudicial de crèdits (836 en 2015).  
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En 2016 hi hagué 343 acords més que en 2015 (un augment del 41,0%), 
mentre que l’import total va augmentar en quasi 16 milions (un 15,3%). El 
volum més important és el dels acords adoptats pels ajuntaments, que 
suposen el 97,8% del total. També és rellevant l’import de les diputacions 
provincials, que procedeix quasi íntegrament de la Diputació Provincial de 
Castelló. 

En el quadre 9 consta, específicament, el volum dels acords corresponent 
als ajuntaments que remeten la informació exigida en la instrucció, 
classificats per intervals de població: 

Quadre 9. Volum dels acords de reconeixement extrajudicial de crèdits 
d’ajuntaments per trams de població 

Municipi per població 

Exercici 2015 Exercici 2016 

Nombre 
d’acords 

Volum 
(euros) 

Nombre 
d’acords 

Volum  
(euros) 

Menys de 5.000 hab. 128 3.366.633 177 3.542.252 

Entre 5.001 i 20.000 237 13.298.150 246 12.689.333 

Entre 20.001 i 50.000 298 15.865.657 470 12.478.003 

Entre 50.001 i 100.000 59 14.877.117 105 11.961.677 

Més de 100.000 56 54.873.188 108 76.601.444 

Total 778 102.280.746 1.106 117.272.709 

Cal destacar els acords presos en 2016 pels ajuntaments de més població 
(les tres capitals de província i Elx), que han representat el 65,3% del volum 
total, a pesar d’haver acordat tan sols el 9,8% dels reconeixements. 
L’Ajuntament d’Alacant, amb 33.432.740 euros, és l’entitat amb major 
import, seguit dels ajuntaments de València (32.904.644 euros), Elx 
(6.457.866 euros) i Gandia (4.940.931 euros). 

L’annex III conté la relació d’entitats que van adoptar acords de 
reconeixement extrajudicial de crèdit en 2016, amb indicació per a cada 
una del nombre d’acords i l’import que correspon a l’exercici en què es 
van originar les obligacions. 

4. Anàlisi sobre els informes de fiscalització posterior de la Intervenció 

En la Plataforma de la Sindicatura de Comptes també es van retre les 
incidències que contenen els informes emesos de fiscalització plena 
posterior o de control financer permanent emesos per la Intervenció.  

El quadre següent mostra, respecte a l’exercici 2016, les incidències que 
contenen aquests informes que s’han retut a la Sindicatura, classificats 
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per matèries, segons van comunicar 71 entitats locals, en la majoria 
ajuntaments (60 en total). 

Quadre 10. Incidències en informes de fiscalització posterior de la 
Intervenció per matèries 

  
Falta o 

insuficiència 
de crèdit 

Omissió de 
fiscalització 

Comprovació 
materials 

Altres actes 
contraris a 

l’ordenament 
jurídic 

Total 2016 Total 2015 

Contractació 56 42 4 594 696 873 

Personal 20 6 2 316 344 245 

Subvencions 4 4 1 139 148 92 

Urbanisme -  -  1 -  1 3 

Pagaments a 
justificar 1 -  -  6 7 5 

Ingressos i 
recaptació 

-  -  1 19 20 47 

Altres 7 13 6 117 143 159 

Total ex. 2016 88 65 15 1.191 1.359 - 

Total ex. 2015 109 55 24 1.236 - 1.424 

Les incidències posades de manifest en la fiscalització posterior en 2016 
van incidir sobretot en la contractació administrativa, en les despeses de 
personal i en les subvencions concedides per l’entitat, i van ser causades 
per actes contraris a l’ordenament jurídic específic d’aquests àmbits 
(LCSP, LFP, LGS i normativa de desenvolupament). 

En aquest apartat, igual que en l’exercici anterior, s’ha comprovat que 
diverses entitats locals han inclòs advertiments de la Intervenció que 
s’havien de remetre exclusivament a la plataforma de rendició compartida 
amb el Tribunal de Comptes. 

5. Informació sobre els acords dels òrgans de govern contraris als informes 
de la Secretaria 

El quadre 11 detalla els acords adoptats en 2015 i 2016 pels òrgans de 
govern contraris als informes de la Secretaria de l’entitat local en l’exercici 
de la seua funció d’assessorament preceptiu, classificats segons les 
matèries en què es produeixen les incidències i els òrgans que han aprovat 
els acords en qüestió. 

Un total de 70 entitats locals (67 de les quals són ajuntaments) van remetre 
informació d’aquests acords en 2016. 
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Quadre 11. Nombre d’acords adoptats per òrgans de govern amb 
informe contrari de la Secretaria 

  Exercici 2016 Ex. 2015 

  Ple 
Junta de 
Govern President Altres Total Total 

Contractació 42 92 155 9 298 260 

Personal 10 51 220 19 300 283 

Subvencions 1 168 11 3 183 229 

Urbanisme 2 6 12 0 20 28 

Pagaments a justificar 0 7 0 0 7 1 

Ingressos i recaptació 0 0 0 0 0 2 

Altres 26 32 270 26 354 199 

T. exercici 2016 81 356 668 57 1.162 - 

T. exercici 2015 89 326 564 23 - 1.002 

En 2016 ressalten principalment els acords adoptats per la Presidència 
Alcaldia en contra dels informes desfavorables de la Secretaria en les 
matèries de contractació administrativa i despeses de personal, i els 
adoptats per la Junta de Govern en subvencions. 

Gràfic 1. Acords dels òrgans de govern en contra de l’informe de la 
Secretaria, per matèries 
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APÈNDIX 3. ASPECTES GENERALS SOBRE TOTA LA INFORMACIÓ REBUDA 
EN LA PLATAFORMA COMPARTIDA AMB EL TRIBUNAL DE 
COMPTES 

1. Informació sobre el grau de compliment de l’obligació. Exercicis 2015-
2016 

En aquest apèndix s’analitza el compliment de l’obligació de rendició dels 
acords contraris a advertiments de la Intervenció, els expedients amb 
omissió de fiscalització prèvia i les anomalies d’ingressos a la plataforma 
compartida amb el Tribunal de Comptes, corresponent als exercicis 2015 i 
2016. 

El nivell de compliment de l’obligació de rendició i les entitats que han 
retut fora del termini legal s’indiquen en el quadre següent: 

Quadre 12. Percentatge i grau de compliment en termini, per exercici, 
tipus d’entitat i tram de població 

Tipus entitat 

Exercici 2015 Exercici 2016 

Nre. 
entitats Enviades 

En 
termini 

Fora de 
termini 

Nre. 
entitats Enviades 

En 
termini 

Fora de 
termini 

Ajuntament 542 389 198 191 542 428 321 107 

Més de 300.000 h. 2 1 1 0 2 2 2 0 

Entre 100.001 i 300.000 h. 2 2 2 0 2 2 1 1 

Entre 75.001 i 100.000 h. 4 4 3 1 3 3 3 0 

Entre 50.001 i 75.000 h. 7 7 6 1 8 8 7 1 

Entre 25.001 i 50.000 h. 27 23 11 12 28 25 20 5 

Entre 5.001 i 25.000 h. 114 95 63 32 113 102 75 27 

Entre 1.001 i 5.000 h. 167 118 53 65 164 131 94 37 

Menys de 1.000 h. 219 139 59 80 222 155 119 36 

Diputació 3 3 2 1 3 3 2 1 

Mancomunitat 64 18 12 6 62 37 22 15 

Àrea metropolitana 2 0 0 0 2 2 2 0 

Entitat local menor 7 3 2 1 7 6 5 1 

Total 618 413 214 199 616 476 352 124 

El 66,8% de les entitats locals va retre informació d’advertiments de 
l’exercici 2015, una proporció que va augmentar fins al 77,3% per a 
l’exercici 2016. Els percentatges de les que van complir l’obligació dins del 
termini legal van ser del 34,6% i del 57,2%, respectivament. En l’annex IV 
d’aquest informe s’inclou la relació d’entitats que han retut informació a 
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la plataforma de rendició compartida amb el Tribunal de Comptes, amb 
indicació del termini i els fets que han manifestat. 

La rendició d’informació de l’exercici 2016 ha tingut com a característica 
més important l’augment d’un 15,7% respecte a 2015, seguint la tendència 
positiva de l’exercici anterior, on es va incrementar un 10,4% respecte a 
l’exercici 2014. Cal assenyalar que només el 26,1% d’entitats que va 
remetre informació de l’exercici 2016 ho va fer fora de termini, davant del 
48,2% de 2015.  

Per tipus d’entitat, el 59,2% dels ajuntaments, el 71,4% de les entitats locals 
menors, el 66,7% de les diputacions i el 100% de les àrees metropolitanes 
van retre la informació de l’exercici 2016 en el termini legalment establit. 
El nivell més baix de rendició en termini va ser el de les mancomunitats, 
amb un 34,4%.  

El compliment del termini corresponent a l’exercici 2016 millora en tots 
els casos excepte en les mancomunitats, que empitjora en un 32,3%, i en 
el de les diputacions, que es mantenen igual. Les dues àrees 
metropolitanes han retut en termini, mentre que en l’exercici anterior no 
van subministrar informació. 

A continuació s’analitza el contingut de la informació remesa, segons el 
tipus d’entitat, relativa als exercicis 2015 i 2016. La Plataforma de Rendició 
de Comptes té l’opció que cada entitat puga consignar un certificat negatiu 
en el cas que no hi haja fets a comunicar sobre la informació sol·licitada. 
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Quadre 13. Nombre d’entitats amb certificats negatius: classificació per 
tipus d’entitat i tram de població 

Tipus entitat 

Exercici 2015 Exercici 2016 

Enviades 
Cert. neg. 

advertiments 

Cert. 
neg. 

omissió 
fisc. 

Cert. neg. 
ingressos 

Cert. 
neg. 
tots 

Enviades 
Cert. neg. 

advertiments 

Cert. 
neg. 

omissió 
fisc. 

Cert. neg. 
ingressos 

Cert. 
neg. 
tots 

Ajuntament 389 240 359 358 235 428 263 392 399 256 

Més de 300.000 h. 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 

Entre 100.001 i 300.000 h. 2 1 1 1 0 2 0 0 1 0 

Entre 75.001 i 100.000 h. 4 0 3 3 0 3 0 2 3 0 

Entre 50.001 i 75.000 h. 7 1 3 7 1 8 2 4 7 1 

Entre 25.001 i 50.000 h. 23 7 20 18 7 25 8 20 18 6 

Entre 5.001 i 25.000 h. 95 28 81 79 28 102 27 87 90 26 

Entre 1.001 i 5.000 h. 118 86 117 113 86 131 96 124 124 93 

Menys de 1.000 h. 139 117 134 137 113 155 129 154 155 129 

Diputació 3 1 2 3 1 3 1 3 3 1 

Mancomunitat 18 15 16 18 15 37 35 36 36 34 

Àrea metropolitana 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 

Entitat local menor 3 2 2 3 2 6 5 6 5 5 

Total 413 258 379 382 253 476 306 439 445 298 

En 2016 hi hagué 298 entitats que van comunicar no tenir cap tipus 
d’informació a remetre, la qual cosa equival a un 62,6% del total d’entitats 
que van realitzar enviaments (un percentatge similar al de 2015: 61,3%). 
Per tipus d’informació, els certificats negatius en anomalies en ingressos i 
en l’omissió de fiscalització prèvia arriben a uns percentatges que superen 
en els dos casos el 90% per als dos exercicis.  

Les entitats que van contestar afirmativament que es van prendre acords 
contraris als advertiments efectuats van arribar al 35,7% en 2015 i al 36,0% 
en 2016. El contingut dels enviaments s’ha mantingut en una proporció 
similar en els dos exercicis, fins i tot amb l’augment del 15,7% de les 
entitats que reten informació en 2016. 

2. Dades sobre aspectes generals del control intern de totes les entitats que 
han presentat informació. Exercici 2016  

El quadre següent exposa els resultats obtinguts de la Plataforma sobre 
l’àmbit de la fiscalització prèvia i l’exercici de control financer de totes les 
entitats que han comunicat que no van tenir acords contraris ni 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
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Quadre 14. Control intern de les entitats que no tenen acords contraris 
a advertiments ni expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia. Exercicis 2015 i 2016 

Tipus entitat 

Exercici 2015 Exercici 2016 

Enviades Cert. 
neg. tots 

Fiscalització 
prèvia: 
crèdit i 

competència 

Sense 
control 
financer 

Enviades 
Cert. 
neg. 
tots 

Fiscalització 
prèvia: 
crèdit i 

competència 

Sense 
control 
financer 

Ajuntament 389 235 61 218 428 256 75 238 

Més de 300.000 h. 1 0 0 0 2 1 0 1 

Entre 100.001 i 300.000 h. 2 0 0 0 2 0 0 0 

Entre 75.001 i 100.000 h. 4 0 0 0 3 0 0 0 

Entre 50.001 i 75.000 h. 7 1 0 1 8 1 0 1 

Entre 25.001 i 50.000 h. 23 7 5 7 25 6 6 4 

Entre 5.001 i 25.000 h. 95 28 11 25 102 26 10 21 

Entre 1.001 i 5.000 h. 118 86 22 76 131 93 22 84 

Menys de 1.000 h. 139 113 23 109 155 129 37 127 

Diputació 3 1 1 0 3 1 1 0 

Mancomunitat 18 15 1 14 37 34 6 30 

Àrea metropolitana 0 0 0 0 2 2 0 2 

Entitat local menor 3 2 1 2 6 5 2 5 

Total 413 253 64 234 476 298 84 275 

El 62,6% de les entitats que van realitzar enviaments en 2016 van 
comunicar certificats negatius en tots els tipus d’informació sol·licitada. 
Només un 28,2% d’aquestes va informar que realitzava la fiscalització 
prèvia sobre el crèdit i competència, mentre que el 92,3% no va efectuar 
cap actuació de control financer. Aquests resultats, similars als de 
l’exercici anterior, signifiquen un baix grau de control intern en el segment 
d’entitats en què la Intervenció ha comunicat que no hi hagué acords 
contraris a advertiments, omissió de fiscalització ni anomalies en 
ingressos al llarg dels exercicis 2015 i 2016. 

A continuació s’exposa el resultat de totes les entitats que realitzen 
fiscalització limitada prèvia en 2016. A més, es comprova l’abast de la 
fiscalització limitada i s’analitza la rellevància de les que analitzen 
únicament l’existència de crèdit i competència. També es contrasta si es 
fan actuacions de control financer. 
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Quadre 15. Abast de la funció interventora 

Tipus entitat 

Exercici 2016 

Enviades Fisc. 
limitada 

Existència 
crèdit 

Competència Control 
financer 

Altres 
aspectes 

Ajuntament 428 162 161 155 40 94 

Més de 300.000 h. 2 1 1 1 1 1 

Entre 100.001 i 300.000 h. 2 1 1 1 0 1 

Entre 75.001 i 100.000 h. 3 3 3 3 0 3 

Entre 50.001 i 75.000 h. 8 4 4 4 1 3 

Entre 25.001 i 50.000 h. 25 17 17 17 7 11 

Entre 5.001 i 25.000 h. 102 50 50 49 15 42 

Entre 1.001 i 5.000 h. 131 42 41 37 12 12 

Menys de 1.000 h. 155 44 44 43 4 21 

Diputació 3 1 1 1 2 1 

Mancomunitat 37 8 8 8 3 4 

Àrea metropolitana 2 0 0 0 0 0 

Entitat local menor 6 2 2 2 0 1 

Total 476 173 172 166 45 100 

Les entitats que van realitzar fiscalització limitada prèvia en 2016 pujaven 
a 173, un 36,4% del total que va enviar informació. L’existència de crèdit i 
la competència es comprova en la pràctica totalitat dels casos, mentre que 
el 57,8% comunica que verifica altres aspectes.  

És rellevant la baixa incidència del control financer en aquestes entitats 
(26,0%). La majoria no va exercir cap de les modalitats de control intern 
previstes en l’article 213 del TRLRHL. Per tant, no hi ha un control posterior 
d’elements que tampoc han sigut objecte de control en la fiscalització 
prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència. 

El quadre següent presenta els resultats per tipus d’entitat i tram de 
població de les entitats en les quals l’interventor ha emés informe negatiu 
sobre el pressupost i sobre les modificacions pressupostàries de l’exercici 
2016, així com aquelles en què s’ha aprovat la liquidació amb informe 
desfavorable de l’interventor. 
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Quadre 16. Informes negatius de la Intervenció 

Tipus entitat 

Exercici 2016 

Informe neg. 
press. 

Informes neg. 
modificacions 

Informe neg. 
liq. press. 

Ajuntament 17 57 6 

Més de 300.000 h. 0 0 0 

Entre 100.001 i 300.000 h. 0 5 0 

Entre 75.001 i 100.000 h. 0 0 0 

Entre 50.001 i 75.000 h. 3 1 0 

Entre 25.001 i 50.000 h. 2 17 0 

Entre 5.001 i 25.000 h. 8 16 1 

Entre 1.001 i 5.000 h. 1 11 1 

Menys de 1.000 h. 3 7 4 

Diputació 0 0 0 

Mancomunitat 0 0 0 

Àrea metropolitana 0 0 0 

Entitat local menor 0 0 0 

Total 17 57 6 

Les intervencions de les entitats locals van emetre un total de 17 informes 
negatius sobre el pressupost, tots en municipis, amb especial incidència 
en el tram de població de 5.001 a 25.000 habitants. Així mateix, hi hagué 6 
informes negatius sobre la liquidació del pressupost i 57 informes 
desfavorables respecte a les modificacions pressupostàries, tots en 
ajuntaments. 

3. Dades agregades dels acords contraris a advertiments comunicats per 
totes les entitats locals a través de la Plataforma. Exercici 2016 

Aquest apartat examina el nombre i l’import d’acords contraris a 
advertiments formulats per la Intervenció segons diversos criteris, les 
deficiències i irregularitats segons la modalitat i el tipus de despesa, així 
com la motivació dels advertiments dels interventors. 
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Quadre 17. Classificació per tipus d’entitat i tram de població de tots 
els acords contraris a advertiments 

Tipus entitat 
2015 2016 

Nombre 
d’advertiments 

Import Nombre 
d’advertiments 

Import 

Ajuntament 4.968 362.789.983 6.055 246.871.104 

Més de 300.000 h. 1 2.100.000 1 372.057 

Entre 100.001 i 300.000 h. 132 61.235.466 174 13.303.288 

Entre 75.001 i 100.000 h. 729 120.993.566 466 31.566.847 

Entre 50.001 i 75.000 h. 208 41.045.018 464 59.856.007 

Entre 25.001 i 50.000 h. 1.065 69.053.937 1.226 53.635.921 

Entre 5.001 i 25.000 h. 2.129 64.392.343 2.820 82.561.889 

Entre 1.001 i 5.000 h. 488 3.050.227 485 4.335.187 

Menys de 1.000 h. 216 919.427 419 1.239.908 

Diputació 33 1.132.418 79 6.496.000 

Mancomunitat 25 55.696 7 68.273 

Entitat local menor 1 360 1 360 

Total 5.027 363.978.457 6.142 253.435.737 

Segons es dedueix del quadre 13, 170 entitats van comunicar l’adopció 
d’acords contraris als advertiments de la Intervenció en 2016. El nombre 
d’acords adoptats va pujar a 6.142, amb un import total associat de 253 
milions d’euros. S’observa una variació inversa en aquest tipus 
d’expedients, ja que mentre que el nombre d’acords augmenta un 22,2%, 
l’import total disminueix un 30,4%. 

Per tipus d’entitats, els ajuntaments representen el 98,6% dels acords i el 
97,4% de l’import, i en destaquen per la seua importància els que tenen 
una població entre 5.001 i 25.000 habitants. 

  



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

40 

Quadre 18. Acords contraris classificats segons la modalitat de 
despesa  

Modalitat despesa 

2015 2016 

Nombre 
d’advertiments 

Import Nombre 
d’advertiments 

Import 

Despeses de personal 749 105.207.260 1.006 95.991.488 

Expedients de contractació 2.658 66.008.902 3.229 80.245.752 

Subvencions i ajudes públiques 377 12.866.544 617 8.822.761 

Determinats procediments 
d’execució del pressupost de 
despeses 

290 8.085.523 198 4.803.944 

Operacions financeres 21 7.888.800 23 620.424 

Operacions de dret privat 48 895.022 63 285.600 

Altres procediments 418 87.612.207 524 33.840.948 

Incompliment prelació de 
pagaments 466 75.414.198 482 28.824.821 

Total 5.027 363.978.457 6.142 253.435.737 

Quant a la modalitat de la despesa objecte de l’advertiment, són rellevants 
aquells amb origen en expedients de contractació, que han arribat al 53,7% 
del total. També són importants les despeses de personal (16,4%), les 
subvencions i ajudes públiques (10,1%) i les despeses derivades d’altres 
procediments (8,6%).  

Si ens ajustem a l’import, en destaquen les despeses de personal (37,9%), 
seguides dels expedients de contractació (31,7%), les despeses derivades 
d’altres procediments (13,4%) i els incompliments en la prelació de 
pagaments (11,4%).  

Quadre 19. Nombre i import dels acords contraris a advertiments 
classificats d’acord amb la motivació de l’article 216 del 
TRLRHL 

Causa de l’advertiment 

2015 2016 

Nombre 
d’advertiments Import 

Nombre 
d’advertiments Import 

Insuficiència de crèdit o que el proposat no siga 
adequat 355 12.711.386 267 7.780.384 

Absència de fiscalització dels actes que van donar 
origen a les ordres de pagament 40 8900516 35 582.033 

Omissió en l’expedient de requisits o tràmits 
essencials 2.568 96.745.355 3.467 107.996.207 

Advertiment derivat de comprovacions materials 
d’obres, subministraments, adquisicions i serveis 85 945489 191 4.925.093 

Altres motius 1.979 244.675.711 1.999 123.894.954 

Diverses causes 0 0 183 8.257.065 

Total 5.027 363.978.457 6.142 253.435.737 
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Més de la meitat dels advertiments formulats van tenir la causa en 
l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials que, no obstant 
això, només arriben al 42,7% de l’import total. 

La quantia més important té com a causa declarada “Altres motius”, que 
suma el 48,9% de l’import, encara que representa el 32,6% dels 
advertiments. 

Quadre 20. Nombre i import dels acords contraris a advertiments 
classificats atenent l’òrgan que va aprovar l’acord 

Òrgan resolució 

2015 2016 

Nombre 
d’advertiments  Import Nombre 

d’advertiments  Import 

Ple 398 38.269.277 512 25.281.277 

President 4.107 307.372.669 5.174 217.390.988 

Junta de Govern 522 18.336.511 456 10.763.472 

Total 5.027 363.978.457 6.142 253.435.737 

La gran majoria d’acords contraris a advertiments en 2016 van ser 
adoptats pel president de l’entitat local. En concret, un 84,2% dels acords, 
que equivalen al 85,8% de l’import total. Segueixen en importància els 
acords adoptats pel Ple, amb uns percentatges del 8,3% del nombre i del 
10,0% de l’import, i els adoptats per la Junta de Govern, el 7,4% i el 4,2%, 
respectivament. 

4. Dades agregades dels expedients amb omissió de fiscalització prèvia 
comunicats per totes les entitats locals a través de la Plataforma. Exercici 
2016 

En aquest epígraf s’analitza el nombre i l’import d’expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia, les deficiències i irregularitats segons la modalitat 
i el tipus de despesa, així com la motivació dels advertiments dels 
interventors. 
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Quadre 21. Classificació per tipus d’entitat i tram de població de tots 
els expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Tipus entitat 
2015 2016 

Nre. expedients Import Nre. expedients Import 

Ajuntament 604 90.439.810 678 237.117.331 

Més de 300.000 h. 432 79.529.263 490 69.338.123 

Entre 100.001 i 300.000 h. 28 1.324.608 41 2.505.766 

Entre 75.001 i 100.000 h. 5 168.816 2 227.747 

Entre 50.001 i 75.000 h. 47 7.757.572 37 160.096.749 

Entre 25.001 i 50.000 h. 6 84.971 33 2.179.149 

Entre 5.001 i 25.000 h. 73 1.473.346 50 2.445.932 

Entre 1.001 i 5.000 h. 1 13.189 22 305.996 

Menys de 1.000 h. 12 88.045 3 17.870 

Diputació 2 0 0 0 

Mancomunitat 3 35.576 1 1.103 

Entitat local menor 1 1.700 0 0 

Total 610 90.477.086 679 237.118.433 

D’acord amb el que s’ha vist en el quadre 13, només 37 entitats van 
comunicar l’existència d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia 
en 2016. El nombre d’expedients va pujar a 679, amb un import total 
associat de 237 milions d’euros. Mentre que el nombre d’expedients va 
augmentar un 11,3% des de 2015, l’import va experimentar un increment 
del 162,0%. 

Els ajuntaments són les entitats que acaparen la pràctica totalitat 
d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia, en què predomina el 
tram de més població, amb el 72,2% d’expedients, que representen un 
import del 29,3%. Aquests 490 expedients que figuren en el quadre 
anterior corresponen, com es pot veure en l’apèndix 4, a l’Ajuntament de 
València. No obstant això, el tram amb més import és el de 50.001 a 75.000 
habitants, que representa el 67,5% del total.  
  



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

43 

Quadre 22. Expedients amb omissió de fiscalització segons el tipus i la 
modalitat, amb indicació del nombre i l’import 

Modalitat despesa 

2015 2016 

Nombre 
d’obligacions 
reconegudes 

Import 
Nombre 

d’obligacions 
reconegudes 

Import 

Despeses de personal 45 7.623.297 34 1.584.319 

Expedients de contractació 2.113 64.260.789 1.461 220.441.750 

Expedients de subvencions i ajudes 
públiques 22 217.555 31 593.565 

Determinats procediments 
d’execució del pressupost de 
despeses 

1 121 0 0 

Operacions financeres 23 18.806 3 28.948 

Operacions de dret privat 96 219.265 38 356.855 

Despeses derivades d’altres 
procediments 148 18.137.252 254 14.112.997 

Total 2.448 90.477.086 1.821 237.118.433 

Els expedients de contractació són la modalitat de despesa amb el major 
nombre i import d’obligacions reconegudes, amb uns percentatges del 
80,2% i del 93,0% sobre el total, respectivament. Segueix en importància la 
modalitat “Despeses derivades d’altres procediments”, amb el 13,9% 
d’obligacions reconegudes i el 6,0% de l’import. També cal remarcar 
l’import de les despeses de personal. 

Quadre 23. Nombre i import dels expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia segons les causes de la infracció 

Causa de l’advertiment 

2015 2016 

Nombre 
d’expedients 

Import Nombre 
d’expedients 

Import 

Insuficiència de crèdit o que el proposat no 
siga adequat 18 1.574.461 21 2.163.891 

Absència de fiscalització dels actes que 
van donar origen a les ordres de pagament 52 8.944.871 33 159.478.190 

Omissió en l’expedient de requisits o 
tràmits essencials 511 79.512.445 589 74.306.026 

Advertiment derivat de comprovacions 
materials d’obres, subministraments, 
adquisicions i serveis 

1 42.500 0  0  

Altres motius 28 402.809 18 381.277 

Diverses causes 0 0 18 789.050 

Total 610 90.477.086 679 237.118.433 

Igual que en els acords contraris a advertiments, la causa més freqüent ha 
sigut l’“Omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials”, que 
representa el 87,4% dels expedients i el 31,3% de l’import total, encara que 
és l’“Absència de fiscalització dels actes que van donar origen a les ordres 
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de pagament” la que suma un import major, amb el 67,3% del total. Una 
altra de les causes importants va ser la “Insuficiència de crèdit”. 

Quadre 24. Nombre i import dels expedients amb omissió de 
fiscalització segons els òrgans que van adoptar els acords 

Òrgan gestor 
2015 2016 

Nombre 
d’expedients Import 

Nombre 
d’expedients Import 

President 17 110.845 51 2.716.693 

Junta de Govern 72 948.810 92 9.264.328 

Regidoria 36 8.084.688 8 27.901 

Departament 14 202.366 2 227.747 

Àrea 1 55.947 0  0  

Servei 429 78.584.790 440 57.389.339 

Un altre 9 1.108.896 0  0  

Ple 32 1.380.744 86 167.492.427 

Total 610 90.477.086 679 237.118.433 

En 2016 van predominar els acords adoptats per “Serveis”, que van arribar 
al 64,8% del total, amb un import associat del 24,2%. Això pot significar 
que el control intern és menys rigorós en els nivells de l’Administració 
amb rang jeràrquic menor. Els acords adoptats pel Ple han representat el 
70,6% de l’import global, amb tan sols el 12,7% dels acords. Segueixen 
(atenent l’import) els acords presos per la Junta de Govern, el president, 
regidories i departaments.  
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5. Dades agregades de les anomalies d’ingressos comunicades per totes 
les entitats locals a través de la Plataforma. Exercici 2016 

En aquest apartat s’analitza la rendició d’anomalies d’ingressos, atés el 
tipus d’entitat i la naturalesa econòmica dels ingressos. 

Quadre 25. Nombre i import de les anomalies d’ingressos classificats 
per tipus d’entitat i tram de població 

Tipus entitat 

2015 2016 

Nombre 
d’anomalies 

Import Nombre 
d’anomalies 

Import 

Ajuntament 178 14.676.440 114 18.824.099 

Més de 300.000 h. 4 24.001 13 1.049.823 

Entre 100.001 i 300.000 h. 4 1.403.189 3 1.059.720 

Entre 50.001 i 100.000 h. 9 163.615 1 23.420 

Entre 25.001 i 50.000 h. 39 9.228.324 39 15.537.455 

Entre 5.001 i 25.000 h. 99 3.786.256 47 1.127.180 

Menys de 5.000 h. 23 71.055 11 26.499 

Mancomunitat 0 0 7 1.406.848 

Entitat local menor 0 0 1 7.080 

Total 178 14.676.440 122 20.238.026 

Només 31 entitats, quasi totes ajuntaments, van comunicar l’existència 
d’anomalies en ingressos en 2016, d’acord amb el que s’ha vist en el 
quadre 13. El nombre d’expedients va pujar a 122 (un 31,5% menys que en 
2015), amb un import total associat de 20 milions d’euros (un 37,9% més 
que l’exercici anterior). 

En destaquen els trams de població que van des dels 5.001 fins als 50.000 
habitants, que acaparen la gran majoria d’anomalies i que representen un 
82,4% de l’import total. 
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Quadre 26. Naturalesa econòmica dels ingressos sobre els quals s’han 
comunicat anomalies 

Tipus ingrés 

2015 2016 

Nombre 
d’anomalies 

Import Nombre 
d’anomalies 

Import 

Impostos locals 16 607.566 20 277.172 

Taxes 58 1.788.070 59 2.792.938 

Preus públics 11 181.354 8 94.354 

Subvencions 1 1.187.704 1 1.026.000 

Transferències 1 26.382     

Operacions urbanístiques 2 997.875 2 6.044 

Multes i sancions 7 7.486.012 10 13.585.113 

Ingressos patrimonials 52 1.382.643 4 15.298 

Altres 30 1.018.834 18 2.441.108 

Total 178 14.676.440 122 20.238.026 

Segons la seua naturalesa econòmica, les “Taxes” van ser els ingressos en 
què es va comunicar un major nombre d’anomalies, seguides per 
“Impostos locals” i per “Altres”.  

Si ens ajustem a l’import, les “Multes i sancions” sumen més de la meitat 
del total amb tan sols el 8,2% de les anomalies. A continuació hi ha 
diversos tipus d’ingressos que van superar el milió d’euros cada un, com 
ara les “Taxes”, les “Subvencions” i “Altres”. 
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APÈNDIX 4. RESULTATS GLOBALS OBTINGUTS DE L’ANÀLISI DE LA 
INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LES 
ENTITATS DE LA MOSTRA 

1. Criteris utilitzats per a la selecció de les entitats de la mostra i relació 
d’aquestes  

En aquest apartat s’examina la informació i documentació dels acords 
contraris a advertiments (ACA) i expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia (OFP) per import superior a 50.000 euros i de les principals 
anomalies d’ingressos (AI) que s’han rebut de les entitats locals que 
formen part de la mostra de la fiscalització (diputacions provincials i 
ajuntaments amb població superior a 50.000 habitants). Aquesta opció 
permet obtenir i fiscalitzar la informació de les entitats locals més grans i 
que gestionen el major percentatge de recursos de l’àmbit local. 

En el quadre següent es mostren les entitats que formen part de la mostra 
de la Comunitat Valenciana, amb els advertiments de l’exercici 2016 
presentats per cada una, distribuïdes per tipus d’advertiments.  

Quadre 27. Advertiments de l’exercici 2016 comunicats per les entitats 
de la mostra de la Comunitat Valenciana, per tipus 
d’advertiment 

Entitat Població 
2016 

Data 
presentació 

ACA OFP AI 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Aj. Alcoi 59.198 27/02/2017 14 5.616.150 - - - - 

Aj. Alacant 330.525 25/04/2017 - - - - - - 

Aj. Benidorm 66.642 28/04/2017 - - 2 158.198.013 - - 

Aj. Castelló de la Plana 170.990 04/05/2017 172 12.881.598 1 3.482 3 1.059.720 

Aj. Elda 52.745 26/04/2017 11 1.337.067 29 1.467.709 - - 

Aj. Elx 227.659 28/04/2017 2 421.690 40 2.502.284 - - 

Aj. Gandia 74.814 19/04/2017 294 31.832.777 - - - - 

Aj. Oriola 80.359 26/04/2017 140 18.087.967 - - - - 

Aj. Paterna 67.854 21/04/2017 - - - - - - 

Aj. Sagunt 64.439 02/05/2017 57 15.498.173 2 35.440 - - 

Aj. Sant Vicent del Raspeig 56.715 19/04/2017 24 874.169 4 395.587 1 23.420 

Aj. Torrent 80.762 28/04/2017 44 3.241.846 2 227.747 - - 

Aj. Torrevella 84.213 28/04/2017 282 10.237.034 - - - - 

Aj. València 790.201 28/04/2017 1 372.057 490 69.338.123 13 1.049.823 

Aj. Vila-real 50.252 28/04/2017 64 4.697.671 - - - - 

Diputació d’Alacant 1.836.459 25/04/2017 - - - - - - 

Diputació de Castelló 579.245 28/04/2017 35 2.067.978 - - - - 

Diputació de València 2.544.264 02/05/2017 44 4.428.022 - - - - 

Total 1.184 111.594.199 570 232.168.385 17 2.132.964 
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De les 18 entitats que formen la mostra, 15 van remetre la informació de 
2016 en el termini estipulat per la Instrucció, mentre que la Diputació de 
València i els ajuntaments de Castelló de la Plana i Sagunt ho van fer fora 
de termini. Totes les entitats de la mostra van acomplir l’enviament 
d’informació corresponent a aquest exercici. 

