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RESUM 

S’han revisat determinats aspectes del Compte General de 2014, com 
també del compliment de la normativa que és d’aplicació en la gestió de 
la contractació durant els exercicis 2014, 2015 i 2016. En la revisió 
financera destaca que el resultat pressupostari i el romanent de 
tresoreria total estan sobrevalorats en 134.346 euros i 166.305 euros 
respectivament. Així mateix, no s’ha pogut verificar la comptabilització 
que ha derivat en la sobrevaloració de 31.959 euros en l’epígraf de 
tresoreria del balanç. 

Pel que fa a les normes pressupostàries i de gestió, no s’han complit els 
terminis previstos en la normativa, tant en l’execució del cicle 
pressupostari com en totes les fases de la tramitació del Compte General 
de 2014, des de la formació i la rendició del compte fins la seua aprovació 
pel Ple. 

En addició a això, l’informe posa de manifest l’incompliment de 
determinades prescripcions de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i el seu 
desplegament reglamentari, com també de la informació que s’ha de 
trametre a la Sindicatura de Comptes. 

La fiscalització de la contractació conclou que l’Ajuntament de Loriguilla 
no ha complit en 2014, 2015 i 2016 de manera raonable amb els principis 
generals de contractació establits en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

Per acabar, s’ha proposat adoptar les mesures correctores necessàries 
per esmenar les deficiències que es posen de manifest i les 
recomanacions específiques per a millorar la gestió econòmica i 
administrativa i els mecanismes de control intern, entre els quals 
destaca la necessitat de depurar saldos antics d’exercicis tancats i 
d’ampliar la informació de la memòria del Compte General. 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre Informe i facilitar la 
labor als lectors i als mitjans de comunicació. No obstant això, l'Informe complet es troba 
accessible en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana 
(www.sindicom.gva.es). Recomanem llegir-lo per a conèixer el veritable abast del treball 
realitzat.  
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

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

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut del que 
es disposa en l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, va incloure en el seu Programa 
Anual d’Actuació de 2016 la fiscalització de determinats aspectes de la 
gestió de l’Ajuntament de Loriguilla, corresponents als exercicis 2014-
2016, amb l’abast que s’indica en l’apartat 3 i es detalla en l’apèndix 1. El 
Programa Anual d’Actuació de 2017 preveu l’acabament de la dita 
fiscalització, iniciada en 2016. 

La inclusió d’aquesta fiscalització és deguda al fet que, mitjançant un 
escrit de 2 de novembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament de Loriguilla va 
sol·licitar a aquesta Sindicatura que realitzara una auditoria de la gestió 
econòmica de l’Ajuntament des de juny de 2011 fins a juny de 2015. 

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS EN RELACIÓ AMB EL 
COMPTE GENERAL I EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Les responsabilitats dels diferents òrgans municipals pel que fa a la 
formació, aprovació i rendició del Compte General de la Corporació estan 
establides en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i són 
les que es resumeixen tot seguit:  

- L’alcalde de l’Ajuntament de Loriguilla és responsable de retre el 
Compte General, perquè posteriorment siga aprovat, abans del 15 
de maig de l’exercici següent a què corresponga (article 212.1 del 
TRLRHL). 

- La Intervenció municipal és responsable de formar el Compte 
General i de sotmetre’l, abans de l’1 de juny, a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes de l’Entitat (article 212.2 del TRLRHL). 

- El Ple de la Corporació és responsable d’aprovar el Compte General; 
es fixa el termini de l’1 d’octubre en l’article 212.4 del TRLRHL. 

- L’Entitat ha de retre el Compte General de cada exercici a la 
Sindicatura de Comptes abans del 31 d’octubre de l’exercici següent 
al que corresponga. 

El Compte General de les entitats locals ha de comprendre els documents 
següents: el balanç, el compte del resultat econòmic i patrimonial, l’estat 
de liquidació del pressupost i la memòria. 

Els òrgans municipals són responsables d’elaborar i aprovar els comptes 
generals de manera que aquests expressen la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, de l’execució del pressupost i dels resultats de 
l’Ajuntament, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera 
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aplicable a les entitats locals, i del control intern que consideren 
necessari perquè es puga preparar el Compte General lliure d’incorrecció 
material, deguda a frau o error. 

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

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

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

Aquesta fiscalització consta de tres apartats diferenciats amb diferents 
objectius i responsabilitats. 

a) Revisió financera 

 La responsabilitat de la Sindicatura és expressar conclusions sobre 
determinats aspectes i elements que s’han d’incloure en el Compte 
General de 2014, basades en la fiscalització realitzada, l’abast de la 
qual no versa sobre els comptes anuals en el seu conjunt, sinó 
sobre determinats elements seleccionats. 

b) Revisió del compliment d’altres obligacions legals i reglamentàries  

 En l’àmbit de l’auditoria de compliment d’altres obligacions legals i 
reglamentàries, la revisió ha consistit en l’aplicació dels 
procediments analítics, activitats d’indagació i altres proves 
d’auditoria. 

c) Fiscalització de la contractació 

 L’objectiu d’aquest apartat de la fiscalització és obtenir una 
seguretat raonable que ens permeta expressar una opinió sobre el 
compliment de la normativa aplicable en la gestió de la 
contractació durant els exercicis 2014 a 2016. 

 La revisió ha consistit a verificar mitjançant procediments 
d’auditoria, el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa de contractació pública. Els procediments seleccionats 
depenen del judici de l’auditor, incloent-hi la valoració dels riscos 
d’incompliments deguts a frau o error. 
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Considerem que l’evidència que hem obtingut proporciona una base 
suficient i adequada per a fonamentar les nostres conclusions sobre la 
revisió financera i sobre el compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries, que expressem en forma de seguretat limitada. I 
l’evidència obtinguda sobre el compliment de la normativa de 
contractació és suficient per expressar una opinió raonable. 

Hem portat 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 
recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes. Els 
dits principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments 
d’ètica, així com planificar i executar l’auditoria a fi d’obtenir una 
seguretat, raonable o limitada, segons l’abast de la fiscalització que de 
manera general s’assenyala en els paràgrafs precedents, i que de manera 
específica es recullen en la Secció 2902 del Manual de fiscalització de la 
Sindicatura de Comptes. En l’apèndix 1 es resumeix la dita secció. 

En els apèndixs 2 i 3 s’inclouen aquelles observacions i troballes que no 
afecten les conclusions, juntament amb determinada informació 
addicional sobre aquestes que considerem que poden ser d’interés per 
als destinataris d’aquest Informe.  

4. CONCLUSIONS DE LA REVISIÓ FINANCERA 

Com a resultat del treball realitzat, s’han posat de manifest les 
incorreccions que s’assenyalen tot seguit i que afecten els estats 
comptables i pressupostaris examinats i que s’exposen amb major detall 
en l’apèndix 2 d’aquest Informe: 

Sobre la formació del resultat pressupostari 

a) En els drets reconeguts al tancament no consta part dels ingressos 
que la concessionària del contracte de gestió del servei públic del 
cicle integral de l’aigua s’obliga a ingressar a l’Ajuntament, en 
concepte de cànon complementari de 2014, en virtut de l’addenda 
formalitzada el 14 de novembre de 2013. L’import que falta per 
reconéixer apuja a 59.336 euros, que afecta també l’epígraf de 
deutors del balanç i el romanent de tresoreria. 

b) Les obligacions reconegudes haurien d’haver inclòs 193.682 euros 
derivats de les pendents d’aplicar al pressupost. 

c) A partir d’aquests ajustos el resultat estaria sobrevalorat en 134.346 
euros. 
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Sobre la formació del romanent de tresoreria 

d) Hem detectat errors comptables en moviments interns de tresoreria 
per materialitzar traspassos de fons entre comptes i, com a 
conseqüència, els fons líquids que mostra l’estat del romanent de 
tresoreria, per import de 124.402 euros, es troben sobrevalorats en 
31.959 euros, de manera que el romanent s’ha de minorar en aquest 
import. 

e) Els drets pendents de cobrament estan infravalorats en 59.336 euros 
per la raó que s’exposa en l’apartat a), així doncs, el romanent s’ha 
d’incrementar en aquest import. 

f) Les obligacions pendents de pagament estan infravalorades en 
193.682 euros, corresponents al saldo del compte 413, “Obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost”. 

g) El conjunt d’incidències exposades en els apartats d), e) i f) mostren 
un ajust negatiu al romanent de tresoreria total de 166.305 euros, de 
manera que el concepte esmentat està sobrevalorat en aquest 
import. 

Sobre el balanç de situació i el compte del resultat econòmic i patrimonial 

h) L’epígraf de l’actiu del balanç “Immobilitzat” no representa la 
imatge fidel del patrimoni de l’Ajuntament, ja que no s’han 
practicat amortitzacions des del moment de les respectives altes en 
el balanç dels diferents béns. Encara que hi ha un inventari de béns 
actualitzat, no mostra els coeficients d’amortització corresponents 
ni els valors nets comptables al tancament de l’exercici. 

i) L’epígraf de “Deutors pressupostaris” està infravalorat en 59.336 
euros per les raons exposades en l’apartat a). I en el de “Deutors no 
pressupostaris” ho està en 60.764 euros pel cànon de 2015. 

j) L’epígraf de “Tresoreria” del balanç està sobrevalorat en 31.959 
euros, segons l’apartat d); l’Entitat ha al·legat que obeeix a 
anotacions comptables incorrectes i sense suport documental. Per 
aquesta raó no hem pogut verificar de manera fefaent la veracitat 
del que s’al·lega. Si bé no hem detectat indicis de frau al respecte 
sinó debilitats internes quant a organització, recursos humans i 
formació. Aquest ajust s’exposa amb major detall en l’apartat 7.1 de 
l’apèndix 2 d’aquest Informe. 

k) Els ingressos del compte del resultat econòmic patrimonial estan 
infravalorats en 120.100 euros, per la raó que s’exposa en l’apartat 
i). Però els resultats estan sobrevalorats per ho haver-se dotat 
amortitzacions de l’immobilitzat en un import que no podem 
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estimar. Per això, el resultat no mostraria la imatge fidel de les 
operacions econòmiques patrimonials de l’Entitat.  

5. CONCLUSIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’ALTRES OBLIGACIONS 
LEGALS I REGLAMENTÀRIES 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest durant el 
període de 2014 a 2016 els següents incompliments significatius de la 
normativa aplicable a la gestió dels fons públics, relacionada en 
l’apèndix 1 d’aquest Informe: 

a) En totes les fases de la tramitació del Compte General de 2014, com 
també en les de 2015, s’han incomplit els terminis que prescriu 
l’article 212 del TRLRHL, des de la formació i la rendició del Compte 
fins que el Ple l’aprove. 

b) També s’han incomplit en els exercicis 2014 a 2016 els terminis de 
formació i aprovació dels pressupostos, previstos en l’article 168 del 
TRLRHL. Així mateix s’han incomplit els terminis de remissió al 
Ministeri d’Hisenda. L’Ajuntament no va prorrogar els pressupostos 
de 2014 i 2015, tal com regula l’article 169.6 del TRLRHL. 

c) Pel que fa al contingut dels expedients dels pressupostos de 2014 a 
2016, s’han incomplit els articles 18.1b) i c) del Reial Decret 500/1990, 
així com els articles 166.1.b), 168.1.e) i 168.2 del TRLRHL, l’article 90 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i l’article 74 del Reial Decret 5/2015, de 
30 d’octubre. Tal com s’exposa amb més detall en l’apartat 3.1 de 
l’apèndix 2 d’aquest Informe. 

d) La modificació pressupostària 1413-01-94, per 191.819 euros ha sigut 
finançada mitjançant la incorporació de romanent de tresoreria per 
a despeses generals sense que conste que l’Ajuntament haja 
complit prèviament el que es prescriu en l’article 32 i la disposició 
addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril. 

e) En la tramitació de la liquidació del pressupost de 2014 s’han 
incomplit els articles 191.3, parcialment el 193.4 pel que fa a la 
societat mercantil i 193.5 del TRLRHL, així com l’article 15.4 de 
l’Ordre HAP/2105/2012 i el 16.2 del Reial Decret 1463/2007, pel qual 
s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària. 

f) No s’ha retut a la Sindicatura la informació sobre les obligacions 
pendents d’aplicar al pressupost, que al tancament de 2014 van ser 
de 193.682 euros. Per tant, s’ha incomplit l’Acord de 22 d’abril de 
2014, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es modifica 
la Instrucció de 28 de setembre de 2012, relativa al subministrament 
d’informació sobre obligacions pendents d’aplicar al pressupost i 
altres.  
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6. FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

6.1  Fonament de l’opinió desfavorable relativa a la contractació 

Com a resultat del treball efectuat, s’han posat de manifest els 
incompliments següents significatius de la normativa aplicable a la 
contractació, segons s’expose amb major detall en l’apèndix 3 d’aquest 
Informe: 

a) L’Ajuntament no ha retut a la Plataforma de Rendició de Comptes la 
relació anual de contractes requerida en l’article 3 de l’Acord de 13 
de setembre de 2013 de la Sindicatura de Comptes, que obliga a 
trametre aquesta informació contractual tant de la mateixa Entitat 
com dels ens que en depenen. 

b) El contracte de serveis d’assegurances formalitzat en 2014 no ha 
sigut comunicat al Registre Oficial de Contractes, tal com prescriu 
l’article 333 del TRLCSP. Així mateix l’empresa municipal LORISUM 
no ha comunicat cap contracte del període 2014-2016 al Registre 
esmentat. 

c) El perfil de contractant de l’Ajuntament no compleix amb els 
requisits normatius del TRLCSP vigents a partir de 2014 (disposició 
addicional tercera de la Llei 20/2013). No enllaça amb la Plataforma 
de contractes del sector públic ni mostra tota la informació exigible 
(licitacions i els seus resultats). Aquest incompliment afecta 
igualment a l’empresa municipal LORISUM. 

d) En l’expedient d’obres de millora de voreres del carrer de José 
Antonio (actualment, avinguda del Mediterrani), executades per 
administració mitjançant encàrrec a LORISUM, no hem pogut 
conéixer el cost real i exacte de les obres realitzades. 

e) En la tramitació de l’expedient de subministrament d’un sistema 
electrònic de seguretat en l’aparcament municipal de vehicles 
pesants, s’ha incomplit parcialment l’article  22.3 del Reial Decret 
817/2009 i els articles 151.3, 151.4, 154.1 i la disposició addicional 2a 
apartat 2 del TRLCSP. Addicionalment la tramitació mostra 
deficiències i incoherències temporals que es detallen en l'apartat 4 
de l'apèndix 3 d'aquest Informe. 

f) En l’expedient d’obres de rehabilitació d’un immoble municipal, el 
criteri per a determinar la temeritat no ha observat el que estableix 
l'article 152.1 del Text Refós ni el seu càlcul s’ha ajustat a l'article 
85.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. Si no s’hagueren produït aquestes incidències 
l'adjudicació hauria recaigut sobre l'oferta més econòmica, o siga, la 
rebutjada. En tot cas, no s'ha concedit l'obligada audiència al 
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licitador que suposadament havia incorregut en baixa temerària, 
per la qual cosa s'ha incomplit l'article 152.2 del TRLCSP, que obliga 
al tràmit d'audiència per a analitzar el cas concret. 

g) En l'encàrrec per a la construcció i instal·lació d'una “Planta 
d'osmosi inversa” lot I (nau)”, executat per administració 
mitjançant comanda a LORISUM, considerat mitjà propi, per 181.905 
euros (sense IVA), no s'han observat els límits establits en l'article 
24.4 del TRLCSP per a la contractació amb col·laboradors. Aquesta 
incidència afecta també altres obres i serveis encomanats a 
l'empresa municipal LORISUM durant diversos exercicis, entre els 
quals el de neteja de locals municipals fins a 2016. La superació dels 
límits de l'esmentat article s'ha degut a la falta de mitjans de 
l’empresa a la qual s’ha encomanat la realització dels encàrrecs 
municipals. Davant d'aquesta circumstància l'Ajuntament hauria 
d'haver licitat la contractació d'obres i serveis per a garantir el 
compliment dels principis generals de la contractació pública 
segons l'article 1 del TRLCSP.  

h) Addicionalment, el lot I de la “Planta d'osmosi inversa” va 
indissolublement unit al lot II (instal·lacions) per 200.000 euros 
(sense IVA). El pressupost de la planta completa supera el límit 
establit en l'article  177.2 del TRLCSP, per la qual cosa hauria 
d'haver-se publicat l'anunci de licitació del projecte global en el 
perfil de contractant. Així mateix en la contractació del lot II s'ha 
incomplit l'article 150.2 del TRLCSP, per no haver donat 
preponderància als criteris valorables de manera automàtica 
mitjançant fórmules, perquè el preu ha puntuat 10 punts i les 
millores 60, resultant que els criteris automàtics han ponderat amb 
un màxim del 25% i els dependents d'un judici de valor amb el 75% 
restant. I això sense que conste que s'haja constituït un comité 
d'experts o instat un organisme tècnic especialitzat. 

i) En la contractació dels serveis d'arreplega de residus sòlids, 
prevenció de riscos laborals i manteniment de serveis informàtics, 
no s’han observat els principis generals de la contractació pública 
regulats en l'article 1 del TRLCSP, per haver sigut tramitats 
inadequadament com a contractes menors. En tots la duració 
excedeix l'any, màxim regulat en l'article 23.3 del TRLCSP i, 
almenys, en els dos primers el preu del contracte supera els límits 
de l'article 138.3 del text legal esmentat. 

j) En el 50% de les despeses revisades s'ha produït demora en el 
pagament de les factures corresponents, per la qual cosa s'ha 
incomplit l'article 216 del TRLCSP. 
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6.2 Opinió desfavorable relativa a la contractació 

En la nostra opinió, a causa de la importància dels fets que es descriuen 
en l’apartat 6.1, es pot concloure que en el període 2014 a 2016, 
l’Ajuntament de Loriguilla no ha complit de manera raonable amb els 
principis generals i procediments de contractació establits en el TRLCSP. 

6.3 Paràgrafs d’èmfasi i altres qüestions significatives que no afecten 
l’opinió 

L’epígraf d’"Immobilitzat" es pot veure modificat a l’alça si es donen 
d’alta determinades obres hidràuliques que s’haurien d’haver realitzat 
en virtut de les inversions previstes en l’addenda de 14 de novembre de 
2013 al contracte de gestió del servei públic del cicle integral de l’aigua, 
per import, almenys, de 30.807 euros. Així mateix, hauria d’haver-se 
constituït i quantificat el fons d’inversió al·ludit en l’addenda esmentada. 

7. RECOMANACIONS 

L’Ajuntament de Loriguilla, a més d’adoptar les mesures correctores dels 
fets que es descriuen en els apartats 4 a 6, ha de tenir en compte les 
recomanacions següents per a millorar la seua gestió econòmica i 
administrativa: 

a) Gestionar la contractació des del mateix sistema d'informació 
comptable. Si de manera immediata això no és factible, es 
recomana implantar un registre auxiliar per controlar els contractes 
menors i no menors que permeta en tot moment obtenir les dades 
administratives i econòmiques de les diferents fases de tramitació 
de cadascun. L'informe de la Secretaria ha de pronunciar-se sobre 
l'adequació dels plecs a les prescripcions de la normativa 
contractual en vigor.  

b) Visar de conformitat la recepció de béns i serveis. Igualment es 
recomana deixar constància de la conformitat amb les factures, 
tant sobre el seu contingut formal com sobre el detallat dels 
conceptes, els preus unitaris, la correcció aritmètica i l’adequació al 
contracte o comanda corresponent. En la mateixa conformitat ha de 
constar data i identificació de la rúbrica o, si la factura és 
electrònica, segell o rastre que siga garantia de la conformació. Les 
certificacions d'obra haurien de presentar-se conformades per les 
empreses que realment hagen executat les obres que se certifiquen. 

c) Emetre certificat del registre o document anàleg indicant 
l'existència o no de  reclamacions al pressupost. 

d) Numerar correlativament els expedients de modificació 
pressupostària basant-se en un criteri coherent. En totes les 
corresponents a crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, es 
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recomana acreditar el caràcter específic i determinat de la despesa 
que cal realitzar, la impossibilitat de demorar-lo a exercicis 
posteriors i la insuficiència de crèdit en el nivell establit de 
vinculació jurídica. 

e) Aprofundir en la verificació de la cobrabilitat dels saldos antics 
d'exercicis tancats i fer, si és el cas, a la depuració que corresponga. 

f) Incloure en la memòria del Compte General tota la informació que 
complete i amplie la que es mostra en els estats 
economicopatrimonials, concretament la informació sobre tots els 
litigis en què es troba immersa l'Entitat. Així mateix, hauria 
d'informar-se sobre l'execució de les despeses amb finançament 
afectat desagregades per projecte i agent finançador i els 
compromisos de despeses i ingressos amb càrrec a exercicis 
posteriors. També s'hauria de completar l'estat de transferències i 
subvencions concedides i seria convenient incloure-hi el de 
transferències i subvencions rebudes (també recomanable en la 
memòria del Compte General de l'organisme autònom que en 
depén). 

g) Esmenar la insuficiència en la rendició a la Plataforma dels comptes 
anuals de LORISUM, exercici 2014, presentant l'exemplar complet 
dels comptes mencionats. 
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APÈNDIX 1. METODOLOGIA I ABAST 

1. Metodologia de la fiscalització 

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

La nostra fiscalització ha consistit a revisar els aspectes continguts en la 
secció 2902 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes 
(MFSC-2902), que es resumeixen a continuació. 

L’entitat local i el seu entorn. Control intern 

- Revisar l’adequat exercici de les funcions de control intern 
establertes en el TRLRHL, en les seues modalitats de funció 
interventora, control financer i control d’eficàcia durant l’exercici 
de 2014. 