2. Anàlisi del control intern sobre les entitats de la mostra 

S’ha obtingut informació general sobre l’activitat del control intern en 
l’exercici 2016. La informació remesa a través de la Plataforma indica si la 
fiscalització prèvia es limita a comprovar els requisits d’existència de 
crèdit i competència, si existeix control financer, si hi ha informes 
desfavorables en l’aprovació del pressupost, liquidació del pressupost, 
modificacions o sobre aspectes relacionats amb l’estabilitat 
pressupostària. En el cas de les entitats de la mostra, les contestacions van 
ser les següents: 

Quadre 28. Informació del control intern en les entitats de la mostra. 
Exercici 2016 

Entitat 
Fiscalització 
limitada 
prèvia 

Existència 
de crèdit 

Competència 
Altres 

aspectes 
Control 
financer 

Informes desfavorables 

Aprovació/Liquidació 
pressupost 

Modificacions 
pressupost 

Aj. Alcoi No No No No No No No 

Aj. Alacant No No No No No No No 

Aj. Benidorm Sí Sí Sí Sí No No No 

Aj. Castelló de la Plana Sí Sí Sí Sí No No Sí 

Aj. Elda Sí Sí Sí Sí No Sí No 

Aj. Elx No No No No No No No 

Aj. Gandia Sí Sí Sí No No No No 

Aj. Oriola Sí Sí Sí Sí No No No 

Aj. Paterna No No No No No No No 

Aj. Sagunt No No No No No Sí Sí 

Aj. Sant Vicent del Raspeig Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Aj. Torrent Sí Sí Sí Sí No No No 

Aj. Torrevella Sí Sí Sí Sí No No No 

Aj. València Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Aj. Vila-real No No No No No Sí No 

Diputació d’Alacant Sí Sí Sí Sí Sí No No 

Diputació de Castelló No No No No No No No 

Diputació de València No No No No Sí No No 

Total Sí 10 10 10 9 4 3 2 
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Hi ha deu entitats que van declarar en la plataforma que tenien implantat 
un sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics per a verificar la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa, l’existència de crèdit i 
altres comprovacions addicionals. A pesar d’aquesta previsió, només 
quatre entitats (les diputacions d’Alacant i València i els ajuntaments de 
Sant Vicent del Raspeig i València) van realitzar actuacions de control 
financer en l’exercici 2016. En la majoria d’entitats no existeix, per tant, 
un control posterior d’elements que no hagen sigut objecte de control en 
la fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència. 

Per a completar l’anàlisi, s’ha sol·licitat informació addicional a les 
entitats de la mostra que han presentat certificats negatius d’acords 
contraris a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Es pretén comprovar si l’existència de certificacions negatives es 
fonamenta en l’exercici d’un control intern molt limitat i si hi ha 
insuficiència de mitjans en la Intervenció local. Aquesta informació s’ha 
obtingut d’acord amb un qüestionari sobre la composició de la unitat de 
la Intervenció, l’existència d’un manual de control intern i si hi hagué 
advertiments en l’exercici. 

A la Comunitat Valenciana presenten certificats negatius tres entitats: 
l’Ajuntament d’Alacant, l’Ajuntament de Paterna i la Diputació d’Alacant. 
L’anàlisi del control intern d’aquestes entitats es presenta en un apartat 
individualitzat de l’apèndix 5. 

3. Anàlisi dels acords contraris a advertiments i l’omissió de fiscalització 
prèvia en les entitats de la mostra 

Aquest apartat estudia els tipus de negoci jurídic en què tendeixen a 
produir-se els acords contraris a advertiments o l’omissió de fiscalització 
prèvia amb més freqüència, les causes dels advertiments no atesos, així 
com les principals infraccions que s’han posat de manifest en la 
documentació aportada, a fi d’identificar així les àrees de risc en la gestió. 
En la selecció d’advertiments de cada entitat s’ha buscat la major 
representativitat possible. Per a això, s’ha procurat que l’import de la 
mostra siga almenys el 25% del comunicat per l’entitat per a cada tipus 
d’advertiment. 

3.1 Resultats sobre els acords contraris a advertiments  

En aquest primer quadre es mostra el nombre i l’import dels acords 
contraris a advertiments de les entitats que formen part del treball, 
distingint els que superen els 50.000 euros i, d’aquests, els que s’han 
seleccionat per a la mostra. 
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Quadre 29. Acords contraris a advertiments comunicats per les entitats 
de la mostra. Exercici 2016 

Entitat 
Total ACA ACA > 50.000 ACA mostra 

Nre. Import Nre. Import 
% import 
s/total 

Nre. Import 
% import 
s/total 

Aj. Alcoi 14 5.616.150 14 5.616.150 100,0% 4 1.859.739 33,1% 

Aj. Castelló de la Plana 172 12.881.598 28 12.227.999 94,9% 2 6.116.638 47,5% 

Aj. Elda 11 1.337.067 2 1.183.838 88,5% 2 1.183.839 88,5% 

Aj. Elx 2 421.690 1 407.053 96,5% 1 407.053 96,5% 

Aj. Gandia 294 31.832.777 126 29.311.794 92,1% 10 8.156.964 25,6% 

Aj. Oriola 140 18.087.967 44 16.869.890 93,3% 6 6.037.867 33,4% 

Aj. Sagunt 57 15.498.173 17 15.031.095 97,0% 5 4.565.600 29,5% 

Aj. Sant Vicent del Raspeig 24 874.169 9 797.250 91,2% 3 274.586 31,4% 

Aj. Torrent 44 3.241.846 27 2.851.511 88,0% 5 888.958 27,4% 

Aj. Torrevella 282 10.237.034 25 8.472.297 82,8% 4 6.063.121 59,2% 

Aj. València 1 372.057 1 372.057 100,0% 1 372.057 100,0% 

Aj. Vila-real 64 4.697.671 25 3.913.338 83,3% 4 1.212.583 25,8% 

Diputació de Castelló 35 2.067.978 15 1.768.827 85,5% 3 517.259 25,0% 

Diputació de València 44 4.428.022 26 4.163.132 94,0% 5 1.208.920 27,3% 

Total 1.184 111.594.199 360 102.986.232 92,3% 55 38.865.184 34,8% 

A més de les entitats que van enviar certificats negatius, l’Ajuntament de 
Benidorm també va comunicar que no es van produir acords contraris a 
advertiments en 2016. 

Els ajuntaments de Gandia i Torrevella van remetre quasi la meitat del 
total dels acords contraris a advertiments. Segueixen en importància els 
ajuntaments de Castelló de la Plana i Oriola. Les tres entitats amb més 
import són els ajuntaments de Gandia, Oriola i Sagunt. És significativa la 
baixa incidència que té la informació remesa per les diputacions 
provincials. 

Els acords contraris a advertiments amb un import superior a 50.000 euros 
suposen el 30,4% de tots els acords, amb un import associat del 92,3%. Per 
a aquests expedients és preceptiu adjuntar en la plataforma la 
documentació de l’informe de la Intervenció i l’acord de l’òrgan de govern. 

A continuació s’exposa la distribució dels acords contraris a advertiments 
de 2016 comunicats per les entitats de la mostra, en funció de la seua 
modalitat de despesa: 
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Quadre 30. Acords contraris a advertiments de les entitats de la 
mostra, per modalitat de despesa. Exercici 2016 

Modalitat de despesa 
Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 539 35.609.077 45,5% 31,9% 

Execució del pressupost de despeses 31 2.110.669 2,6% 1,9% 

Despeses de personal 143 30.039.144 12,1% 26,9% 

Despeses derivades d’altres procediments 209 20.480.673 17,7% 18,4% 

Incompliment prelació de pagaments 135 19.806.906 11,4% 17,7% 

Dret privat 4 46.523 0,3% 0,0% 

Subvencions i ajudes públiques 123 3.501.208 10,4% 3,1% 

Total 1.184 111.594.199 100,0% 100,0% 

La modalitat en què es van adoptar més acords va ser la contractació, 
seguida de les despeses derivades d’altres procediments i de les despeses 
de personal.  

S’han seleccionat 55 expedients amb un import superior a 50.000 euros per 
a la seua revisió, que arriben al 4,7% del nombre d’acords i al 34,8% de 
l’import total. La selecció supera el 25% de l’import retut en les entitats 
que han remés informació. L’anàlisi individual de cada entitat es troba en 
l’apèndix 5 d’aquest informe. 

En aquest quadre s’agrupen els acords revisats segons les infraccions 
advertides pels informes de la Intervenció:  

Quadre 31. Infraccions advertides en els acords contraris a 
advertiments revisats. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 

Acords contraris a advertiments 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses instrumentades per mitjà d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 7 3.626.132 12,7% 9,3% 

Incompliments en els pagaments 4 9.085.752 7,3% 23,4% 

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 27 14.893.709 49,1% 38,3% 

Irregularitats en acomptes de caixa fixa i 
pagaments a justificar 2 358.389 3,6% 0,9% 

Irregularitats en subvencions 5 1.189.649 9,1% 3,1% 

Operacions de tresoreria amb empreses públiques 2 1.202.161 3,6% 3,1% 

Règim retributiu dels membres i del personal de 
les corporacions locals 8 8.509.392 14,5% 21,9% 

Total 55 38.865.184 100,0% 100,0% 
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La infracció més freqüent detectada per l’interventor s’ha produït en els 
principis i procediments que regeixen la contractació. Entre altres, el 
fraccionament en el preu dels contractes, les despeses realitzades sense 
expedient de contractació i l’execució de contractes una vegada 
finalitzada la seua vigència. 

En el procediment de pagaments s’ha advertit sobre la vulneració de 
l’ordre de prelació dels pagaments i l’incompliment en el termini de 
pagament, amb la corresponent exigència d’interessos de demora. 

En el cas de les subvencions, els advertiments s’han fonamentat en la falta 
de justificació dels requisits d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat 
financera i de no execució simultània del mateix servei amb una altra 
Administració pública. 

Quant a les despeses de personal, les observacions de l’interventor s’han 
centrat en la percepció inadequada de determinats complements i en la 
interinitat de certs llocs de treball. 

3.2 Resultats sobre els expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

A continuació es mostra el nombre i l’import dels expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia comunicats per les entitats que formen part del 
treball, distingint els que superen els 50.000 euros i, d’aquests, els que 
s’han seleccionat per a revisar-los. 

Quadre 32. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia comunicats 
per les entitats de la mostra. Exercici 2016 

Entitat 

Total OFP OFP > 50.000 OFP mostra 

Nre. Import Nre. Import 
% 

import 
s/total 

Nre. Import 
% 

import 
s/total 

Aj. Benidorm 2 158.198.013 2 158.198.013 - 1 158.042.852 99,9% 

Aj. Castelló de la Plana 1 3.482 - - - - - - 

Aj. Elda 29 1.467.709 4 1.245.459 84,9% 2 952.285 64,9% 

Aj. Elx 40 2.502.284 9 1.792.025 71,6% 2 1.293.379 51,7% 

Aj. Sagunt 2 35.440 - - - - - - 

Aj. Sant Vicent del Raspeig 4 395.587 1 331.750 83,9% 1 331.750 83,9% 

Aj. Torrent 2 227.747 1 224.536 98,6% 1 224.536 98,6% 

Aj. València 490 69.338.123 117 64.326.947 92,8% 4 18.049.771 26,0% 

Total 570 232.168.385 134 226.118.729 97,4% 11 178.894.573 77,1% 

Hi ha vuit entitats que van comunicar expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia a la Plataforma de Rendició de Comptes. L’Ajuntament 
de València comprén la quasi totalitat d’expedients remesos, i el 
segueixen a gran distància els ajuntaments d’Elx i Elda. Les tres 
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diputacions provincials van informar en aquest apartat que no tenien fets 
a comunicar, a més dels ajuntaments d’Alcoi, Alacant, Gandia, Oriola, 
Paterna, Torrevella i Vila-real. 

En primer lloc, es presenta la informació enviada per les entitats de la 
mostra, agrupada pel tipus de despesa: 

Quadre 33. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia comunicats 
per les entitats de la mostra, classificats per modalitat de 
despesa. Exercici 2016 

Modalitat de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia 

Import Percentatge 
import 

Expedients de contractació 218.240.064 94,0% 

Expedients de subvencions i ajudes públiques 356.793 0,2% 

Despeses de personal 7.144 0,0% 

Despeses derivades d’altres procediments 13.146.281 5,7% 

Operacions financeres 26.436 0,0% 

Expropiacions 155.161 0,1% 

Operacions de dret privat 236.506 0,1% 

Total 232.168.385 100,0% 

Els expedients de contractació i les despeses derivades d’altres 
procediments comprenen la pràctica totalitat de l’import de les 
obligacions on hi hagué omissió de fiscalització prèvia, en les entitats de 
la mostra. 

En el quadre següent s’exposen els expedients revisats segons les 
infraccions advertides pels informes de la Intervenció:  

Quadre 34. Infraccions advertides en els expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia revisats. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre Import 
Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Execució de despeses prescindint del 
procediment legalment establit 1 5.602.187 9,1% 3,1% 

Despeses instrumentades per mitjà d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 8 15.024.998 72,7% 8,4% 

Omissió de fiscalització prèvia en subvencions 1 53.960 9,1% 0,0% 

Irregularitats en l’execució dels contractes 1 158.042.852 9,1% 88,4% 

Total 11 178.723.997 100,0% 100,0% 
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3.3 Anàlisi sobre l’existència de falta de criteris homogenis en la gestió de 
les entitats en relació amb la tramitació i els criteris dels acords contraris 
a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

En l’anàlisi dels expedients i documentació de les entitats de la mostra 
s’ha comprovat el següent: 

a) S’ha observat heterogeneïtat en la remissió de la informació respecte 
de les incidències que afecten el reconeixement extrajudicial de 
crèdits. Així, els òrgans de la Intervenció d’algunes entitats els van 
classificar com a expedients amb omissió de fiscalització prèvia, 
mentre que altres els van catalogar d’acord contrari a advertiment, 
en considerar que en la seua fiscalització s’emetia un advertiment 
suspensiu emparat en la insuficiència de crèdit o en l’omissió de 
requisits o tràmits essencials. 

Així, hi ha tres intervencions (la Diputació de Castelló i els 
ajuntaments de Gandia i Vila-real) que han efectuat advertiments a 
diverses despeses incloses en aquests expedients, principalment per 
la falta de crèdit adequat i en matèria de contractació. La seua 
aprovació ha donat lloc a un acord contrari a advertiment. 

D’altra banda, els òrgans d’intervenció dels ajuntaments d’Elda, Sant 
Vicent del Raspeig i València van comunicar que són expedients on 
s’ha omés la fiscalització prèvia. Els informes s’emeten, amb 
independència de les responsabilitats en què s’haguera pogut 
incórrer, a l’efecte d’esmenar l’omissió de fiscalització per mitjà del 
reconeixement de les obligacions per l’òrgan competent. 

L’Ajuntament d’Elx inclou els reconeixements extrajudicials en les 
dues categories. 

b) Després de la revisió del programa de subvencions Xarxa Llibres 
s’han advertit diferències de criteri en els advertiments emesos per 
tres òrgans d’intervenció: 

- Ajuntament de Sagunt: aquesta despesa reuneix més els 
requisits d’una subvenció que d’una compra real. A més, no es 
pot admetre fraccionament i/o ajornament en els pagaments 
conforme al TRLCSP. 

- Ajuntament de Torrent: omissió del tràmit de fiscalització 
prèvia limitada, de conformitat amb el que s’estableix en el 
TRLRHL i en les bases d’execució del pressupost.  

- Ajuntament de Vila-real: falta la justificació dels requisits 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de no 
execució simultània del mateix servei amb una altra 
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Administració pública, exigibles després de l’entrada en vigor 
de l’LRSAL. 

c) El gran nombre d’advertiments existent en algunes entitats pot ser 
degut a l’incompliment de l’article 219.1 del TRLRHL, sobretot en el 
cas de les despeses de caràcter periòdic i la resta de tracte successiu, 
que continuen fiscalitzant-se una vegada intervinguda la despesa 
corresponent al període inicial de l’acte o contracte del qual deriven 
o les seues modificacions. 

3.4 Anàlisi de les anomalies d’ingressos 

A continuació s’exposa el nombre i l’import de les anomalies en ingressos 
comunicades per les entitats que formen part del treball, distingint les que 
superen els 50.000 euros i, d’aquestes, les seleccionades per a revisar-les. 

Quadre 35. Anomalies en ingressos comunicades per les entitats de la 
mostra. Exercici 2016 

Entitat 

AI total AI > 50.000 AI mostra 

Nre. Import Nre. Import % import 
s/total 

Nre. Import 
% 

import 
s/total 

Aj. Castelló de la Plana 3 1.059.720 1 1.026.000 96,8% 1 1.026.000 96,8% 

Aj. Sant Vicent del Raspeig 1 23.420 0 0 0,0% 0 0 0,0% 

Aj. València 13 1.049.823 13 1.049.823 100,0% 3 331.371 31,6% 

Total 17 2.132.964 14 2.075.823 97,3% 4 1.357.371 63,6%. 

Només tres entitats van comunicar en 2016 un total de 17 anomalies en 
ingressos en la Plataforma de Rendició de Comptes: els ajuntaments de 
Castelló de la Plana, Sant Vicent del Raspeig i València. D’aquestes, hi 
hagué 14 anomalies superiors a 50.000 euros, una de les quals a 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la resta a l’Ajuntament de València. 

En el quadre següent es desglossen les anomalies en ingressos declarades 
en 2016 per les entitats de la mostra, segons el tipus d’ingrés que les 
origina: 
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Quadre 36. Anomalies en ingressos comunicades per les entitats de la 
mostra, classificades per tipus d’ingrés. Exercici 2016 

Tipus d’ingrés 
Anomalies en ingressos 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Multes i sancions 1 23.420 5,9% 1,1% 

Altres 10 687.482 58,8% 32,2% 

Preus públics 1 32.270 5,9% 1,5% 

Subvencions 1 1.026.000 5,9% 48,1% 

Impostos locals 3 246.928 17,6% 11,6% 

Taxes 1 116.864 5,9% 5,5% 

Total 17 2.132.964 100,0% 100,0% 

La selecció d’anomalies en ingressos consta de quatre expedients que 
superen els 50.000 euros, un de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i tres 
més de l’Ajuntament de València. Aquesta selecció representa el 87,7% de 
l’import total, i s’analitzen amb detall en l’apèndix 5 d’aquest informe. 

Quadre 37. Infraccions advertides en les anomalies en ingressos 
revisades. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Anomalies en ingressos 

Nombre Import 
Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en subvencions  1 1.026.000 25,0% 75,6% 

Omissió de fiscalització prèvia d’ingressos 3 331.371 75,0% 24,4% 

Total 4 1.357.371 100,0% 100,0% 
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APÈNDIX 5. APARTAT ESPECÍFIC DE CADA ENTITAT DE LA MOSTRA 

1. Ajuntament d’Alacant 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció de 30 de 
juny de 2015, del Tribunal de Comptes, corresponent a l’exercici 2016, dins 
del termini establit per aquesta, en concret el 25 d’abril de 2017. 

L’entitat també va comunicar la informació dels seus quatre organismes 
autònoms dependents (Patronat Municipal de l’Habitatge, Patronat 
Municipal d’Educació Infantil, Patronat Municipal de Turisme i Agència 
Local de Desenvolupament Econòmic i Social) i del consorci que té adscrit 
(Televisió Digital Local Demarcació d’Alacant). 

1.1 Resultats sobre els treballs de fiscalització que analitzen l’exercici del 
control intern realitzats sobre les entitats de la mostra 

L’Ajuntament d’Alacant va presentar certificats negatius d’acords 
contraris a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia, 
referits a l’exercici 2016, tant del mateix Ajuntament com de totes les 
seues entitats dependents. Per aquest motiu, d’acord amb el que 
s’estableix en l’apartat 2 de l’apèndix 4, s’analitza el sistema de control 
intern de l’entitat, a partir de la informació comunicada en la Plataforma 
de Rendició de Comptes i de la remesa d’acord amb un qüestionari relatiu 
a la composició i funcionament de la unitat de la Intervenció. 

Aquesta fiscalització tracta de reflectir si l’existència de certificats 
negatius es motiva en l’exercici d’un control intern molt limitat i si hi ha 
insuficiència de mitjans en la Intervenció local. 

La conclusió, segons l’anàlisi efectuada en els apartats següents, és que 
l’entitat compta amb els mitjans necessaris per a la realització efectiva de 
l’activitat de control intern, la qual cosa es reflecteix en la gran quantitat 
d’informes emesos en 2016.  

No hi ha procediments escrits formalment aprovats sobre els diferents 
tipus de controls de fiscalització prèvia duts a terme per la Intervenció. No 
obstant això, aquests es realitzen sobre la base de programes 
desenvolupats internament i/o llistats de verificacions que faciliten el 
control de la legalitat. 

Quant al control financer, la Intervenció no realitza aquesta funció a pesar 
d’existir organismes públics i societats mercantils dependents de 
l’Ajuntament. 

1.2 Composició de la unitat, dotació de llocs i forma de provisió d’aquests 

L’entitat tenia aprovada una relació de llocs de treball (RLT) en l’exercici 
2016. 
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El nombre d’empleats públics que treballaven en les àrees de fiscalització 
prèvia i control financer són els següents, segons la seua vinculació 
jurídica: 

- Funcionaris d’habilitació nacional (FHN) i assimilats: 1. 

- Resta de funcionaris: 18. 

Quant als funcionaris que pertanyen a l’escala d’habilitació nacional que 
ocupen llocs relacionats amb el control intern, a l’Ajuntament només hi 
ha l’interventor general, que està classificat com de classe primera. La 
forma de provisió del lloc és per mitjà de lliure designació. Exerceix les 
seues funcions a l’Ajuntament des de la seua presa de possessió el 15 de 
juliol de 2015. 

El nombre de llocs i empleats públics que tenen atribuïdes funcions de 
fiscalització i/o control financer o de suport a aquestes funcions són els 
següents, segons cada classe o categoria del lloc: 

Quadre 38. Treballadors amb funcions de fiscalització a l’Ajuntament 
d’Alacant. Exercici 2016 

Denominació (subescala) Nombre 
places/llocs 

Nre. llocs 
ocupats 

Nre. llocs amb 
nomenament 

definitiu  

Tècnic d’administració general/especial 8 8 7 

Administratiu 4 4 4 

Auxiliar administratiu 6 6 6 

TOTAL 18 18 17 

Durant 2016 no es va ocupar cap lloc de treball reservat a funcionaris 
d’habilitació nacional a través del nomenament accidental entre empleats 
públics no pertanyents a aquesta escala. 

D’altra banda, l’interventor no exerceix el seu treball en acumulació amb 
llocs de treball pertanyents a altres entitats (ajuntaments, 
mancomunitats, consorcis i similars).  

1.3 Regulació i abast de l’exercici de les funcions de la unitat  

La Intervenció de l’entitat té assignades altres funcions addicionals a les 
de control intern, com ara les de comptabilitat. 

La regulació per l’entitat de les funcions assignades a l’òrgan de control 
intern es realitza en les bases d’execució del pressupost, on s’estableix que 
la Intervenció General exerceix les funcions de control intern, en la seua 
triple accepció de funció interventora, control financer i control d’eficàcia. 
En aquestes bases no s’especifica el contingut d’aquestes funcions, ni 
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tampoc es despleguen en cap reglament, per la qual cosa cal ajustar-se en 
aquesta matèria a les disposicions de caràcter general del TRLRHL. 

No hi ha prevista la fiscalització prèvia limitada de l’article 219.2 del 
TRLRHL. La Intervenció municipal du a terme la fiscalització plena en els 
termes de l’article 214 d’aquesta llei. 

En l’entitat no existeix un procediment establit per a la tramitació dels 
expedients amb advertiments, ni per a la tramitació dels expedients en els 
quals hi ha hagut omissió de fiscalització prèvia. Tampoc s’ha establit un 
procediment específic per a la tramitació dels reconeixements 
extrajudicials de crèdit. 

1.4 Dades sobre l’exercici de la funció interventora 

La Intervenció General declara l’emissió de 2.394 informes de fiscalització 
prèvia en 2016, dels quals 70 van ser emesos amb advertiments. 

La Intervenció informa que no té, amb caràcter general, un termini que es 
considere suficient per a l’accés a la documentació sotmesa a la fiscalització 
prèvia. La instrucció de control intern (article 15) estableix que la Intervenció 
fiscalitzarà l’expedient en el termini màxim de deu dies comptador des de 
l’endemà de la data de recepció, que es reduirà a cinc dies en cas de 
tramitació urgent o de fiscalització i intervenció prèvia limitada. 

En la fiscalització prèvia dels expedients de contractació es revisa la 
totalitat d’aspectes que preveu el qüestionari sol·licitat (acord d’iniciació, 
plecs, informes jurídics, informe de necessitat del servei que promou la 
contractació, objecte i preu del contracte, existència de crèdit adequat i 
suficient, criteris d’adjudicació i altres aspectes). 

Existeix un informe de la Intervenció relatiu a la concessió directa de 
subvencions, en què s’acredita la comprovació de tots els aspectes 
sol·licitats, així com els corresponents a la justificació de les subvencions. 

En la nòmina del personal es fiscalitzen totes les variacions mensuals. La 
integritat de la nòmina no es comprova en cap cas. 

Segons el qüestionari emplenat per la Intervenció, es realitzen informes 
de fiscalització sobre les adquisicions i alienacions de béns immobles, 
però no en el cas dels convenis urbanístics, els projectes de reparcel·lació 
i les altes i baixes de l’inventari. 

Quant al control financer previst en l’article 220 del TRLRHL, la Intervenció 
no realitza aquesta funció a pesar d’existir organismes públics i societats 
mercantils dependents de l’Ajuntament. Tampoc consta que 
l’Ajuntament haja implantat el control d’eficàcia previst en l’article 221 
del TRLRHL.   
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2. Ajuntament d’Alcoi 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2016, el 27 de febrer de 2017, dins del 
termini establit en la Instrucció de 30 de juny de 2015, del Tribunal de 
Comptes. 

L’Ajuntament no tenia en 2016 cap entitat dependent sobre la qual 
comunicar informació. 

2.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament manifesta que no té implantat en 2016 un sistema de 
fiscalització prèvia de requisits bàsics.  

Aquesta entitat no va realitzar actuacions de control financer en l’exercici 
2016, per la qual cosa no es va exercir cap de les modalitats de control 
intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que no s’ha emés informe desfavorable en el mateix 
exercici sobre les propostes de modificació de crèdit, l’aprovació del 
pressupost ni la liquidació del pressupost. 

2.2 Acords contraris a advertiments  

L’òrgan de la Intervenció va certificar que es van produir catorze acords 
contraris a advertiments en l’exercici 2016, tal com es mostra en el quadre 
següent: 

Quadre 39. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 14 5.616.150 100,0% 100,0% 

Total 14 5.616.150 100,0% 100,0% 

Tots els advertiments tracten sobre “Contractació”, referits sobretot a 
l’aprovació de factures. En tots els casos ha sigut l’alcalde president de 
l’entitat l’òrgan que ha resolt les discrepàncies. 

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat quatre acords que superen 
l’import de 50.000 euros, que suposen un 33,1% de l’import total. 
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Quadre 40. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’Interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments 
que regeixen la contractació 4 1.859.739 100,0% 100,0% 

Total 4 1.859.739 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Incidències en contractació. Despeses realitzades sense suport contractual 

S’han revisat quatre informes de la Intervenció de l’exercici 2016, que 
fiscalitzen relacions de factures per un import total d’1.859.739 euros. Els 
advertiments corresponen als serveis següents: 

- Recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana. No existeix 
contracte que empare aquests serveis, ja que l’anterior va véncer l’1 
de juliol de 2012. Existeix una autorització de la Junta de Govern Local 
de 29 de juny de 2012 per a continuar la prestació del servei.  

- Neteja en col·legis i edificis públics, a més de serveis extraordinaris 
en horari nocturn. No se n’ha tramitat cap contracte. 

- Serveis de grua prestats per una comunitat de béns. Aquest 
contracte, que data del 22 d’octubre de 2003, ja no es troba en vigor, 
atés que la seua duració va quedar establida en quatre anys més dos 
de possible pròrroga. A més, les comunitats de béns no tenen 
personalitat jurídica i, per tant, no poden concórrer a l’adjudicació de 
contractes amb l’Administració. 

- Tractament de residus en planta. No s’acredita l’existència de cap 
contracte que empare la prestació corresponent. 

- Serveis administratius complementaris en dependències 
municipals. El contracte corresponent va véncer l’1 de març de 2014. 

- Assistència a l’explotació i manteniment ordinari del teatre Calderón 
d’Alcoi. El contracte es va formalitzar a l’octubre de 2012 per un 
període de dos anys prorrogable anualment, sense que la duració 
total del contracte excedisca els quatre anys, per la qual cosa es fa 
necessària la tramitació d’un nou contracte. 

- Programa d’activitats Centre Cervantes Jove, corresponents a 
setembre, octubre i novembre de 2016; no hi ha contracte que 
empare aquests serveis de caràcter continuat.  

- Activitats d’obertura de l’Àgora, mesos de gener a octubre de 2016. 
Serveis de caràcter continu sense contracte que els empare. 
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En aquests informes s’efectua un advertiment de legalitat, ja que les 
relacions contenen despeses que corresponen a serveis que requereixen 
expedient de contractació, tal com s’estableix en el TRLCSP, atés que 
superen l’import de 18.000 euros dels contractes menors, haver superat el 
període màxim de duració del contracte inicial o no existir aquests 
expedients. 

Resulta imprescindible, en opinió de la Intervenció, la tramitació urgent 
dels expedients de contractació corresponents, per a no continuar 
incorrent en la causa de nul·litat de ple dret de l’article 62.1.c de la Llei 
30/1992, de l’LRJPAC. 

L’Alcaldia resol la discrepància amb els advertiments anteriors per mitjà 
dels decrets corresponents, amb l’argument que els defectes formals en la 
contractació han de cedir davant de les exigències del principi que 
prohibeix l’enriquiment injust o sense causa. 

2.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2016. 

2.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció de l’Ajuntament també va comunicar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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3. Ajuntament de Benidorm 

L’Ajuntament va remetre la informació de l’exercici 2016, prevista en 
l’article 218.3 del TRLRHL, dins del termini establit en la Instrucció de 30 
de juny de 2015, del Tribunal de Comptes, en concret el 28 d’abril de 2017. 

L’entitat no tenia en 2016 cap entitat dependent sobre la qual comunicar 
informació.  

3.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament tenia implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia 
de requisits bàsics. Segons aquest sistema, a més de la verificació de la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa i de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, es preveien altres comprovacions addicionals.  

A pesar d’aquesta previsió, l’Ajuntament no va realitzar actuacions de 
control financer en l’exercici 2016 i, per tant, no va exercir cap de les 
modalitats de control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. Per tant, 
no hi hagué un control posterior d’elements que no van ser objecte de 
control en la fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o eficiència. 

També consta que no hi ha informes desfavorables de la Intervenció sobre 
les propostes de modificació de crèdit en l’exercici 2016, ni de l’aprovació 
i la liquidació del pressupost en aquest exercici. 

3.2 Acords contraris a advertiments 

L’òrgan de la Intervenció de l’Ajuntament de Benidorm va certificar que 
no s’havien produït acords contraris a advertiments en l’exercici 2016. 

3.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’Ajuntament ha comunicat a la Plataforma de Rendició de Comptes 
l’existència de dos expedients d’omissió de fiscalització prèvia, amb el 
detall que es mostra en el quadre següent: 

Quadre 41. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 
2016  

Tipus de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia 

Import (euros) Percentatge 
import 

Expedients de contractació 158.042.852 99,9% 

Expropiacions 155.161 0,1% 

Total 158.198.013 100,0% 
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L’expedient de contractació va ser aprovat pel Ple, mentre que l’expedient 
d’expropiació el va aprovar el president de l’entitat. 

Quadre 42. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2016  

Infraccions advertides per 
l’interventor 

Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Irregularitats en l’execució dels 
contractes 1 158.042.852 100,0% 100,0% 

Total 1 158.042.852 100,0% 100,0% 

A continuació s’analitza l’expedient de contractació, que representa el 
99,9% de l’import comunicat per l’Ajuntament: 

Pròrroga del contracte d’aigua potable i clavegueram  

Després de la sol·licitud de l’Alcaldia de 7 de novembre de 2016 perquè 
emetera informe sobre la proposta de pròrroga del contracte, la 
Intervenció va demanar ampliar la documentació de l’expedient amb 
l’acord plenari de 27 de juny de 2016, per mitjà del qual es prorrogava per 
un termini de 20 anys el contracte d’aigua potable i clavegueram. 

L’acord plenari indicat es va adoptar sense haver-se sotmés l’expedient, 
ni la proposta d’acord, a fiscalització prèvia de la Intervenció, tal com 
exigeix l’article 214 del TRLHL, a pesar del seu rellevant contingut 
econòmic. A més, la pròrroga, com que té implícites condicions no 
previstes en el contracte inicial, cal assimilar-la a una modificació del 
contracte, per la qual cosa també es requeria informe exprés de la 
Intervenció. 

Sí que es va incloure en la documentació del Ple l’informe de la Intervenció 
amb data 20 de juny de 2016, que responia a dues preguntes verbalment 
formulades per l’alcalde el dia anterior, que manifestava l’opinió 
desfavorable de la Intervenció per la indeterminació dels punts 
econòmicament rellevants de la hipotètica pròrroga. 

L’interventor, en el seu informe d’11 de novembre de 2016, opina que 
s’hauria d’especificar la interpretació de l’acord plenari, que estableix una 
duració menor de la pròrroga del contracte si es donen determinades 
condicions i la seua substitució per un ens mixt. D’altra banda, també 
caldria determinar les condicions econòmiques de la pròrroga. 

3.4 Principals anomalies d’ingressos 

L’òrgan de la Intervenció de l’Ajuntament va certificar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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4. Ajuntament de Castelló de la Plana  

L’Ajuntament va remetre la informació de l’exercici 2016, prevista en 
l’article 218.3 del TRLRHL, fora del termini establit en la Instrucció de 30 
de juny de 2015, del Tribunal de Comptes, en concret el 4 de maig de 2017. 

Així mateix, ha comunicat informació dels seus tres organismes 
autònoms dependents (Patronat Municipal Festes de Castelló, Patronat 
Municipal d’Esports i Patronat Municipal de Turisme) i del consorci que té 
adscrit (Consorci Pacte Local per l’Ocupació de Castelló).  

4.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament tenia implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia 
de requisits bàsics. Segons aquest sistema, a més de la verificació de la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa i de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, es preveien altres comprovacions addicionals. Els 
expedients, després de la fiscalització prèvia limitada, passen a integrar 
l’univers de documents que han de ser objecte, al final de l’exercici, d’un 
mostreig aleatori i representatiu del control posterior. 

A pesar d’aquesta previsió, l’Ajuntament no va realitzar actuacions de 
control financer en l’exercici 2016, per la qual cosa no es va exercir alguna 
de les modalitats de control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 
Per tant, no hi hagué un control posterior d’elements que tampoc van ser 
objecte de control en la fiscalització prèvia, ni un control d’eficàcia o 
eficiència. 

També consta que s’ha emés informe desfavorable sobre cinc propostes 
de modificació de crèdit en l’exercici 2016. Tant l’aprovació com la 
liquidació del pressupost van rebre informes favorables. 

4.2 Acords contraris a advertiments 

L’Ajuntament de Castelló de la Plana ha comunicat al Tribunal de Comptes 
l’adopció de 172 acords contraris a advertiments en l’exercici 2016, tal com 
es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 43. Acords contraris a advertiments de l’exercici 2016. 
Ajuntament de Castelló de la Plana 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses de personal 64 5.377.341 37,2% 41,7% 

Subvencions 7 660.251 4,1% 5,1% 

Contractació 63 965.354 36,6% 7,5% 

Execució pressupost de despeses 11 1.255.784 6,4% 9,7% 

Altres procediments 27 4.622.868 15,7% 35,9% 

Total 172 12.881.598 100,0% 100,0% 

Al mateix Ajuntament li corresponen 146 acords, que sumen un import de 
12.220.942 euros. També van adoptar acords el Patronat Municipal Festes 
de Castelló (19 acords per 64.371 euros) i el Patronat Municipal d’Esports 
(7 acords per 16.285 euros). 

S’han seleccionat dos acords per a integrar la mostra, en superar l’import 
de 50.000 euros, que representen un 47,5% de l’import total: 

Quadre 44. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Incompliments en els pagaments 1 5.233.346 50,0% 85,6% 

Règim retributiu dels membres i del 
personal de les corporacions locals 1 883.292 50,0% 14,4% 

Total 2 6.116.638 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Incompliment del termini de pagament. Abonament d’interessos de demora i 
indemnitzacions 

El dia 15 de febrer de 2016, la Intervenció General municipal va emetre un 
informe de fiscalització relatiu a la relació comptable d’ordres de 
pagament corresponent al recàrrec provincial de l’impost d’activitats 
econòmiques recaptat per l’Ajuntament des del 21 de maig al 20 de 
novembre de 2015. 

Amb data 12 de febrer de 2016, la Tresoreria municipal va informar que 
l’ordenació de pagaments s’ajustava al Pla de Disposició de Fons vigent. 

S’emet un informe d’advertiment a aquesta relació d’ordres de pagament 
perquè no es compleix el termini de pagament establit en la disposició 
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addicional quarta del Reial Decret 1108/1993, de 9 de juliol, amb els 
perjudicis consegüents que puga comportar per a la hisenda municipal. 

No obstant això, l’informe d’advertiment de la Intervenció General 
municipal, l’ordenador de pagaments, per delegació de l’Alcaldia, ordena 
la tramitació de la relació de pagaments, en virtut de l’article 186 del 
TRLRHL. 

Règim retributiu dels membres i del personal de les corporacions locals 

L’informe de la Intervenció de 21 de desembre de 2016 va fiscalitzar la 
nòmina del personal de l’Ajuntament d’aquest mes, que pujava a 
5.233.346 euros. Com a conclusió, s’emet un advertiment per considerar 
que el complement específic en còmput anual supera el límit màxim 
establit en l’article 7 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril. 

Vista l’existència de crèdit adequat i suficient i els informes 
corresponents, s’aprova la nòmina de desembre de 2016 per mitjà de 
resolució del regidor delegat de gestió municipal.  

4.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització 
prèvia en un expedient durant l’exercici 2016:  

Quadre 45. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 
2016 

Tipus de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia 

Import (euros) Percentatge import 

Altres procediments 3.482 100,00% 

Total 3.482 100,00% 

Atés que aquest acord no supera els 50.000 euros, no compleix el criteri de 
selecció per a analitzar-lo.  

4.4 Principals anomalies d’ingressos 

En l’exercici 2016 es van produir tres anomalies en la gestió d’ingressos: 
dos en el mateix Ajuntament, per un import total d’1.027.450 euros, i una 
altra en l’organisme autònom Patronat Municipal Festes de Castelló, per 
un import de 32.270 euros. Es resumeixen en el quadre següent: 
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Quadre 46. Anomalies en ingressos. Exercici 2016  

Tipus d’ingrés 
Anomalies en ingressos 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Subvencions 1 1.026.000 33,3% 96,8% 

Altres 1 1.450 33,3% 0,1% 

Preus públics 1 32.270 33,3% 3,1% 

Total 4 1.059.720 100,0% 100,0% 

La Intervenció ha certificat un únic expedient amb anomalies en ingressos 
en 2016 per un import superior a 50.000 euros, que és el que conforma la 
mostra seleccionada. Aquest expedient representa el 96,8% del total de les 
anomalies d’ingressos: 

Quadre 47. Mostra d’anomalies en ingressos. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Anomalies en ingressos 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en subvencions 1 1.026.000 100,0% 100,0% 

Total 1 1.026.000 100,0% 100,0% 

A continuació s’exposa l’anàlisi de la mostra: 

Infraccions en subvencions 

La Intervenció General, amb data 24 de novembre de 2016, va emetre un 
informe d’advertiment a la modificació de les clàusules del conveni de 
col·laboració subscrit el 16 de juliol de 2012 entre la Conselleria d’Hisenda 
i Administració Pública i l’Ajuntament de Castelló de la Plana, per les obres 
“Rehabilitació de l’edifici de l’antiga Delegació d’Hisenda per a centre 
sociocultural”. 

La modificació del conveni de col·laboració tenia per objecte la 
reprogramació de les quanties previstes, per a ajustar les anualitats 
previstes en l’aportació de la Generalitat Valenciana i la modificació de la 
seua vigència. Així mateix, s’estableix que la contractació i execució de les 
obres ha de ser realitzada dins dels exercicis pressupostaris 2014, 2015, 
2016 i 2017. 

No obstant això, segons l’expedient de contractació, l’execució de les obres 
va tenir lloc en els exercicis 2014, 2015 i 2016, i va finalitzar el 16 de 
novembre de 2016. 

Hi ha també un incompliment dels terminis de pagament de les quantitats 
derivades del conveni per part de la Generalitat Valenciana, que ha 
motivat desfasaments de tresoreria, tenint en compte les disposicions de 
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l’article 216.4 del TRLCSP i la normativa sobre el període mitjà de 
pagament aplicable a les administracions públiques. 

De conformitat amb les disposicions de l’article 216.1 del TRLRHL, aquest 
advertiment no té efectes suspensius. 
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5. Ajuntament d’Elda 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2016, el 26 d’abril de 2017, dins del 
termini establit en la Instrucció de 30 de juny de 2015, del Tribunal de 
Comptes. 

L’entitat també va comunicar informació en 2016 dels seus tres 
organismes autònoms dependents: l’Institut de Desenvolupament d’Elda, 
l’Escola Universitària de Relacions Laborals i l’Institut Municipal de Serveis 
Socials. En els tres casos es van formalitzar certificats negatius 
d’advertiments, atés que no hi havia fets a declarar.  

5.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament manifesta que en 2016 té implantat un sistema de 
fiscalització prèvia de requisits bàsics. A més de la verificació de la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa i de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, es preveuen altres comprovacions addicionals. 

Aquesta entitat no va realitzar actuacions de control financer en l’exercici 
2016, per la qual cosa no es va exercir cap de les modalitats de control 
intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que no s’ha emés informe desfavorable de les propostes de 
modificació de crèdit en l’exercici 2016, ni de la liquidació del pressupost. 
Sí que hi hagué un informe desfavorable sobre l’aprovació del pressupost 
d’aquest exercici. 

5.2 Acords contraris a advertiments  

L’òrgan de la Intervenció va certificar que es van produir 11 acords 
contraris a advertiments en l’exercici 2016, tots en el mateix Ajuntament, 
tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 48. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 9 1.325.073 81,8% 99,1% 

Despeses de personal 1 3.994 9,1% 0,3% 

Subvencions 1 8.000 9,1% 0,6% 

Total 11 1.337.067 100,0% 100,0% 

D’aquests acords, els més rellevants són els advertiments sobre 
“Contractació”, referits sobretot a l’aprovació de factures. En set casos ha 
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sigut el Ple de l’entitat l’òrgan que ha resolt les discrepàncies, i en els 
quatre restants, l’alcalde president. 

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat els dos únics acords que 
superen l’import de 50.000 euros, que representen un 88,5% de l’import 
total: 

Quadre 49. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments 
que regeixen la contractació 2 1.183.839 100,0% 100,0% 

Total 2 1.152.974 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Contracte de gestió de servei públic 

L’informe de la Intervenció de 4 d’octubre de 2016 fiscalitza la facturació 
presentada per una mercantil corresponent al servei de neteja viària i 
recollida de fem dels mesos de juny, juliol i agost de 2016, per un import 
total d’1.003.649 euros. 

La Intervenció conclou que, d’acord amb l’import contractat i la seua 
naturalesa, aquests serveis i subministraments haurien d’haver sigut 
objecte d’expedient de contractació, tramitat d’acord amb el TRLCSP. 

La identitat de l’objecte i les quantitats facturades excedeixen els límits 
marcats per la Llei de Contractes. Per tant, s’incompleix l’article 86.2, que 
prohibeix el fraccionament d’un contracte amb la finalitat de disminuir-
ne la quantia i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al 
procediment d’adjudicació que corresponguen. 

La Intervenció municipal ha posat de manifest de manera reiterada al 
servei gestor la necessitat d’iniciar els tràmits necessaris per a la pròrroga 
del contracte corresponent o la licitació del nou contracte, en execució del 
que ha informat la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana 
en l’Informe de fiscalització dels exercicis 2013 a 2015.  

En la Plataforma de Rendició de Comptes no s’hi adjunta l’acord 
d’aprovació corresponent. 

Contracte de recollida de residus industrials. Exercici 2016 

La Intervenció de l’Ajuntament emet informe el 30 de desembre de 2016 
sobre la facturació corresponent al servei de recollida de residus 
industrials dels mesos de març a octubre de 2016, que sumen 180.190 
euros. 
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Segons aquest informe, aquests serveis haurien d’haver sigut objecte 
d’expedient de contractació tramitat d’acord amb la llei. En aquest cas, hi 
ha identitat d’objecte i les quantitats facturades excedeixen els límits 
marcats pel TRLCSP. 

S’incompleix l’article 86.2 d’aquesta llei, que prohibeix el fraccionament 
d’un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així els 
requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que 
corresponguen. 

La Resolució de l’Alcaldia de 30 de desembre de 2016 soluciona 
l’advertiment formulat per la Intervenció i aprova el reconeixement de 
l’obligació, sobre la base de la doctrina de l’enriquiment injust. A més, 
s’insta que s’adopten les mesures necessàries per a evitar en endavant la 
reiteració de les circumstàncies descrites. 

5.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

Les obligacions que es van reconéixer en 2016 per mitjà d’expedients en 
els quals s’havia omés la fiscalització prèvia es van consignar, 
íntegrament, com a conseqüència de la tramitació d’altres procediments:  

Quadre 50. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 
2016  

Tipus de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia 

Import (euros) 
Percentatge 

import 

Altres procediments 1.467.709 100,0% 

Total 1.467.709 100,0% 

En l’exercici 2016 es van tramitar 29 expedients, quatre dels quals tenien 
un import superior a 50.000 euros. Tots els expedients van ser aprovats pel 
Ple a través d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit. Els dos 
expedients de més import formen la mostra dels tramitats amb omissió 
de fiscalització prèvia: 

Quadre 51. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2016  

Infraccions advertides per l’interventor 

Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Irregularitats en l’execució dels contractes 2 952.285 100,0% 100,0% 

Total 2 952.285 100,0% 100,0% 

A continuació s’exposen els acords que formen la mostra seleccionada: 
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Reconeixement extrajudicial de crèdit  

La Intervenció de l’Ajuntament emet dos informes, els dos amb data de 20 
de juny de 2016, sobre la proposta d’aprovació de dos expedients 
extrajudicials de crèdit, un sobre el subministrament elèctric de l’any 2015 
(488.829 euros) i un altre per la neteja viària, recollida de residus i neteja 
d’edificis escolars i municipals al desembre de 2015 (463.457 euros).  

La Intervenció adverteix que s’emeten els informes com a requisit 
indispensable d’acord amb el que es disposa en l’article 214 del TRLRHL, 
si bé la funció fiscalitzadora no s’exerceix sobre el procediment ordinari 
de la despesa, ja que en aquest cas no s’ha realitzat. 

A la vista de l’expedient presentat es verifica que consten els informes en 
els quals s’acredita la realització efectiva de la despesa i la seua necessitat 
per causes d’interés públic, a més de la retenció de crèdit adequat i 
suficient a càrrec del pressupost de 2016. 

La Intervenció informa que el reconeixement extrajudicial de crèdits 
comporta un trencament del principi d’anualitat pressupostària, a més de 
la prohibició que estableix l’article 173.5 del TRLHL d’adquirir 
compromisos de despeses per un import superior al crèdit autoritzat. 
Aquests procediments han de caracteritzar-se per la seua excepcionalitat, 
sobretot quan la major despesa no financera generada al marge del 
pressupost pot dificultar la consecució dels objectius establits en la Llei 
Orgànica 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Per mitjà de sengles acords del Ple de 30 de juny de 2016 s’aproven els 
reconeixements extrajudicials. La realització de les despeses descrites 
s’entén correcta i necessària per al bon funcionament del servei.  

En tot cas, s’ha comprovat la realitat de la prestació del servei o 
subministrament, i hi són de conformitat per part de l’Administració tant 
la seua efectivitat com la idoneïtat del preu facturat.  

5.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció de l’Ajuntament també va comunicar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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6. Ajuntament d’Elx 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2016, el 28 d’abril de 2017, dins del 
termini establit en la Instrucció de 30 de juny de 2015, del Tribunal de 
Comptes. 

L’entitat no va comunicar informació del seu organisme autònom 
dependent Visitelche. En la fase d’al·legacions, l’Ajuntament presenta 
certificats sobre la inexistència d’acords contraris a advertiments, omissió 
de fiscalització prèvia i anomalies en ingressos en aquesta entitat. 

6.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament manifesta en la Plataforma de Rendició de Comptes que no 
té implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics. 

En aquesta entitat tampoc es van realitzar actuacions de control financer 
en l’exercici 2016, per la qual cosa no es va exercir cap de les modalitats 
de control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que no s’ha emés informe desfavorable sobre les propostes 
de modificació de crèdit en l’exercici 2016, ni sobre l’aprovació ni la 
liquidació del pressupost. 

6.2 Acords contraris a advertiments  

L’òrgan de la Intervenció de l’Ajuntament va certificar que s’havien 
produït dos acords, tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 52. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 2 421.690 100,0% 100,0% 

Total 2 421.690 100,0% 100,0% 

D’aquests acords, destaca pel seu import el reconeixement extrajudicial 
de crèdit núm. 2, que va ser aprovat pel Ple. L’altre expedient es refereix a 
una relació d’obligacions que va ser aprovada per la Junta de Govern. 

Per a formar part de la mostra s’ha seleccionat l’acord del Ple anterior, que 
suposa un 96,5% de l’import total. 
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Quadre 53. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 1 407.053 100,0% 100,0% 

Total   407.053 100,0% 100,0% 

L’anàlisi de l’acord seleccionat es desenvolupa a continuació:  

Incidències en contractació. Despeses realitzades sense suport contractual 

La Intervenció va emetre informe el 13 d’abril de 2016 sobre la proposta de 
reconeixement extrajudicial de crèdit, per un import total de 407.053 
euros, de tres factures en concepte de “Reforç de dotació de personal del 
servei de neteja viària en diumenges i festius”. 

Respecte als serveis que es recullen en aquestes factures, la Intervenció 
adverteix que l’encàrrec dels serveis no ha sigut objecte de fiscalització 
prèvia, ni s’ha tramitat l’expedient de contractació corresponent, si és el 
cas, ni s’ha aprovat per òrgan competent. 

Sobre aquestes factures, la Intervenció ha formulat un informe 
d’advertiment per la inexistència d’una aplicació pressupostària 
adequada i suficient, com també per haver-se omés els tràmits essencials 
per a aprovar-les. 

Conjuntament al reconeixement extrajudicial de crèdits, l’Acord de 20 
d’abril de 2016, del Ple, efectua la modificació pressupostària oportuna per 
crèdits extraordinaris, finançada amb el romanent de tresoreria per a 
despeses generals calculat en la liquidació del pressupost de 2015. 

6.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

Les obligacions que es van reconéixer en 2016 mitjançant expedients en 
els quals s’havia omés la fiscalització prèvia es van originar, en la seua 
major part, com a conseqüència de la tramitació d’expedients de 
contractació: 
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Quadre 54. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 
2016  

Tipus de despesa (obligacions) 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Import (euros) Percentatge 
import 

Expedients de contractació 2.300.793 91,9% 

Operacions financeres 26.436 1,1% 

Altres procediments 175.055 7,0% 

Total 2.502.284 100,0%. 

En l’exercici 2016 es van tramitar 40 expedients, nou dels quals tenien un 
import superior a 50.000 euros. D’aquests, dos van ser aprovats pel Ple, a 
través d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit, i la resta 
per la Junta de Govern. Els dos expedients esmentats formen la mostra 
dels tramitats amb omissió de fiscalització prèvia: 

Quadre 55. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2016  

Infraccions advertides per l’interventor 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses instrumentades per mitjà d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 2 1.293.379 100,0% 100,0% 

Total 2 1.293.379 100,0% 100,0%. 

Un dels expedients és el reconeixement extrajudicial número 2, que també 
s’ha inclòs com un acord contrari a advertiment, i que s’ha analitzat en 
l’apartat anterior. A continuació s’analitza el reconeixement extrajudicial 
número 1: 

Despeses instrumentades per mitjà d’un reconeixement extrajudicial de crèdit 

En 2015 i en exercicis anteriors es van originar compromisos de despeses 
que en uns casos no estaven avalats per la cobertura pressupostària 
suficient i en altres casos, fins i tot havent-hi consignació suficient, 
comportaven factures que s’han presentat una vegada tancat l’any 2015. 

Segons les disposicions de l’article 26.2.c del Reial Decret 500/90, aquestes 
despeses han d’aplicar-se al pressupost vigent, i correspon prèviament al 
Ple de l’Ajuntament el reconeixement extrajudicial d’aquests crèdits per 
falta de dotació pressupostària. Les factures que es detallen en aquest 
expedient estan degudament comptabilitzades en el compte 413. 
Conjuntament a l’acte del reconeixement, ha d’efectuar-se la modificació 
pressupostària oportuna, finançada a càrrec del romanent de tresoreria 
per a despeses generals.  
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La Intervenció ha emés diversos informes d’algunes de les despeses 
incloses en la relació de factures, amb les incidències següents: 

- Hi ha factures que superen l’import recollit en les bases d’execució 
del pressupost per a aprovar-se pel sistema de tramitació 
simplificada, per la qual cosa hauria d’haver-se tramitat l’expedient 
de contractació corresponent. 

- S’han detectat factures d’un proveïdor per serveis que superen 
l’import del contracte. Per a dur a terme aquests serveis hauria 
d’haver-se tramitat una modificació del contracte i aprovar-se per 
l’òrgan competent, amb la fiscalització prèvia de l’existència de 
consignació pressupostària per part de la Intervenció. 

El reconeixement de les obligacions, així com el pagament als proveïdors 
respectius, es realitza a través de l’Acord de 29 de març de 2016, del Ple de 
l’Ajuntament, per un import de 886.326 euros. 

6.4 Principals anomalies d’ingressos 

L’òrgan de la Intervenció de l’Ajuntament va certificar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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7. Ajuntament de Gandia 

L’Ajuntament remeté la informació prevista en l’article 218.3 del TRLRHL, 
corresponent a l’exercici 2016, el 19 d’abril de 2017, dins del termini 
establit en la Instrucció de 30 de juny de 2015, del Tribunal de Comptes. 

També ha comunicat informació de l’organisme autònom Fundació Pare 
Leandro Calvo. No s’ha remés informació de l’altre organisme autònom 
dependent, el Centre Estudis Comarcals Alfons el Vell, ni tampoc del 
consorci Pacte Territorial per l’Ocupació Comarca de la Safor. 

7.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament tenia implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia 
de requisits bàsics, que permetia verificar la competència de l’òrgan que 
aprova la despesa i l’existència de crèdit adequat i suficient, sense estar 
previstes altres comprovacions addicionals. 

En aquesta entitat no es van realitzar actuacions de control financer en 
l’exercici 2016, per la qual cosa no es va exercir alguna de les modalitats 
de control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que no s’ha informat desfavorablement ni sobre l’aprovació 
ni sobre la liquidació del pressupost. Tampoc va haver-hi informes 
desfavorables sobre les propostes de modificació de crèdit en l’exercici 2016. 

En al·legacions, l’entitat informa que, en la sessió de 21 de febrer de 2019, 
es va donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe d’Intervenció de 
fiscalització plena corresponent a operacions comercials en fase ADO de 
l’exercici 2016. 

7.2 Acords contraris a advertiments 

L’òrgan d’Intervenció va certificar que es van produir 294 acords contraris 
a advertiments en l’exercici 2016, tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 56. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 49 5.636.274 16,7% 17,7% 

Determinats procediments d’execució del 
pressupost de despeses 5 378.911 1,7% 1,2% 

Subvencions 82 2.247.539 27,9% 7,1% 

Incompliment de l’ordre de prelació de 
pagaments 133 19.559.842 45,2% 61,4% 

Altres procediments 25 4.010.212 8,5% 12,6% 

Total 294 31.832.777 100,0% 100,0% 
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D’aquests acords, només tres corresponen a l’organisme autònom 
Fundació Pare Leandro Calvo, a causa de reconeixements extrajudicials de 
crèdit per un import total de 58.517 euros. La resta d’acords afecten 
l’Ajuntament. En destaquen pel nombre i l’import els incompliments en 
l’ordre de prelació de pagaments, prop d’un 70% del total. 

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat deu acords que superen 
l’import de 50.000 euros, que suposen un 25,6% de l’import total: 

Quadre 57. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 

Acords contraris a advertiments 

Nombre Import Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Operacions de tresoreria amb empreses 
públiques 2 1.202.161 20,0% 14,7% 

Incompliment ordre de prelació de pagaments 3 3.852.406 20,0% 47,2% 

Despeses instrumentades per mitjà d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdits 3 2.579.008 30,0% 31,6% 

Irregularitats en subvencions 1 385.000 10,0% 4,7% 

Irregularitats en bestretes de caixa fixa 1 138.389 10,0% 1,7% 

Total 10 8.156.964 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Empresa pública municipal  

Els advertiments de la Intervenció general amb dates 12 de maig i 28 de 
setembre de 2016, per un import global d’1.202.161 euros, es refereixen a 
dues relacions d’obligacions de l’empresa pública municipal Iniciatives 
Públiques de Gandia SA (IPG), que té encomanada la gestió de diversos 
serveis propis de l’Ajuntament. 

Les relacions contenen operacions que han sigut advertides de legalitat 
per tractar-se de pagaments realitzats a l’empresa pública municipal tot i 
que existien operacions de tresoreria subscrites amb aquesta. Atés que la 
mercantil no ha tornat cap de les operacions de tresoreria vençudes, la 
Intervenció entén que hauria d’efectuar-se la compensació de les 
aportacions municipals per l’impagament de les operacions de tresoreria 
vençudes i no tornades, cosa que no es fa en aquestes operacions. 

Els decrets d’Alcaldia de 12 de maig i de 29 de setembre de 2016 resolen la 
discrepància i alcen els advertiments formulats per la Intervenció General, 
de manera que continua la tramitació de l’expedient. 

Aquests decrets consideren que fins que es liquide la mercantil IPG cal 
proveir el necessari per a l’atenció dels pagaments imprescindibles 
(nòmines, servei de grua, ORA, piscina, etc.). En ocasió de la pròxima 
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liquidació de la mercantil es podrà determinar la possibilitat de realitzar 
amb càrrec als seus béns i drets els crèdits que posseeix l’Ajuntament per 
raó de les operacions de tresoreria que, per un import de 14.851.000 euros 
i contra l’informe de la Intervenció municipal, va atorgar la corporació 
municipal anterior a IPG. 

En fase d’al·legacions s’informa que, finalment, l’extinció de l’empresa 
municipal es va produir el 26 de maig de 2017, per mitjà de la cessió global 
d’actius i passius a favor de l’Ajuntament de Gandia. 

Conveni de col·laboració en activitats de salvament i socorrisme a les platges del 
terme municipal 

L’advertiment de l’interventor general de 16 de juny de 2016 manifesta que 
el servei de salvament i socorrisme de les platges hauria de ser objecte 
d’un expedient de contractació. D’altra banda, en tramitar-se com una 
subvenció s’incompleix l’article 8 de la Llei General de Subvencions, ja que 
l’Ajuntament de Gandia es troba en situació d’inestabilitat pressupostària. 

Segons fa constar en al·legacions l’Ajuntament, el Decret d’Alcaldia de 22 
de juny de 2016 va acordar resoldre la discrepància i alçar l’advertiment 
formulat per la Intervenció General, basant-se en la urgència i 
responsabilitat de cobrir el servei de salvament i socorrisme de les platges 
de Gandia a l’estiu de 2016. Se’n va aprovar l’autorització i la disposició 
corresponent per un import de 385.000 euros. Finalment, aquest servei es 
va adjudicar el 21 de març de 2018. 

Aquesta resolució té en compte que les dades del seguiment trimestral del 
Pla d’Ajust indiquen una evolució positiva dels objectius d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. També es consideren les 
previsions pressupostàries per a 2016 i l’escassa quantia de l’import de la 
subvenció en relació amb el volum pressupostari municipal, quant a la 
recuperació de l’estabilitat pressupostària. 

Reconeixement extrajudicial de crèdits  

Els acords del Ple de 28 de gener, 10 de març i 15 de setembre de 2016 
aproven tres expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, per un 
import global de 2.579.008 euros, sobre els quals la Intervenció havia 
realitzat prèviament les observacions següents: 

- De conformitat amb el principi d’anualitat, l’aplicació de despeses 
procedents de l’exercici anterior al pressupost vigent té caràcter 
excepcional, per la qual cosa han d’adoptar-se les mesures oportunes 
per a reduir-ne l’import al mínim imprescindible. 

- Respecte a les despeses degudament adquirides (article 26.2.b del 
Reial Decret 500/1990), les mesures s’han d’adreçar al fet que les 
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despeses es comptabilitzen en el mateix exercici en el qual es realitza 
la prestació.  

- La majoria de les despeses no autoritzades (article 26.2.c del Reial 
Decret 500/1990) no tenien crèdit adequat i suficient en la bossa de 
vinculació de l’exercici corresponent i, per tant, s’ha incomplit la 
normativa prevista en el TRLRHL i en les bases d’execució del 
pressupost. No obstant això, per a evitar l’enriquiment de 
l’Administració, és procedent el reconeixement extrajudicial de 
crèdits. 

- La competència per a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de 
crèdits és del Ple de la corporació, tal com disposa l’article 60.2 del 
Reial Decret 500/1990, i amb caràcter indelegable segons el criteri 
seguit per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana. 

Acomptes de caixa fixa 

En l’informe de la Intervenció de 28 d’abril de 2016 s’adverteix sobre la 
justificació d’un acompte de caixa fixa (ACF) de serveis socials, l’import 
del qual és de 138.389 euros.  

L’advertiment es realitza perquè la justificació no posseeix els requisits 
legalment establits per a atendre’ls a través de l’ACF, ja que els conceptes 
inclosos no es poden estimar com a despesa corrent. És el cas de diverses 
ajudes econòmiques, despeses de manutenció i el pagament d’escoles 
infantils. 

El Decret de l’Alcaldia de 29 d’abril de 2016 alça l’advertiment formulat per 
la Intervenció i aprova el compte justificatiu de l’acompte de caixa fixa. 
S’argumenta que aquest sistema resulta convenient per a assegurar el 
pagament puntual d’ajudes socials que per la seua naturalesa i finalitat 
no admeten major demora. 

Incompliment de l’ordre de prelació de pagaments 

La Intervenció General adjunta un informe de data 12 d’abril de 2017 com 
a documentació justificativa dels advertiments de diverses relacions 
d’ordres de pagament de 2016, que corresponen a factures de proveïdors 
(2.773.979 euros) i a la nòmina del mes de gener de 2016 (1.078.427 euros).  

En aquestes ordres hi ha advertiment de legalitat de l’interventor general 
de l’Ajuntament, per incompliment de la prelació de pagaments prevista 
en el Pla de Disposició de Fons, així com de l’article 187 del TRLRHL, 
fonamentalment perquè hi ha quotes per operacions de crèdit a curt 
termini i factures d’exercicis tancats que tenen prioritat i estan pendents 
de pagament. 
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Els decrets de l’Alcaldia que resolen els advertiments i autoritzen els 
pagaments argumenten el següent: 

- S’han refinançat totes les operacions de préstec a llarg termini, per 
la qual cosa l’Ajuntament està al corrent del pagament d’aquests.  

- La situació econòmica de l’Ajuntament de Gandia es concreta en un 
elevadíssim volum d’obligacions pendents de pagament, que haurà 
d’imputar-se en aquest exercici i en successius amb la tramitació 
prèvia de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
oportú. 

- Aquesta situació ha obligat la present corporació a aprovar els plans 
d’ajust oportuns. A pesar de la severitat de les mesures adoptades, 
no està previst sinó a mitjà i llarg termini arribar a les ràtios legals 
en les magnituds econòmiques municipals. 

- En aquesta situació, s’estima impossible l’aplicació en termes 
absoluts de la prioritat de pagament de les obligacions d’exercicis 
anteriors, establida en l’article 187 del TRLRHL, sense deixar 
desatesos serveis i prestacions fonamentals de l’Ajuntament. 

7.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2016. 

7.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció de l’Ajuntament també va comunicar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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8. Ajuntament d’Oriola 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2016, el 26 d’abril de 2017, dins del 
termini establit en la Instrucció de 30 de juny de 2015, del Tribunal de 
Comptes. 

L’entitat no tenia en 2016 cap organisme autònom dependent sobre el qual 
comunicar informació. 

8.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament manifesta que té implantat en 2016 un sistema de 
fiscalització prèvia de requisits bàsics. Segons aquest sistema, a més de la 
verificació de la competència de l’òrgan que aprova la despesa i de 
l’existència de crèdit adequat i suficient, es preveuen altres 
comprovacions addicionals. 

Aquesta entitat no va realitzar actuacions de control financer en l’exercici 
2016, per la qual cosa no es va exercir cap de les modalitats de control 
intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que no s’han emés informes desfavorables sobre les 
propostes de modificació de crèdit en l’exercici 2016, ni sobre l’aprovació 
ni la liquidació del pressupost d’aquest exercici. 

8.2 Acords contraris a advertiments  

L’òrgan de la Intervenció va certificar que es van produir 140 acords 
contraris a advertiments en l’exercici 2016, tal com es mostra en el quadre 
següent: 

Quadre 58. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 4 844.323 2,9% 4,7% 

Despeses de personal 8 8.986.979 5,7% 49,7% 

Subvencions 4 118.215 2,9% 0,7% 

Altres procediments 124 8.138.450 88,6% 45,0% 

Total 140 18.087.967 100,0% 100,0% 

D’aquests acords, destaquen pel nombre i l’import els advertiments sobre 
“Despeses de personal” i “Altres procediments”, referits sobretot a 
l’aprovació de factures. En tots els casos ha sigut l’alcalde president de 
l’entitat l’òrgan que ha resolt les discrepàncies. 
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Per a formar part de la mostra s’han seleccionat sis acords que superen 
l’import de 50.000 euros, que representen un 32,2% de l’import total: 

Quadre 59. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Règim retributiu dels membres i del personal 
de les corporacions locals 3 3.599.945 50,0% 59,6% 

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 3 2.437.922 50,0% 40,4% 

Total 6 6.037.867 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Règim retributiu dels membres i del personal de les corporacions locals 

S’han seleccionat els expedients de nòmines del personal funcionari, 
laboral, eventual i membres de la corporació dels mesos de gener, març i 
la productivitat d’abril de 2016, per uns imports d’1.631.805 euros, 
1.616.155 euros i 351.985 euros, respectivament.  