- Comprovar que l’Ajuntament ha complit les obligacions 
d’informació que estableixen els acords de 28 de setembre de 2012 i 
30 juliol 2015 del Consell de la Sindicatura de Comptes sobre les 
matèries següents, referides als exercicis 2014 i 2015, amb caràcter 
general i, quan siga necessari, també al de 2016: 

a) Obligacions pendents d’aplicar al pressupost. 

b) Els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

c) Acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i de 
l’Alcaldia contraris als advertiments formulats, així com els 
acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

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

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

- Verificar que la Intervenció municipal tramet adequadament al Ple 
la informació relativa a l’execució de pressupostos i moviments de 
tresoreria, resolució de discrepàncies i informes de control financer 
posterior, aprovació i rectificació anual de l’inventari de béns, 
estabilitat pressupostària i morositat. 
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Pressupost de l’exercici 

- Comprovar que el contingut, elaboració i aprovació dels 
pressupostos generals dels exercicis 2014, 2015 i 2016 s’adequa a la 
normativa aplicable a l’Ajuntament. 

- Revisar si la tramitació de les modificacions pressupostàries durant 
l’exercici pressupostari 2014 és l’adequada. 

- Verificar que la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’ha 
efectuat d’acord amb la normativa d’aplicació i s’ha comunicat al 
Ple i a les administracions competents. 

Compte General 

- Comprovar que són adequades la formació i contingut del Compte 
General de l’exercici 2014, així com la seua tramitació, aprovació i 
rendició a aquesta Sindicatura de Comptes. 

Resultat pressupostari 

- Revisar que és adequat el càlcul del resultat pressupostari de 
l’exercici 2014 d’acord amb la metodologia prevista en la normativa 
d’aplicació, especialment la Instrucció de Comptabilitat. 

Romanent de tresoreria 

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

Tresoreria 

- Comprovar l’adequació dels procediments de gestió de tresoreria al 
que disposa la normativa d'aplicació, especialment el TRLRHL. 

- Revisió financera dels comptes de tresoreria. 

Contractació 

- Comprovar que la gestió contractual entre els exercicis 2014 i 2016 
s’ha realitzat d’acord amb la normativa aplicable, especialment 
amb el TRLCSP. 

2. Normativa d’aplicació 

La principal normativa que s’ha tingut en compte en aquesta fiscalització 
és la següent: 
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Normativa estatal de caràcter general 

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

- Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local. 

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

Normativa autonòmica 

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

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

- Acord 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 al pressupost, els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari 
de l’entitat local. 

- Acord de 22 d’abril de 2014, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, pel qual es modifica la Instrucció de 28 de setembre de 
2012, relativa al subministrament d’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. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de 13 de setembre 
de 2013, Instrucció relativa al subministrament d’informació 
contractual del sector públic local. 

- Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes, de 28 de setembre 
de 2012, Instrucció relativa a la remissió de la informació sobre les 
obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els advertiments de la 
Intervenció i els acords contraris als informes dels secretaris. 

Normativa sobre contractació 

- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 
Consolidat vigent a partir de l’1 de gener de 2014. 
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- 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 general, pressupostària i comptable 

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

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

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

- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 4041/2004, de 23 de 
novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de 
comptabilitat local (ICAL). 

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

- Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament. 
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APÈNDIX 2.  OBSERVACIONS QUE NO AFECTEN LES CONCLUSIONS DE LA 
REVISIÓ FINANCERA 

1. Informació general sobre l’Entitat 

El municipi de Loriguilla és una entitat local territorial d’acord amb el 
que s’estableix en la normativa de règim local, actualment ubicat a la 
comarca del Camp de Túria, província de València, amb una població de 
1.879 habitants. 

L’organització de l’Ajuntament de Loriguilla en l’exercici 2014 es descriu 
en l’apartat 1.d) de la memòria dels comptes anuals del dit exercici, en el 
qual es manifesta que l’Ajuntament s’organitza entorn de l’alcalde, els tinents 
d’alcalde, la Junta de Govern i el Ple, amb les competències que a cadascú 
atribueix els articles 21 i següents de l’esmentat cos legal [llei 7/1985] i 
concordants. 

En l’àmbit polític, el govern de l’Ajuntament es desenvolupa en 2016 per 
mitjà dels seus òrgans bàsics: el Ple de l'Ajuntament, format pels nou 
regidors indicats en el quadre (2015); i la Junta de Govern Local, formada 
per dos regidors de Ciutadans i dos regidors del PSOE. 

Segons informa la memòria del Compte General 2014 hi ha quatre 
regidories: 

- Hisenda, control pressupostari i servei a la ciutadania 

- Benestar social, sanitat, igualtat, cultura i festes 

- Educació, urbanisme, infraestructures, patrimoni i govern obert 

- Joventut, esports, comunicació, ocupació i promoció econòmica 

El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de l’Ajuntament, 
compost dels nou membres següents: 

Quadre 1. Configuració política del Ple 2011-2015 

Partit polític 2011 2015 

PP 5 4 

CIUTADANS  3 

PSOE 2 2 

LORIGUILLA 2  

Total 9 9 

Els vocals que componen el Ple actual estan adscrits als grups següents: 
Partit Popular, Ciutadans i Partit Socialista Obrer Espanyol. En l'exercici 
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que es fiscalitza (2014) va haver-hi dos regidors adscrits a un altre grup: 
Unión Independientes de Loriguilla. Per Acord de 23 de juny de 2015 el 
Ple celebra sessions ordinàries trimestrals. 

El consistori té dues entitats dependents: organisme autònom Fundació 
Esportiva Municipal de Loriguilla i l'entitat pública empresarial Loriguilla 
Residencial i Industrial Societat Urbanística Municipal, SL (LORISUM). 

2. Control intern 

Les funcions de control i fiscalització que regulen els articles 213 i 
següents del TRLRHL corresponen al secretari-interventor. 

En l’exercici de la funció interventora, no s’han formulat advertiments en 
2014. Tampoc no s’han realitzat controls financers sobre una mostra de 
despeses de l’Ajuntament ni dels seus ens dependents. 

L’Ajuntament disposa de 27 treballadors en nòmina, set dels quals estan 
adscrits a funcions administratives sota la direcció del secretari-
interventor. Aquests recursos en administració són escassos per poder 
garantir una separació de funcions mínima i raonable. En comptabilitat 
hi ha una sola persona que gestiona les compres menors, presta suport a 
la tramitació del pressupost i de l’inventari i gestió del patrimoni, porta 
la comptabilitat i la tresoreria. Aquesta acumulació de funcions 
representa una càrrega de treball excessiva que pot dificultar el control 
intern i provocar la comissió d’errors, encara que siguen involuntaris. 

Cal destacar com a aspecte positiu que, en la revisió realitzada sobre una 
mostra de despeses, hem comprovat que tots els pagaments requereixen 
la signatura de tres clavaris perquè es puguen materialitzar. Així mateix, 
segons consta en el qüestionari de control intern de l’àrea de Tresoreria, 
no hi ha comptes bancaris amb règim solidari de signatures, tots 
necessiten de tres signatures mancomunades per a la disposició de fons. 

3. Elaboració, formulació i aprovació del pressupost dels exercicis 2014, 
2015 i 2016 

3.1 Tramitació i contingut 

Com a resultat de l’examen efectuat sobre el procediment d’aprovació 
dels pressupostos generals de l’Ajuntament de Loriguilla dels exercicis 
2014, 2015 i 2016, i la documentació incorporada en els expedients 
respectius, cal destacar els aspectes que tot seguit s’indiquen: 
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Quadre 2. Tramitació dels pressupostos dels exercicis 2014, 2015 i 2016 

 
Pressupost 

2014 
Pressupost 

2015 
Pressupost 

2016 

Acord de pròrroga (Resolució Presidència) No No Sí 

Aprovació inicial 23-12-2013 29-01-2015 03-03-2016 

Publicació (Entrada en vigor) 08-02-2014 27-02-2015 18-04-2016 

Remissió simultània Estat i Comunitat 
Autònoma No No No 

Remissió en termini al Min. Hisenda i Adm. 
Pub. 

No No No 

Com pot observar-se en el quadre anterior, la formació i aprovació inicial 
del pressupost dels exercicis 2014, 2015 i 2016 no s'ha efectuat dins del 
termini previst en l'article 168.4 del TRLRHL.  

La remissió dels pressupostos dels exercicis 2014, 2015 i 2016 a 
l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma no s'ha efectuat de 
manera simultània a l'enviament al butlletí oficial (article 169.4 del 
TRLRHL).  

Així mateix, s'ha superat el termini de remissió (31 de gener de l'exercici 
següent) dels pressupostos de l'Ajuntament i de l'organisme autònom 
(article 15.2 de l'Ordre HAP/2105/2012). 

Respecte a la presentació de la informació relativa a la societat 
dependent, s'ha realitzat fora de termini en l'exercici 2014, mentre que 
en els exercicis 2015 i 2016 l'Ajuntament té pendent de remetre al 
Ministeri la dita informació (article 15.2 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre).  

En els exercicis 2014 i 2015 no s'ha acordat la pròrroga del pressupost 
anterior amb els ajustos previstos en l'article 169.6 del TRLRHL. Cal 
matisar que en l'exercici 2016 sí que s'acorda la pròrroga del pressupost 
de l'exercici 2015 mitjançant un Decret d'Alcaldia de 2 de febrer de 2016. 

La publicació en el BOP del pressupost inicial no assenyala el lloc ni la 
data inicial del còmput del termini d'exposició al públic requerit en 
l'article 20 del Reial Decret 50/1990. 

Els pressupostos revisats contenen, en termes generals, la documentació 
prevista en els articles 165, 166 i 168 del TRLRHL, que desenvolupa el 
Reial Decret 500/1990 (articles 8 i següents). No obstant això falta el 
següent: 

- El detall de la classificació econòmica en l'estat de despeses i 
d'ingressos del pressupost 2014. Segons manifesta el secretari-
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interventor, el pressupost es va aprovar per aplicació 
pressupostària a nivell de grup de programa i concepte, encara que 
aquest extrem no consta en l'expedient per pèrdua d'aquesta 
documentació. 

- L'informe economicofinancer del pressupost de 2014, tant de 
l'Ajuntament com de l'organisme autònom (article 168.1.e i 168.2 
del TRLRHL). 

- L’annex al pressupost de l’exercici 2016 amb el programa anual 
d’actuació, inversió i finançament de la societat mercantil del 
capital social de la qual és titular únic l’Ajuntament (article 166.1.b 
del TRLRHL). 

- La liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament de 
la del corrent en els expedients dels pressupostos dels exercicis 
2014, 2015 i 2016 (article 18.1 b del Reial Decret 500/1990). 

Addicionalment cal destacar les incidències següents: 

- L’Ajuntament no té relació de llocs de treball, de manera que 
incompleix l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre i l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

- En l’annex de personal de l’Ajuntament inclòs en els expedients 
dels pressupostos dels exercicis de 2014, 2015 i 2016 no s’han 
relacionat ni valorat tots els llocs de treball existents, sinó 
únicament els funcionarials, de manera que s’incompleix el Reial 
Decret 500/1990 (article 18.1.c). Pel que fa l’organisme autònom, no 
consta l’annex de personal. 

- Pel que fa a l’estat consolidat del pressupost de 2014, hem 
comprovat que hi ha un error aritmètic tant en l’estat de despeses 
totals com en el d’ingressos, que estan sobrevalorats en 37.129 
euros. 

No consta en els expedients si s’han presentat reclamacions al 
pressupost de l’Ajuntament, de manera que es recomana que s’emeta un 
certificat del Registre o document anàleg que informe sobre la qüestió. 

Els expedients de pressupost dels exercicis 2014, 2015 i 2016 contenen 
l’informe preceptiu d’estabilitat pressupostària i inclouen la regla de 
despesa i el nivell de deute previstos en la Llei Orgànica 2/2012. 

Les bases d’execució del pressupost contenen, en termes generals, les 
matèries previstes en l’article 9.2 del Reial Decret 500/1990. 
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3.2 Modificacions pressupostàries 

Durant l’exercici 2014, l’Entitat ha aprovat un total de 13 expedients de 
modificació pressupostària, per import total de 942.776 euros, el que ha 
representat un increment del pressupost inicial del 50.1%, tal com es 
mostra en el quadre següent elaborat en euros. 

Quadre 3. Modificacions pressupostàries per capítols d'ingressos i 
despeses durant l'exercici 2014 

ESTAT D'INGRESSOS 

Capítol Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu %s/total 

1 Impostos directes 1.062.795 0 0,0% 1.062.795 0,0%

2 Impostos indirectes 18.000 0 0,0% 18.000 0,0%

3 Taxes i altres ingressos 382.800 0 0,0% 382.800 0,0%

4 Transferències corrents 291.269 60.938 20,9% 352.207 17,3%

5 Ingressos patrimonials 67.551 0 0,0% 67.551 0,0%

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

7 Transferències de capital 59.246 138.150 233,2% 197.396 70,0%

8 Actius financers - 743.687 - 743.687 100,0%

9 Passius financers 0 0 0,0% 0 0,0%

  TOTAL INGRESSOS 1.881.662 942.776 50,1% 2.824.436 33,4%

 
ESTAT DE DESPESES 

Capítol Descripció Pressupost 
inicial 

Modificació 
pressupost 

Percentatge 
variació 

Pressupost 
definitiu %s/total 

1 Despeses de personal 538.428 39.387 7,3% 577.815 6,8%

2 Despeses de 
funcionament 525.574 175.758 33,4% 701.332 25,1%

3 Despeses financeres 191.000 0 0,0% 191.000 0,0%

4 Transferències corrents 170.242 201.950 118,6% 372.192 54,3%

6 Inversions reals 71.000 525.680 740,4% 596.680 88,1%

7 Transferències de capital 0 0 0,0% 0 0,0%

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

9 Passius financers 383.453 0 0,0% 383.453 0,0%

   TOTAL DESPESES 1.879.697 942.776 50,2% 2.822.472 33,4%

La modificació de crèdit més significativa és la incorporació de 
romanents de crèdit aprovada per l'alcalde el 5 de febrer de 2014, per 
import de 278.566 euros per a l'execució de la planta d'osmosi.  També 
destaca l'aprovació de dos expedients de suplements de crèdit per 
import de 191.819 i 179.638 euros, respectivament. 
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Hem revisat una mostra d'aquestes modificacions, que assoleix el 49,9% 
del total: 

- Modificació de l’expedient 2014/1 INC RE per incorporació de romanents de 
crèdit per import de 278.566 euros per a l'execució de la planta d'osmosi.    

Es tracta de romanents de crèdit que emparen projectes finançats 
amb ingressos afectats, que han d'incorporar-se obligatòriament, 
tal com disposa l'article 47.5 del Reial Decret 500/1990.  

Cal assenyalar que aquesta modificació la va aprovar l'alcalde el 5 
de febrer de 2014 anteriorment a l'aprovació de la liquidació del 
pressupost el 28 de maig de 2014. Segons disposa la base 12a 
d'execució del pressupost, en el punt cinqué, [...] amb caràcter 
general, la liquidació del pressupost precedirà la incorporació de 
romanents. No obstant això, aquesta modificació podrà aprovar-se abans 
que la liquidació del pressupost en els casos que es tracte de romanents de 
crèdit amb finançament afectat i quan corresponguen a contractes 
adjudicats en l'exercici anterior a despeses urgents, amb un informe previ 
de la Intervenció en què s'avalue que la incorporació no produirà dèficit”. 

- Modificació de l’expedient 1413-01-94, per suplement de crèdit aprovada 
pel Ple de 17 de novembre de 2014, per import de 191.819 euros. 

 No s’ha acreditat en l’expedient el caràcter específic i determinat de 
la despesa a realitzar ni la impossibilitat de demorar-la a exercicis 
posteriors. Tampoc no s’ha justificat la insuficiència de crèdit en el 
nivell en què està establida la vinculació jurídica (base 7a 
d’execució pressupostària i l’article 37.2 del Reial Decret 500/1990). 

 Aquesta modificació ha sigut finançada mitjançant romanent de 
tresoreria per a despeses generals. Això no obstant, no consta que 
l’Ajuntament haja complit el que es disposa en l’article 32 i la 
disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), per 
la qual s’ha de reduir el nivell d’endeutament net com a 
conseqüència d’haver liquidat el pressupost de l’exercici anterior 
amb un romanent positiu de tresoreria per a despeses generals i 
tenir una capacitat de finançament positiu. 

4. Compte General de 2014 

4.1 Comentaris a la tramitació del Compte General 

El Compte General de l’exercici 2014 conté el compte del mateix 
Ajuntament i el del seu organisme autònom dependent, acompanyats 
dels comptes anuals d’una societat mercantil íntegrament municipal. 
Consta de tots els documents previstos per la regla 85.2 de la ICAL 
(model simplificat). L’expedient del Compte General presenta els estats 
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que exigeix la regla 86 de la ICAL. Això no obstant, la documentació 
corresponent a la tresoreria de l’Ajuntament presenta incorreccions i 
insuficiències, com es detalla en l’apartat 7.1 d’aquest Informe. Així 
mateix, en la de l’organisme autònom falten dos certificats bancaris. 

El Compte General el va formar la Intervenció i el va presentar a la 
Comissió Especial de Comptes el 13 de novembre de 2015, amb un retard 
de 166 dies respecte al termini legal establit en l’article 212 de l’LRHL. El 
Ple el va aprovar el 18 de febrer de 2016, amb 140 dies de retard respecte 
al termini establit en la normativa esmentada. 

Quant a la remissió del Compte General a la Sindicatura de Comptes, el 
24 de desembre de 2015, també es va superar el termini legal que fixa 
l’article 223 de l’LRHL i l’article 9.1 de la Llei 6/1985. 

És a dir, que es van incomplir els terminis en totes les fases de tramitació 
del Compte de 2014. 

També s’estan produint endarreriments en la rendició del Compte 
General de 2015, perquè en la data de redacció d’aquest Informe, 7 d’abril 
de 2017, aquest Compte encara no ha sigut retut a la Plaforma. 

4.2 Comentaris als estats financers del Compte General 

4.2.1 El Compte de l’Ajuntament 

En l’annex I a aquest Informe s’adjunten els documents més rellevants 
del Compte de l’Ajuntament de Loriguilla en 2014: el balanç, el compte 
del resultat econòmic i patrimonial, la liquidació del pressupost, el 
resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 

Tot seguit es comenten els aspectes més destacables dels dits estats, a fi 
de comprovar si s’adequan a la normativa comptable d’aplicació. 

a) Balanç 

 L’immobilitzat representa, amb 21.264.482 euros, el 83,1% del total 
de l’actiu. S’ha incrementat en un 3% pel que fa a l’exercici 2013. En 
la seua composició destaquen les immobilitzacions materials 
(8.103.553 euros), les inversions financeres permanents (6.899.200 
euros) i les inversions destinades a l’ús general (6.144.162 euros). No 
es practiquen les amortitzacions degudes de l’immobilitzat, de 
manera que la suma de dos dels principals epígrafs de l’actiu no 
mostra la imatge fidel del valor del patrimoni municipal. Cal 
destacar que l’Ajuntament va contractar en 2015 l’actualització de 
l’inventari de béns i drets municipals. Els treballs d’actualització es 
van acabar en febrer de 2016. Hem verificat l’existència de 
l’inventari, però en el document no consta cap dada sobre 
l’amortització deguda dels béns, ni l’Ajuntament ha estimat 
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l’amortització acumulada per poder actualitzar els valors nets 
comptables dels diversos béns, ni tampoc ha establit els 
percentatges d’amortització que corresponguen a cada tipus de 
béns per començar a comptabilitzar-los. 

 La partida de “Terrenys i béns naturals” s'ha vist incrementada en 
un 30,8% respecte a 2013. 

L'actiu del balanç no presenta cap quantitat en concepte de 
“Patrimoni municipal del sòl”, perquè l'Ajuntament no el té 
constituït. 

L'actiu circulant representa el 16,9% de l'actiu, amb 4.315.352 euros. 
En la seua composició destaquen els deutors pressupostaris, amb 
2.959.373 euros. El saldo de deutors pressupostaris està infravalorat 
en 59.336 euros, segons s'exposa en l'apartat 5 de l'apèndix 3 
d'aquest Informe. Quant als deutors no pressupostaris que es 
mostren en el balanç per 76.077 euros, es troben també 
infravalorats en 60.764 euros pel mateix concepte exposat en 
l'apèndix esmentat, que fa referència al no reconeixement del 
cànon complementari. 

L'epígraf de “Tresoreria”, amb 124.402 euros, està sobrevalorat en  
31.959 euros, tal com es detalla en l'apartat 7.1 d'aquest Informe.  

Els fons propis són de 21.554.195 euros, que representen el 84,3% 
del total passiu. El compte més rellevant és “Patrimoni”, amb 
11.777.150 euros, seguit dels resultats d'exercicis anteriors, amb 
9.180.477 euros.  

L'epígraf de “Provisions per a riscos i despeses” no presenta saldo 
per a atendre, si és el cas, els que es pogueren derivar dels litigis i 
reclamacions en què es troba incursa l'Entitat. 

En el llarg termini, l'epígraf de “Creditors” és de 3.148.882 euros i 
està compost principalment per la partida de deutes amb entitats 
de crèdit per 3.129.994 euros. D'aquest deute per préstecs a llarg 
termini, els dos més significatius es van concertar en 2012 per a 
atendre els pagaments a proveïdors en virtut del que disposa el 
Reial Decret 4/2012. Un d’aquests correspon al mateix Ajuntament 
amb Bankia per un import inicial d'1.260.946 euros; i l'altre, 
concertat amb l'ICO per un import inicial de 3.579.875 euros, està 
destinat a atendre els pagaments pendents de LORISUM. Segons 
manifesta el secretari-interventor, l'amortització d'aquest últim 
l'avança l'Ajuntament i després la cobra l'empresa municipal. 

L'epígraf de “Creditors a curt termini”, que suma 876.757 euros, ha 
experimentat una disminució del 47,1%. Els deutes a curt termini 
amb entitats financeres són de 200.793 euros. 
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La informació sobre l'endeutament i el desglossament en capitals i 
interessos dels préstecs bancaris que figura en la memòria indica 
que el saldo pendent al tancament de l'exercici 2014 és de 3.352.824 
euros, import que inclou 3.330.778 euros de deute amb entitats 
financeres i 22.036 euros corresponents a la Participació en els 
Ingressos de l’Estat 2009.  