La Intervenció efectua un advertiment de legalitat, en el qual es tornen a 
repetir els mateixos arguments efectuats en mesos anteriors: 

a) Falta l’informe de l’Àrea de Personal d’acreditació de les retribucions 
proposades i de la realització efectiva de la jornada laboral. 

b) Hi ha diversos empleats que cobren imports fixos i mensuals en 
concepte de productivitat. Això contravé el que s’estableix en l’article 
5.5 del Reial Decret 861/1986, que estableix que aquest complement 
està destinat a retribuir l’especial rendiment, l’activitat 
extraordinària i l’interés i iniciativa amb què el funcionari acompleix 
el seu treball. 

c) Hi ha funcionaris interins en situació irregular. 

d) Falta un informe jurídic sobre la legalitat dels conceptes per diversos 
plusos que figuren en la nòmina del personal de Residus Sòlids 
Urbans (RSU). A més, s’adverteix sobre la irregularitat dels seus 
empleats amb naturalesa d’indefinits no fixos. 

De tot això informa el Servei de Recursos Humans: 

- La realització efectiva de la jornada laboral està documentada i 
justificada pels mitjans de control de presència i informes dels 
responsables de les diferents àrees. 
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- No es qüestionen els advertiments relatius a la productivitat. Han 
d’arbitrar-se mecanismes que acrediten que l’assignació d’aquests 
complements es du a terme d’acord amb criteris racionals i per 
assoliment d’objectius, qualitat, etc. 

- L’assignació de diversos plusos que figuren en la nòmina de personal 
d’RSU s’ajusta a l’Estatut dels Treballadors i al conveni col·lectiu 
aplicable, aprovat per mitjà de l’Acord de 26 de juny de 2013, del Ple. 
La percepció d’aquests plusos ha quedat ratificada en alguns casos 
per sentències del Jutjat Social. 

- S’han d’emprendre els plans d’ocupació necessaris per a la 
regularització de les situacions d’interinitat, que no s’han de 
mantenir més enllà de la seua finalitat. 

- S’ha d’atendre el principi d’interdicció de l’enriquiment injust: el 
servei s’ha prestat pels empleats i, per tant, l’Ajuntament ha 
d’abonar la seua retribució. 

Per mitjà de diversos decrets d’Alcaldia es resolen les discrepàncies i es 
continua la tramitació dels expedients aprovant la despesa i les 
obligacions corresponents. 

De la mateixa manera, s’ordena l’estudi individual dels empleats amb 
retribució fixa en concepte de productivitat, perquè puga considerar-se 
com un complement específic i de l’aprovació de l’oferta d’ocupació 
pública, amb la inclusió de totes les vacants ocupades per funcionaris 
interins. 

Incidències en contractació. Despeses realitzades sense suport contractual 

S’han revisat dos informes de la Intervenció, amb dates 18 de gener de 
2016 i 27 de juliol de 2016, que fiscalitzen una sèrie de relacions de 
factures, per un import d’1.071.587 euros i 562.937 euros, respectivament. 

En els dos informes s’efectua un advertiment de legalitat, ja que les 
relacions contenen despeses que corresponen a subministraments i 
serveis que requereixen expedient de contractació, tal com s’estableix en 
el TRLCSP, en superar cada proveïdor afectat l’import dels contractes 
menors i haver sigut objecte de pròrrogues anuals i no existir aquests 
expedients o ser desconeguts en la Intervenció municipal. 

Resulta imprescindible, en opinió de la Intervenció, la incoació i tramitació 
dels expedients de contractació corresponents o modificació dels 
existents, si és el cas, per a no incórrer en la causa de nul·litat de ple dret 
de l’article 62.1.c de la Llei 30/1992, de l’LRJPAC. 

L’Alcaldia resol la discrepància amb els advertiments anteriors per mitjà 
de sengles decrets amb dates 16 de febrer i 4 d’octubre de 2016, atesos els 
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informes tècnics emesos pels responsables dels òrgans afectats i per a 
evitar un enriquiment injust de l’Ajuntament. 

Contracte de subministrament de combustible per a vehicles 

L’Informe de la Intervenció de 15 de gener de 2016 formula un advertiment 
a la proposta d’inici del contracte tramitat per mitjà de procediment obert, 
i regulació harmonitzada, per al subministrament de “Combustible 
d’automoció per als vehicles adscrits al servei de neteja viària i recollida, 
transport i eliminació d’RSU del municipi d’Oriola”, per un import de 
803.398 euros. 

Les infraccions, en opinió de la Intervenció, són les següents: 

a) El plec de condicions tècniques no disposa d’una llista amb els 
vehicles municipals que poden accedir al subministrament de 
combustible. El contracte de combustible hauria de ser per a la 
totalitat de la flota de vehicles de l’Ajuntament. 

b) No s’estableix un sistema que possibilite un control digital 
independent de cada vehicle, per a l’acreditació objectiva de la 
despesa de cada un, sense control per part de la Intervenció. 

c) El sistema de valoració es basa en un descompte sobre unes taules 
setmanals europees, quan el preu varia diàriament. Segons consulta 
efectuada, la flota de vehicles de l’Ajuntament d’Oriola reduiria la 
seua despesa amb tancs propis dels combustibles més utilitzats en 
la flota municipal. 

d) No s’ha trobat explicació al càlcul de l’import de la despesa prevista 
per a l’exercici 2016 de 803.398 euros. 

Quant als motius de fons esgrimits per l’interventor, l’Alcaldia es remet a 
l’informe del cap de l’Àrea de Contractació que consta en l’expedient, que 
conté els arguments següents: 

- L’Ajuntament d’Oriola té formalitzat un contracte per al 
subministrament de combustible dels vehicles del parc mòbil 
municipal, en el qual no s’inclouen els vehicles adscrits al servei de 
neteja viària i recollida d’RSU. Aquest expedient es va tramitar i es 
va adjudicar igualment per mitjà de procediment obert i regulació 
harmonitzada. La tramitació de dos expedients no altera les normes 
relatives als procediments d’adjudicació ni a les normes que 
regeixen la publicitat en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

- El sistema actual acredita de forma objectiva que la despesa es 
realitza per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de 
residus sòlids urbans. No obstant això, s’estudiarà un sistema de 
control per a valorar el consum dels vehicles. 
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- El sistema centrat en el percentatge de descompte en les taules 
setmanals europees, com que és una mitjana aritmètica, intenta 
garantir que l’adjudicatari siga el més barat. 

- S’adjunta l’informe tècnic amb data 26 d’octubre de 2015, que conté 
els càlculs precisos per a l’estimació del preu de licitació del 
contracte. 

La Resolució de l’Alcaldia de 9 de febrer de 2016, a través de les diferents 
motivacions dels informes tècnics, resol aquesta nota d’advertiment i 
ordena la continuació del procediment. 

8.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan de la Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2016. 

8.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció de l’Ajuntament també va comunicar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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9. Ajuntament de Paterna 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció de 30 de 
juny de 2015, del Tribunal de Comptes, corresponent a l’exercici 2016, dins 
del termini establit per aquesta, en concret el 21 d’abril de 2017. 

L’entitat no tenia en 2016 cap organisme autònom dependent ni consorcis 
adscrits sobre els quals comunicar informació. 

9.1 Resultats sobre els treballs de fiscalització que analitzen l’exercici del 
control intern realitzats sobre les entitats de la mostra 

L’Ajuntament de Paterna va presentar certificats negatius d’acords 
contraris a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia, 
referits a l’exercici 2016. Per aquest motiu, d’acord amb el que s’estableix 
en l’apartat 2 de l’apèndix 4, s’analitza el sistema de control intern de 
l’entitat, a partir de la informació comunicada en la Plataforma de 
Rendició de Comptes i de la remesa d’acord amb un qüestionari relatiu a 
la composició i funcionament de la unitat d’Intervenció. 

Aquesta fiscalització tracta de reflectir si l’existència de certificats 
negatius es motiva en l’exercici d’un control intern molt limitat i si hi ha 
insuficiència de mitjans en la Intervenció local. 

La conclusió, segons l’anàlisi efectuada en els apartats següents, és que 
l’entitat no comptava en 2016 amb els mitjans necessaris i una regulació 
suficient per a la realització efectiva de l’activitat de control intern. El lloc 
d’interventor no es va ocupar per un funcionari d’habilitació nacional 
durant tot l’exercici. No es van realitzar informes de fiscalització posterior, 
sobre un mostreig de les despeses sotmeses a fiscalització limitada prèvia. 
Tampoc consta que es desenvoluparen actuacions de control financer en 
l’exercici. 

9.1.1 Composició de la unitat, dotació de llocs i forma de provisió d’aquests 

L’entitat tenia aprovada una relació de llocs de treball (RLT) en l’exercici 
2016. 

El nombre d’empleats públics que treballaven en les àrees de fiscalització 
prèvia i control financer és el següent, segons la seua vinculació jurídica: 

- Funcionaris d’habilitació nacional (FHN) i assimilats: 1 

- Resta de funcionaris: 1 

En aquest cas, es considera que un funcionari desenvolupa tasques de 
control encara que el seu lloc comporte també la realització d’altres 
tasques (per exemple, comptabilitat). 
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Quant als funcionaris que pertanyen a l’escala d’habilitació nacional 
(FHN), el lloc d’interventor està vacant des de novembre de 2015. En 
l’actualitat està ocupat de manera accidental per un tècnic 
d’administració general.  

A més, té atribuïdes funcions de fiscalització o de suport a aquestes 
funcions un altre funcionari amb categoria de tècnic d’administració. 

D’altra banda, l’interventor accidental no exerceix el seu treball en 
acumulació amb llocs de treball que pertanyen a altres entitats 
(ajuntaments, mancomunitats, consorcis i similars).  

9.1.2 Regulació i abast de l’exercici de les funcions de la unitat  

Segons el qüestionari remés, la Intervenció de l’entitat no té assignades 
altres funcions addicionals a les de control intern. 

La regulació per l’entitat de les funcions assignades a l’òrgan de control 
intern es realitza per mitjà de les bases d’execució del pressupost, aprovat 
pel Ple el 7 de gener de 2016.  

S’ha establit la fiscalització limitada prèvia o de requisits bàsics sobre les 
despeses de personal i sobre la contractació administrativa, encara que no 
hi ha guies i manuals de procediment de caràcter intern en relació amb 
les funcions d’aquest tipus de fiscalització. 

No es realitza un informe que reculla la fiscalització plena posterior de les 
despeses, sobre un mostreig de tots els tipus de despeses sotmeses a 
fiscalització limitada prèvia. 

Tampoc hi ha en l’entitat un procediment establit per a la tramitació dels 
expedients amb advertiments, ni per a la tramitació dels expedients en els 
quals hi ha hagut omissió de fiscalització prèvia. 

No obstant això, sí que s’estableix un procediment específic per a la 
tramitació del reconeixement extrajudicial de crèdit. En aquest cas, es 
regula en les bases d’execució del pressupost. 

9.1.3 Dades sobre l’exercici de la funció interventora 

La Intervenció General declara l’emissió de 708 informes de fiscalització 
prèvia en 2016. Cap d’aquests informes s’ha emés amb advertiments ni 
amb discrepàncies no resoltes, amb data 31 de desembre. 

La Intervenció declara que no té, amb caràcter general, un termini que es 
considere suficient per a l’accés a la documentació sotmesa a la 
fiscalització prèvia. La instrucció de control intern (article 15) estableix que 
la Intervenció fiscalitzarà l’expedient en el termini màxim de deu dies 
comptador des de l’endemà de la data de recepció, que es reduirà a cinc 
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dies en cas de tramitació urgent o de fiscalització i intervenció prèvia 
limitada. 

En la fiscalització prèvia dels expedients de contractació es revisa la 
majoria d’aspectes dels quals s’ha sol·licitat informació, excepte l’acord 
d’iniciació del procediment que motiva la necessitat del contracte, 
l’informe de necessitat del servei que promou la contractació i la fixació 
del preu o valor estimat del contracte. 

Existeix un informe de la Intervenció relatiu a la concessió directa de 
subvencions, en el qual s’acredita la comprovació de tots els aspectes 
sol·licitats en el qüestionari, així com els corresponents a la justificació de 
les subvencions. 

En la nòmina del personal es fiscalitzen totes les variacions mensuals. Es 
comprova íntegrament la nòmina amb periodicitat anual. 

A més, es fan en tots els casos informes de fiscalització sobre els convenis 
urbanístics, els projectes de reparcel·lació i sobre les adquisicions i 
alienacions de béns immobles. 

Quant al control financer, també s’ha regulat per mitjà de les bases 
d’execució del pressupost. L’objecte d’aquest control són les societats 
mercantils dependents de l’Ajuntament. 
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10. Ajuntament de Sagunt 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció de 30 de 
juny de 2015, del Tribunal de Comptes, corresponent a l’exercici 2016, fora 
del termini establit per aquesta, en concret el 2 de maig de 2017. 

L’entitat no va comunicar informació del seu organisme autònom 
dependent, el Consell Local Agrari.  

10.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament manifesta en la Plataforma de Rendició de Comptes que no 
té implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics. 

En aquesta entitat tampoc es van realitzar actuacions de control financer 
en l’exercici 2016, per la qual cosa no es va exercir una de les modalitats 
de control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que s’ha emés informe desfavorable sobre una proposta de 
modificació de crèdit en l’exercici 2016. A més, hi hagué informes 
desfavorables tant de l’aprovació com de la liquidació del pressupost de 
2016. 

10.2 Acords contraris a advertiments  

S’han comunicat al Tribunal de Comptes 57 acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2016, tal com mostra el quadre següent: 

Quadre 60. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 7 764.327 12,3% 4,9% 

Determinats procediments del press. de despeses 10 191.334 17,5% 1,2% 

Despeses de personal 12 13.895.673 21,1% 89,7% 

Altres procediments 1 256.429 1,8% 1,7% 

Subvencions 27 390.410 47,4% 2,5% 

Total 57 15.498.173 100,0% 100,0% 

La modalitat en què l’Ajuntament va adoptar el major nombre d’acords va 
ser la de subvencions. No obstant això, el major import correspon a les 
despeses de personal, atés que s’ha advertit sobre les nòmines de 
l’exercici.  

S’han seleccionat cinc acords per a formar part de la mostra, per superar 
l’import de 50.000 euros, que representen un 29,5% de l’import total: 



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

92 

Quadre 61. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 1 569.868 20,0% 12,5% 

Irregularitats en subvencions 2 349.928 40,0% 7,7% 

Règim retributiu dels membres i del personal 
de les corporacions locals 2 3.645.804 40,0% 79,8% 

Total 5 4.565.600 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Subvencions. Aprovació del compte justificatiu 

L’informe d’Intervenció de 22 de febrer de 2016 fiscalitza la justificació 
d’una subvenció destinada a les festes patronals del Port de Sagunt, per 
un import de 93.500 euros. 

L’informe s’emet amb els advertiments següents:  

- El compte justificatiu es presenta fora de termini i sense el model 
d’imprés establit a aquest efecte. També hi ha deficiències en la 
memòria explicativa. L’àrea gestora degué rebutjar-los i tornar la 
documentació al beneficiari, per incompliment de les seues 
obligacions formals mínimes. 

- S’han admés justificants el pagament dels quals no s’ha realitzat 
dins del període d’elegibilitat. 

Vistos els informes emesos, i de conformitat amb l’informe proposta del 
tècnic de gestió cultural, la Junta de Govern Local d’11 de març de 2016 
acorda aprovar el compte justificatiu, reconéixer l’obligació i ordenar el 
pagament. 

A més, s’indiquen al beneficiari diverses recomanacions: 

- El compte justificatiu degudament formalitzat i amb aportació 
íntegra de tots els seus justificants s’ha de retre dins del termini 
establit. Ha de contenir la memòria d’actuació, que permet avaluar 
la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat per a la qual 
es va concedir la subvenció. 

- La conveniència de millorar la publicitat, així com l’obligació de fer 
constar la col·laboració de l’Ajuntament de Sagunt. 

- La necessitat de millorar els registres comptables. 
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Nòmines del personal de l’Ajuntament  

Es revisen dos informes de la Intervenció de l’Ajuntament, referents a les 
nòmines dels mesos de gener (1.481.809 euros) i juny de 2016 (2.163.995 
euros). 

Els informes conclouen que els acords i conceptes retributius es troben 
degudament suportats, amb les excepcions següents: 

a) Hi ha determinats conceptes retributius que haurien d’estar 
integrats en el complement específic, com ara la indemnització de 
secretaria de comissió. 

b) Es concedeixen productivitats amb el procediment adequat però 
sense atendre criteris objectius. 

c) S’han concedit gratificacions extraordinàries sense atendre criteris 
objectius aprovats pel Ple i marcats reglamentàriament, com és 
preceptiu. 

d) Un any després de les eleccions locals de 2015, no s’han regularitzat 
les indemnitzacions dels òrgans col·legiats. 

e) Hi ha algunes anomalies de caràcter formal. 

Per mitjà de resolució del regidor de l’Àrea d’Administració i 
Transparència, per delegació de l’Alcaldia, s’aproven les fases de gestió de 
la despesa i s’ordenen els pagaments als titulars corresponents, amb el 
compliment previ dels tràmits oportuns. 

Segona fase de Xarxa Llibres 

L’informe de la Intervenció de 21 d’octubre de 2016 fiscalitza la segona fase 
del programa Xarxa Llibres. Aquest programa, cofinançat per la 
Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, té com a finalitat la creació 
d’un banc de llibres i altres materials curriculars en els centres escolars 
respectius, als quals correspon la gestió.  

Segons el que s’estableix en aquesta ordre, la quantia individual per 
escolar que participe en el programa és com a màxim de 200 euros, 
efectius en dues fases. Correspon als ajuntaments fer-ne els pagaments.  

La Intervenció emet un advertiment motivat en el fet que aquesta despesa, 
d’una banda, posseeix més els requisits d’una ajuda o subvenció que d’una 
compra real. A més, com que s’ha qualificat de compra per a formar part 
d’una base de llibres de text no es pot admetre fraccionament i/o 
ajornament en els pagaments d’acord amb el TRLCSP.  
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La Junta de Govern Local de 28 d’octubre de 2016 acorda fer efectiva la 
quantitat de 256.428 euros de la segona fase del programa, segons la 
relació degudament diligenciada que consta en l’expedient. 

Infraccions en els principis i procediments que regeixen la contractació  

Se sotmet al dictamen previ de la Intervenció una relació de factures 
tramitades com a contracte menor, abans d’aprovar-les, per un import 
total de 569.868 euros. En aquest informe, de data 30 de desembre de 2016, 
es realitzen els advertiments següents: 

- En diversos casos no hi ha contracte, o s’ha extingit i ha continuat la 
prestació del servei. 

- Hi ha factures que es produeixen de manera recurrent al llarg de 
l’exercici, sense cap contracte. 

- Es fan treballs per subjectes que no tenen capacitat per a això. 

Les obligacions de despesa es reconeixen a càrrec del pressupost vigent 
per mitjà de l’Acord de 30 de desembre de 2016, de la Junta de Govern 
Local, una vegada vistos els informes de la Intervenció. Posteriorment se 
n’ordena el pagament, segons la disposició de fons de la Tresoreria 
municipal.  

10.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització 
prèvia en dos expedients durant l’exercici 2016. 

Quadre 62. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 
2016  

Tipus de despesa (obligacions) 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Import (euros) Percentatge 
import 

Expedients de subvencions i ajudes públiques 35.440 100,0% 

Total 35.440 100,0% 

L’Ajuntament va concloure en 2016 dos expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia per import inferior a 50.000 euros, que no compleixen 
el criteri de selecció per a l’anàlisi. 

10.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no s’havien produït anomalies rellevants 
en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016.  
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11. Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 

L’Ajuntament va remetre la informació de l’exercici 2016, prevista en 
l’article 218.3 del TRLRHL, dins del termini establit en la Instrucció de 30 
de juny de 2015, del Tribunal de Comptes, en concret el 19 d’abril de 2017. 

Així mateix, ha comunicat informació del seu únic organisme autònom 
dependent, el Patronat Municipal d’Esports.  

11.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament tenia implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia 
de requisits bàsics. Segons aquest sistema, a més de la verificació de la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa i de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, es preveien altres comprovacions addicionals.  

L’òrgan de la Intervenció va realitzar actuacions de control financer i va 
emetre un informe en l’exercici 2016. 

També consta que en l’exercici 2016 no hi hagué informes desfavorables 
en la gestió del pressupost (aprovació, modificacions i liquidació). 

11.2 Acords contraris a advertiments 

L’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig ha comunicat al Tribunal de 
Comptes l’adopció de 24 acords contraris a advertiments en l’exercici 
2016, tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 63. Acords contraris a advertiments de l’exercici 2016 

Tipus d’expedient 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses de personal 1 41.343 4,2% 4,7% 

Contractació 23 832.826 95,8% 95,3% 

Total 24 874.169 100,0% 100,0% 

Tots els acords anteriors els va prendre el mateix Ajuntament en 2016. 
S’han seleccionat tres acords per a formar part de la mostra, en superar 
l’import de 50.000 euros, que representen un 31,4% de l’import total: 
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Quadre 64. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 3 274.586 100,0% 100,0% 

Total 3 274.586 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Factura per cànon d’abocaments 

S’emet informe desfavorable sobre l’autorització, la disposició de la 
despesa i el reconeixement de l’obligació de diverses factures emeses a 
l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per l’empresa que presta el servei 
de valorització i eliminació de residus. S’han seleccionat tres factures de 
2016, amb un import conjunt de 274.586 euros. 

La causa de l’advertiment és l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits 
essencials, basat en la inexistència de relació contractual de l’Ajuntament 
amb la mercantil que emet les factures ni amb el Consorci del Pla Zonal 
de Residus de la Zona 7 A2 (administració competent en la matèria), així 
com de l’incompliment del règim econòmic i financer previst en els 
estatuts del Consorci, el qual té pendent d’adjudicar el projecte de gestió. 
També s’adverteix sobre la inexistència de la taxa per tractament de 
residus establida en el Decret 81/2013, del Consell, d’aprovació definitiva 
del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana. 

Per mitjà de diversos decrets d’Alcaldia s’alcen els advertiments i se 
n’autoritza el pagament, considerant que els serveis s’han prestat 
correctament i que l’impagament provocaria la negació del servei. S’insta 
el Consorci a resoldre amb la màxima urgència la situació jurídica del 
servei. 

11.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització 
prèvia en quatre expedients durant l’exercici 2016, dos en el mateix 
Ajuntament i els altres dos en el Patronat Municipal d’Esports. En tots els 
casos, es tracta d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit que 
van ser aprovats pel Ple de l’entitat. 
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Quadre 65. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 
2016  

Tipus de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia 

Import (euros) Percentatge import 

Contractació 387.395 97,9% 

Altres procediments 8.192 2,1% 

Total 395.587 100,0% 

A continuació s’analitza l’únic acord que supera els 50.000 euros, que 
representa el 83,4% del total: 

Quadre 66. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2016  

Infraccions advertides per l’interventor 

Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses instrumentades per mitjà d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 1 331.750 100,0% 100,0% 

Total 1 331.750 100,0% 100,0% 

Reconeixement extrajudicial de crèdit 

Segons l’informe de la Intervenció de 14 d’abril de 2016, l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit número 1 de 2016 conté factures i 
documents de serveis i subministraments prestats durant els exercicis 
2014 i 2015, per un import de 331.750 euros, que no tenien consignació 
pressupostària en el moment en què es va comprometre la despesa. En 
altres casos, la data de presentació de les factures en el registre d’entrada 
municipal no ha permés tramitar-les en l’exercici 2015. 

Les factures incloses en aquest reconeixement extrajudicial compten amb 
crèdit adequat i suficient, excepte dues factures de consum elèctric en 
edificis municipals per import total de 49.843 euros, l’aprovació de les quals 
queda condicionada a l’entrada en vigor d’una modificació de crèdits. 

L’Acord de 27 d’abril de 2016, del Ple, aprova el reconeixement 
extrajudicial de crèdit, ja que es tracta de subministraments i serveis 
efectivament prestats, i totes les factures i documents estan conformats 
pels responsables dels diferents serveis, la no atenció dels quals 
constituiria un enriquiment injust de l’Administració. 

11.4 Principals anomalies d’ingressos 

En l’exercici 2016 es va produir un expedient amb anomalies en ingressos 
en el mateix Ajuntament, tal com es resumeix en el quadre següent: 
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Quadre 67. Anomalies en ingressos. Exercici 2016 

Tipus d’ingrés 
Anomalies en ingressos 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Multes i sancions 1 23.420 100,0% 100,0% 

Total 1 23.420 100,0% 100,0% 

Com que té un import inferior a 50.000 euros, no compleix el criteri de 
selecció per a l’anàlisi.  
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12. Ajuntament de Torrent 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció de 30 de 
juny de 2015, del Tribunal de Comptes, corresponent a l’exercici 2016, dins 
del termini establit per aquesta, el 28 d’abril de 2017. 

L’entitat només ha comunicat informació d’un dels seus tres organismes 
autònoms dependents, el Consell Agrari Municipal. Per contra, no es va 
remetre informació dels altres organismes dependents, la Fundació 
Esportiva Municipal de Torrent i la Junta Local Fallera, ni tampoc dels 
consorcis que té adscrits l’entitat, el consorci Xarxa Joves.net i el Consorci 
Esports Horta.  

12.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

Segons el que s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes, 
l’Ajuntament tenia implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia de 
requisits bàsics, regulat en les bases d’execució del pressupost de l’entitat 
per a l’exercici 2016. En aquest sistema, a més de la verificació de la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa i de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, es preveien altres comprovacions addicionals.  

En les bases es preveu que les obligacions o despeses sotmeses a la 
fiscalització limitada siguen objecte d’una altra de plena amb 
posterioritat, exercida sobre una mostra representativa dels actes, 
documents o expedients que van donar origen a la fiscalització referida, 
amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les disposicions aplicables en 
cada cas i determinar el grau del compliment de la legalitat en la gestió 
dels crèdits. 

A pesar d’aquesta previsió, en l’exercici 2016 no es van realitzar actuacions 
de control financer, per la qual cosa no es va exercir una de les modalitats 
de control intern previstes en el TRLRHL i en les bases d’execució del 
pressupost. En la fase d’al·legacions, l’Ajuntament informa que en 2018 es 
va contractar a una empresa d’auditoria externa el control financer 
posterior de l’exercici 2016, l’informe definitiu del qual es trobava pendent 
d’emissió en la data de redacció d’aquest informe. 

També consta que no s’ha emés informe desfavorable sobre cap proposta 
de modificació de crèdit en l’exercici 2016. Tant l’aprovació com la 
liquidació del pressupost van rebre informes favorables. 

12.2 Acords contraris a advertiments  

S’han comunicat al Tribunal de Comptes 44 acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2016, tal com mostra el quadre següent: 
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Quadre 68. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 44 3.241.846 100,0% 100,0% 

Total 44 3.241.846 100,0% 100,0% 

L’Ajuntament va adoptar 42 acords que representen una suma de 
3.225.519 euros, tots en la modalitat d’expedients de contractació. El 
Consell Agrari Municipal va adoptar dos acords contraris a advertiments, 
per un import de 16.327 euros. 

S’han seleccionat cinc acords per a formar part de la mostra, per superar 
l’import de 50.000 euros, que representen un 27,4% de l’import total: 

Quadre 69. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 

Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments 
que regeixen la contractació 5 888.958 100,0% 100,0% 

Total 5 888.958 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Infraccions en els principis i procediments que regeixen la contractació  

Se sotmeten a dictamen previ de la Intervenció cinc relacions de factures, 
abans d’aprovar-les. En tots aquests informes es realitzen els 
advertiments següents: 

- Tota despesa ha d’acompanyar-se de la proposta de despesa i 
retenció de crèdit corresponent, amb caràcter previ a les fases 
d’autorització, disposició, reconeixement de l’obligació i ordenació 
de pagament, a fi de complir les bases d’execució del pressupost 
vigent. 

- S’han realitzat algunes prestacions sense tramitar l’expedient de 
contractació preceptiu.  

- En alguns supòsits, l’import anual facturat per l’empresa, segons la 
prestació realitzada, supera l’import de la contractació menor. De 
conformitat amb el TRLCSP, en aquests casos es podria produir un 
fraccionament de l’objecte del contracte, per la qual cosa són 
necessàries la tramitació de l’expedient i la formalització del 
contracte. 
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En virtut del principi d’enriquiment injust, l’Administració ha rebut 
satisfactòriament els serveis realitzats i el proveïdor té dret que se li abone 
la prestació efectuada. La relació de factures ha de respectar l’ordre de 
prelació de pagaments previst en l’article 187 del TRLRHL.  

Les obligacions de despesa es reconeixen a càrrec del pressupost vigent 
per mitjà dels decrets de l’Alcaldia corresponents, una vegada vistos els 
informes de la Intervenció. Posteriorment se n’ordena el pagament, 
segons la disposició de fons de la Tresoreria municipal.  

12.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització 
prèvia en dos expedients durant l’exercici 2016, tots en el mateix 
Ajuntament. 

Quadre 70. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercici 
2016  

Tipus de despesa (obligacions) 

Expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia 

Import (euros) 
Percentatge 

import 

Expedients de subvencions i ajudes públiques 227.747 100,0% 

Total 227.747 100,0% 

L’Ajuntament només va concloure en 2016 un expedient amb omissió de 
fiscalització prèvia per import superior a 50.000 euros, que forma la mostra 
dels tramitats: 

Quadre 71. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2016  

Infraccions advertides per l’interventor 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Omissió de fiscalització prèvia en subvencions 1 224.536 100,0% 100,0% 

Total 1 224.536 100,0% 100,0% 

Xarxa Llibres 

La Intervenció General va emetre un informe el 3 d’octubre de 2016, en 
tenir coneixement de l’aprovació del Decret de 22 de setembre de 2016, de 
la regidora delegada de l’Àrea d’Educació i Dinamització Lingüística, sobre 
la concessió de beques dins del programa de gratuïtat de llibres de text 
Xarxa Llibres, per un import de 224.536 euros. 
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Es formula un advertiment de legalitat per omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia limitada, de conformitat amb el que s’estableix en el 
TRLRHL i en les bases d’execució del pressupost. 

D’altra banda, es verifiquen els aspectes que, amb caràcter previ a 
l’adopció de l’acord, haurien d’haver-se observat si s’hagueren fiscalitzat 
els expedients. En aquest cas, l’existència de consignació adequada i 
suficient, l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord i altres qüestions 
que considera oportunes la Intervenció, com ara la proposta de la regidora 
de l’Àrea, així com l’informe favorable de la directora de l’Oficina 
Pressupostària. 

12.4 Principals anomalies d’ingressos 

L’òrgan de la Intervenció va certificar que no s’havien produït anomalies 
en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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13. Ajuntament de Torrevella 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció de 30 de 
juny de 2015, del Tribunal de Comptes, corresponent a l’exercici 2016, dins 
del termini establit per aquesta, en concret el 28 d’abril de 2017. 

L’entitat també ha comunicat informació dels seus dos organismes 
autònoms dependents: l’Institut Municipal de Cultura Joaquín 
Chapaprieta i el Patronat Municipal Certamen Internacional d’Havaneres 
i Polifonia.  

13.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

Segons el que s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes, 
l’Ajuntament tenia implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia de 
requisits bàsics, regulat en la base 31 d’execució del pressupost de l’entitat 
per a l’exercici 2015, prorrogat en 2016.  

En aquest sistema, a més de la verificació de la competència de l’òrgan 
que aprova la despesa i de l’existència de crèdit adequat i suficient, es 
preveien altres comprovacions addicionals en relació amb una sèrie de 
matèries: despeses de personal, contractació, subvencions, patrimoni, 
convenis i encàrrecs de gestió. 

L’apartat tercer d’aquesta base preveu que les obligacions o despeses 
sotmeses a la fiscalització limitada prèvia siguen objecte d’una altra de 
plena amb posterioritat, exercida sobre una mostra representativa d’actes, 
documents o expedients, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les 
disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de 
la legalitat en la gestió dels crèdits. 

A pesar d’aquesta previsió, en l’exercici 2016 no es van realitzar actuacions 
de control financer, per la qual cosa no es va exercir una de les modalitats 
de control intern previstes en el TRLRHL i en les bases d’execució del 
pressupost.  

També consta que no s’ha emés informe desfavorable sobre cap proposta 
de modificació de crèdit en l’exercici 2016. Tant l’aprovació com la 
liquidació del pressupost van rebre informes favorables. 

13.2 Acords contraris a advertiments  

S’han comunicat al Tribunal de Comptes 282 acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2016 a l’Ajuntament de Torrevella, tal 
com es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 72. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses de personal 35 824.160 12,4% 8,1% 

Contractació 247 9.412.874 87,6% 91,9% 

Total 282 10.237.034 100,0% 100,0% 

La major part d’aquests acords els va prendre l’Ajuntament, en concret 
221 acords, que fan una suma de 9.681.576 euros, la qual cosa representa 
un 94,6% de l’import total. El Patronat d’Havaneres només va adoptar 
quatre acords contraris a advertiments, en matèria de contractació, per un 
import de 196.115 euros. La resta d’acords, un total de 63, els va adoptar 
l’Institut Municipal de Cultura, també en contractació. 

S’han seleccionat quatre acords per a formar part de la mostra, per superar 
l’import de 50.000 euros, que representen un 43,5% de l’import total. Tots 
corresponen al mateix Ajuntament: 

Quadre 73. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 

Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments 
que regeixen la contractació 3 5.831.799 75,0% 96,2% 

Règim retributiu dels membres i del personal 
de les corporacions locals 1 231.322 25,0% 3,8% 

Total 3 6.063.121 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Servei de recollida de residus sòlids, transport a abocador, neteja viària i neteja i 
manteniment de la costa  

Segons els dos informes de la Intervenció revisats, el contracte amb la 
mercantil adjudicatària dels serveis de recollida de residus, transport a 
abocador, neteja viària i neteja i manteniment de la costa va finalitzar el 
dia 13 de juny de 2016. 

Les factures objecte d’aquests expedients, per un import global de 
5.690.846 euros, consisteixen en serveis de periodicitat mensual, i per les 
seues característiques i import, en compliment del TRLCSP i de la base 15 
d’execució del pressupost, haurien d’haver sigut objecte d’expedient de 
contractació amb caràcter previ a la seua prestació. Per aquest motiu 
s’incorre en la causa de nul·litat de ple dret a què es refereix l’article 62.1 
de la Llei 30/1992, LRJPAC, per omissió de tràmits essencials en l’expedient.  
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A més, no existeix crèdit en el pressupost de l’exercici de 2016 per a 
atendre les factures corresponents als mesos d’agost i setembre de 2016, 
per la qual cosa són objecte d’advertiment amb efectes suspensius basat 
en la insuficiència de crèdit. 

Per mitjà de decrets de l’Alcaldia es resolen els advertiments emesos per 
la Intervenció, sobre la base que es tracta de serveis necessaris per al bon 
funcionament de l’Administració i que s’han prestat mentre es conclou 
l’expedient oportú. 

Servei d’allotjament del Certamen Internacional d’Havaneres i Polifonia 2016 

La Intervenció va fiscalitzar en el seu informe de 22 de novembre de 2016 
unes factures emeses amb el concepte “Allotjament amb motiu del 62 
Certamen Internacional d’Havaneres i Polifonia”, per un import de 140.953 
euros. 

El contracte del servei de reserva d’habitacions amb motiu de la celebració 
del Certamen Internacional d’Havaneres es va formalitzar el 16 de juny de 
2015 amb l’empresa adjudicatària. 

El Consell d’Administració del Patronat va autoritzar la cessió del 
contracte subscrit a una altra mercantil, en els termes previstos en el plec 
de clàusules administratives, que es va formalitzar el 21 de setembre de 
2016, data a partir de la qual entra en vigor. 

Les factures objecte d’advertiment consisteixen en serveis prestats per 
l’empresa cessionària del servei contractat per reserva d’habitacions, que 
en el moment de la prestació del servei es trobava sense formalitzar, per 
la qual cosa s’incorre en la causa de nul·litat de ple dret a què es refereix 
l’article 62.1 de la Llei 30/1992, LRJPAC, per omissió de tràmits essencials 
en l’expedient.  

La Resolució de l’Alcaldia de 15 de desembre de 2016 resol l’advertiment i 
aprova les factures presentades, amb l’argument que aquestes factures 
corresponen als serveis esmentats i, efectivament, s’han realitzat 
correctament i satisfactòriament.  

Increment de primes de la pòlissa d’assistència medicoquirúrgica 

La Intervenció va fiscalitzar en el seu informe de 9 de juny de 2016 
l’expedient instruït per a aprovar l’increment de primes de la pòlissa 
subscrita amb una companyia per a l’any 2016. La quantificació econòmica 
de la despesa que cal suportar en aquest exercici va pujar a 231.322 euros. 

L’informe exposa que, atés el temps transcorregut des de la subscripció de 
la pòlissa en vigor (3 de maig de 1985), i a pesar que s’hi preveuen 
pròrrogues anuals sense limitació d’exercicis, haurà de tramitar-se, amb 
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la celeritat adequada, un nou contracte sotmés a la Llei de Contractes del 
Sector Públic vigent. 

El servei de prestació d’assistència medicoquirúrgica als funcionaris no 
està exempt de l’obligació de tramitar l’expedient de contractació 
corresponent, en compliment de la base 15 d’execució del pressupost i del 
TRLCSP, per la qual cosa l’aprovació de l’expedient d’increment de la 
prima neta mensual per a l’any 2016, incorre en la causa de nul·litat de ple 
dret a què es refereix l’article 62.1 de la LRJPAC, per omissió de tràmits 
essencials.  

El Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2016 alça l’advertiment emés per la 
Intervenció General de l’Ajuntament i aprova l’increment de primes de la 
companyia per a l’any 2016. 

13.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2016, ni en el mateix 
Ajuntament ni en els seus organismes autònoms dependents. 

13.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no s’havien produït anomalies rellevants 
en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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14. Ajuntament de València 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció de 30 de 
juny de 2015, del Tribunal de Comptes, corresponent a l’exercici 2016, dins 
del termini establit per aquesta, en concret el 28 d’abril de 2017. 

L’entitat també ha comunicat informació dels seus sis organismes 
autònoms dependents: el Consell Agrari Municipal, la Fundació Pública 
Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i 
Paisatge, la Fundació Esportiva Municipal, la Junta Central Fallera, el 
Patronat Universitat Popular i el Palau de la Música, Congressos i 
Orquestra.  

14.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

Segons el que s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes, 
l’Ajuntament tenia implantat en 2016 un sistema de fiscalització prèvia de 
requisits bàsics. En aquest sistema, a més de la verificació de la 
competència de l’òrgan que aprova la despesa i de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, es preveien altres comprovacions addicionals.  

En l’exercici 2016, l’òrgan de la Intervenció va realitzar deu actuacions de 
control financer, una de les modalitats de control intern previstes en 
l’article 213 del TRLRHL.  

També consta que no s’ha emés informe desfavorable sobre cap proposta 
de modificació de crèdit en l’exercici 2016. Tant l’aprovació com la 
liquidació del pressupost van rebre informes favorables. 

14.2 Acords contraris a advertiments  

S’ha comunicat al Tribunal de Comptes un únic acord contrari a 
advertiments relatiu a l’exercici 2016, tal com mostra el quadre següent: 

Quadre 74. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 1 372.057 100,0% 100,0% 

Total 1 372.057 100,0% 100,0% 

Aquest acord, adoptat per l’Ajuntament en matèria de contractació, 
s’analitza a continuació. 
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Quadre 75. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Infraccions en els principis i procediments 
que regeixen la contractació 1 372.057 100,0% 100,0% 

Total 1 372.057 100,0% 100,0% 

Indemnització a l’adjudicatària del servei de sanejament 

La Intervenció va fiscalitzar el 12 de juny de 2016 la proposta de 
l’adjudicatària del servei públic de neteja i conservació del sistema 
municipal de sanejament de la ciutat, adjudicat el 21 de juliol de 2006 per 
un termini de 15 anys, a ser indemnitzada pels acomiadaments que va 
haver de dur a terme per la reestructuració del servei, aprovada per la 
Junta de Govern Local el 14 de setembre de 2012. 

Una vegada examinat l’expedient, es fiscalitza de disconformitat la 
proposta d’acord formulada pel Servei del Cicle Integral de l’Aigua, per la 
qual es reconeixia el dret de l’empresa esmentada a indemnització per 
motiu d’acomiadaments per un import de 868.222 euros. 

La Intervenció assumeix les conclusions de l’informe de l’Assessoria 
Jurídica: es tracta d’un supòsit d’acomiadament objectiu de l’Estatut dels 
Treballadors; en cap cas són acomiadaments disciplinaris i improcedents. 
A més, no pot vincular a un tercer, en aquest cas l’Ajuntament, el pacte 
voluntàriament convingut entre l’empresa i els treballadors, que podria 
fins i tot considerar-se com una millora voluntària de l’empresari. 

D’acord amb tot el que s’ha exposat, l’Acord de 29 de desembre de 2016, 
de la Junta de Govern Local, considera com a menor quantia 
indemnitzatòria la resultant de les liquidacions pagades en ocasió dels 
acomiadaments (372.057 euros) i no els resultants dels acords a què va 
arribar l’empresa amb els treballadors, que pujava a un total de 868.222 
euros. 

14.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan de la Intervenció va certificar que s’havia omés la fiscalització 
prèvia en 490 expedients durant l’exercici 2016. Aquests corresponen 
íntegrament al mateix Ajuntament. La majoria d’aquests expedients, en 
concret 460, corresponen a la modalitat de contractació.  
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Quadre 76. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia.  
Exercici 2016  

Tipus de despesa (obligacions) 
Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Import (euros) Percentatge import 

Expedients de contractació 57.509.024 82,9% 

Operacions de dret privat 236.506 0,3% 

Despeses derivades d’altres procediments 11.491.843 16,6% 

Expedients de subvencions i ajudes públiques 93.605 0,1% 

Despeses de personal 7.145 0,1% 

Total 69.338.123 100,0% 

Les despeses derivades d’altres procediments són degudes, principalment, 
a obligacions reconegudes en expedients d’expropiació forçosa. 

La mostra seleccionada per a l’anàlisi es compon de quatre expedients 
amb un import superior a 50.000 euros. En total sumen 18.049.771 euros, 
que representen un 26,0% de l’import total. 

Quadre 77. Mostra d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 
Exercici 2016  

Infraccions advertides per l’interventor 

Expedients amb omissió de fiscalització prèvia 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Execució de despeses prescindint del 
procediment legalment establit 1 5.602.187 25,0% 31,0% 

Despeses instrumentades per mitjà d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 3 12.447.584 75,0% 69,0% 

Total 4 18.049.771 100,0% 100,0% 

Execució de despeses prescindint del procediment legalment establit 

En l’informe de la Intervenció de 9 de novembre de 2016, corresponent a 
factures del Servei de Residus Sòlids i Neteja, per un import de 5.602.187 
euros, s’adverteix l’omissió de la fiscalització de despeses realitzades en 
l’exercici 2016, havent-hi crèdit: 

- L’encàrrec es va realitzar prescindint totalment i absolutament del 
procediment legalment establit (articles 62.1.e de la Llei 30/1992 i 28 
i 109 del TRLCSP). 

- En el moment de la seua realització hi havia crèdit adequat i 
suficient, si bé no va ser degudament autoritzat i disposat. 

L’informe s’emet, amb independència de les responsabilitats en què 
s’haguera pogut incórrer, a l’efecte exclusiu que es puga esmenar l’omissió 
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de fiscalització a través del reconeixement de les obligacions per l’òrgan 
competent, la qual cosa es realitza per mitjà de l’Acord de 18 de novembre 
de 2016, de la Junta de Govern Local. 

Despeses instrumentades per mitjà d’un reconeixement extrajudicial de 
crèdit 

Aquests expedients corresponen a despeses realitzades en exercicis 
tancats, sense crèdit pressupostari en el moment de produir-se, sense 
respectar el procediment establit, contravenint els articles 183 i següents 
del TRLRHL i sense la fiscalització prèvia que preceptua l’article 214 del 
cos legal esmentat. 

Es va verificar en tots els casos que les prestacions s’havien realitzat 
efectivament, ja que les obligacions reconegudes van ser prèviament 
conformades pels tècnics municipals i per l’autoritat o el funcionari 
responsable de l’encàrrec. 

En els informes de la Intervenció es considera que destinar part del crèdit 
pressupostari de l’exercici a atendre obligacions generades en exercicis 
anteriors comporta un perjudici per a la gestió econòmica, en reduir la 
disponibilitat creditícia per a l’exercici corrent. 

Expropiació de terrenys  

El Ple de l’Ajuntament de València va aprovar el 29 de setembre de 2016 
un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per a aplicar al 
pressupost el preu just definitiu fixat per Sentència del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana de 25 d’abril de 2016 de dues 
parcel·les destinades al sistema general de xarxa viària i espai lliure, per 
un import total de 5.609.562 euros. 

L’informe de la Intervenció de 14 de setembre de 2016 advertia que es 
tractava d’una obligació sorgida en l’exercici 2015, com a conseqüència 
d’una sentència per a la qual, en el moment en què es va emetre, no hi 
havia crèdit ni fiscalització prèvia i autorització de la despesa.  

Despeses diverses 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 25 de febrer de 2016, va aprovar un 
expedient per a aplicar al pressupost d’aquest exercici diverses despeses 
executades en 2015, per un import total de 12.545.309 euros.  

Entre aquestes despeses es troben les que van rebre informe de la 
Intervenció el 17 de febrer de 2016, en concepte de subministrament de 
gas i electricitat i serveis efectuats durant l’any 2015, per import de 
2.701.935 euros, en les quals no hi havia crèdit adequat i suficient, i que es 
van realitzar sense respectar el procediment establit. 
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Serveis de neteja de via pública, recollida i transport de residus sòlids, i de 
manteniment i llavat de papereres  

El mateix acord del Ple indicat en l’apartat anterior va reconéixer les 
obligacions extrajudicials de crèdit i el pagament d’una relació de 
despeses per un import total de 4.136.087 euros, entre les quals s’inclou el 
certificat de desembre de 2015 per la neteja viària de diverses zones i el 
manteniment i llavat de papereres, sobre la qual es va advertir prèviament 
en l’informe de la Intervenció de 10 de febrer de 2016. 

Es tracta de despeses realitzades sense crèdit autoritzat i disposat en el 
moment de la realització, ja que l’anualitat de 2015 es va utilitzar en part 
per a atendre les factures i certificats corresponents al mes de desembre 
de 2014 i les revisions de preus del contracte.  

14.4 Principals anomalies d’ingressos 

Es van produir tretze anomalies en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016, 
en l’entitat principal, totes amb un import superior a 50.000 euros. 

Quadre 78. Anomalies en ingressos. Exercici 2016 

Tipus d’ingrés 

Anomalies en ingressos 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Impostos locals 3 246.928 23,1% 23,5% 

Altres 9 686.031 69,2% 65,3% 

Taxes 1 116.864 7,7% 11,1% 

Total 13 1.049.823 100,0% 100,0% 

S’analitzen les tres anomalies de més import (un 31,6% del valor total). 

Quadre 79. Mostra d’anomalies en ingressos. Exercici 2016  

Infraccions advertides per l’interventor 

Anomalies en ingressos 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Omissió de fiscalització prèvia d’ingressos 3 331.371 100,0% 100,0% 

Total 3 331.371 100,0% 100,0% 

En els tres casos, s’observa que s’ha aprovat l’acord de la Junta de Govern 
ometent-se el tràmit preceptiu de fiscalització prèvia exigit en l’article 214 
del TRLRHL. 

L’omissió és deguda al fet que es va considerar erròniament que era 
procedent la fiscalització posterior, sense que s’hi aprecie cap altra 
infracció de l’ordenament jurídic.  
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15. Ajuntament de Vila-real 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2016, el 28 d’abril de 2017, dins del 
termini establit en la Instrucció de 30 de juny de 2015, del Tribunal de 
Comptes. 

L’Ajuntament no tenia en 2016 cap entitat dependent sobre la qual 
comunicar informació. 

15.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

L’Ajuntament manifesta que no té implantat en 2016 un sistema de 
fiscalització prèvia de requisits bàsics.  

Aquesta entitat no va realitzar actuacions de control financer en l’exercici 
2016, per la qual cosa no es va exercir cap de les modalitats de control 
intern previstes en l’article 213 del TRLRHL. 

També consta que no s’han emés informes desfavorables en l’exercici 
2016 sobre les propostes de modificació de crèdit ni sobre la liquidació del 
pressupost. Sí que hi hagué un informe desfavorable sobre l’aprovació del 
pressupost d’aquest exercici. 

15.2 Acords contraris a advertiments  

L’òrgan de la Intervenció va certificar que es van produir 64 acords contraris 
a advertiments en l’exercici 2016, tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 80. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Dret privat 4 46.523 6,3% 1,0% 

Determinats procediments del pressupost de 
despeses 5 284.640 7,8% 6,1% 

Despeses de personal 22 909.654 34,4% 19,4% 

Altres procediments 32 3.452.714 50,0% 73,5% 

Subvencions 1 4.140 1,6% 0,1% 

Total 64 4.697.671 100,0% 100,0% 

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat quatre acords que superen 
l’import de 50.000 euros, que representen un 25,8% de l’import total. 
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Quadre 81. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 
Acords contraris a advertiments 

Nombre Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses instrumentades per mitjà d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 1 529.865 25,0% 43,7% 

Irregularitats en subvencions 1 313.689 25,0% 25,9% 

Irregularitats en pagaments a justificar 1 220.000 25,0% 18,1% 

Règim retributiu dels membres i del personal 
de les corporacions locals 1 149.029 25,0% 12,3% 

Total 4 1.212.583 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Reconeixement extrajudicial de crèdit 

L’informe de la Intervenció d’11 de febrer de 2016 fiscalitza l’aprovació 
d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, per un import 
de 529.865 euros.  

L’informe conté l’advertiment següent: la relació inclou despeses que es 
van realitzar en exercicis anteriors sense l’existència de consignació 
pressupostària, per la qual cosa, de conformitat amb les disposicions de 
l’article 173.5 del TRLRHL, són nul·les de ple dret, en haver-se adquirit 
compromisos de despesa per quanties superiors als crèdits consignats en 
el pressupost municipal corresponent. 

No obstant la nota d’advertiment emesa per l’interventor municipal, el Ple 
de l’Ajuntament, en la sessió del dia 15 de febrer de 2016, resol la 
discrepància per mitjà de l’aprovació del reconeixement de les obligacions 
corresponents a les factures incloses en la relació de despeses, 
considerant que hi concorren els requisits necessaris per a aplicar la 
doctrina que prohibeix l’enriquiment sense causa. 

Incidències en subvencions. Programa Xarxa Llibres 

L’11 de març de 2016 es va fiscalitzar l’expedient relatiu a la proposta 
d’aprovació de l’ajuda econòmica corresponent als alumnes inclosos dins 
del programa Xarxa Llibres de la Generalitat Valenciana, per un import de 
313.689 euros. 

Respecte a la competència de l’Ajuntament per a concedir subvencions en 
matèria d’educació, l’informe assenyala que, des de l’entrada en vigor de 
la Llei 27/2013, RSAL, si un ajuntament decideix exercir competències que 
no són pròpies o delegades ha de justificar que compleix els requisits 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, a més que no incorre 
en un supòsit d’execució simultània del mateix servei amb una altra 
Administració pública. 



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

114 

Segons la Intervenció, no està acreditada la sol·licitud dels informes 
preceptius per a l’exercici de les competències diferents de les pròpies i de 
les atribuïdes per delegació, a l’efecte de poder realitzar la competència 
impròpia que representa el programa Xarxa Llibres. 

A la vista dels informes emesos, la Resolució de l’alcalde de 23 de març de 
2016 va resoldre aprovar la despesa per a satisfer les despeses derivades 
de la primera fase del programa Xarxa Llibres, curs escolar 2015-2016. 
Entre aquests informes figura l’informe jurídic de Secretaria de data 29 de 
desembre de 2015, en què s’avala el tema de la competència amb caràcter 
anterior a la nota d’advertiment. 

S’argumenta que l’Ajuntament ja exercia competències en matèria 
educativa abans de l’entrada en vigor de l’LRSAL. Un aclariment del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el règim transitori 
de l’LRSAL permet que aquestes competències continuen sent prestades 
mentre no s’aproven les normes reguladores del nou sistema de 
finançament autonòmic i local. 

Pagaments a justificar 

La nota d’advertiment emesa per l’interventor municipal amb data 11 
d’agost de 2016 manifesta la seua disconformitat amb la justificació de 
l’ordre de pagament en concepte d’“Actuacions musicals, actes taurins, 
actes pirotècnics, part dels festius, lloguers, despeses diverses, inclosos en 
el programa de festes de les festes patronals de Sant Pasqual 2016”, per un 
import total de 220.000 euros, per no haver-se tramitat l’expedient 
preceptiu de contractació administrativa per a realitzar el concert d’un 
grup musical. 

La despesa de l’actuació musical esmentada va pujar a 25.000 euros, més 
IVA, i supera els límits assenyalats en l’article 138.3 del TRLCSP respecte a 
la consideració de contracte menor, per la qual cosa hauria d’haver-se 
tramitat l’expedient preceptiu de contractació administrativa. 

La Resolució de l’alcalde d’11 d’agost de 2016 va manifestar la 
disconformitat amb la nota d’advertiment emesa per l’interventor 
municipal i va resoldre la discrepància per mitjà de l’aprovació de la 
justificació del pagament. Segons informa el regidor delegat de 
Normalització Lingüística, no es va fer contracte administratiu perquè en 
principi no estava previst que se superara el cost de 18.000 euros. 

Despeses de personal. Complement de productivitat 

L’informe de la Intervenció de 25 de maig de 2016 va fiscalitzar la proposta 
de la regidora delegada de Personal, amb data 24 de maig de 2016, referent 
a la concessió a determinats funcionaris i personal laboral d’un 
complement de productivitat, l’import del qual pujava a 142.029 euros, per 
treballs efectuats durant l’exercici 2015 passat. 
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L’informe exposa que el crèdit proposat és inadequat a la naturalesa de la 
despesa que es pretén contraure, ja que en alguns casos es refereix a 
treballs extraordinaris realitzats fora de la jornada laboral, que haurien de 
ser abonats en concepte de gratificacions per serveis especials i 
extraordinaris, tal com s’indica en el Reial Decret 861/1986, sense que en 
cap cas puguen ser fixes en la quantia ni periòdiques en la meritació. 

En el pressupost de 2015 no hi havia crèdit suficient per a atendre la 
concessió dels complements de productivitat proposats. Aquests treballs 
es van realitzar sense l’existència de consignació pressupostària, de 
manera que s’incompleix el principi d’especialitat quantitativa enunciat 
en l’article 172.2 del TRLHL. 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 26 de maig de 2016, manifesta 
la seua disconformitat amb l’advertiment emés per l’interventor i resol la 
discrepància concedint el complement de productivitat esmentat.  

15.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan de la Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2016. 

15.4 Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció de l’Ajuntament també va comunicar que no s’havien 
produït anomalies en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 
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16. Diputació d’Alacant 

La Diputació va remetre la informació de l’exercici 2016, prevista en 
l’article 218.3 del TRLRHL, dins del termini establit en la Instrucció de 30 
de juny de 2015, del Tribunal de Comptes, en concret el 25 d’abril de 2017. 

L’entitat també ha comunicat la informació de l’exercici 2016 dels seus 
cinc organismes autònoms dependents: Caixa de Crèdit Provincial per a 
Cooperació, Institut Alacantí de Cultura, Patronat Provincial de Turisme, 
Institut de la Família Doctor Pedro Herrero i Suma Gestió Tributària.  

A més, ha indicat que presenten certificats negatius els consorcis següents 
adscrits a l’entitat: Consorci Provincial d’Extinció d’Incendis i Salvament 
d’Alacant, Consorci per al Proveïment d’Aigua i el Sanejament de la Marina 
Baixa, Consorci per a la Recuperació Econòmica i de l’Activitat de la Marina 
Alta, Consorci de Residus Sòlids del Baix Vinalopó, Consorci per al 
Desenvolupament Econòmic del Baix Segura i Consorci per al Proveïment 
i Sanejament d’Aigües de la Marina Alta. 

16.1 Resultats sobre els treballs de fiscalització que analitzen l’exercici del 
control intern realitzats sobre les entitats de la mostra 

La Diputació d’Alacant va presentar certificacions negatives d’acords 
contraris a advertiments i expedients amb omissió de fiscalització prèvia, 
referides a l’exercici 2016, tant de la mateixa Diputació com de les seues 
entitats dependents. Així mateix, totes les entitats han certificat que no 
es van produir anomalies en ingressos durant aquest exercici. 

Aquesta situació ja es va produir en l’exercici 2015, motiu pel qual es va 
analitzar el sistema de control intern de l’entitat, a partir de la informació 
comunicada en la Plataforma de Rendició de Comptes i de la remesa 
d’acord amb un qüestionari relatiu a la composició i funcionament de la 
unitat de la Intervenció. 

Els resultats d’aquesta anàlisi es van reflectir en l’Informe de fiscalització 
sobre acords i resolucions contraris a advertiments formulats pels interventors 
locals, omissió del tràmit de fiscalització prèvia i anomalies detectades en matèria 
d’ingressos. Exercici 2015, aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes 
en la reunió del dia 21 de setembre de 2017. 

La conclusió manifestada en aquest informe, segons l’anàlisi efectuada, és 
que l’entitat comptava amb els mitjans necessaris i una regulació suficient 
per a la realització efectiva de l’activitat de control intern. 

16.2 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

La regulació de les funcions assignades a l’òrgan de control intern es 
realitza per mitjà de la Instrucció de control intern de la gestió 
economicofinancera de la Diputació Provincial d’Alacant, aprovada pel Ple 
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al desembre de 2001. A més, hi ha guies i manuals de procediment de 
caràcter intern en relació amb les funcions de fiscalització prèvia. 

S’ha establit la fiscalització limitada prèvia o de requisits bàsics sobre els 
tipus de despeses següents: personal, contractació administrativa, 
subvencions, negocis patrimonials, expropiacions, responsabilitat 
patrimonial, pagaments a justificar, acomptes de caixa fixa i altres. 

Es realitza un informe que recull la fiscalització plena posterior de les 
despeses, efectuada sobre un mostreig de tots els tipus de despeses 
sotmeses a fiscalització limitada prèvia. S’inclou en el control financer. 

En l’entitat s’han establit procediments per a tramitar els expedients amb 
advertiments, els expedients en què hi ha hagut omissió de fiscalització 
prèvia (en la instrucció de control intern) i per a tramitar els 
reconeixements extrajudicials de crèdit (en les bases d’execució del 
pressupost). 

Segons el que s’ha manifestat, en la Diputació es van emetre 26 informes 
de control financer en l’exercici 2016 i, per tant, es va exercir una de les 
modalitats de control intern previstes en l’article 213 del TRLRHL.  

També consta que no es van emetre informes desfavorables sobre les 
propostes de modificació de crèdit en l’exercici 2016, ni sobre l’aprovació 
ni la liquidació del pressupost. 
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17. Diputació de Castelló 

La Diputació va remetre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2016, el 28 d’abril de 2017, dins del 
termini establit en la Instrucció de 30 de juny de 2015, del Tribunal de 
Comptes. 

L’entitat també ha comunicat informació dels seus organismes autònoms 
dependents (el Patronat Provincial de Turisme i l’Escola Taurina) i dels 
consorcis que té adscrits: Consorci Escorxador La Plana, Consorci 
Concessionari d’Aigües Proveïment de la Plana, Consorci Concessionari 
d’Aigües del Pla de l’Arc, Consorci Escorxador Zona Nord i Consorci 
Provincial de Bombers de Castelló. 

17.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

En les bases d’execució del pressupost de 2016 s’estableix que la Diputació 
i els organismes autònoms administratius exerciran les funcions de 
control intern en la seua triple accepció de funció interventora, control 
financer i control d’eficàcia, en els termes dels articles 213 i següents del 
TRLRHL.  

L’entitat declara en la Plataforma que no té implantat en 2016 un sistema 
de fiscalització prèvia de requisits bàsics. 

Segons el que s’ha manifestat, en la Diputació no es van realitzar 
actuacions de control financer en l’exercici 2016, per la qual cosa no es va 
exercir alguna de les modalitats de control intern previstes en el TRLRHL 
i en la base 50.3: “l’exercici de les funcions de control financer i control 
d’eficàcia, si és el cas, es desenvoluparan sota la direcció de l’interventor 
o pels funcionaris que s’assenyalen, i es podrà sol·licitar, quan siga 
necessari, auditors externs”. 

També consta que no s’han emés informes desfavorables sobre les 
propostes de modificació de crèdit en l’exercici 2016, ni sobre l’aprovació 
ni la liquidació del pressupost. 

17.2 Acords contraris a advertiments  

S’han comunicat al Tribunal de Comptes 35 acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2016 en la Diputació de Castelló, 31 dels 
quals de l’entitat principal. Tots els acords es refereixen a la modalitat de 
contractació, tal com es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 82. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 35 2.067.978 100,0% 100,0% 

Total 35 2.067.978 100,0% 100,0% 

La Diputació ha manifestat en la Plataforma que la causa que va originar 
la majoria d’advertiments va ser l’omissió de requisits o tràmits 
essencials. 

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat tres acords que superen 
l’import de 50.000 euros, que representen un 25,0% de l’import total. 

Quadre 83. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Despeses instrumentades per mitjà d’un 
reconeixement extrajudicial de crèdit 3 517.259 100,0% 100,0% 

Total 3 517.259 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Reconeixements extrajudicials  

Els acords del Ple de 16 de febrer i de 18 d’octubre de 2016 aproven sengles 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, per import de 214.844 
euros i de 199.385 euros, respectivament, sobre els quals la Intervenció 
havia realitzat prèviament les observacions següents: 

- Els contractes per a la prestació dels serveis esmentats es troben 
finalitzats, les prestacions s’han realitzat sense l’autorització i la 
disposició prèvies de la despesa i, si és el cas, els nous contractes 
tenen una data d’inici posterior a aquestes. 

- Hi ha informes tècnics acreditatius de l’efectivitat de la prestació, i 
que el preu és de mercat. 

- Hi ha crèdit pressupostari de l’any 2016 per a atendre la despesa 
derivada de les factures anteriors. 

Els acords consideren que hi concorren els requisits necessaris per a 
l’aplicació de la doctrina que prohibeix l’enriquiment sense causa de 
l’Administració, tot això sense perjudici que l’òrgan competent de 
contractació adopte les mesures oportunes perquè l’expedient previ de 
contractació es tramite en tots els casos. 
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Consorci d’Aigües del Pla de l’Arc 

Es remet a la Intervenció del Consorci una factura de data 17 de febrer de 
2015, per import de 103.030 euros, en concepte de posada en marxa i 
manteniment del pou de les Voltes l’any 2014. 

S’emet un informe de fiscalització prèvia al reconeixement de l’obligació, 
amb data 12 d’abril de 2016, amb les consideracions següents: 

- En l’exercici 2016 no hi ha crèdit suficient per a atendre el pagament 
de la factura presentada. La diferència de dotació, 89.748 euros, ha 
de completar-se amb una modificació pressupostària. 

- S’emet informe de disconformitat sobre el reconeixement de 
l’obligació per tractar-se d’una despesa de l’any 2014, de la qual 
prèviament no s’havia produït l’autorització i la disposició, i haver-
se omés la tramitació de conformitat amb el que s’estableix en el 
TRLRHL i el TRLCSP. 

- No obstant això, és procedent tramitar expedient de reconeixement 
de l’obligació sobre la base de la doctrina de l’enriquiment injust, 
sense perjudici de les responsabilitats que pertoquen. 

La factura s’aprova per Acord de l’Assemblea General en sessió celebrada 
el 21 d’abril de 2016. Es condiciona l’ordenació del pagament a l’entrada 
en vigor de la modificació de crèdits corresponent. 

17.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2016, ni en l’entitat 
principal ni en cap dels seus organismes dependents. 

17.4 Principals anomalies d’ingressos 

L’òrgan de la Intervenció va certificar que no s’havien produït anomalies 
rellevants en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016, ni en la mateixa 
entitat ni en les seues entitats dependents. 
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18. Diputació de València 

La Diputació va remetre la informació prevista en l’article 218.3 del 
TRLRHL, corresponent a l’exercici 2016, el 2 de maig de 2017, fora del 
termini establit en la Instrucció de 30 de juny de 2015, del Tribunal de 
Comptes. 

L’entitat també ha comunicat informació del seu organisme autònom 
dependent, el Patronat Provincial de Turisme de València Terra i Mar i del 
Consorci Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvament de la 
Província de València, adscrit a la Diputació.  

18.1 Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

La Diputació declara en la Plataforma que no té implantat en 2016 un 
sistema de fiscalització prèvia de requisits bàsics. 

En les bases d’execució del pressupost de 2016 es disposa que el control 
intern de l’activitat economicofinancera del grup Diputació de València 
l’exercirà l’òrgan interventor per mitjà de l’exercici de la funció 
interventora i el control financer.  

La funció interventora s’exerceix en les seues modalitats d’intervenció 
formal i material. La intervenció formal consisteix en la verificació del 
compliment dels requisits legals necessaris per a adoptar l’acord, per 
mitjà de l’examen de tots els documents que preceptivament hagen 
d’incorporar-se a l’expedient. En la intervenció material es comprova 
l’aplicació real i efectiva dels fons públics. La base 22 regula el 
procediment que cal seguir en els supòsits en què la funció interventora 
siga preceptiva i s’haja omés. 

Segons el que ha manifestat la Diputació, en l’exercici 2016 es van realitzar 
actuacions de control financer, per mitjà de l’emissió de tres informes.  

També consta que no s’han emés informes desfavorables sobre les 
propostes de modificació de crèdit en l’exercici 2016, ni sobre l’aprovació 
ni la liquidació del pressupost. 

18.2 Acords contraris a advertiments  

S’han comunicat al Tribunal de Comptes 44 acords contraris a 
advertiments relatius a l’exercici 2016 en la Diputació de València, tots en 
l’entitat principal, tal com es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 84. Acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Tipus d’expedient 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Contractació 42 4.246.990 95,5% 95,9% 

Subvencions 2 181.032 4,5% 4,1% 

Total 44 4.428.022 100,0% 100,0% 

La majoria dels advertiments han tingut la seua causa en l’omissió en 
l’expedient de requisits o tràmits essencials, i els ha resolt la Presidència 
de l’entitat. 

Per a formar part de la mostra s’han seleccionat cinc acords que superen 
l’import de 50.000 euros, que suposen un 27,3% de l’import total: 

Quadre 85. Mostra d’acords contraris a advertiments. Exercici 2016 

Infraccions advertides per l’interventor 

Acords contraris a advertiments 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
Import 

Infraccions en els principis i procediments que 
regeixen la contractació 4 1.067.888 80,0% 88,3% 

Irregularitats en subvencions 1 141.032 20,0% 11,7% 

Total 5 1.208.920 100,0% 100,0% 

L’anàlisi dels acords seleccionats es desenvolupa a continuació:  

Incidències en contractació. Despeses realitzades sense suport contractual 

Es revisen quatre informes d’advertiments de la Intervenció per la 
realització de diverses despeses en les quals no es disposava del contracte 
en vigor corresponent, de manera que s’incomplia la normativa de 
contractes del sector públic. Les factures revisades, per un import total 
d’1.067.888 euros, corresponen als serveis següents: 

- Vigilància i seguretat de diferents dependències provincials. El servei 
està prestant-se sense contracte des que va finalitzar l’última 
pròrroga del contracte anterior, a l’octubre de 2011. 

- Manteniment integral dels edificis i instal·lacions de la Diputació de 
València. 

En tots els casos, les factures estan signades pel diputat provincial 
responsable i hi ha crèdit adequat i suficient per al seu pagament. S’estima 
la necessitat de continuar percebent els serveis fins a la licitació i 
adjudicació dels nous contractes. 
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Per mitjà de decrets del president de la Diputació s’alcen els advertiments 
formalitzats per la Intervenció, s’aproven les factures relacionades i es 
reconeix l’obligació per l’import respectiu. 