A curt termini, els creditors pressupostaris sumen 368.700 euros i 
els no pressupostaris, 220.389 euros, el component principal dels 
quals és el saldo del compte 413 per 193.682 euros.  

b) Compte del resultat economicopatrimonial 

 Les despeses totals de l'exercici 2014 han ascendit a 1.679.940 euros 
i els ingressos, a 2.276.508  euros. En resulta un estalvi de 596.568 
euros, enfront del d'1.244.429 euros obtingut en 2013, la qual cosa 
representa una disminució del resultat positiu del 52%. 

 Els ingressos estan formats principalment pels de naturalesa 
tributària (1.259.830 euros, que representa un 55% sobre el total), 
seguits de les subvencions rebudes, que signifiquen un 21%. 

 Quant a les despeses, les més significatives són les següents: 
serveis exteriors (598.245 euros) i despeses de personal (540.004 
euros). 

 Cal destacar que no s'ha dotat cap import en concepte 
d'amortització de l'immobilitzat.  

 L'Ajuntament hauria de determinar els valors nets comptables a 
partir dels valors d'adquisició en el moment de les altes, minorats 
en les quanties corresponents a les amortitzacions acumulades fins 
al tancament de l'últim exercici retut i a partir d'ací practicar les 
amortitzacions anuals corresponents. Com a conseqüència d'això 
hauria d'imputar pèrdues per deteriorament i dotacions a 
l'amortització. 

 Addicionalment cal destacar que el compte de 2013 no ha 
arreplegat els ingressos derivats de la meritació del cànon 
complementari del contracte de l'aigua, per import de 120.100 
euros. Una vegada tancat 2013 sense haver registrat aquests 
ingressos, haurien d’haver-se aplicat a 2014 com a ingressos 
procedents d'exercicis anteriors. 

 No és possible estimar l'efecte net dels ajustos davant de la falta de 
dotacions a l'amortització.  
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c) Estat de liquidació del pressupost 

 En el quadre següent es mostren els principals conceptes 
pressupostaris de l'exercici 2014 de l'Ajuntament comparats amb 
els de l'exercici anterior, en euros: 

Quadre 4. Comparació de conceptes pressupostaris 2013/2014 

Conceptes pressupostaris 2013 2014 Variació 

Pressupost inicial ingressos 1.798.569 1.881.661 4,6% 

Pressupost inicial despeses 1.798.569 1.879.697 4,5% 

Previsions definitives ingressos 3.424.851 2.824.437 -17,5% 

Previsions definitives despeses 3.424.851 2.822.473 -17,6% 

Drets reconeguts nets 3.013.593 1.954.442 -35,1% 

Obligacions reconegudes netes 2.793.198 2.180.975 -21,9% 

Resultat pressupostari 220.395 -226.533 -202,8% 

Resultat pressupostari ajustat 683.182 401.036 -41,3% 

Romanent de tresoreria total  2.854.585 2.728.568 -4,4% 

Romanent de tresoreria despeses generals 1.566.218 1.341.732 -14,3% 

- La liquidació del pressupost de 2014 va ser aprovada pel Decret de 
l’Alcaldia el 24 d’abril de 2015, el que supera el termini establit en 
l’article 191.3 del TRLRHL (1 de març). 

- De la liquidació del pressupost de l’Ajuntament i de l’organisme 
autònom, se’n va donar compte en el Ple en la primera sessió 
ordinària realitzada després de ser aprovat. Això no obstant, dels 
estats financers de la societat mercantil dependent de l’Entitat, una 
vegada aprovats, no se n’ha donat compte al Ple en la primera 
sessió que s’ha celebrat, fet que incompleix l’article 193.4 del 
TRLRHL. L’Ajuntament indica que la composició de la Junta General, 
que aprova els comptes anuals de la societat mercantil, és la 
mateixa que la del Ple de l’Ajuntament. 

- L’Ajuntament no ha tramés una còpia de la liquidació dels seus 
pressupostos a l’Administració de l’Estat ni a la Comunitat 
Autònoma abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent 
al que corresponga, fet que incompleix l’article 193.5 del TRLRHL. 
Així mateix, s’ha superat el termini de remissió previst en l’article 
15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012 (31 de març de l’exercici següent). 

- No consta que s’haja emés l’informe de la Intervenció sobre el 
compliment en termes d’equilibri financer dels estats financers de 
l’entitat dependent, una vegada aprovats per l’òrgan competent, 
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establit en l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007 pel qual s’aprova 
el reglament de desenvolupament de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària. 

- No consta que s’haja tramés la informació establida en l’article 15.4 
a) de l’Ordre HAP/2105/2012 per la qual, abans del 31 de març, es 
remetran els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats 
sotmesos al Pla General Comptable d’empreses.  

d) Memòria 

 De la revisió formal del contingut de la memòria, es desprén que: 

- No consten dades sobre el “Patrimoni públic del sòl”. 

- L’estat de transferències i subvencions concedides està 
incomplet, perquè falten les corresponents a LORISUM, 
registrades en el capítol 4 del pressupost de despeses, per 
import, almenys, de 252.784 euros. Tampoc no consta la 
informació sobre transferències i subvencions rebudes, que, si 
bé no és exigible en el model simplificat de memòria, sí que 
considerem convenient incloure-la. 

- Falta la informació corresponent als compromisos de despeses 
amb càrrec a pressupostos d’exercicis posteriors (contractes 
plurianuals, obres pendents de finalitzar, amortitzacions per 
compte de tercers, etc.). Tampoc no consten els compromisos 
d’ingrés amb càrrec a exercicis posteriors (ingressos de 
l’empresa per l’avançament de les amortitzacions dels seu 
préstec i d’altres en cas que n’hi haguera). 

- La informació sobre les despeses amb finançament afectat no 
es recull suficientment en els estats corresponents de la 
memòria, tal com es regula en l’apartat 18.5 de l’Ordre 
HAP/1782/2013, de 20 de setembre (ICAL simplificada). Es 
presenta per partida pressupostària, sense detall del codi de 
cada projecte per agent finançador. El control individualitzat 
per projectes es realitza en fulls auxiliars que contenen els 
aspectes requerits per la instrucció comptable; això no 
obstant, no es gestionen i controlen a partir del seu sistema 
d’informació comptable (SINCALWIN), fet que incompleix la 
regla 44 de la ICAL simplificada. 

4.2.2 El compte de l’organisme autònom (Fundació Esportiva Municipal) 

En l’annex I d'aquest Informe s’adjunten els documents més rellevants 
del compte de la Fundació Esportiva Municipal de Loriguilla en 2014; el 
balanç, el compte del resultat economicopatrimonial, la liquidació del 
pressupost, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria. 
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Revisat somerament el balanç de l’Entitat, observem que no presenta 
partides d’immobilitzat material ni immaterial. En aquest sentit, és 
coherent que molts dels estats de la memòria requerits per la ICAL es 
presenten sense dades. La no existència de saldos en l’immobilitzat 
s’explica perquè usa els mitjans del mateix Ajuntament. En aquest 
sentit, s’hauria de valorar el conjunt de mitjans usats per la Fundació i 
tractar-los comptablement com una subvenció que es rep de 
l’Ajuntament. Formalment la Fundació ha complit, en termes generals, 
quant al contingut mínim de la memòria. 

Com a aspecte més destacable cal mencionar que el romanent de 
tresoreria i el resultat pressupostari presenten imports negatius, per 
17.612 i 2.503 euros, respectivament. El romanent de tresoreria també va 
resultar negatiu en 2013. L’Ajuntament ha regularitzat aquesta situació a 
partir de l’exercici de 2015 incrementant les transferències corrents a la 
Fundació per finançar les seues despeses corrents. 

4.2.3 El compte de l’empresa municipal (LORISUM) 

En el quadre següent es mostren els imports, en euros, dels conceptes 
economicofinancers principals de l’exercici 2014 de l’empresa Loriguilla 
Residencial i Industrial Societat Urbanística Municipal, SLU (LORISUM), 
segons els seus comptes anuals auditats: 

Quadre 5: Principals conceptes economicofinancers de l’exercici 2014 

Conceptes 2014  
(en euros) LORISUM  

Total actiu 23.546.251 

Total passiu 16.311.468 

Patrimoni net  7.234.783 

Resultat economicopatrimonial 594 

Import net xifra negoci 1.454.411 

Aprovisionaments 278.263 

Despeses de personal 417.547 

Despeses financeres 535.006 

Aquests comptes anuals formen part del Compte General de 
l'Ajuntament, ja que el seu capital és 100% municipal.  

De l'empresa cal mencionar els aspectes següents: 

- Es va constituir el 26 de novembre de 2004. El seu objecte social 
segons els estatuts és la promoció, preparació i gestió del sòl i el 
desenvolupament de programes de promoció i rehabilitació 
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d’habitatges i immobles, així com la gestió de qualsevol servei 
públic que se li encarregue dins del terme municipal. L'objecte 
social es podrà realitzar de manera directa o indirecta, fins i tot 
mitjançant la titularitat d'accions o participacions en societats amb 
objecte idèntic, anàleg o semblant. 

- L'Ajuntament la considera mitjà propi. No obstant això, aquesta 
característica no està expressament establida en la constitució de 
l'empresa. A més, no disposa dels recursos personals ni materials 
suficients per a dur a terme les obres i serveis que l'Ajuntament li 
encarrega. Addicionalment no s'ha vist sotmesa a procediments de 
control i supervisió com la resta de serveis de l'Ajuntament. 
Aquestes tres circumstàncies fan dubtar sobre la naturalesa de l'ens 
instrumental com a mitjà propi de l'Ajuntament. 

- La societat rep “encàrrecs” de l'Ajuntament per a l'execució d'obres 
i per a la prestació de serveis, com el de la neteja de les oficines 
municipals i la gestió de l'escola infantil i del poliesportiu, entre 
altres.  

- En 2014 el 88% del seu actiu és no corrent, amb la distribució 
següent: 65% en inversions immobiliàries, 16% en immobilitzat 
material i 4% en inversions financeres a llarg termini. L'actiu 
corrent representa el 12% del total i es compon fonamentalment 
d'existències, amb un 7% i deutors amb un 3%. En el passiu, la 
partida més important és la de creditors a llarg termini, amb 
13.402.018 euros, que representa un 57% del total. Les reserves 
presenten un saldo negatiu per 463.546 euros. 

- L'informe –d'un auditor independent de l'empresa– de revisió 
limitada sobre els comptes anuals de 2014 dóna una opinió 
favorable amb dues excepcions i un paràgraf d'èmfasi. Les 
excepcions són limitacions a l'abast per no haver pogut verificar 
l'adequació dels saldos de clients per vendes i prestació de serveis i 
de proveïdors i per no haver pogut avaluar la raonabilitat dels 
valors de diversos immobles que figuren registrats per 15.350.000 
euros. El paràgraf d'èmfasi es refereix al registre com a ingrés d'una 
subvenció municipal de 131.000 euros, aprovada per l'Ajuntament 
en juny de 2015, posteriorment al moment de formulació de 
comptes. 