Subvencions 

L’informe de la Intervenció de 2 de març de 2016 fiscalitza l’aprovació de 
les justificacions de la liquidació del conveni amb l’Ajuntament de 
Rafelbunyol per a l’obra “Rehabilitació de la Casa de la Cultura”. 

S’informa que no consta cap pròrroga concedida en el conveni per mitjà 
del qual es va concedir la subvenció, la vigència del qual va finalitzar en 
2011.  

Quant als imports que cal incloure-hi com a despeses subvencionables, 
l’informe de la Intervenció dedueix les unitats d’obra no incloses en el 
projecte inicial i sense acta de preus contradictoris (12.166 euros) i la 
deducció practicada al contractista adjudicatari per deficiències en 
l’execució (26.985 euros). Queda un saldo a favor de l’Ajuntament de 
Rafelbunyol de 141.032 euros. 

Per mitjà del Decret del president de la Diputació de València de 10 de 
març de 2016 s’aprova la justificació presentada per l’Ajuntament de 
Rafelbunyol per a la liquidació del conveni de col·laboració i es reconeix 
l’obligació de pagar-la.  

La Diputació assumeix les dificultats que s’han produït en l’execució de 
les obres i per això, encara que la vigència del conveni finalitzava el 31 
d’octubre de 2011, ha de continuar i concloure’s l’expedient de referència. 

18.3 Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan de  la Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de 
fiscalització prèvia en cap expedient durant l’exercici 2016. 

18.4 Principals anomalies d’ingressos 

L’òrgan de la Intervenció va certificar que no s’havien produït anomalies 
rellevants en la gestió d’ingressos en l’exercici 2016. 

 

 



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

124 

TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en 
fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de 
l’article 55.1.c del Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de 
Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta institució pel qual va 
prendre coneixement de l’esborrany de l’Informe de fiscalització 
corresponent a l’exercici 2016, aquest es va trametre als comptedants per 
tal que, en el termini concedit, hi formularen al·legacions. 

Dins del termini concedit, les entitats han formulat les al·legacions que ha 
considerant pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos V i VI s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura 
les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció 
que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, 
i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels programes 
anuals d’actuació de 2017 i de 2018 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 1 d’abril de 2019, va aprovar 
aquest informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Relació d’entitats que han retut informació de l’exercici 2016 
a la Sindicatura de Comptes, amb indicació del termini i els 
fets que han manifestat
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ANNEX I 

Relació d’entitats que han retut informació de l’exercici 2016 a la Sindicatura de Comptes, amb indicació del 
termini i els fets que han manifestat, si és el cas: operacions pendents d’aplicar al pressupost (OPA), 

reconeixements extrajudicials de crèdit (REC), incidències de fiscalització posterior (FP) i acords en contra de 
l’informe de Secretaria (SEC)  

Tipus d’entitat Entitat Nre. 
ent. 

En 
termini 

Manifesta 
fets  OPA  REC  FP SEC 

Àrea metropolitana ENTITAT METROPOLITANA DE SERVEIS HIDRÀULICS   SÍ NO - - - - 

Àrea metropolitana TRACTAMENT DE RESIDUS  SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Total àrees metropolitanes 2 2 1 1 1 0 0 

Consorcis COMARCAL SERV. SOC. L’HORTA NORD   SÍ NO - - - - 

Consorcis CONSORCI TURÍSTIC CULTURAL DE LA SAFOR SÍ NO - - - - 

Consorcis CONSORCI POU DE LES LLARGUERES   SÍ NO - - - - 

Consorcis CONSORCI RSU ZONES VI,VII I IX   SÍ NO - - - - 

Consorcis DESARROLLO ECONÓMICO VEGA BAJA - CONVEGA SÍ NO - - - - 

Consorcis EXECUCIÓ PLA Z. RESIDUS ZONA XV   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Consorcis PACTE LOCAL OCUPACIÓ DE CASTELLÓ   SÍ NO - - - - 

Consorcis PACTE TERR. OCUPACIÓ MUNICIPIS CERÀMICS SÍ NO - - - - 

Consorcis PACTE TERRIT. OCUPACIÓ VALL VINALOPÓ   SÍ NO - - - - 

Consorcis PACTEM NORD   SÍ NO - - - - 

Consorcis PLA ZONAL DE RESIDUS ZONA XIII   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Consorcis PLA ZONAL DE RESIDUS ZONA XVII   SÍ NO - - - - 

Consorcis PLA ZONAL RES. ZONES X, XI, XII, A-1   SÍ NO - - - - 

Consorcis PLA ZONAL RES. ZONES X, XI, XII, A-2   SÍ SÍ NO NO NO NO 

Consorcis PLA ZONAL RESIDUS ZONA XIV   SÍ NO - - - - 

Consorcis PREVENCIÓ INCENDIS PROV. ALACANT   SÍ NO - - - - 

Consorcis PROVEÏMENT AIGUA MARINA ALTA  SÍ NO - - - - 

Consorcis PROVEÏMENT AIGUA MARINA BAIXA   SÍ NO - - - - 

Consorcis PROVEÏMENT AIGUA TEULADA - POBLE NOU DE BENITATXELL SÍ NO - - - - 

Consorcis RECUPERACIÓ ECONÒMICA MARINA ALTA SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Consorcis RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL BAIX VINALOPÓ  SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Total consorcis 21 21 5 4 1 0 0 

Entitat local menor EL BALLESTAR  SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Entitat local menor LA BARRACA D’AIGÜES VIVES   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Entitat local menor JESÚS POBRE   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Entitat local menor LA LLOSA DE CAMATXO   SÍ NO - - - - 

Entitat local menor EL MARENY DE BARRAQUETES  SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 

Entitat local menor EL PERELLÓ   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Entitat local menor LA XARA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Total entitats locals menors 7 7 6 4 4 2 1 

Mancomunitat L’ALACANTÍ   SÍ NO - - - - 
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Mancomunitat BAIX MAESTRAT  SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Mancomunitat LA BARONIA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Mancomunitat BARRI DEL CRIST ALDAIA-QUART   NO NO - - - - 

Mancomunitat BENEIXAMA, EL CAMP DE MIRRA I LA CANYADA   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat CALLOSA D’EN SARRIÀ I ALTRES   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat EL CAMP DE TÚRIA   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat LA CANAL DE NAVARRÉS   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat DE CASTELLÓ NORD   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat COMARCAL ELS PORTS   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat FONT DE LA PEDRA   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat L’HORTA NORD   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Mancomunitat DE L’INTERIOR TIERRA DEL VINO   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat INTERMUNICIPAL D’ALCÀNTERA, CÀRCER...   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat INTERMUNICIPAL LA RECTORIA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Mancomunitat PLANA ALTA   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat LA RIBERA BAIXA   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat LA SAFOR   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS EL COMTAT   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS DE PEGO I ALTRES   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Mancomunitat EL TEJO   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat VALL DEL VINALOPÓ  SÍ NO - - - - 

Mancomunitat LA VALL DELS ALCALANS   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat LES VALLS   SÍ NO - - - - 

Mancomunitat LA VID Y EL MÁRMOL   SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Mancomunitat EL XARPOLAR   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Total mancomunitats 26 25 7 4 4 2 0 

Municipi ADOR  SÍ NO - - - - 

Municipi AGOST   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi AGRES   SÍ NO - - - - 

Municipi AGULLENT   SÍ NO - - - - 

Municipi AIELO DE RUGAT   SÍ NO - - - - 

Municipi AIGÜES   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi AIÒDER   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi AIORA   SÍ NO - - - - 

Municipi ALACANT   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi ALAQUÀS   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi ALBAIDA   SÍ NO - - - - 

Municipi ALBAL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi ALBALAT DE LA RIBERA   NO NO - - - - 

Municipi ALBALAT DELS SORELLS   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi ALBATERA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

 

Municipi ALBORAIA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi ALBORAIG   SÍ NO - - - - 

Municipi ALCALÀ DE XIVERT   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi ALCALALÍ   SÍ SÍ NO NO NO NO 

Municipi ALCÀSSER   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi ALCOI   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi ALCOLEJA   SÍ NO - - - - 

Municipi L’ALCORA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi ALCOSSER DE PLANES   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi L’ALCÚDIA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi L’ALCÚDIA DE CRESPINS   SÍ NO - - - - 

Municipi ALDAIA   NO SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi ALFAFAR   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi ALFAFARA   SÍ NO - - - - 

Municipi ALFARA DE LA BARONIA   NO NO - - - - 

Municipi ALFARB   SÍ NO - - - - 

Municipi ALFARRASÍ   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi L’ALFÀS DEL PI   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi ALGAR DE PALÀNCIA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi ALGEMESÍ   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi ALGINET   SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 

Municipi ALGORFA   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi L’ALGUENYA   SÍ NO - - - - 

Municipi ALMASSORA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi ALMEDÍXER   SÍ NO - - - - 

Municipi ALMISERÀ   SÍ NO - - - - 

Municipi ALMORADÍ   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi ALMUDAINA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi ALMUSSAFES   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi ALPONT   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi LES ALQUERIES   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi ALTEA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi ALTURA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi ALZIRA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi ANNA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi ANTELLA   SÍ NO - - - - 

Municipi ARANYEL   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi ARAS DE LOS OLMOS   SÍ NO - - - - 

Municipi ARES DEL MAESTRAT   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi ARGELETA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi ASP   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

 

Municipi L’ATZÚBIA   NO SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi BALONES   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi BANYERES DE MARIOLA   SÍ NO - - - - 

Municipi BARXETA   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi BÈLGIDA   SÍ NO - - - - 

Municipi BELLÚS   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi BENAFIGOS   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi BENAGUASIL   NO SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi BENAIXEVE   SÍ NO - - - - 

Municipi BENASSAL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi BENEIXAMA   SÍ NO - - - - 

Municipi BENFERRI   SÍ SÍ NO NO NO SÍ 

Municipi BENIARBEIG   SÍ NO - - - - 

Municipi BENIARJÓ   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi BENIATJAR   SÍ NO - - - - 

Municipi BENICARLÓ   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi BENICÀSSIM   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi BENICULL DE XÚQUER   SÍ NO - - - - 

Municipi BENIDOLEIG   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi BENIDORM   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi BENIFAIÓ   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Municipi BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi BENIFAIRÓ DE LES VALLS   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi BENIFALLIM   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi BENIFATO   SÍ NO - - - - 

Municipi BENIFLÀ   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi BENIGÀNIM   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi BENIGEMBLA   SÍ NO - - - - 

Municipi BENIJÒFER   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi BENILLUP   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi BENIMARFULL   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi BENIMASSOT   SÍ NO - - - - 

Municipi BENIMELI   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi BENIMODO   SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ 

Municipi BENIPARRELL   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi BENIRREDRÀ   SÍ NO - - - - 

Municipi BENISSA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi BENISSODA   SÍ NO - - - - 

Municipi BENISSUERA   SÍ NO - - - - 

Municipi BENLLOC   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi BÉTERA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 
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Municipi BETXÍ   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi BIAR   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi BOCAIRENT   SÍ NO - - - - 

Municipi BOLULLA   SÍ NO - - - - 

Municipi BONREPÒS I MIRAMBELL   SÍ NO - - - - 

Municipi BORRIANA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi BORRIOL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi BUFALI   SÍ NO - - - - 

Municipi BUNYOL   SÍ SÍ NO NO NO SÍ 

Municipi BURJASSOT   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi BUSOT   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi CABANES   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi CÀLIG   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi CALP   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi EL CAMP DE MIRRA   SÍ NO - - - - 

Municipi EL CAMPELLO   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi CAMPORROBLES   SÍ NO - - - - 

Municipi CANALS   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi CANET D’EN BERENGUER   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi CANET LO ROIG   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi LA CANYADA   SÍ NO - - - - 

Municipi CARCAIXENT   SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi CÀRCER   SÍ NO - - - - 

Municipi CARLET   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi CASTALLA   NO SÍ NO SÍ SÍ NO 

Municipi CASTELL DE CABRES   SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi EL CASTELL DE GUADALEST   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi EL CASTELL DE VILLAMALEFA   NO NO - - - - 

Municipi CASTELLFORT   SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi CASTELLNOU   SÍ NO - - - - 

Municipi CASTELLÓ DE LA PLANA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi CASTELLONET DE LA CONQUESTA   SÍ NO - - - - 

Municipi CASTIELFABIB   SÍ NO - - - - 

Municipi CATADAU   SÍ NO - - - - 

Municipi CATARROJA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi CATRAL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi CAUDETE DE LAS FUENTES   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi CAUDIEL   SÍ NO - - - - 

Municipi CERDÀ   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi CINCTORRES   SÍ NO - - - - 

Municipi CIRAT   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 
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Municipi COCENTAINA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi CONFRIDES   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi CORBERA   SÍ NO - - - - 

Municipi CORTES DE PALLARS   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi COSTUR   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi CREVILLENT   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi CULLERA   NO SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi DAIA NOVA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi DAIA VELLA   SÍ NO - - - - 

Municipi DÉNIA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi DOLORES   NO SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi DOMENYO   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi DOSAIGÜES   SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi ELDA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi L’ELIANA   SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ 

Municipi ELX   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi EMPERADOR   SÍ NO - - - - 

Municipi ÉNGUERA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi L’ÈNOVA   SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi ESTIVELLA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi ESTUBENY   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi FAGECA   SÍ NO - - - - 

Municipi FAMORCA   NO NO - - - - 

Municipi FANZARA   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi FAURA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi FAVARA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi FIGUERES   SÍ NO - - - - 

Municipi FIGUEROLES   SÍ NO - - - - 

Municipi FINESTRAT   SÍ NO - - - - 

Municipi FOIOS   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi EL FONDÓ DELS FRARES   SÍ NO - - - - 

Municipi LA FONT D’EN CARRÒS   SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 

Municipi LA FONT DE LA FIGUERA   SÍ NO - - - - 

Municipi LA FONT DE LA REINA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi FONTANARS DELS ALFORINS   SÍ NO - - - - 

Municipi LES FONTS D’AIÒDER   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi FORMENTERA DEL SEGURA   SÍ NO - - - - 

Municipi FORTALENY   SÍ NO - - - - 

Municipi FUENTERROBLES   SÍ NO - - - - 

Municipi GANDIA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi GÀTOVA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 
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Municipi GAVARDA   SÍ NO - - - - 

Municipi GODELLA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi GODELLETA   SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Municipi GORGA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi LA GRANJA DE LA COSTERA   NO SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi GUADASSÉQUIES   SÍ NO - - - - 

Municipi GUADASSUAR   NO NO - - - - 

Municipi GUARDAMAR DE LA SAFOR   SÍ NO - - - - 

Municipi GUARDAMAR DEL SEGURA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi HERBERS   SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi IÀTOVA   SÍ NO - - - - 

Municipi IBI   SÍ NO - - - - 

Municipi LA JANA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi LLANERA DE RANES   SÍ NO - - - - 

Municipi LLAURÍ   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi LLÍBER   SÍ NO - - - - 

Municipi LLÍRIA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi LLOCNOU DE LA CORONA   SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Municipi LA LLOSA   SÍ NO - - - - 

Municipi LA LLOSA DE RANES   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi LLUCENA   SÍ NO - - - - 

Municipi MACASTRE   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi MANISES   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi MANUEL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi MARINES   SÍ NO - - - - 

Municipi MASSALAVÉS   SÍ NO - - - - 

Municipi MASSALFASSAR   NO SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi MASSAMAGRELL   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi MASSANASSA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi LA MATA   SÍ NO - - - - 

Municipi MELIANA   SÍ NO - - - - 

Municipi MILLARS   SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Municipi MILLENA   SÍ NO - - - - 

Municipi MISLATA   SÍ NO - - - - 

Municipi MOIXENT   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi MONCOFA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi MONTANEJOS   SÍ NO - - - - 

Municipi MONTANT   SÍ NO - - - - 

Municipi MONTCADA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi MONTESA   SÍ NO - - - - 

Municipi LOS MONTESINOS   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
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Municipi MONTITXELVO   SÍ NO - - - - 

Municipi MONTROI   SÍ NO - - - - 

Municipi MONTSERRAT   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi MURO D’ALCOI   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi MUSEROS   SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Municipi MUTXAMEL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi NÀQUERA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi NAVAIXES   NO NO - - - - 

Municipi NAVARRÉS   SÍ NO - - - - 

Municipi NOVELDA   SÍ NO - - - - 

Municipi NULES   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi OLIVA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Municipi L’OLLERIA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi OLOCAU   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi OLOCAU DEL REI   SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi ONDA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi ONIL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi ONTINYENT   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi L’ORXA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi PALANQUES   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi EL PALOMAR   SÍ NO - - - - 

Municipi PARCENT   SÍ NO - - - - 

Municipi PATERNA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi PAVIES   SÍ NO - - - - 

Municipi PEDRALBA   SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ 

Municipi PEGO   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi PENÍSCOLA   NO SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi PETRER   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi PETRÉS   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi PICANYA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi PICASSENT   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi EL PILAR DE LA FORADADA   NO SÍ NO SÍ SÍ NO 

Municipi PINET   SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 

Municipi EL PINÓS   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi PLANES   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi LA POBLA D’ARENÓS   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi LA POBLA DE BENIFASSÀ   SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi LA POBLA DE FARNALS   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi LA POBLA DE VALLBONA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi ELS POBLETS   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi POLINYÀ DE XÚQUER   SÍ NO - - - - 
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Municipi POLOP   SÍ NO - - - - 

Municipi PORTELL DE MORELLA   SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi POTRIES   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi PUÇOL   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi EL PUIG DE SANTA MARIA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi QUART DE LES VALLS   SÍ NO - - - - 

Municipi QUART DE POBLET   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi QUATRETONDA   NO NO - - - - 

Municipi QUATRETONDETA   SÍ NO - - - - 

Municipi RAFAL   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi RAFELBUNYOL   SÍ SÍ NO NO NO SÍ 

Municipi EL RÀFOL D’ALMÚNIA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi EL RÀFOL DE SALEM   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi REAL   NO NO - - - - 

Municipi EL REAL DE GANDIA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi REDOVÀ   NO SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi REQUENA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi RIBA-ROJA DE TÚRIA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi RIOLA   NO SÍ SÍ NO NO SÍ 

Municipi ROCAFORT   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi LA ROMANA   SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO 

Municipi ROSSELL   SÍ NO - - - - 

Municipi ROTGLÀ I CORBERÀ   SÍ NO - - - - 

Municipi RÒTOVA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi RUGAT   SÍ NO - - - - 

Municipi SAGRA   SÍ NO - - - - 

Municipi SAGUNT   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi SAIX   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi SALEM   SÍ NO - - - - 

Municipi SALINES   SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi SANET I ELS NEGRALS   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi SANT ANTONI DE BENAIXEVE   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi SANT FULGENCI   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi SANT ISIDRE   SÍ NO - - - - 

Municipi SANT JOAN D’ALACANT   SÍ SÍ NO NO NO SÍ 

Municipi SANT JOAN DE MORÓ   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi SANT JOANET   SÍ NO - - - - 

Municipi SANT MATEU   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi SANT MIQUEL DE LES SALINES   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi SANT VICENT DEL RASPEIG   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi SANTA MAGDALENA DE POLPÍS   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

 

Municipi SANTA POLA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi SELLA   SÍ NO - - - - 

Municipi SEMPERE   SÍ NO - - - - 

Municipi SERRA   SÍ NO - - - - 

Municipi LA SERRA D’EN GALCERAN   SÍ NO - - - - 

Municipi LA SERRATELLA   SÍ NO - - - - 

Municipi SILLA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi SIMAT DE LA VALLDIGNA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi SINARQUES   SÍ NO - - - - 

Municipi SOGORB   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi SONEJA   SÍ NO - - - - 

Municipi SORITA   SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi SOT DE FERRER   SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 

Municipi SOT DE XERA   SÍ NO - - - - 

Municipi SUCAINA  SÍ SÍ NO NO NO SÍ 

Municipi SUECA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Municipi SUERA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi TALES   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi TÀRBENA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi TAVERNES BLANQUES   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi TAVERNES DE LA VALLDIGNA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi TERRATEIG   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi TEULADA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi TIBI   SÍ NO - - - - 

Municipi TITAIGÜES   SÍ NO - - - - 

Municipi LA TODOLELLA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi TORÀS   SÍ NO - - - - 

Municipi TORÍS   SÍ NO - - - - 

Municipi TORRALBA   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi LA TORRE D’EN BESORA   SÍ NO - - - - 

Municipi LA TORRE D’EN DOMÉNEC   SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi LA TORRE DE LES MAÇANES   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi TORREBAIXA   NO NO - - - - 

Municipi TORREBLANCA   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi TORRELLA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Municipi TORREVELLA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi TOUS   SÍ SÍ NO NO NO SÍ 

Municipi UTIEL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi VALÈNCIA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi LA VALL D’ALMONESIR   SÍ NO - - - - 

Municipi LA VALL D’EBO   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
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Municipi LA VALL D’UIXÓ   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi LA VALL DE LAGUAR   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi VALLADA   NO SÍ SÍ NO SÍ NO 

Municipi VALLAT   SÍ NO - - - - 

Municipi VALLÉS   NO SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi VALLIBONA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi VENTA DEL MORO   SÍ NO - - - - 

Municipi EL VERGER   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi LA VILA JOIOSA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi VILAFAMÉS   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Municipi VILAFERMOSA   SÍ NO - - - - 

Municipi VILAFRANCA   SÍ NO - - - - 

Municipi VILALLONGA   NO SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi VILAMALUR   SÍ NO - - - - 

Municipi VILAMARXANT   SÍ NO - - - - 

Municipi VILANOVA D’ALCOLEA   SÍ NO - - - - 

Municipi VILANOVA DE LA REINA   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi VILAR DE CANES   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi VILA-REAL   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi LA VILAVELLA   SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ 

Municipi EL VILLAR   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Municipi VILLARGORDO DEL CABRIEL   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi VILLENA   NO SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi VILLORES   SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi VINALESA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Municipi VINARÒS   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi VISTABELLA DEL MAESTRAT   SÍ SÍ NO NO NO NO 

Municipi VIVER   SÍ NO - - - - 

Municipi XÀBIA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi XACARELLA   SÍ NO - - - - 

Municipi XALÓ   SÍ NO - - - - 

Municipi XARAFULL   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Municipi XÀTIVA   SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ 

Municipi XELLA   SÍ NO - - - - 

Municipi XERA   SÍ NO - - - - 

Municipi XERACO   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi XERESA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Municipi XÈRICA   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 

Municipi XEST   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Municipi XESTALGAR   SÍ NO - - - - 

Municipi XILXES   SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 
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Municipi XIRIVELLA   SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Municipi XIVA   SÍ SÍ NO NO NO SÍ 

Municipi XIXONA   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Municipi XODOS   SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Municipi XÓVAR   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Total municipis 389 364 261 179 180 60 67 

Organisme autònom CAIXA DE CRÈDIT PROV. COOPERACIÓ  SÍ NO - - - - 

Organisme autònom CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Organisme autònom ENS AGRÍCOLA MUNICIPAL   SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Organisme autònom HOSPITAL CARITAT - RESID. ANCIANS   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Organisme autònom INSTITUT CULTURA JUAN GIL-ALBERT   SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Organisme autònom INSTITUT CULTURA I JOVENTUT   SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Organisme autònom INSTITUTO DE LA FAMÍLIA DOCTOR PEDRO HERRERO SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Organisme autònom INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA TORREVELLA SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Organisme autònom PARE LEANDRO CALVO  SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Organisme autònom PATRONAT D’HAVANERES I POLIFONIA   SÍ NO - - - - 

Organisme autònom PATRONAT DE SERVEIS INTEGRALS   SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 

Organisme autònom PATRONAT DE TURISME VALÈNCIA TERRA I MAR SÍ SÍ NO NO SÍ NO 

Organisme autònom PATRONAT ESPORTIU MUNICIPAL ÉNGUERA SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Organisme autònom PATRONAT M. D’ESPORTS SANT VICENT DEL RASPEIG SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Organisme autònom PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME ALACANT SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Organisme autònom SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA  SÍ SÍ SÍ NO NO NO 

Total organismes autònoms 16 16 14 11 8 5 1 

Províncies DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Províncies DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ   SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Províncies DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA  SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Total províncies 3 3 3 3 3 2 1 

Total general 464 438 297 206 201 71 70 
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ANNEX II 

Relació d’entitats amb obligacions pendents d’aplicar al pressupost en 2016, segons la comptabilització, exercici de procedència i pagament 

Tipus d’entitat Entitat Nre. 
ent. 

Comptabilització Pagat Exercici procedència 

Total 
Compte 
413 

No 
comptab. No (1) Sí (2) Anteriors Corrent Corrent i 

anteriors 

Àrea metropolitana TRACTAMENT DE RESIDUS  165.872 0 165.872 0 0 165.872 0 165.872 

Total àrees metropolitanes 1 165.872 0 165.872 0 0 165.872 0 165.872 

Consorci EXECUCIÓ PLA Z. RESIDUS ZONA XV  4.140 0 4.140 0 0 4.140 0 4.140 

Consorci PLA ZONAL DE RESIDUS ZONA XIII   1.454 0 1.454 0 0 1.454 0 1.454 

Consorci RECUPERACIÓ ECONÒMICA MARINA ALTA   420 0 420 0 420 0 0 420 

Consorci RESIDUS SÒLIDS URB. DEL BAIX VINALOPÓ  3.600 0 3.600 0 0 3.600 0 3.600 

Total consorcis 4 9.613 0 9.613 0 420 9.194 0 9.613 

Entitat local menor LA BARRACA D’AIGÜES VIVES   0 444 444 0 444 0 0 444 

Entitat local menor JESÚS POBRE  5.993 0 5.993 0 5.993 0 0 5.993 

Entitat local menor EL MARENY DE BARRAQUETES  0 18.357 0 18356,65 0 18.357 0 18.357 

Entitat local menor LA XARA   716 0 0 716 0 716 0 716 

Total entitats locals menors 4 6.709 18.801 6.437 19.072 6.437 19.072 0 25.510 

Mancomunitat LA BARONIA   35.305 0 35.305 0 0 35.305 0 35.305 

Mancomunitat L’HORTA NORD   18.454 0 18.454 0 0 18.454 0 18.454 

Mancomunitat INTERMUNICIPAL LA RECTORIA  58 0 0 58,08 0 58 0 58 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS DE PEGO I ALTRES  53 0 53 0 53 0 0 53 

Total mancomunitats 4 53.870 0 53.812 58 53 53.817 0 53.870 

Municipi AGOST  4.266 0 4.266 0 138 4.129 0 4.266 

Municipi AIGÜES   8.036 0 8.036 0 0 8.036 0 8.036 

Municipi ALACANT  1.981.802 0 1.981.802 0 20.205 1.961.597 0 1.981.802 

Municipi ALBAL   10.560 0 10.560 0 0 10.560 0 10.560 

Municipi ALBATERA  341.186 0 0 341185,53 310.019 31.167 0 341.186 

Municipi ALBORAIA   4.893.225 0 4.893.225 0 0 0 4.893.225 4.893.225 

Municipi ALCÀSSER  1.736 0 1.736 0 0 1.736 0 1.736 

Municipi ALCOI   723.476 0 722.072 1403,6 88.253 635.222 0 723.476 

Municipi L’ALCORA   104.896 0 35.111 69785,38 0 104.896 0 104.896 

Municipi L’ALCÚDIA  164.872 0 121 164750,81 0 164.872 0 164.872 

Municipi ALDAIA  209.055 0 209.055 0 0 209.055 0 209.055 

Municipi ALFAFAR   50.875 0 50.875 0 0 50.875 0 50.875 

Municipi ALMASSORA   485.652 0 485.652 0 0 485.652 0 485.652 

Municipi ALMORADÍ  6.637 0 421 6215,75 6.216 421 0 6.637 

Municipi ALMUSSAFES   9.961 0 1.062 8899,02 0 9.961 0 9.961 

Municipi ALPONT   7.790 52.964 0 60754,76 60.755 0 0 60.755 

Municipi ALTEA  518.583 0 290 518293,05 0 518.583 0 518.583 
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Municipi ALTURA   2.016.244 0 8.092 2008151,77 1.988.160 28.083 0 2.016.244 

Municipi ALZIRA  212.491 0 212.491 0 212.491 0 0 212.491 

Municipi ANNA   16.749 0 16.749 0 1.490 15.259 0 16.749 

Municipi ARANYEL  784 0 0 783,88 784 0 0 784 

Municipi ARES DEL MAESTRAT   0 2.855 0 2855,04 0 2.855 0 2.855 

Municipi ARGELETA  62.099 2.539 60.712 3926,05 35.394 29.244 0 64.638 

Municipi ASP   167.265 0 167.265 0 149 167.115 0 167.265 

Municipi BALONES   12.138 0 12.138 0 12.138 0 0 12.138 

Municipi BELLÚS  53.651 0 53.651 0 53.651 0 0 53.651 

Municipi BENAFIGOS   0 2.048 0 2048 0 2.048 0 2.048 

Municipi BENASSAL   91.490 0 91.490 0 91.490 0 0 91.490 

Municipi BENIARJÓ  3.360 2.498 5.857 0 340 5.517 0 5.857 

Municipi BENICARLÓ   712.017 402.163 1.114.180 0 7.009 1.107.171 0 1.114.180 

Municipi BENICÀSSIM  33.225 0 33.225 0 0 33.225 0 33.225 

Municipi BENIDORM   1.422.981 0 1.422.981 0 0 1.422.981 0 1.422.981 

Municipi BENIFAIÓ  982 0 982 0 0 982 0 982 

Municipi BENIFALLIM   28.854 0 0 28854 0 28.854 0 28.854 

Municipi BENIFLÀ  1.815 0 1.815 0 0 1.815 0 1.815 

Municipi BENIJÒFER   1.188.720 0 1.177.471 11249,27 1.162.331 26.389 0 1.188.720 

Municipi BENIMELI   19.375 0 0 19374,59 5.645 13.730 0 19.375 

Municipi BENIMODO  0 26.088 0 26088,25 26.088 0 0 26.088 

Municipi BENISSA   224.639 0 0 224638,85 0 224.639 0 224.639 

Municipi BÉTERA   248.231 0 142.663 105567,7 0 248.231 0 248.231 

Municipi BETXÍ  63.633 450 0 64082,95 62.268 1.815 0 64.083 

Municipi BIAR   0 34.292 0 34291,92 0 34.292 0 34.292 

Municipi BORRIOL  0 366.380 0 366380,4 0 366.380 0 366.380 

Municipi BURJASSOT   1.868.982 0 1.868.982 0 0 0 1.868.982 1.868.982 

Municipi BUSOT  5.571 0 0 5570,63 5.413 157 0 5.571 

Municipi CABANES   50.968 14.858 318 65507,33 15.176 50.650 0 65.825 

Municipi CÀLIG  25.792 0 25.792 0 0 25.792 0 25.792 

Municipi CALP   80.831 0 80.831 0 45.392 35.439 0 80.831 

Municipi EL CAMPELLO   9.125 0 9.125 0 9.125 0 0 9.125 

Municipi CANET LO ROIG   14.478 0 14.478 0 0 14.478 0 14.478 

Municipi CARLET  29.351 0 29.351 0 0 29.351 0 29.351 

Municipi EL CASTELL DE GUADALEST  374.661 0 4.243 370418,56 209.168 165.494 0 374.661 

Municipi CASTELLFORT   0 3.300 0 3300 0 3.300 0 3.300 

Municipi CASTELLÓ DE LA PLANA   53.495 0 903 52592,55 0 53.495 0 53.495 

Municipi CATARROJA  18.610 0 13.550 5060,5 10.285 8.325 0 18.610 

Municipi CATRAL   1.257 0 1.257 0 0 1.257 0 1.257 

Municipi CAUDETE DE LAS FUENTES  6.032 0 0 6032,07 6.032 0 0 6.032 

Municipi CIRAT   31.285 0 0 31284,73 54 31.231 0 31.285 
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Municipi COCENTAINA  986 0 986 0 0 986 0 986 

Municipi CORTES DE PALLARS   112.928 0 0 112927,93 32.640 80.287 0 112.928 

Municipi CREVILLENT   72.483 62.383 72.483 62382,81 72.483 62.383 0 134.866 

Municipi CULLERA  162.988 0 162.988 0 0 0 162.988 162.988 

Municipi DAIA NOVA   15.885 0 15.631 253,37 0 15.885 0 15.885 

Municipi DÉNIA   596.320 0 596.320 0 596.320 0 0 596.320 

Municipi DOLORES  174.755 770 11.385 164139,76 0 175.525 0 175.525 

Municipi DOMENYO   23.425 0 0 23424,52 0 23.425 0 23.425 

Municipi DOSAIGÜES  35.170 0 9.579 25591,64 0 35.170 0 35.170 

Municipi ELDA   1.264.468 1.562.993 1.269.752 1557708,79 1.191.280 1.636.181 0 2.827.461 

Municipi L’ELIANA   1.183.436 0 1.183.436 0 20.753 1.162.683 0 1.183.436 

Municipi L’ÈNOVA  13.191 0 13.191 0 0 13.191 0 13.191 

Municipi ELX  4.660.434 0 4.660.434 0 31.866 4.628.569 0 4.660.434 

Municipi ÉNGUERA   46.498 0 46.327 171,34 0 46.498 0 46.498 

Municipi ESTIVELLA   46.297 0 46.297 0 46.297 0 0 46.297 

Municipi ESTUBENY  971 45.603 0 46574,01 4.402 24.891 17.281 46.574 

Municipi FAURA   6.494 0 6.494 0 0 6.494 0 6.494 

Municipi FOIOS   680.418 0 680.418 0 0 0 680.418 680.418 

Municipi LA FONT DE LA REINA  2.226 0 0 2225,87 0 2.226 0 2.226 

Municipi GANDIA   8.969.360 578.528 9.547.888 0 8.217.454 1.322.884 7.550 9.547.888 

Municipi GÀTOVA  348.459 0 0 348459,36 0 0 348.459 348.459 

Municipi GODELLA   23.778 0 23.778 0 418 23.360 0 23.778 

Municipi LA GRANJA DE LA COSTERA  7.822 0 6.451 1370,6 7.822 0 0 7.822 

Municipi HERBERS   0 1.574 0 1574,49 0 1.574 0 1.574 

Municipi LA JANA   141.057 0 141.057 0 0 0 141.057 141.057 

Municipi LLAURÍ   0 27.126 27.126 0 0 27.126 0 27.126 

Municipi LLÍRIA   1.649.768 0 1.649.768 0 1.125.201 524.567 0 1.649.768 

Municipi LA LLOSA DE RANES   127.623 0 127.623 0 1.405 126.218 0 127.623 

Municipi MACASTRE   6.596 0 0 6595,6 6.596 0 0 6.596 

Municipi MANUEL  9.504 0 9.504 0 0 9.504 0 9.504 

Municipi MASSALFASSAR   0 41.106 0 41105,87 0 41.106 0 41.106 

Municipi MASSAMAGRELL  567 0 567 0 567 0 0 567 

Municipi MASSANASSA   99.516 0 99.516 0 0 99.516 0 99.516 

Municipi MONCOFA   73.791 0 73.791 0 2.360 71.431 0 73.791 

Municipi MONTCADA  322.849 0 322.849 0 0 0 322.849 322.849 

Municipi MONTSERRAT  100.301 0 100.301 0 0 100.301 0 100.301 

Municipi MURO D’ALCOI   60.407 2.740.012 105.151 2695268,46 47.070 2.753.349 0 2.800.419 

Municipi MUTXAMEL   372.848 0 372.848 0 0 372.848 0 372.848 

Municipi NÀQUERA  0 86.350 0 86350,28 0 86.350 0 86.350 

Municipi NULES   299.070 0 298.080 990 0 299.070 0 299.070 

Municipi OLIVA   150.300 0 150.300 0 0 0 150.300 150.300 
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Municipi L’OLLERIA  5.239 0 0 5239,3 5.239 0 0 5.239 

Municipi OLOCAU DEL REI  0 25.868 0 25867,74 0 25.868 0 25.868 

Municipi ONDA   79.574 217.464 0 297037,66 0 0 297.038 297.038 

Municipi ONIL  43.315 0 0 43315,34 0 0 43.315 43.315 

Municipi ONTINYENT   617.556 0 617.556 0 0 617.556 0 617.556 

Municipi L’ORXA   13.021 0 0 13021,31 13.021 0 0 13.021 

Municipi PALANQUES  0 87 0 87,12 0 87 0 87 

Municipi PATERNA   600.186 0 505.784 94402,16 505.784 94.402 0 600.186 

Municipi PEDRALBA  15.741 0 0 15741 0 15.741 0 15.741 

Municipi PEGO   115.165 0 115.165 0 115.165 0 0 115.165 

Municipi PETRER   840.429 20.493 0 860921,73 860.922 0 0 860.922 

Municipi PETRÉS  40.389 0 40.389 0 40.389 0 0 40.389 

Municipi PICANYA   200.141 0 200.141 0 0 200.141 0 200.141 

Municipi PICASSENT   9.950 0 9.950 0 0 9.950 0 9.950 

Municipi PINET  0 1.047 0 1047,41 0 1.047 0 1.047 

Municipi EL PINÓS   10.256 0 0 10256,08 0 0 10.256 10.256 

Municipi PLANES  37.885 0 22.114 15770,57 0 37.885 0 37.885 

Municipi LA POBLA D’ARENÓS  100 0 0 100,23 0 100 0 100 

Municipi LA POBLA DE FARNALS  1.321.604 0 1.321.604 0 1.177.965 143.639 0 1.321.604 

Municipi LA POBLA DE VALLBONA   188.869 0 188.869 0 0 188.869 0 188.869 

Municipi PORTELL DE MORELLA   0 79.371 0 79370,62 0 79.371 0 79.371 

Municipi POTRIES  7.995 0 0 7995,19 7.995 0 0 7.995 

Municipi PUÇOL   7.653 795 8.448 0 0 8.448 0 8.448 

Municipi QUART DE POBLET   600 667.232 667.832 0 667.832 0 0 667.832 

Municipi RAFAL   0 23.209 0 23209,38 0 23.209 0 23.209 

Municipi EL RÀFOL D’ALMÚNIA  33 0 0 33 33 0 0 33 

Municipi REDOVÀ  9.859 0 9.859 0 9.859 0 0 9.859 

Municipi REQUENA   3.098 0 3.098 0 0 3.098 0 3.098 

Municipi RIBA-ROJA DE TÚRIA   384.436 0 196.608 187828,55 209.675 174.761 0 384.436 

Municipi RIOLA  0 54.564 0 54564,09 0 54.564 0 54.564 

Municipi ROCAFORT   99.087 0 99.087 0 1.751 97.336 0 99.087 

Municipi RÒTOVA  18.261 48.704 0 66965,39 48.704 18.261 0 66.965 

Municipi SAGUNT   356.146 0 356.146 0 74 356.071 0 356.146 

Municipi SANT ANTONI DE BENAIXEVE  881.683 53.694 821.683 113693,81 709.561 225.816 0 935.376 

Municipi SANT FULGENCI   219.302 0 140.338 78964,76 0 219.302 0 219.302 

Municipi SANT JOAN DE MORÓ   0 92.135 0 92134,62 0 92.135 0 92.135 

Municipi SANT MATEU   50.559 0 50.559 0 0 50.559 0 50.559 

Municipi SANT MIQUEL DE LES SALINES  0 17.504 72 17431,23 1.282 16.221 0 17.504 

Municipi SANT VICENT DEL RASPEIG  570.899 0 570.899 0 0 570.899 0 570.899 

Municipi SANTA MAGDALENA DE POLPÍS   135.109 0 135.109 0 0 135.109 0 135.109 

Municipi SANTA POLA   13.726 0 494 13232,07 0 13.726 0 13.726 
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Municipi SILLA   595.177 0 161.299 433878,34 431.593 163.584 0 595.177 

Municipi SOGORB  82.678 0 82.678 0 0 82.678 0 82.678 

Municipi SORITA  0 69.272 0 69.272 0 69.272 0 69.272 

Municipi SOT DE FERRER  1.675 1.000 1.675 1000 0 2.675 0 2.675 

Municipi SUECA   386.883 0 386.883 0 101 386.783 0 386.883 

Municipi TÀRBENA  5.287 0 0 5286,53 0 5.287 0 5.287 

Municipi TAVERNES DE LA VALLDIGNA   145.158 21.361 144.289 22230,77 31.521 134.998 0 166.520 

Municipi TERRATEIG  0 111 111 0 0 111 0 111 

Municipi TEULADA   160.671 0 0 160671,04 26.439 134.232 0 160.671 

Municipi LA TODOLELLA   23.794 0 23.794 0 0 23.794 0 23.794 

Municipi TORRELLA  142.243 0 12.969 129274,08 141.416 741 86 142.243 

Municipi TORREVELLA   3.337.588 0 2.711.672 625915,84 216.190 3.121.398 0 3.337.588 

Municipi UTIEL   1.210 0 1.210 0 1.210 0 0 1.210 

Municipi VALÈNCIA  5.645.069 755 291.872 5353951,41 0 5.645.823 0 5.645.823 

Municipi LA VALL D’UIXÓ  425.033 0 425.033 0 401.852 23.180 0 425.033 

Municipi LA VALL DE LAGUAR   500 0 0 500 0 500 0 500 

Municipi VALLADA   128.036 0 128.036 0 128.036 0 0 128.036 

Municipi VALLÉS  51.556 0 6.845 44711,26 50.859 698 0 51.556 

Municipi VALLIBONA   0 3.158 0 3157,65 0 3.158 0 3.158 

Municipi LA VILA JOIOSA   103.750 0 103.165 585 92.082 11.669 0 103.750 

Municipi VILAFAMÉS  20.975 0 0 20975,27 0 20.975 0 20.975 

Municipi VILALLONGA   0 49.702 0 49702,28 49.702 0 0 49.702 

Municipi VILANOVA DE LA REINA   10.440 0 0 10439,8 0 10.440 0 10.440 

Municipi VILAR DE CANES   0 3.303 3.088 215,22 0 3.303 0 3.303 

Municipi VILA-REAL  1.253.743 0 35.700 1218042,95 1.253.743 0 0 1.253.743 

Municipi LA VILAVELLA  82.384 58.487 0 140871,05 82.384 58.487 0 140.871 

Municipi EL VILLAR  5.961 0 5.961 0 5.961 0 0 5.961 

Municipi VILLARGORDO DEL CABRIEL   13.775 0 13.775 0 0 13.775 0 13.775 

Municipi VILLENA  913.845 0 754.661 159183,25 0 913.845 0 913.845 

Municipi VINALESA   113.577 563 114.139 0 112.431 1.709 0 114.139 

Municipi VINARÒS  174.335 0 0 174334,68 174.335 0 0 174.335 

Municipi XÀBIA   33.132 0 33.132 0 0 33.132 0 33.132 

Municipi XÀTIVA  0 207.041 0 207041,43 120.227 86.814 0 207.041 

Municipi XERACO   39.921 0 2.486 37434,92 0 39.921 0 39.921 

Municipi XERESA   138.267 0 138.267 0 0 138.267 0 138.267 

Municipi XEST   3.000 2.060 0 5060 5.060 0 0 5.060 

Municipi XIRIVELLA  1.491.704 0 1.206.338 285366,75 1.445.079 46.626 0 1.491.704 

Municipi XIXONA   165.783 0 165.783 0 1.465 162.419 1.898 165.783 

Municipi XÓVAR  0 7.865 0 7865 0 7.865 0 7.865 

Total municipis 179 63.131.794 7.783.725 49.843.860 21.071.659 24.997.530 36.972.286 8.945.704 70.915.519 

Organisme autònom CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATOS  1.278 0 1.278 0 1.142 136 0 1.278 
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Organisme autònom ENS AGRÍCOLA MUNICIPAL   1.757 0 1.757 0 0 1.757 0 1.757 

Organisme autònom HOSPITAL CARITAT - RESID. ANCIANS  117.084 0 117.084 0 544 116.540 0 117.084 

Organisme autònom INSTITUT CULTURA JUAN GIL-ALBERT   1.175 0 1.175 0 0 1.175 0 1.175 

Organisme autònom INSTITUT DE LA FAMÍLIA DOCTOR PEDRO HERRERO  4.736 0 4.736 0 518 4.218 0 4.736 

Organisme autònom INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA TORREVELLA   44.112 0 8.692 35.420 19.502 24.610 0 44.112 

Organisme autònom PARE LEANDRO CALVO  9.196 0 9.196 0 9.196 0 0 9.196 

Organisme autònom PATRONAT ESPORTIU MUNICIPAL ÉNGUERA   2.416 0 2.416 0 0 2.416 0 2.416 

Organisme autònom PATRONATO M. D’ESPORTS SANT VICENT DEL RASPEIG  28.787 0 28.787 0 0 28.787 0 28.787 

Organisme autònom PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME ALACANT   33.573 0 33.573 0 6.054 27.519 0 33.573 

Organisme autònom SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA  686.145 0 686.145 0 0 686.145 0 686.145 

Total organismes autònoms 11 930.259 0 894.839 35.420 36.957 893.302 0 930.259 

Província DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT  3.162.597 0 3.162.597 0 0 3.162.597 0 3.162.597 

Província DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ   24.784 0 24.784 0 0 24.784 0 24.784 

Província DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA  192.015 0 107.007 85.009 0 192.015 0 192.015 

Total províncies 3 3.379.397 0 3.294.388 85.009 0 3.379.397 0 3.379.397 

Total general 206 67.677.513 7.802.526 54.268.822 21.211.218 25.041.396 41.492.940 8.945.704 75.480.040 
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ANNEX III 

Relació d’entitats amb acords de reconeixement extrajudicial de crèdit en 2016 

Tipus d’entitat Entitat Nombre 
d’entitats 

Nombre 
d’acords 

Import segons ex. procedència 

Total 
Ex. 

anteriors 
Ex. 

corrent 

Ex. 
corrent i 
anteriors 

Àrea metropolitana TRACTAMENT DE RESIDUS  2 109.035 0 0 109.035 

Total àrees metropolitanes 1 2 109.035 0 0 109.035 

Consorci RECUPERACIÓ ECONÒMICA MARINA ALTA  2 423 0 0 423 

Total consorcis 1 2 423 0 0 423 

Entitat local menor LA BARRACA D’AIGÜES VIVES   1 13.332 0 0 13.332 

Entitat local menor JESÚS POBRE   1 6.092 0 0 6.092 

Entitat local menor EL PERELLÓ  3 1.945 0 0 1.945 

Entitat local menor LA XARA  2 200 0 85.116 85.316 

Total entitats locals menors 4 7 21.568 0 85.116 106.684 

Mancomunitat LA BARONIA   1 293 0 0 293 

Mancomunitat L’HORTA NORD   2 23.031 0 0 23.031 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS DE PEGO I ALTRES  2 4.911 0 0 4.911 

Mancomunitat EL XARPOLAR  2 96.384 0 0 96.384 

Total mancomunitats 4 7 124.619 0 0 124.619 

Municipi AGOST   1 14.511 0 0 14.511 

Municipi AIGÜES   15 20.847 1.399 0 22.246 

Municipi AIÒDER   1 22 0 0 22 

Municipi ALACANT   65 20.149.449 13.283.291 0 33.432.740 

Municipi ALAQUÀS   1 161.216 0 0 161.216 

Municipi ALBAL   2 3.021 16.510 0 19.531 

Municipi ALBALAT DELS SORELLS   1 28.105 0 0 28.105 

Municipi ALBATERA   3 0 341.061 0 341.061 

Municipi ALBORAIA   3 722.452 0 0 722.452 

Municipi ALCALÀ DE XIVERT   1 1.222 0 0 1.222 

Municipi ALCÀSSER   2 19.796 0 0 19.796 

Municipi ALCOI   17 669.747 0 0 669.747 

Municipi L’ALCORA   30 17.983 1.042.009 1.041.281 2.101.273 

Municipi ALCOSSER DE PLANES   2 7.059 0 0 7.059 

Municipi ALFAFAR   36 29.521 0 0 29.521 

Municipi ALFARRASÍ   2 1.730 0 0 1.730 

Municipi L’ALFÀS DEL PI   1 334.287 0 0 334.287 

Municipi ALGAR DE PALÀNCIA   3 14.555 0 0 14.555 

Municipi ALGEMESÍ   3 15.927 0 0 15.927 

Municipi ALGINET   2 101.029 0 0 101.029 

Municipi ALGORFA   6 29.411 0 0 29.411 

Municipi ALMASSORA   9 180.774 29.610 9.613 219.998 

Municipi ALMORADÍ   5 134.521 0 0 134.521 
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Municipi ALMUDAINA   1 457 0 0 457 

Municipi LES ALQUERIES   2 5.634 0 0 5.634 

Municipi ALTEA   11 403.225 37.774 0 440.999 

Municipi ALZIRA   7 40.241 0 0 40.241 

Municipi ANNA   1 0 0 197.416 197.416 

Municipi ARES DEL MAESTRAT   1 620 0 0 620 

Municipi ARGELETA   1 6.427 0 0 6.427 

Municipi ASP   4 1.935 0 125.940 127.875 

Municipi L’ATZÚBIA  1 1.839 0 0 1.839 

Municipi BALONES   1 15.353 0 0 15.353 

Municipi BARXETA   1 1.001 0 0 1.001 

Municipi BELLÚS   1 16.244 0 0 16.244 

Municipi BENASSAL   9 197.603 52.472 0 250.074 

Municipi BENICARLÓ   22 281.565 668.634 363.479 1.313.678 

Municipi BENICÀSSIM   45 128.029 1.400.614 29.326 1.557.968 

Municipi BENIDOLEIG   5 21.975 0 0 21.975 

Municipi BENIDORM   8 0 386.783 1.182.494 1.569.277 

Municipi BENIFAIÓ   6 3.586 22.934 0 26.520 

Municipi BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA   1 58 0 0 58 

Municipi BENIFAIRÓ DE LES VALLS   2 3.319 0 0 3.319 

Municipi BENIFALLIM   1 209 0 0 209 

Municipi BENIGÀNIM   1 57.355 0 0 57.355 

Municipi BENIJÒFER   4 51.292 0 72.916 124.209 

Municipi BENILLUP   1 2.665 0 0 2.665 

Municipi BENIMARFULL   1 5.881 0 0 5.881 

Municipi BENIPARRELL   2 198.364 0 0 198.364 

Municipi BENISSA   10 609.882 0 0 609.882 

Municipi BENLLOC   1 2.610 0 0 2.610 

Municipi BÉTERA   6 124.006 0 0 124.006 

Municipi BETXÍ   4 67.400 0 0 67.400 

Municipi BORRIANA   1 0 0 20.321 20.321 

Municipi BORRIOL   1 140.104 0 0 140.104 

Municipi BURJASSOT   3 350.232 0 0 350.232 

Municipi CABANES   13 54.770 0 0 54.770 

Municipi CÀLIG   3 37.002 0 0 37.002 

Municipi CALP   17 0 2.078.417 159.866 2.238.283 

Municipi EL CAMPELLO   41 20.382 236.785 3.470 260.637 

Municipi CANALS   2 5.618 0 0 5.618 

Municipi CANET D’EN BERENGUER   1 49.938 0 0 49.938 

Municipi CARLET   1 320 0 0 320 

Municipi CASTALLA   4 76.732 0 0 76.732 

Municipi EL CASTELL DE GUADALEST   3 277.690 0 0 277.690 

Municipi CASTELLÓ DE LA PLANA   31 471.821 3.334.373 0 3.806.194 
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Municipi CATRAL   1 127.767 0 0 127.767 

Municipi CERDÀ   1 18.433 0 0 18.433 

Municipi COCENTAINA   4 6.753 0 0 6.753 

Municipi CONFRIDES   1 558 0 0 558 

Municipi COSTUR   1 1.947 0 0 1.947 

Municipi CREVILLENT   5 71.830 0 1.341 73.171 

Municipi CULLERA   2 6.366 0 858.536 864.903 

Municipi DAIA NOVA   2 14.967 0 0 14.967 

Municipi DÉNIA   3 1.018.926 0 0 1.018.926 

Municipi DOMENYO   1 31.840 0 0 31.840 

Municipi ELDA   40 1.583.601 9.864 0 1.593.464 

Municipi ELX   4 6.423.642 34.224 0 6.457.866 

Municipi ÉNGUERA   2 0 1.588 3.896 5.484 

Municipi ESTUBENY   1 2.606 0 0 2.606 

Municipi FANZARA   1 2.677 0 0 2.677 

Municipi FAVARA   1 520 0 0 520 

Municipi FOIOS   4 92.603 0 0 92.603 

Municipi LES FONTS D’AIÒDER   1 2.543 0 0 2.543 

Municipi GANDIA   8 4.940.931 0 0 4.940.931 

Municipi GODELLA   6 395.330 0 0 395.330 

Municipi GODELLETA   1 22.589 0 0 22.589 

Municipi GORGA   3 18.016 0 0 18.016 

Municipi GUARDAMAR DEL SEGURA   6 119.406 0 0 119.406 

Municipi LA JANA   4 134.291 0 0 134.291 

Municipi LLAURÍ   3 115.589 0 0 115.589 

Municipi LLÍRIA   2 62.363 0 0 62.363 

Municipi LLOCNOU DE LA CORONA   1 2.000 0 0 2.000 

Municipi LA LLOSA DE RANES   3 11.484 36.248 0 47.732 

Municipi MACASTRE   1 210.925 0 0 210.925 

Municipi MANISES   17 0 297.286 0 297.286 

Municipi MANUEL   3 40.557 0 0 40.557 

Municipi MASSAMAGRELL   1 34.952 0 0 34.952 

Municipi MASSANASSA   2 20.000 0 0 20.000 

Municipi MILLARS   2 9.879 0 0 9.879 

Municipi MOIXENT   2 8.064 4.848 0 12.912 

Municipi MONCOFA   5 15.014 0 0 15.014 

Municipi MONTCADA   1 95.214 0 0 95.214 

Municipi LOS MONTESINOS   3 1.653 0 0 1.653 

Municipi MONTSERRAT   3 0 0 36.998 36.998 

Municipi MURO D’ALCOI   4 50.267 0 0 50.267 

Municipi MUSEROS   1 48.584 0 0 48.584 

Municipi MUTXAMEL   11 5.814 1.013 0 6.827 

Municipi NULES   2 0 203.389 0 203.389 
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Municipi OLIVA   2 122.050 0 0 122.050 

Municipi L’OLLERIA   1 5.239 0 0 5.239 

Municipi OLOCAU   2 5.981 406 0 6.387 

Municipi ONIL   5 59.199 0 0 59.199 

Municipi ONTINYENT   4 73.283 0 0 73.283 

Municipi PATERNA   9 79.760 126.171 35.084 241.015 

Municipi PEGO   3 99.897 0 0 99.897 

Municipi PETRER   55 860.884 38 0 860.922 

Municipi PETRÉS   1 266 0 0 266 

Municipi PICASSENT   40 116.875 29.554 0 146.429 

Municipi EL PILAR DE LA FORADADA   108 101.338 0 0 101.338 

Municipi EL PINÓS   4 43.867 0 0 43.867 

Municipi LA POBLA DE VALLBONA   1 30.657 0 0 30.657 

Municipi ELS POBLETS   4 99.576 0 0 99.576 

Municipi EL PUIG DE SANTA MARIA   4 85.110 0 0 85.110 

Municipi QUART DE POBLET   4 226.465 0 0 226.465 

Municipi RAFAL   4 169.415 0 0 169.415 

Municipi EL RÀFOL DE SALEM   1 20.991 0 0 20.991 

Municipi EL REAL DE GANDIA   1 1.943 0 0 1.943 

Municipi REDOVÀ   13 170.010 360.670 0 530.680 

Municipi REQUENA   4 259.082 40.618 0 299.700 

Municipi RIBA-ROJA DE TÚRIA   5 1.286.378 0 0 1.286.378 

Municipi ROCAFORT   2 36.896 0 0 36.896 

Municipi LA ROMANA   1 44.762 0 0 44.762 

Municipi SAGUNT   4 1.007.034 0 0 1.007.034 

Municipi SAIX   3 43.104 49.415 37.411 129.929 

Municipi SANET I ELS NEGRALS   2 7.293 0 0 7.293 

Municipi SANT ANTONI DE BENAIXEVE   3 308.066 0 388.735 696.801 

Municipi SANT FULGENCI   1 23.932 0 0 23.932 

Municipi SANT JOAN DE MORÓ   12 0 77.858 0 77.858 

Municipi SANT MIQUEL DE LES SALINES   3 62.003 0 0 62.003 

Municipi SANT VICENT DEL RASPEIG   3 346.844 0 0 346.844 

Municipi SANTA POLA   3 20.983 0 0 20.983 

Municipi SILLA   5 847.147 1.797 937.566 1.786.509 

Municipi SIMAT DE LA VALLDIGNA   1 150 0 0 150 

Municipi SOGORB   1 183.176 0 0 183.176 

Municipi SUECA   4 57.170 0 0 57.170 

Municipi SUERA   1 36.338 0 0 36.338 

Municipi TALES   1 22.080 0 0 22.080 

Municipi TAVERNES BLANQUES   1 572 0 0 572 

Municipi TAVERNES DE LA VALLDIGNA   4 141.656 0 0 141.656 

Municipi TEULADA   5 75.272 0 0 75.272 

Municipi TORRALBA   3 31.344 0 0 31.344 
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Municipi LA TORRE DE LES MAÇANES   1 27.850 0 0 27.850 

Municipi TORREBLANCA   1 0 0 5.960 5.960 

Municipi TORRELLA   1 11.254 0 0 11.254 

Municipi TORREVELLA   6 457.554 0 168.191 625.745 

Municipi UTIEL   3 40.126 0 0 40.126 

Municipi VALÈNCIA   8 19.317.145 12.297.745 1.289.754 32.904.644 

Municipi LA VALL D’EBO   3 6.223 0 0 6.223 

Municipi LA VALL D’UIXÓ   14 632.131 0 0 632.131 

Municipi LA VALL DE LAGUAR   1 7.640 0 0 7.640 

Municipi EL VERGER   1 194.829 0 0 194.829 

Municipi LA VILA JOIOSA   9 112.559 0 0 112.559 

Municipi VILAFAMÉS   3 34.774 108.646 0 143.420 

Municipi VILALLONGA   1 0 322.622 0 322.622 

Municipi VILA-REAL   10 967.620 0 0 967.620 

Municipi VILLARGORDO DEL CABRIEL   2 15.196 0 0 15.196 

Municipi VILLENA   7 362.559 0 0 362.559 

Municipi VINALESA   1 114.139 0 0 114.139 

Municipi VINARÒS   4 588.055 0 0 588.055 

Municipi XÀBIA   9 442.089 0 0 442.089 

Municipi XARAFULL   1 5.419 0 0 5.419 

Municipi XERACO   6 19.059 0 0 19.059 

Municipi XERESA   1 77.569 0 0 77.569 

Municipi XÈRICA   1 2.200 0 0 2.200 

Municipi XEST   2 5.060 0 0 5.060 

Municipi XILXES   1 20.917 0 0 20.917 

Municipi XIRIVELLA   3 400.632 0 0 400.632 

Municipi XIXONA  3 87.813 0 0 87.813 

Municipi XÓVAR   2 40.883 0 0 40.883 

Total municipis 180 1.106 73.366.454 36.936.663 6.969.593 117.272.709 

Organisme autònom CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS  1 0 0 65.722 65.722 

Organisme autònom HOSPITAL CARITAT - RESID. ANCIANS   2 33.939 0 0 33.939 

Organisme autònom INSTITUT CULTURA JUAN GIL-ALBERT   1 408 0 0 408 

Organisme autònom INSTITUT CULTURA I JOVENTUT   1 102.032 0 0 102.032 

Organisme autònom INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA TORREVELLA   4 0 0 35.794 35.794 

Organisme autònom PARE LEANDRO CALVO   3 58.517 0 0 58.517 

Organisme autònom PATRONAT M. D’ESPORTS SANT VICENT DEL RASPEIG   3 48.743 0 0 48.743 

Organisme autònom PATRONAT PROVINCIAL DE TURISME ALACANT  2 30.368 0 0 30.368 

Total organismes autònoms 8 17 274.006 0 101.516 375.522 

Província DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT  6 87.450 0 0 87.450 

Província DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ   31 286.973 1.550.892 0 1.837.866 

Província DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA  1 51.749 0 0 51.749 

Total províncies 3 38 426.173 1.550.892 0 1.977.066 

Total general 201 1.179 74.322.278 38.487.555 7.156.225 119.966.059 
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manifestat
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ANNEX IV 

Relació d’entitats que han retut informació de l’exercici 2016 a la plataforma de rendició del Tribunal de 
Comptes, amb indicació del termini i dels fets que han manifestat 

Tipus d’entitat Denominació Província Nombre 
d’entitats 

En 
termini 

Certificat negatiu 

Acords 
contraris a 

advertiments 

Omissió de 
fiscalització 

prèvia 

Anomalies 
en 

ingressos 

Àrea metropolitana SERVEIS HIDRÀULICS València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Àrea metropolitana TRACTAMENT DE RESIDUS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Total àrees metropolitanes   2 2 2 2 2 

Ajuntament ADEMÚS València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ADOR València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament AGOST Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament AGRES Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament AGULLENT València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament AIELO DE MALFERIT València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament AIELO DE RUGAT València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament AIGÜES Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament AÍN Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament AIÒDER Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament AIORA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALACANT Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALAQUÀS València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALBAIDA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALBAL València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALBALAT DE LA RIBERA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALBALAT DELS SORELLS València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALBALAT DELS TARONGERS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALBERIC València  SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament ALBORAIA València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALBORAIG València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALCALÀ DE XIVERT Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALCALALÍ Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALCÀNTERA DE XÚQUER València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALCÀSSER València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALCOI Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament L’ALCORA Castelló   SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament LES ALCUBLES València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament L’ALCÚDIA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament L’ALCÚDIA DE CRESPINS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament L’ALCÚDIA DE VEO Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALFAFAR València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALFAFARA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

 

Ajuntament ALFARA DE LA BARONIA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALFARB València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALFARRASÍ València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament L’ALFÀS DEL PI Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALFAUIR València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALFONDEGUILLA Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALGAR DE PALÀNCIA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALGEMESÍ València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALGÍMIA D’ALFARA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALGÍMIA D’ALMONESIR Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALGINET València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALGORFA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament L’ALGUENYA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALMÀSSERA València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALMASSORA Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALMEDÍXER Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALMISERÀ València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALMORADÍ Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALMUDAINA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALMUSSAFES València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALPONT València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament L’ALQUERIA D’ASNAR Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament L’ALQUERIA DE LA COMTESSA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LES ALQUERIES Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALTEA Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ALTURA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ALZIRA València  SÍ SÍ NO SÍ 

Ajuntament ANNA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ANTELLA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ARANYEL Castelló   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ARAS DE LOS OLMOS València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ARGELETA Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ASP Alacant  SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament ASSUÉVAR Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ATZENETA D’ALBAIDA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ATZENETA DEL MAESTRAT Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament L’ATZÚBIA Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BANYERES DE MARIOLA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BARXETA València   SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament BEGÍS Castelló  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament BÈLGIDA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 
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Ajuntament BELLÚS València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENAGUASIL València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENAIXEVE València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENASSAL Castelló   NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENAVITES València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENEIXAMA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENEIXIDA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENEJÚSSER Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENETÚSSER València  SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament BENFERRI Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENIARJÓ València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIATJAR València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENICARLÓ Castelló  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENICÀSSIM Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENICULL DE XÚQUER València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIDOLEIG Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIDORM Alacant  SÍ SÍ NO SÍ 

Ajuntament BENIFAIÓ València   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIFAIRÓ DE LES VALLS València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENIFATO Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIFLÀ València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIGÀNIM València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENIMANTELL Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIMELI Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIMODO València   NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENIMUSLEM València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENIPARRELL València   NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENIRREDRÀ València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENISSA Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament BENISSANÓ València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENISSODA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENISSUERA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BENLLOC Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament BÉTERA València  SÍ NO NO NO 

Ajuntament BETXÍ Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament BIAR Alacant  SÍ SÍ NO SÍ 

Ajuntament BICORB València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BOCAIRENT València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BOLBAIT València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BOLULLA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 
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Ajuntament BONREPÒS I MIRAMBELL València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BORRIANA Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament BUFALI València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BUGARRA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament BUNYOL València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament BURJASSOT València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament BUSOT Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament CABANES Castelló  SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament CÀLIG Castelló   SÍ NO NO NO 

Ajuntament CALLES València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CALLOSA D’EN SARRIÀ Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CALLOSA DE SEGURA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CALP Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament EL CAMP DE MIRRA Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament EL CAMPELLO Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament CAMPORROBLES València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CANALS València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament CANET D’EN BERENGUER València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament CANET LO ROIG Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA CANYADA Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CARCAIXENT València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament CÀRCER València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CARLET València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CARRÍCOLA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CASES ALTES València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CASES BAIXES València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CASTALLA Alacant   NO NO SÍ NO 

Ajuntament EL CASTELL DE VILLAMALEFA Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CASTELLNOU Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CASTELLÓ DE LA PLANA Castelló   NO NO NO NO 

Ajuntament CASTELLONET DE LA CONQUESTA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CASTIELFABIB València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CATADAU València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CATARROJA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CAUDIEL Castelló   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CERDÀ València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament CINCTORRES Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CIRAT Castelló   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament COCENTAINA Alacant  NO NO SÍ NO 

Ajuntament COFRENTS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament COIX Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 
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Ajuntament CONFRIDES Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CORBERA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CORTES D’ARENÓS Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CORTES DE PALLARS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament COSTUR Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament COTES València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CREVILLENT Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament CULLERA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament DAIA NOVA Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament DAIA VELLA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament DÉNIA Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament DOLORES Alacant  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament DOMENYO València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ELDA Alacant   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament L’ELIANA València   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament ELX Alacant  SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament EMPERADOR València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ÉNGUERA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament L’ÈNOVA València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament ESLIDA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ESPADELLA Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ESTIVELLA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FAGECA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FANZARA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FAURA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FAVARA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FIGUERES Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FIGUEROLES Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament FIGUEROLES DE DOMENYO València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament FINESTRAT Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FOIOS València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament EL FONDÓ DELS FRARES Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA FONT D’EN CARRÒS València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA FONT DE LA FIGUERA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA FONT DE LA REINA Castelló   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FONTANARS DELS ALFORINS València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LES FONTS D’AIÒDER Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FORTALENY València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament FUENTERROBLES València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament GAIBIEL Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament GANDIA València   SÍ NO SÍ SÍ 
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Ajuntament GATA DE GORGOS Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament GÀTOVA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament GAVARDA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament GELDO Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament EL GENOVÉS València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament GODELLA València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament GODELLETA València   SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament LA GRANJA DE ROCAMORA Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament GUADASSÉQUIES València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament GUARDAMAR DE LA SAFOR València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament GUARDAMAR DEL SEGURA Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament IBI Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA IESSA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA JANA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LLANERA DE RANES València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LLAURÍ València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LLÍBER Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LLÍRIA València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament LLOCNOU D’EN FENOLLET València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LLOCNOU DE LA CORONA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LLOCNOU DE SANT JERONI València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LLOMBAI València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA LLOSA Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA LLOSA DE RANES València   NO NO NO NO 

Ajuntament LLUCENA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LLUTXENT València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MACASTRE València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MANISES València   NO SÍ SÍ NO 

Ajuntament MANUEL València  SÍ SÍ NO NO 

Ajuntament MARINES València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MASSALAVÉS València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MASSALFASSAR València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MASSAMAGRELL València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament MASSANASSA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA MATA Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MATET Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MELIANA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament MILLENA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MIRAMAR València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MISLATA València  SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament MONCOFA Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 
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Ajuntament MONÒVER Alacant  NO SÍ SÍ NO 