- En 2015 l'Ajuntament va acordar realitzar auditoria completa sobre 
els comptes de LORISUM. L'informe d'auditoria, de 22 de març de 
2017, que comprén els exercicis 2011 a 2014, denega l'opinió basant-
se en l'efecte molt significatiu dels fets descrits, que afecten 
l'immobilitzat intangible i material, principalment, així com el 
compte de pèrdues i guanys.  
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- Els comptes de 2015 no han sigut auditats. Cal destacar que no hi 
ha obligació legal de sotmetre a auditoria externa els comptes de 
l'empresa municipal. 

5. Resultat pressupostari de 2014 

En el quadre següent es mostra el detall del resultat pressupostari de 
l’exercici 2014, comparat amb l’exercici anterior, en euros: 

Quadre 6. Resultat pressupostari de 2014 i comparació amb 2013 

 
Drets 

reconeguts 
nets 2014 

Obligacions 
reconegudes 
netes 2014 

Resultat 
pressup. 

2014 

Resultat 
pressup. 2013

Variació 
2014/2013 

a. Operacions corrents 1.820.752 1.553.280 267.472 824.801 -67,57%

b. Altres operacions no financeres 133.689 425.668 -291.978 275.539 -205,97%

1. Total operacions no financeres (a+b) 1.954.442 1.978.948 -24.506 1.100.340 -102,23%

2. Actius financers 0 0 0 0 0,00%

3. Passius financers 0 202.027 -202.027 -879.945 77,04% 

RESULTAT PRESSUPOSTARI (1+2+3) 1.954.442 2.180.975 -226.533 220.395 -202,79%

4. Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 371.458 689.159 -46,10%

5. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 256.112 52.194 390,69%

6. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 0 278.566 -100,00%

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (1+2+3+4+5-6) 401.036 683.182 -41,30%

El resultat pressupostari ajustat de 2014 va ser positiu en 401.036 euros, i 
va disminuir en un 41,3% respecte a l'import de 683.182 euros de 
l'exercici 2013.  

La variació més important respecte a l'exercici anterior es produeix en 
les operacions no financeres, que descendeixen en 1.124.846 euros en 
l'exercici 2014. 

Respecte a les dades del resultat pressupostari que figuren en la 
Plataforma de Rendició de Comptes, es va comunicar en la fila de les 
desviacions de finançament positiu un import de 627.569 euros per error. 

Com a resultat del treball realitzat, s'assenyalen les incidències següents, 
sense perjuí dels possibles ajustos que pogueren derivar-se’n en el cas 
que l'abast de la fiscalització s'haguera estés a altres àrees de treball: 

a) Crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals 

 Pel que fa als crèdits finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals, n’hem revisat una mostra que representa el 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Loriguilla 
Exercici de 2014 

30 

51,6%. La revisió es comenta en l'apèndix 2, apartat 3.2, 
“Modificacions pressupostàries”. 

b) Despeses amb finançament afectat   

 Quant a les desviacions de finançament negatives de l'exercici, 
n’hem revisat una mostra que representa el 83,1% del total. En els 
dos projectes de despesa analitzats els drets reconeguts i les 
obligacions reconegudes coincideixen amb la liquidació del 
pressupost. No obstant això, cal assenyalar les incidències 
següents: 

- Hem comprovat que l'Ajuntament fa el seguiment i control 
comptable de les despeses amb finançament afectat 
mitjançant fulls d'Excel auxiliars i no a través del sistema 
d'informació comptable, tal com estableix la regla 44 de la 
ICAL simplificada.  

- L'Ajuntament no ha facilitat en la memòria dels comptes 
anuals de l'exercici 2014 la informació individualitzada sobre 
les despeses amb finançament afectat. Tampoc s'ha facilitat 
aquesta informació a la Plataforma de Rendició de Comptes.  

- En la mostra seleccionada, el càlcul de les desviacions de 
finançament de l'exercici s'ha realitzat prenent en 
consideració el coeficient de finançament per aplicació 
pressupostària i no per agent finançador, tal com regula la 
regla 46 de la ICAL simplificada.  

 El resultat pressupostari de 2014 també hauria d'ajustar-se 
positivament en drets reconeguts per un import de 59.336 euros i 
negativament en obligacions pendents d'aplicar al pressupost per 
import de 193.682 euros. A partir d'aquests ajustos el resultat 
estaria sobrevalorat en 134.346 euros. 

6. Romanent de tresoreria 2014 

En el quadre següent es mostra el càlcul del romanent de tresoreria 
corresponent a la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 aprovat per 
l’Ajuntament i comparat amb el de l’exercici 2013, en euros: 
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Quadre 7. Romanents de tresoreria 2014 i 2013 

ROMANENT DE TRESORERIA 2014 2013 Variació 

1.(+) Fons líquids 124.402 260.673 -52,28%

2.(+) Drets pendents de cobrament 3.021.508 3.277.379 -7,81%

(+) Del pressupost corrent 483.690 1.168.670 -58,61%

(+) De pressupostos tancats 2.475.683 1.987.972 24,53%

(+) D’operacions no pressupostàries 81.669 140.513 -41,88%

(-) Cobraments realitzats pdts. d'aplicació definitiva 19.534 19.776 -1,23%

3.(-) Obligacions pendents de pagament 417.342 683.465 -38,94%

(+) Del pressupost corrent 174.209 379.150 -54,05%

(+) De pressupostos tancats 183.110 208.835 -12,32%

(+) D’operacions no pressupostàries 90.900 184.048 -50,61%

(-)Pagaments realitzats pdts. d'aplicació definitiva 30.877 88.568 -65,14%

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3) 2.728.567 2.854.586 -4,41%

II. Saldos de cobrament dubtós 1.268.573 916.111 38,47%

III. Excés de finançament afectat 118.263 372.257 -68,23%

IV. Romanent tresoreria per a despeses grals. (I-II-III) 1.341.731 1.566.219 -14,33%

Com a resultat de la revisió efectuada sobre el càlcul adequat del 
romanent de tresoreria, s'assenyalen els aspectes més importants:  

a) Fons líquids 

 Estan sobrevalorats en 31.959 euros per la raó que s'ha exposat en 
l'apartat 7.1 d'aquest Informe sobre la tresoreria municipal. 

b) Drets pendents de cobrament 

 Dels saldos pendents de cobrament de 2014 per import de 483.690 
euros, destaca el saldo de 264.747 euros, corresponent a l'IBI de 
naturalesa urbana i 93.150 euros per subvencions del Pla Provincial 
d’Obres i Serveis. 

 Els drets pendents de cobrament estan infravalorats en 59.336 euros 
per la raó que s'ha exposat en l'apartat 5 de l'apèndix 3 d'aquest 
Informe. 

 Pel que fa als drets pendents de cobrament d'exercicis tancats, 
destaca l'import pendent de cobrament per la taxa d'utilització 
privativa o aprofitament especial (línies elèctriques en terrenys 
municipals) dels exercicis 2011, 2012 i 2013 per import total de 
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633.362 euros i les transferències d'empreses privades dels exercicis 
2007 a 2010 per import de 324.225 euros.  

 A causa de l'elevat saldo que representen els drets pendents de 
cobrament d'exercicis tancats es recomana a l'Ajuntament 
verificar-ne la cobrabilitat i depurar-los. 

c) Obligacions pendents de pagament 

 Dins de les obligacions pendents de pagament aplegades en el 
romanent de tresoreria, destaca el saldo del pressupost tancat, per 
import de 183.110 euros, els components més significatius del qual 
són un deute per préstecs a llarg termini per import de 63.744 euros 
i un deute en concepte de terrenys per 71.786 euros corresponent 
als exercicis 2008 i 2009.  

d) Saldos de cobrament dubtós 

 El saldo de deutors de cobrament dubtós calculat per l'Ajuntament 
ha sigut d'1.268.573 euros. Així mateix, s'ha dotat la provisió per a 
insolvències per aquest mateix import en la comptabilitat 
patrimonial. 

 Per a determinar els drets de cobrament dubtós, l'Ajuntament ha 
complit el que estableix l'article 193 bis del TRLRHL. 

e) Excés de finançament afectat 

 L'excés de finançament afectat, que és de 118.263 euros, es calcula 
com la suma de les desviacions de finançament acumulades 
positives.  

 Pel que fa a les despeses amb finançament afectat, cal tenir en 
compte allò que s'ha assenyalat en l'apartat d'aquest Informe sobre 
el resultat pressupostari.  

 A més, cal assenyalar que les desviacions de finançament 
acumulades han de calcular-se prenent en consideració les 
obligacions i drets reconeguts des de l'inici de l'execució de la 
despesa amb finançament afectat fins al final de l'exercici, tal com 
estableix la regla 46.5 de la ICAL simplificada. No obstant això, en el 
quadre sobre projectes de despeses que apareix en el Compte 
General de l'Ajuntament en la columna de drets i obligacions 
reconeguts d'exercicis anteriors, així com en els registres auxiliars 
utilitzats per al càlcul, no apareix la xifra total de drets i 
d'obligacions reconeguts sinó que s'han compensat. Encara que no 
afecta el càlcul de la mostra seleccionada, on el coeficient de 
finançament és del 100%, ha de constar tota la informació. 
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f) Obligacions sense aplicar al pressupost 

 L'Entitat presenta un saldo de 193.682 euros en el compte 413 
“Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupost”. 
L'import més significatiu d'aquest saldo, per 162.805 euros, 
correspon a càrregues d'urbanització del parc logístic degudes a 
l'Entitat Urbanística de Conservació del Parc Logístic, que, segons 
manifesta el secretari-interventor són compensades minorant la 
càrrega fiscal de l'entitat davant de l'Ajuntament.  

 Cal destacar que no s'ha retut a la Sindicatura la informació sobre 
aquestes obligacions pendents d'aplicar a pressupost, per la qual 
cosa s'ha incomplit l'Acord de 22 d'abril de 2014, del Consell de la 
Sindicatura de Comptes, pel qual es modifica la Instrucció de 28 de 
setembre de 2012, relativa al subministrament d'informació sobre 
obligacions pendents d'aplicar a pressupost. 

 En els moviments del compte 413 durant l'exercici, el més 
significatiu, per 206.916 euros, correspon, segons manifesta 
l'Ajuntament, a la correcció d'un error degut a la cancel·lació del saldo 
del compte 413 a 31.12.12. Quan s’obri el 2013 amb el nou aplicatiu es 
dóna d'alta aquest saldo perquè provenia del tancament, però no tenia 
operacions associades. En aquest sentit, no podia determinar-se què 
componia aquest saldo. Al tancament de 2014 es posa de manifest aquest 
saldo elevat i es corregeix donant-lo de baixa. 