Ajuntament MONTANEJOS Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MONTANT Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MONTAVERNER València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MONTCADA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament MONTESA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LOS MONTESINOS Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament MONTFORT Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MONTITXELVO València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MONTROI València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MONTSERRAT València   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament MORELLA Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MURLA Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MURO D’ALCOI Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament MUSEROS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament MUTXAMEL Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament NÀQUERA València   NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament NAVARRÉS València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament NOVELDA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament NOVETLÈ València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament NULES Castelló   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament OLIVA València  SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament L’OLLERIA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament OLOCAU València  SÍ SÍ NO SÍ 

Ajuntament ONDA Castelló   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament ONDARA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ONIL Alacant   NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament ONTINYENT València  SÍ NO NO NO 

Ajuntament ORIOLA Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ORPESA Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament ORXETA Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PAIPORTA València  SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament PALMERA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament EL PALOMAR València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PARCENT Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PATERNA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PAVIES Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PEDRALBA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament PEGO Alacant  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament PENÍSCOLA Castelló   NO NO NO SÍ 

Ajuntament PETRER Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 
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Ajuntament PETRÉS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PICANYA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PICASSENT València   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament PILES València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PINET València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament EL PINÓS Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA POBLA D’ARENÓS Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA POBLA DE BENIFASSÀ Castelló   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament LA POBLA DE FARNALS València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA POBLA DE SANT MIQUEL València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA POBLA DE VALLBONA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA POBLA DEL DUC València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA POBLA LLARGA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA POBLA TORNESA Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ELS POBLETS Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament POLINYÀ DE XÚQUER València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament POTRIES València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament PUÇOL València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament EL PUIG DE SANTA MARIA València   SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament QUART DE LES VALLS València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament QUART DE POBLET València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament QUATRETONDA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament QUATRETONDETA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament QUESA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament RAFAL Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament RAFELBUNYOL València  SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament RAFELGUARAF València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament EL RÀFOL D’ALMÚNIA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament EL RÀFOL DE SALEM València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament EL REAL DE GANDIA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament RELLEU Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament REQUENA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament RIBA-ROJA DE TÚRIA València  SÍ NO NO NO 

Ajuntament RIBESALBES Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament RIOLA València  NO NO NO SÍ 

Ajuntament ROCAFORT València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA ROMANA Alacant  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament ROSSELL Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament ROTGLÀ I CORBERÀ València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament RÒTOVA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament RUGAT València   SÍ SÍ SÍ SÍ 
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Ajuntament SAGRA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SAGUNT València   NO NO NO SÍ 

Ajuntament SAIX Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SALEM València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SALINES Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament SANET I ELS NEGRALS Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SANT ANTONI DE BENAIXEVE València  SÍ NO NO NO 

Ajuntament SANT FULGENCI Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SANT ISIDRE Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SANT JOAN D’ALACANT Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament SANT JOAN DE MORÓ Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SANT JOANET València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament SANT MATEU Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SANT MIQUEL DE LES SALINES Alacant   NO NO SÍ NO 

Ajuntament SANT RAFEL DEL RIU Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SANT VICENT DEL RASPEIG Alacant   SÍ NO NO NO 

Ajuntament SEDAVÍ València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SEGART València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SELLA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SELLENT València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SEMPERE València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SERRA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA SERRA D’EN GALCERAN Castelló   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SILLA València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament SINARQUES València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SOGORB Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament SOLLANA València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament SONEJA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SOT DE FERRER Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament SOT DE XERA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SUCAINA Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament SUERA Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament SUMACÀRCER València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TALES Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TÀRBENA Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TAVERNES BLANQUES València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TAVERNES DE LA VALLDIGNA València   SÍ NO NO NO 

Ajuntament TEULADA Alacant  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament TIBI Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TITAIGÜES València  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TOGA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 
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Ajuntament TOIXA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TOLLOS Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TORÀS Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TORÍS València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TORMOS Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament EL TORO Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament TORRALBA Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA TORRE D’EN DOMÉNEC Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA TORRE DE LES MAÇANES Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TORREBLANCA Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament TORRELLA València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament TORRENT València  SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament TORRES TORRES València   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TORREVELLA Alacant  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament TORRE-XIVA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament TOUS València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament UTIEL València  NO NO SÍ NO 

Ajuntament VALÈNCIA València   SÍ NO NO NO 

Ajuntament LA VALL D’ALMONESIR Castelló  NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA VALL D’EBO Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA VALL D’UIXÓ Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA VALL DE LAGUAR Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VALLADA València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament VALLANCA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VALLAT Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VALLÉS València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament VENTA DEL MORO València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament EL VERGER Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament LA VILA JOIOSA Alacant   SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament VILAFAMÉS Castelló   SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament VILAFERMOSA Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VILAFRANCA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VILALLONGA València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament VILAMALUR Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament VILAMARXANT València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VILANOVA D’ALCOLEA Castelló   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VILANOVA DE CASTELLÓ València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament VILANOVA DE LA REINA Castelló   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VILA-REAL Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament LA VILAVELLA Castelló  SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament EL VILLAR València  SÍ SÍ SÍ SÍ 
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Ajuntament VILLARGORDO DEL CABRIEL València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament VILLENA Alacant  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament VINALESA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament VINARÒS Castelló  SÍ NO NO NO 

Ajuntament VISTABELLA DEL MAESTRAT Castelló   NO SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament VIVER Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament XÀBIA Alacant   SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament XALANS València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament XALÓ Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament XARAFULL València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament XÀTIVA València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament XELLA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament XELVA València  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament XERA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament XERACO València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament XERESA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament XÈRICA Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament XEST València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament XESTALGAR València   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament XILXES Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Ajuntament XIRIVELLA València  SÍ NO SÍ NO 

Ajuntament XIVA València  SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament XIXONA Alacant   SÍ NO NO SÍ 

Ajuntament XODOS Castelló   SÍ NO SÍ SÍ 

Ajuntament XÓVAR Castelló  NO NO SÍ SÍ 

Ajuntament XULILLA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Total ajuntaments   428 321 263 392 399 

Diputació provincial ALACANT Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Diputació provincial CASTELLÓ Castelló  SÍ NO SÍ SÍ 

Diputació provincial VALÈNCIA València   NO NO SÍ SÍ 

Total diputacions provincials   3 2 1 3 3 

Entitat local menor EL BALLESTAR Castelló   SÍ NO SÍ NO 

Entitat local menor LA BARRACA D’AIGÜES VIVES València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Entitat local menor JESÚS POBRE Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Entitat local menor LA LLOSA DE CAMATXO Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Entitat local menor EL PERELLÓ València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Entitat local menor LA XARA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Total entitats locals menors   6 5 5 6 5 

Mancomunitat L’ALACANTÍ Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat ALBALAT DE LA RIBERA - POLINYÀ DE 
XÚQUER València   NO SÍ SÍ SÍ 
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Mancomunitat 
ALCÀNTERA DE XÚQUER, CÀRCER, COTES I 
SELLENT PER A L’ABASTIMENT D’AIGÜES 
POTABLES I ALTRES SERVEIS 

València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat ALT PALÀNCIA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat ALT TÚRIA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat BAIX MAESTRAT Castelló  SÍ SÍ NO SÍ 

Mancomunitat BAIX SEGURA Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA BARONIA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat CALLOSA D’EN SARRIÀ I ALTRES Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat CAMP DE TÚRIA València  NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA CANAL DE NAVARRÉS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat CASTELLÓ-NORD Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA 
MARINA ALTA Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat COMARCAL ELS PORTS Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA COSTERA-CANAL València   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat ESPADÀ-MILLARS Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat FONT DE LA PEDRA Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat L’HORTA SUD València   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat INTERIOR TIERRA DEL VINO València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat INTERMUNICIPAL L’HORTA NORD València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat MANCOMUNITAT DE CALP, MURLA I VALL 
DE LAGUAR - POU LUCIFER Alacant  NO SÍ SÍ NO 

Mancomunitat LA PLANA ALTA Castelló   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA RECTORIA Alacant  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA RIBERA ALTA València   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA SAFOR València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA SERRANÍA València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS EL COMTAT Alacant  NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS DE LA MARIOLA Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat SERVEIS SOCIALS I TURISME DE PEGO, 
L’ATZÚBIA I LES VALLS Alacant   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat EL TEJO València   NO SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat TURÍSTICA DEL MAESTRAT CASTELLÓ - 
TERUEL Castelló  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat VALL DEL VINALOPÓ Alacant   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat VALL DELS ALCALANS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA VALLDIGNA València  SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LES VALLS València   SÍ SÍ SÍ SÍ 

Mancomunitat LA VID Y EL MÁRMOL (VIDIMAR) Alacant   NO NO SÍ SÍ 

Mancomunitat EL XARPOLAR Alacant   SÍ NO SÍ SÍ 

Total mancomunitats   37 22 35 36 36 

Total general   476 352 306 439 445 
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Ajuntament d' Elx 
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N� ........... ::t,6.Y-.1:.................. TRASLADO DE ACUERDO.

Sindicatura de Comptes 

de la Comunitat Valenciana 

C/ San Vicent 4 

46002 Valencia 

En sesión de la Junta de Gobierno Local del día 8 de marzo de 2019 se adoptó el Acuerdo que 
se detalla literalmente a continuación, a propuesta del Jefe de Servicio de Intervención: 

""Visto el borrador de "INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE 
APLICAR AL PRESUPUESTO, LAS ADVERTENCIAS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓN Y 
LOS ACUERDOS ADOPTADOS CONTRARIOS A LOS INFORMES DEL SECRETARIO DE LA ENTIDAD LOCAL. 
EJERCICIO 2016", así como el informe emitido por el Jefe de Servicio de Intervención, se propone que 
se presenten ante la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valencia las siguientes alegaciones: 

Primera alegación. Apartado 6 del Borrador, referente al Ayuntamiento de Elche, página 56,
párrafo 2:

"La entidad no ha comunicado información de su organismo autónomo dependiente 
VISITELCHE". 

Contenido de la alegación.

Durante el ejercicio 2016 no se adoptaron Acuerdos contrarios a reparos de la Intervención o 
con omisión de fiscalización previa ni en contra de informes del Secretario respecto al organismo 
autónomo VISITELCHE. Únicamente no se comunicó la inexistencia de dichos informes, tal y como 
exigía la Resolución del Tribunal de Cuentas, por cuanto la remisión de la Información a través de la 
Plataforma de Rendición de Cuentas, en el ejercicio 2016 no recogía pestaña alguna para remitir 
información de organismos autónomos. En la información a remitir del año 2017 ya sí se recogió la 
posibilidad de remitir la información de los organismos autónomos dependientes. 

Sin perjuicio de ello, para subsanar tal deficiencia se remiten como anexos certificados de la 
Interventora Accidental y del Secretario General, informando sobre la inexistencia de Acuerdos 
contrarios a informes suyos en el organismo autónomo VISITELCHE". 

Lo que se notifica a los efectos oportunos. 

Elche, a 11 de marzo de 2019. 

Ajuntament d'Elx - lntervenció. C/Troneta 6- 2� PI 03203 Elx. 4 de 4 

Tel. 966 658 038. Fax 966 658 134 - jpastor@ayto-elche.es 



Ajuntament d'Elx

Antonio lzquierdo Garay, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del
Organismo dependiente VISITELCHE, CERTIFICA, para la interposición de alegaciones al borrador de

"INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO, LAS

ADVERTENCIAS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓ¡I Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS

CONTRARIOS A LOS INFORMES DEL SECRETARIO DE LA ENTIDAD LOCAL. EJERCICIO 2OL6":

Que durante el ejercicio 2016 por el organismo autónomo dependiente VISITELCHE no se

aprobaron expedientes con informes negativos emitidos por la Secretería General

Lo que se certifica ante la Sindicat de Cuentas.

Elche, a7 de marzo de 2019

Ajun f rJ'üLX
g
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Ajuntament d'Elx

lnmaculada Sánchez Mañogil lnterventora Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Elche
Organismo dependiente VISITELCHE, CERTIFICA, para la interposición de alegaciones al borrador de
"INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO, LAS

ADVERTENCIAS E INFORMES FORMULADOS POR LA INTERVENCIÓru Y IOS ACUERDOS ADOPTADOS
CONTRARIOS A LOS INFORMES DEL SECRETARIO DE LA ENTIDAD LOCAL. EJERCICIO 2OL6"Z

Que durante el ejercicio 2016 por el organismo autónomo dependiente VISITELCHE no se

aprobaron expedientes con informes de reparo o negativos de esta lntervención, o con omisión de
fiscalización previa.

Lo que se certifica ante la Sindicatura de Cuentas.

Elche, a7 de marzo de 2019

Ajun toment d'

Ajuntament d'Elx - lntervenció. C/Troneta 6-2a P103203 Elx.
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ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DE INFORME “Obligacions pendents 
d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes formulats per la Intervenció i el acords 

adoptats contraris als informes del secretari de l’entitat local”.

PRIMERA ALEGACIÓN:

Apartado 7.2 del borrador del informe, página 79, párrafos 6º a 9º.

Contenido de la alegación: EMPRESA PÚBLICA.

Los  decretos  de  Alcaldía  de  12  de  mayo  y  de  29  de  septiembre  de  2016  resuelven  la 
discrepancia  y  levantan  los  reparos  formulados  por  intervención  de  12  de  mayo  y  28  de  
septiembre de 2016 sobre dos relaciones de obligaciones de la empresa pública IPG.

Consta en dichos Decretos como justificación del levantamiento de los reparos es la siguiente 
“CONSIDERANDO que la mercantil IPG, SA tiene encomendada la gestión de diversos servicios  
propios del Ayuntamiento y habiéndose realizado la Junta General de la citada mercantil en  
fecha 7 de marzo de 2016 para iniciar un proceso de liquidación de la empresa de manera  
ordenada, hasta tanto se proceda a la final liquidación de la misma y a la reordenación de los  
servicios  resulta necesario proveer  lo estrictamente necesario para la atención de los pagos de  
nóminas y otros imprescindibles correspondientes a los mismos (entre ellos,  el   servicio  de  
Grúa, Ora, Piscina etc..).  

CONSIDERANDO que, por otra parte, será con ocasión de la liquidación próxima de la Mercantil  
IPG.  S.A.  cuando  podrá  determinarse  la  posibilidad  de  realizar  con  cargo  a  sus  bienes  y  
derechos los créditos que ostenta el Ayuntamiento por razón de las operaciones de tesorería  
que por un montante de 14.851.000 euros, y contra el informe de la Intervención Municipal,  
otorgó la anterior Corporación Municipal a IPG S.A.  

CONSIDERANDO por otra parte que, con independencia de las compensaciones que pudieran  
realizarse  con  débitos  de  IPG  S.A.,  con  carácter  previo  a  dicha  compensación  y  como  
presupuesto de la misma procedería en todo caso el reconocimiento de la obligación  (como  
reconocimiento de haberse realizado por la mercantil IPG, S.A. la correspondiente prestación de  
acuerdo con las condiciones previamente establecidas) y su reflejo contable.    

 En consecuencia y,  a tenor de lo dispuesto en el  artículo 217 del  Real  Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las  
Haciendas Locales,  cuando el  órgano a que afecte  el  reparo no esté de acuerdo con éste,  
corresponderá al presidente de la entidad local resolver la discrepancia, siendo su resolución  
ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso.  

RESUELVO  

Plaça Major, 1. 46701 Gandia   Tel.: 96 295 94 00   Fax: 96 295 95 51 Página 2



PRIMERO.- Resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la Intervención General  
Municipal, continuando la tramitación del expediente. SEGUNDO.- Aprobar el reconocimiento  
de la obligación de las  facturas cuya relación figura bajo el núm. O/2016/344, ascendiendo a  
un total de 6.432,72 euros. TERCERO.  –Las operaciones contables derivadas de la  presente  
Resolución,  serán  firmadas  en  la  Plataforma  del  programa  informático  FIRMADOC,  por  el  
Coordinador  General  de  Economía  y  Hacienda  a  los  solos  efectos  de  su  contabilización.  
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno  de la  Corporación.”

Consta como motivación al  Decreto de 12 de mayo de 2016 la siguiente  “El Decreto viene  
motivado por la condición impuesta por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 21 de octubre  
de 2015”.

Cabe señalar que mediante acuerdo de Junta General de la mercantil IPG y de aceptación por  
el  Ayuntamiento  Pleno  de  fecha  26  de  mayo  de  2017  se  inició  el  procedimiento  para  la 
extinción de la mercantil IPG mediante la cesión de activos y pasivos a favor del Ayuntamiento 
de Gandia que finalizó con la extinción de la mercantil pública en fecha 26 de mayo de 2017.

Documentación justificativa de la alegación: 

Se acompaña como ANEXO I el acuerdo plenario de aceptación de la cesión global de activos y 
pasivos de la sociedad pública mercantil IPG S.A.U EN LIQUIDACIÓ.

SEGUNDA ALEGACIÓN: 

Apartado 7.2 del borrador del informe, página 80, párrafos 1º a 3º.

Contenido de la alegación: CONVENIO DE COLABORACIÓN SALVAMENTO Y SOCORRISMO.

El Decreto de Alcaldía de 22 de junio de 2016 acordaba resolver la discrepancia y levantar el  
reparo formulado por la Intervención General. El levantamiento del reparo era necesario por la  
urgencia y la responsabilidad de cubrir el servicio de salvamento y socorrismo las playas de 
Gandia en el verano de 2016.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de regularizar la situación y evitar futuros reparos por  
los mismos motivos se inició procedimiento para la contratación del servicio y el 3 de octubre 
de  2017  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  la  ciudad  de  Gandia  aprobó  el  expediente  de 
contratación  CONT  42/2017,  cuyo  objeto  es  “Assistència  sanitària  en  postes,  ambulància 
assistencial, vigilància salvament i socorrisme i servei de platges accessibles en les platges del  
terme municipal de Gandia” siendo adjudicado el 21 de marzo de 2018.

Documentación justificativa de la alegación: 

Se acompaña como ANEXO II el acuerdo de adjudicación del contrato. 

TERCERA ALEGACIÓN: 
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Apartado 7.2 del borrador del informe, página 80, párrafos 4º a 8º.

Contenido de la alegación: RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.

Los acuerdos del Pleno de 28 de enero, 10 de marzo y 15 de septiembre de 2016 aprueban 3  
expedientes  de  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito.  Consta  en  el  mismo  informe  de 
intervención que para evitar el enriquecimiento injusto de la administración, es procedente el 
reconocimiento extrajudicial de créditos. Resulta de aplicación a este caso de reparo la doctrina 
del  enriquecimiento  injusto.  De  entre  todas  las  sentencias  dictadas  sobre Enriquecimiento 
Injusto, destacamos la STS de fecha 23 de marzo de 2015 sobre doctrina del enriquecimiento 
injusto, en la que se señala que la finalidad de este principio es corregir situaciones de total  
desequilibrio, que originan unos efectos, sin causa, de enriquecimiento y emprobrecimiento, 
siendo necesario que: a) se hayan producido prestaciones por el particular, b) no se deban a su  
propia iniciativa, c) no revelen voluntad maliciosa y d) tengan su origen en hechos dimanantes  
de la Administración, que hayan generado razonablemente la creencia de que debía colaborar  
con dicha Administración.

CUARTA ALEGACIÓN: 

Apartado 7.2 del borrador del informe, página 81, párrafos 1º a 3º.

Contenido de la alegación: ANTICIPOS DE CAJA FIJA.

El Decreto de la Alcaldía de 29 de abril de 2016 levanta el reparo formulado por intervención 
con motivo de que la justificación de un anticipo de caja fija de servicios social no reúne los 
requisitos legalmente establecidos para ser atendidos a través de ACF. El levantamiento del 
reparo se justifica en que este sistema resulta conveniente para asegurar el puntual pago de 
ayudas sociales que por su naturaleza y finalidad no admiten demora (ayudas económicas, 
gastos de manutención y pago de escuelas infantiles).

QUINTA ALEGACIÓN: 

Apartado 7.2 del borrador del informe, página 81, párrafos 5º a último.

Contenido de la alegación: ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS. 

Los Decretos de Alcaldía que resolvieron los reparos por alteración de las órdenes de pago de 
2016, que corresponden a facturas de proveedores y la nómina del mes de enero 2016, vienen 
motivados por la imposibilidad transitoria – durante los primeros meses de 2016- de hacer 
frente a la prioridad de obligaciones de ejercicios anteriores, sin dejar desatendidos servicios y  
prestaciones  fundamentales  del  Ayuntamiento,  entre  ellos  el  pago  de  las  nóminas  de  los 
trabajadores del Ayuntamiento. 
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Tras la refinanciación de todas las operaciones de préstamo a largo plazo y la aprobación de los 
oportunos Planes de Ajuste,  estos reparos sobre incumplimiento del orden de prelación de 
pagos ya no se han repetido. 

SEXTA ALEGACIÓN: 

Apartado 7.1 del borrador del informe, página 78, párrafo 2º.

Contenido de la alegación: SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

En relación a que en esta entidad no se realizaron actuaciones de control  financiero en el 
ejercicio 2016,  debemos señalar que en sesión plenaria de 21 de febrero de 2019 se dio 
cuenta al  Pleno del  informe de intervención  de FISCALIZACIÓN PLENA correspondiente a 
operaciones comerciales en fase ADO del ejercicio 2016.

Documentación justificativa de la alegación: 

Se acompaña como ANEXO III certificado de la dación de cuenta en la sesión plenaria de 21 de 
febrero de 2019.
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Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización sobre 
“obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, los reparos e informes 
formulados por la Intervención y los acuerdos adoptados contrarios a los informes 
del Secretario de la Entidad Local.Ejercicio 2016” 
 
Primera alegación. 
Apartado 12.1 del borrador del Informe, Sistema de control interno utilizado en la 
entidad,  página 99, párrafo tercero. 
 
En este apartado se concluye que “en el ejercicio 2016 no se realizaron 
actuaciones de control financiero por lo que no se ejercicio una de las modalidades 
de control interno prevista sen el TRLRHL y en las bases de ejecución del 
presupuesto.”  
 
Esta Intervención no dispone de medios suficientes para llevar a cabo de forma 
directa el control financiero posterior por lo que se ha tenido que acudir a un 
contrato de servicios. El control financiero del ejercicio 2016 se está realizando a 
través de un contrato de servicios adjudicado en fecha 30 de julio de 2018 a la 
mercantil Global & Local Audit. SL, encontrándose dicho control financiero en fase 
de alegaciones de los centros gestores a los informes provisionales emitidos por la 
empresa auditora y que se han asumido como propios por esta Intervención en el 
ejercicio del control financiero permanente posterior. Las áreas de revisión son 
contratación, personal y fondos europeos. 
 
 
Torrent a la fecha de la firma. 
 
La Interventora General 
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INSTRUCCIONES PARA FORMULAR ALEGACIONES 
 
 

Debe tenerse en cuenta que las alegaciones se publicarán íntegramente junto con el 

Informe. Por consiguiente, lo procedente es evitar las referencias nominales a personas 

físicas y/o jurídicas, así como cualquier otro dato que las pueda identif icar (domicilio, NIF, 

etc.). Si se considera necesario efectuar dichas referencias, háganse en un anexo al escrito 

de alegaciones, que no será publicado. Del mismo modo deberá actuarse en relación con 

todos aquellos datos confidenciales de la propia entidad u órgano que se considere que 

no deben hacerse públicos. 
 

En la redacción de las alegaciones, se ruega que se ajusten al modelo adjunto, con el 

objeto de facilitar la identificación de los apartados del borrador del Informe a que se 

refieren las alegaciones y la adecuada numeración de éstas. 
 

Alegaciones que se formulan al borrador del Informe de fiscalización de 
 
 
 

Primera alegación 
 
Apartado 15.2 del borrador del Informe, páginas 103-104, párrafo Incidencias en subvenciones. 
Programa Xarxa Llibres 
 

Contenido de la alegación: Existe informe jurídico de Secretaría de fecha de 29/12/2015, 
que avala el tema de la competencia, con carácter anterior a la NR, que es de fecha 
11/03/2016. 

 
 
 

Documentación justificativa de la alegación: Se acompaña informe digitalizado 
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Informe sobre les al·legacions presentades 



Informe de fiscalització sobre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost, informes i 
advertiments de la Intervenció i acords de les entitats locals contraris als informes de Secretaria. 
Exercici 2016 

1 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
DE FISCALITZACIÓ D’OBLIGACIONS PENDENTS D’APLICAR AL PRESSUPOST, 
INFORMES I ADVERTIMENTS DE LA INTERVENCIÓ I ACORDS DE LES ENTITATS 
LOCALS CONTRARIS ALS INFORMES DE SECRETARIA. EXERCICI DE 2016 

Han remés i s’han analitzat al·legacions de quatre entitats. El text de les 
al·legacions es publica juntament amb l’informe corresponent a què fan 
referència. 

Ajuntament d’Elx 

Al·legació 

Apèndix 5, apartat 6, paràgraf segon, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Respecte a l’organisme autònom Visitelche, l’Ajuntament comunica que 
durant l’exercici 2016 no es van adoptar acords contraris a advertiments 
de la Intervenció ni en contra d’informes del secretari, o expedients amb 
omissió de fiscalització prèvia. S’inclou en l’Informe aquesta informació. 

Segons l’entitat, en l’exercici 2016 no era possible remetre informació dels 
organismes autònoms a la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Això no obstant, l’opció d’incloure aquesta informació existeix des de 
l’exercici 2014, quan començà a operar el mòdul d’advertiments en la 
Plataforma de Rendició de Comptes, i ha estat utilitzada des d’aquell 
moment per la majoria d’entitats amb organismes autònoms dependents 
que han retut informació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueix el segon paràgraf de l’apartat 6, “Ajuntament d’Elx”, pel 
següent: 

“L’entitat no va comunicar informació del seu organisme autònom 
dependent Visitelche. En la fase d’al·legacions, l’Ajuntament presenta 
certificats sobre la inexistència d’acords contraris a advertiments, omissió 
de fiscalització prèvia i anomalies en ingressos en aquesta entitat.” 
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Ajuntament de Gandia 

Primera al·legació 

Apèndix 5, apartat 7.2, “Acords contraris a advertiments”, epígraf “Empresa 
pública municipal”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’al·legació recull els arguments que figuren en els decrets de l’Alcaldia de 
12 de maig i de 29 de setembre de 2016, en què es van alçar els 
advertiments formulats per la Intervenció el 12 de maig i el 28 de setembre 
de 2016, sobre dues relacions d’obligacions de l’empresa pública IPG. 

L’Informe ja exposa les consideracions d’aquests decrets: 

- “[...] fins que es liquide la mercantil IPG cal proveir el necessari per a 
l’atenció dels pagaments imprescindibles (nòmines, servei de grua, 
ORA, piscina, etc.). En ocasió de la pròxima liquidació de la mercantil 
es podrà determinar la possibilitat de realitzar amb càrrec als seus 
béns i drets els crèdits que posseeix l’Ajuntament per raó de les 
operacions de tresoreria que, per un import de 14.851.000 euros i 
contra l’informe de la Intervenció municipal, va atorgar la corporació 
municipal anterior a IPG.” 

- Això no obstant, s’hi farà referència a l’acord de la Junta General de 
la mercantil IPG i d’acceptació pel Ple de l’Ajuntament, de 26 de maig 
de 2017, que va finalitzar amb l’extinció de la mercantil pública amb 
data 26 de maig de 2017. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’inclou un cinqué paràgraf en l’apartat 7.2, “Acords contraris a 
advertiments”, epígraf “Empresa pública municipal”: 

“En fase d’al·legacions s’informa que, finalment, l’extinció de l’empresa 
municipal es va produir el 26 de maig de 2017, per mitjà de la cessió global 
d’actius i passius a favor de l’Ajuntament de Gandia.” 

Segona al·legació 

Apèndix 5, apartat 7.2, “Acords contraris a advertiments”, epígraf “Conveni 
de col·laboració en activitats de salvament i socorrisme a les platges del terme 
municipal”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2016 va acordar resoldre la 
discrepància i alçar l’advertiment formulat per la Intervenció General, per 
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la urgència i responsabilitat de cobrir el servei de salvament i socorrisme 
de les platges de Gandia a l’estiu de 2016. 

Amb la finalitat de regularitzar la situació i evitar advertiments futurs pels 
mateixos motius, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de 
contractació del servei el 3 d’octubre de 2017, i va ser adjudicat el 21 de 
març de 2018. 

Es modifica l’Informe per a fer referència a les circumstàncies anteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

Se substitueix el segon paràgraf de l’apartat 7.2, “Acords contraris a 
advertiments”, epígraf “Conveni de col·laboració en activitats de 
salvament i socorrisme a les platges del terme municipal”, pel següent: 

“Segons fa constar en al·legacions l’Ajuntament, el Decret de l’Alcaldia de 
22 de juny de 2016 va acordar resoldre la discrepància i alçar l’advertiment 
formulat per la Intervenció General, basant-se en la urgència i 
responsabilitat de cobrir el servei de salvament i socorrisme de les platges 
de Gandia a l’estiu de 2016. Se’n va aprovar l’autorització i la disposició 
corresponent per un import de 385.000 euros. Finalment, aquest servei es 
va adjudicar el 21 de març de 2018.” 

Tercera al·legació 

Apèndix 5, apartat 7.2, “Acords contraris a advertiments”, epígraf 
“Reconeixement extrajudicial de crèdits”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament fa constar que, en els acords del Ple que aproven tres 
expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, era procedent 
l’aplicació de la doctrina de l’enriquiment injust. 

L’Informe ja recull el que deia l’advertiment de la Intervenció: “[...] per a 
evitar l’enriquiment de l’Administració, és procedent el reconeixement 
extrajudicial de crèdits”. 

Per tant, l’al·legació no contradiu el que es manifesta en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’esborrany de l’Informe.  
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Quarta al·legació 

Apèndix 5, apartat 7.2, “Acords contraris a advertiments”, epígraf “Acomptes 
de caixa fixa”, de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

El Decret de l’Alcaldia de 29 d’abril de 2016 va alçar l’advertiment formulat 
per la Intervenció, en relació amb un acompte de caixa fixa de serveis 
socials que no posseïa els requisits legals per a ser atés a través d’aquest 
sistema. L’alçament de l’advertiment es va justificar per a assegurar el 
pagament puntual d’ajudes socials que, per la seua naturalesa i finalitat, 
no admetien demora. 

Les explicacions anteriors ja es recullen en l’Informe. L’al·legació no 
contradiu el que s’hi manifesta. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’esborrany de l’Informe. 

Cinquena al·legació 

Apèndix 5, apartat 7.2, “Acords contraris a advertiments”, epígraf 
“Incompliment de l’ordre de prelació de pagaments”, de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

Els drecrets de l’Alcaldia que van resoldre els advertiments per 
incompliment en la prelació de les ordres de pagament, que corresponen 
a factures de proveïdors i la nòmina del mes de gener de 2016, estan 
motivats per la impossibilitat transitòria de fer-se carrèc de les obligacions 
d’exercicis anteriors sense deixar desatesos serveis i prestacions 
fonamentals de l’Ajuntament, així com el pagament de les nòmines dels 
treballadors de l’Ajuntament. 

Després del refinançament de totes les operacions de préstec a llarg 
termini i l’aprovació dels plans d’ajust oportuns, aquests advertiments 
sobre incompliment de l’ordre de prelació de pagaments ja no s’han 
repetit. 

L’al·legació no contradiu el que es manifesta en l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe: 

No modificar el contingut de l’esborrany de l’Informe.  
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Sisena al·legació 

Apèndix 5, apartat 7.1, “Sistema de control intern utilitzat en l’entitat”, de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

Respecte a la realització d’actuacions de control financer en l’exercici 
2016, l’entitat assenyala que en la sessió de 21 de febrer de 2019 es va 
donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe de la Intervenció de 
fiscalització plena corresponent a operacions comercials en fase ADO de 
l’exercici 2016. 

Es fa referència en l’informe a les dades anteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

S’inclou un quart paràgraf en l’apartat 7.1, “Sistema de control intern 
utilitzat en l’entitat”: 

“En al·legacions, l’entitat informa que, en la sessió de 21 de febrer de 2019, 
es va donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’informe de la Intervenció 
de fiscalització plena corresponent a operacions comercials en fase ADO 
de l’exercici 2016.” 

Ajuntament de Torrent 

Al·legació 

Apèndix 5, apartat 12.1, “Sistema de control intern utilitzat en l’entitat”, de 
l’esborrany de l’Informe 

Comentaris: 

La Intervenció manifesta que no disposa de prou mitjans per a dur a terme 
de manera directa el control financer posterior. El corresponent a l’exercici 
2016 s’està realitzant a través d’un contracte de serveis adjudicat a una 
mercantil amb data 30 de juliol de 2018, i aquest control es troba en fase 
d’al·legacions. Les àrees de revisió són contractació, personal i fons 
europeus. 

Es fa referència en l’Informe a les circumstàncies anteriors. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al tercer paràgraf de l’apartat 12.1 de l’apèndix 5 el paràgraf 
següent: 

“En la fase d’al·legacions, l’Ajuntament informa que en 2018 es va 
contractar a una empresa d’auditoria externa el control financer posterior 
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de l’exercici 2016, l’informe definitiu del qual es trobava pendent 
d’emissió en la data de redacció d’aquest informe.” 

Ajuntament de Vila-real 

Al·legació 

Apèndix 5, apartat 15.2, “Acords contraris a advertiments”, epígraf 
“Incidències en subvencions. Programa Xarxa Llibres”, de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris: 

L’Ajuntament hi adjunta un informe jurídic de la Secretaria de data 29 de 
desembre de 2015, en què s’avala el tema de la competència amb caràcter 
anterior a la nota d’advertiment, que és de data 11 de març de 2016. 

Conseqüències en l’Informe: 

Afegir al quart paràgraf de l’apartat 15.2, “Acords contraris a 
advertiments”, epígraf “Incidències en subvencions. Programa Xarxa 
Llibres”, el paràgraf següent: 

“Entre aquests informes figura l’informe jurídic de la Secretaria de data 29 
de desembre de 2015, en què s’avala el tema de la competència amb 
caràcter anterior a la nota d’advertiment.” 
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