 Per a la baixa del saldo esmentat es registra un ingrés extraordinari 
en l'exercici 2014. 

g) Ajust al romanent com a conseqüència d'allò que s'ha expressat en 
apartats anteriors 

 El següent quadre mostra la nostra estimació del romanent de 
tresoreria total, a partir de l'aplicació dels ajustos esmentats en els 
apartats anteriors: 

Quadre 8. Ajustos al romanent de tresoreria 

Romanent tresoreria total  2.728.567 

(-) Ajust fons líquids -31.959  

(+) Drets pendents cobrament 59.336  

(-) Obligacions pendents d’aplicar a pressupost -193.682  

Total ajustos  -166.305 

Romanent tresoreria total ajustat 2.562.262 
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7. Tresoreria 

7.1  Caixa i bancs i institucions de crèdit 

En el quadre següent, elaborat en euros, es mostra el saldo de tresoreria i 
la seua composició a 31 de desembre de 2014, segons els registres de la 
Corporació presentats en la Plataforma de Rendició de Comptes de les 
Entitats Locals. 

Quadre 9.  Composició de la tresoreria a 31 de desembre de 2014 

Concepte Import 

Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius  84.508 

Bancs. Comptes restringits de recaptació  39.894 

Total 124.402 

D’acord amb la informació aportada, en 2014, l’Entitat va tenir 30 
comptes corrents operatius i 5 comptes restringits de recaptació. 

De la documentació complementària retuda juntament al Compte 
General de 2014 es desprenen les incidències significatives següents: 

- El saldo total per 124.402 euros està sobrevalorat en 31.959 euros. 

- L’estat de conciliació de saldos retut és incomplet, conté un error i 
hi falta l’autorització de l’interventor (regla 86 de la ICAL). 

A partir de les verificacions realitzades hem observat que es van produir 
diversos errors comptables que van afectar el saldo de tresoreria, 
principalment derivats de moviments interns de tresoreria per traspàs 
de fons entre comptes. L’error més significatiu, per 32.000 euros, es va 
originar per la comptabilització inadequada d’un traspàs de fons pretés 
entre un compte restringit i un altre d’operatiu, però que comptablement 
es va registrar en l’ordinal de la Corporació, compte de caixa sense 
moviments. Per corregir aquest error inicial es van realitzar multitud 
d’assentaments inversos, negatius, en formalització, amb afecció a 
diferents comptes del grup 57 i al compte 554. També hi va haver 
anotacions en comptes extrapressupostaris. Finalment no es va 
aconseguir esmenar l’error, de manera que el saldo dels fons líquids al 
tancament de 2014 va quedar sobrevalorat en l’import esmentat de 
31.959 euros. La diferència respecte a 32.000 euros, per import de 41 
euros, correspon a un error de registre comptable de l’ingrés del cànon 
complementari corresponent a juny de 2014, que es va produir per 9.750 
euros, però que es va comptabilitzar per 9.709 euros. 

La responsable de comptabilitat ha elaborat un informe sobre aquesta 
qüestió, en el qual consta que finalment, al tancament, es va realitzar un 
assentament per un import agregat de 99.838,88 euros, només a l’efecte 
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de quadrar el compte de formalització i l’extrapressupostari 30007. No hi 
ha suport documental d’aquest assentament. Es va registrar per 
diferències per quadrar i saldar a zero. Això no obstant, cal mencionar 
que en el diari hi ha un altre assentament invers per aquest mateix 
import agregat. Per això tampoc aquests registres serveixen per aclarir 
els errors comptables comesos en 2014. 

Comprovats tots els apunts comptables –per import de 32.000 euros– que 
consten en la documentació facilitada per l’Ajuntament, no hem pogut 
aclarir totes les partides afectades en 2014, més enllà de la 
sobrevaloració del compte corrent ordinal 129. Els saldos d’altres 
comptes de tresoreria (5719, 5711 i 579) es van conciliar al tancament 
amb els certificats bancaris i el de formalització va quedar a zero. 

Durant la realització del nostre treball de camp, el personal de 
l’Ajuntament va prestar tota la seua col·laboració sense aconseguir 
explicar clarament la comptabilització realitzada en 2014. 

En fase d’al·legacions l’Entitat manifesta que la contrapartida al càrrec 
erroni de tresoreria es troba en un abonament en el compte 440 “Deutors 
per IVA”, mitjançant anotacions comptables que manquen de suport 
documental. En addició a això, aporta un certificat del secretari-
interventor amb el vistiplau de l’alcalde, en el qual, entre altres aspectes, 
se certifica que no s’ha produït una eixida material de fons per l’import 
esmentat de 32.000 euros. 

En 2015 es va corregir el saldo de l'ordinal 129, que va resultar conciliat 
amb els certificats bancaris. No obstant això, la contrapartida usada, el 
compte 4490, "Altres deutors no pressupostaris", està sobrevalorat en 
l'import esmentat de 32.000 euros. En aquest cas s’haurà de depurar 
aquest saldo deutor irreal. 

Per la seua banda, l’estat conciliatori retut de 2014 és insuficient, perquè 
no concilia la diferència esmentada de 32.000 euros. Addicionalment, es 
va donar la circumstància que l’Ajuntament va retre a la Plataforma 
l’estat de conciliació sense signatures. Això no obstant, en l’expedient 
físic del Compte General de 2014, disponible en la seu municipal, consta 
el mateix estat signat pels tres clavaris. 

Pel que fa a això, cal indicar la insuficiència de mitjans en l’àrea 
d’Intervenció que impedeix una segregació adequada o raonable de 
funcions i facilita la comissió d’errors involuntaris. 

Tal com estableix l’article 187 del TRLRHL, l’Ajuntament disposa d’un pla 
de disposició de fons de la tresoreria, que recull les seues pròpies 
prioritats de pagament. Quant a la tramitació dels pagaments, té establit 
un procediment que exigeix la signatura dels tres clavaris. 
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7.2 Pagament per justificar 

Els pagaments a justificar es troben regulats en la base d’execució 25a 
del pressupost. En aquesta base, segons el que s’estableix en l’article 190 
del TRLRHL i en l’article 72 del Reial Decret 500/1990, s’especifica el 
termini de justificació, els conceptes pressupostaris amb càrrec als quals 
es poden expedir les ordres de pagament per justificar i el límit 
quantitatiu d’aquestes. 

En 2014 únicament s’han expedit tres ordres de pagaments per justificar 
per un import agregat de 810 euros, que van ser justificats en l’exercici i 
comptabilitzats en el compte 555 “Pagaments pendents d’aplicació” fins 
que es va aplicar definitivament a despeses. 

7.3  Acomptes de caixa fixa 

Els acomptes de caixa fixa es regulen en la base 26a del pressupost per a 
2014, que estableix que la quantia global de la caixa fixa no podrà 
superar la quarta part de la partida pressupostària a la qual seran 
aplicades les despeses que es financen mitjançant aquesta modalitat. El 
contingut de l’esmentada base 26a s’ajusta, en termes generals, al que 
estableix l’article 73 i següents del Reial Decret 500/1990. 

En 2014 no s’han realitzat acomptes de caixa fixa. 
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APÈNDIX 3. REVISIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

1. Normativa i grau d'aplicació 

L'Ajuntament de Loriguilla, com a entitat integrant de l'Administració 
local, té la consideració d'Administració Pública als efectes del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

En conseqüència, els contractes administratius regulats en l'article 19 del 
TRLCSP que va formalitzar l'Ajuntament durant 2014, 2015 i 2016 han de 
regir-se, quant a la preparació, adjudicació, efectes i extinció, per allò 
que s'ha disposat en la dita Llei i les seues disposicions de desplegament. 

2. Contractes tramitats en els exercicis 2014, 2015 i 2016 

La informació sobre els contractes tramitats per l'Ajuntament de 
Loriguilla durant els exercicis 2014-2016 no s'ha obtingut a través de les 
aplicacions informàtiques ubicades en la Plataforma de Rendició de 
Comptes de les Entitats Locals, perquè l'Ajuntament no ha retut a la 
Plataforma la seua informació contractual. 

Partint de la informació presentada al Registre Oficial de contractes, hem 
seleccionat per a fer-ne la revisió els d'import més significatiu. No hem 
ampliat la mostra a partir de la comptabilitat, perquè en 2014 el diari 
d'operacions no mostrava fases AD de manera que, aparentment, no 
s'havia adjudicat cap contracte. No obstant això, a posteriori, hem tingut 
coneixement de la formalització d'un contracte en 2014, a més de dos 
encàrrecs d'obres a l'empresa municipal. 

A petició de la Sindicatura de Comptes, l'Ajuntament de Loriguilla ha 
certificat, una relació dels contractes (no menors) tramitats en els 
exercicis 2014 a 2016.  

En el següent quadre es mostra un resum dels contractes tramitats en els 
exercicis 2014-2016 per tipus i procediments d'adjudicació, d'acord amb 
la informació que ha sigut certificada per l'Ajuntament en l'esmentada 
relació: 
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Quadre 10. Contractes no menors tramitats en 2014, 2015 i 2016  

Tipus de 
contracte 

Procediments 
d'adjudicació 

Imports 
adjudicació 
(IVA exclòs) 

Nombre 
contractes 

Obres PNSP 52.932 18,5% 1 11,1% 

Subministraments PNSP 50.855 17,7% 2 22,2% 

Serveis PNSP 18.538 6,5% 1 11,1% 

Obres Comanda/Encàrrec 164.277 57,3% 3 33,3% 

Serveis Comanda/Encàrrec* 0,0% 2 22,2% 

Total 286.602 100,0% 9 100,0% 

PNSP: Procediment negociat sense publicitat. 

* No se n'ha facilitat la informació 

3. Expedients de contractació revisats 

A fi d'analitzar si la contractació efectuada per l'Ajuntament en els 
exercicis 2014-2016 s’ha tramitat adequadament, hem seleccionat la 
mostra de contractes que es detalla en el quadre 2, que representa una 
tercera part dels expedients tramitats en els exercicis esmentats, segons 
les relacions certificades aportades per l'Entitat.  

Quadre 11. Expedients revisats de 2014 a 2016 

Nombre  
Any 

formalització 
Procediment 
adjudicació Objecte  

Import 
formalitzat
(sense IVA)

1 2014 Encàrrec 

Condicionament de voreres i 
jardins en el carrer de José 
Antonio (actualment Av. 
Mediterrani) 

93.150 

2 2015 PNSP 

Subministrament d'un sistema 
electrònic de seguretat en 
l’aparcament municipal de 
vehicles pesants 

31.735 

3 2016 PNSP 
Rehabilitació immoble 
municipal en la plaça 
d'Espanya 

55.718 

 Total mostra 180.603 

Nota al quadre 2: En l'encàrrec del contracte núm. 1 no s'especifica si l'import inclou l'IVA o no. 

Hem revisat també una mostra de contractes menors. 

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

Addicionalment hem dut a terme el seguiment quant a l'evolució i 
execució del contracte relatiu a la planta d'osmosi inversa, dividit en dos 
lots formalitzats en 2013, amb repercussió econòmica significativa sobre 
l'exercici 2014.  

La fiscalització realitzada ha posat de manifest determinats 
incompliments significatius de la normativa aplicable, que s'han descrit 
en l'apartat 6.1, “Fonament de l'opinió desfavorable relativa a la 
contractació”. 

En els apartats següents es comenten altres aspectes i observacions 
derivats de la revisió de la contractació, que els responsables de 
l'Ajuntament també hauran de tenir en compte. 

4. Observacions sobre contractes formalitzats entre 2014 i 2016 

Observacions comunes a diversos contractes 

a) Els contractes revisats no consten en la relació anual que les 
entitats del sector públic local han de trametre a la Plataforma de 
Rendició de Comptes de les Entitats Locals,1 ja que la relació 
esmentada no es va retre. 

b) La informació contractual de l’Ajuntament no ha sigut publicada 
suficientment i adequadament en el seu perfil de contractant, que 
no compleix amb els requisits normatius vigents a partir de 2014. 
En la data de redacció d'aquest Informe únicament hi consten 
quatre adjudicacions de 2016 i 2017. Mitjançant la simple consulta 
al perfil no és possible verificar la publicació de la licitació de l'únic 
procediment obert dels quatre contractes esmentats, ni les 
licitacions i els seus resultats dels exercicis immediatament 
anteriors. Per a obtenir aquesta informació és necessari sol·licitar a 
l'Ajuntament un certificat referit a la contractació concreta. La 
disposició addicional tercera de Llei 20/2013, de 9 de desembre, de 
Garantia de la Unitat de Mercat, modifica la regulació de la 
Plataforma de contractació del sector públic i s'aplica a totes les 
entitats de l'article 3.1 del TRLCSP, que hauran de publicar les 
licitacions i els seus resultats en l'esmentada Plataforma. No ens 
consta que l'Ajuntament de Loriguilla i les entitats que en depenen 
hagen publicat en la Plataforma les convocatòries de licitacions i 
dels seus resultats a partir de 2014, bé directament pels òrgans de 
contractació o per interconnexió amb dispositius electrònics 

                                                 
1  Article 3 de l’Acord de 13 de setembre de 2013, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 

Comunitat Valenciana, pel qual es disposa la publicació de la Instrucció relativa al 
subministrament d’informació sobre la contractació de les entitats del sector públic valencià, 
tant autonòmic com local. 
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d'agregació. L'Ajuntament haurà d'adherir-se a una plataforma de 
contractació d'àmbit territorial superior, per a així garantir que el 
seu perfil de contractant reunisca tots els requisits normatius.  

c) En els expedients revisats no consta que el secretari o l'òrgan que 
tinga atribuïda la funció d'assessorament jurídic de la Corporació 
hagen informat els plecs de clàusules administratives particulars 
(PCAP) amb caràcter previ a la seua aprovació.2 No obstant això, en 
els expedients sí que consten informes del secretari que versen 
sobre el procediment que s'ha de seguir en cada contractació, però 
no es pronuncien sobre la legalitat dels plecs de clàusules 
administratives particulars, en tant que s’hi regulen qüestions 
essencials de la contractació, com ara els criteris d'adjudicació, o 
que afecten els drets i obligacions de les parts.  

Observacions detallades per a cadascun dels contractes 

Expedient número 1 “Condicionament de voreres i jardins en el carrer de José 
Antonio” (actualment, avinguda del Mediterrani, expedient 52-01-14001). 

 Es tracta d’una obra subvencionada per la Diputació Provincial de 
València (d’ara en avant, la Diputació) en el marc del Pla Provincial 
d’Obres i Serveis. La subvenció aprovada és de 93.150 euros. 

 L’Ajuntament decideix, mitjançant Decret d’Alcaldia de 24 de juny 
de 2014, encarregar l’execució de l’obra a LORISUM, en la seua 
condició de mitjà propi instrumental de l’Entitat. En aquest sentit, 
aquest encàrrec s’ha de subjectar a l’article 24 del TRLCSP sobre 
“Execució d’obres i fabricació de béns mobles per l’Administració, i 
execució de serveis amb la col·laboració d’empresaris particulars”· 

 El 10 de desembre de 2014 LORISUM registra d’entrada en 
l’Ajuntament la seua factura número 14-50-000018 de data 4 de 
novembre de 2014 per 93.150 euros (IVA inclòs), en concepte de 
l’obra de voreres, sense detall del resum de les unitats d’obra 
executades i el seu cost per unitat corresponent. 

 Per conéixer el detall cal acudir al certificat del secretari-
interventor, de data 12 de novembre de 2014, que dona fe que s’ha 
justificat la inversió per un total de 99.550 euros (IVA inclòs), segons 
cita que es desprén de la certificació d’obra de 5 de novembre de 
2014, emesa pels tècnics de LORISUM. 

 El resum desglossat per unitats de la inversió justificada és el 
següent: 

  

                                                 
2 Disposició addicional 2a, apartats 7 i 8 del TRLCSP, en relació amb l'article 115.6 del 

mateix text legal. 
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Quadre 12. Resum desglossat per unitats 

Unitats Executat per 
% 

col·laboració 
Base 

Imposable 
IVA Total 

Materials LDG  i 10 més 32,9% 23.981 5.036 29.017 
Lloguer maquinària LDG i 4 més 28,7% 20.887 4.386 25.273 
Mà d’obra LDG 38,4% 27.939 5.867 33.806 

TOTAL DESPESA  100,0% 72.807 15.289 88.096 
Despeses generals (13%)   9.465   

IVA (21%)   17.277   
Total factura emesa   99.550   

Deducció IVA mà obra   -5.867   
Total justificat   93.683   

Aquest certificat ha sigut presentat a la Diputació per justificar el 
compliment de l’objecte subvencionat i sol·licitar-ne el cobrament. No 
obstant això, el tema està pendent per divergències sorgides entre 
l’Ajuntament i l’òrgan concedent. 

Destaquem les observacions i incidències següents: 

 L’Ajuntament, mitjançant un Decret d’Alcaldia de data 31 de juliol 
de 2014, estableix les condicions econòmiques de l’encàrrec, que 
inclouen l’execució de les obres per 93.150 euros (idèntic a la 
subvenció de la Diputació) i estableix una retribució del 6% sobre el 
pressupost d’execució material, sense perjudici del 13% per a 
despeses generals. Finalment, com a resultat de les divergències 
amb la Diputació, es justifica un pressupost d’execució material de 
l’obra per menor import, a la qual se suma el 13% de despeses 
generals i no el 6% de retribució. 

 El 26 de març de l’exercici 2015, LORISUM registra d’entrada en 
l’Ajuntament una factura negativa per import de -93.150 euros per a 
anul·lar l’anterior. No obstant això l’Ajuntament ja va pagar aquell 
import en quatre lliuraments a compte durant els mesos de 
desembre de 2014 i febrer de 2015. La factura negativa anul·la 
l’anterior perquè incloïa l’IVA, concepte que no corresponia segons 
la nota 2/12 de l’AEAT sobre tributació de l’activitat dels ens públics. 
El 5 de novembre de 2015 LORISUM factura, sempre per la mateixa 
obra, 93.150 euros, aquesta vegada sense l’IVA.  

 Després de revisar la documentació, no hem pogut verificar el cost 
real de l’obra de voreres, atesa la divergència d’imports entre els 
que figuren en les factures de LORISUM i els que consten en la 
justificació de despeses realitzades davant de la Diputació. 

 En la comptabilitat consten quatre pagaments a compte de 
l’Ajuntament a l’empresa municipal, per import acumulat de 93.150 
euros. Aquesta forma de pagament de l’obra no és la prevista en el 
Decret d’Alcaldia de 24 de juny de 2014 pel qual s’encarrega l’obra, 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Loriguilla 
Exercici de 2014 

42 

que indica els requisits de les certificacions d’obra que es 
presentaran a aprovació amb periodicitat mensual i acompanyats 
de les factures corresponents. En aquest cas s’han materialitzat 
quatre pagaments a compte no suportats per les certificacions 
d’obra parcials pertinents. Se’ns ha facilitat un document que 
mostra el resum d’una certificació única, per import de 99.670 
euros, signada per la direcció d’obra i datada en 5 de novembre de 
2015, que no es correspon amb la factura que LORISUM va emetre a 
l’Ajuntament un any abans, en 4 de novembre de 2014, per import 
de 93.150 euros. Tampoc coincideix la data d’aquesta certificació 
única amb la citada en el certificat del secretari sobre despeses 
realitzades presentat a la Diputació.    

Expedient núm. 2: “Subministrament d’un sistema electrònic de seguretat en 
l’aparcament municipal de vehicles pesants (Expedient 55-00-14001)   

 Contracte administratiu de subministrament de data 5 de març de 
2015, amb el PCAP aprovat el 4 de desembre de 2014, per un valor 
estimat de 38.400 euros (IVA inclòs). Se n’aprova la tramitació per 
procediment negociat sense publicitat, per raó de la quantia. 
L’objecte consisteix en la contractació per rènting d’un sistema de 
seguretat per a l’aparcament municipal. El pressupost de licitació és 
de 31.735 euros (sense IVA). 

 Destaquem les següents observacions i incidències: 

- L’òrgan de contractació ha sigut l’alcalde, quan hauria d’haver 
sigut el Ple, segons el que estableix la disposició addicional 2a, 
apartat 1 del TRLCSP, ja que la duració del contracte excedeix 
de quatre anys. 

- Falta el certificat del registre d’entrada sobre les ofertes 
rebudes i la documentació aportada pels licitadors i no consta 
que s’haja tramés al secretari de la mesa de contractació 
(article 80.5 del Reial Decret 1098/2001).  

- L’òrgan de contractació en la seua Resolució d’aprovació de 
l’expedient invita tres empreses amb les quals es produirà la 
negociació. No obstant això, en el cas d’una de les empreses 
no consta en l’expedient si ha presentat o no oferta, mentre 
que una altra ha presentat una oferta amb un nom fiscal 
diferent de l’invitat per l’òrgan de contractació.   

- No consta en l’expedient que hi haja hagut una negociació 
dels aspectes fixats en el PCAP entre l’Ajuntament i els 
candidats invitats (article 169.1 del TRLCSP). 

- L’oferta presentada pel candidat seleccionat conté un 
pressupost de data 23 d’octubre de 2014, anterior a la data 
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d’inici de l’expedient, 2 de desembre de 2014. Encara que 
l’Ajuntament puga tenir coneixement de determinades ofertes 
de proveïdors, formalment els licitadors han de presentar en 
temps i forma les seues propostes actualitzades en les dates 
que determina l’administració contractant. A més, l’esmentat 
pressupost per import 28.124 euros sense IVA no coincideix 
amb l’oferta econòmica presentada per import de 29.063 euros 
sense IVA.   

- La constitució de la garantia definitiva a favor de l’Ajuntament 
de data 6 de febrer de 2015 és anterior a la classificació de les 
ofertes per l’òrgan de contractació, que es realitza el 14 de 
febrer de 2015. El secretari manifesta que l’adjudicatari 
deposita la fiança quan és coneixedor de la proposta de la 
mesa de contractació. No obstant això, l’òrgan de contractació 
és qui ha de decidir l’adjudicació i, després de la notificació de 
la corresponent Resolució, s’inicia el termini per a depositar la 
fiança. 

- El PCAP fixa la duració del contracte en 60 mensualitats, 
començant l’any 2015 i supeditat a l’aprovació pel Ple de la 
corresponent despesa plurianual de caràcter excepcional. El 
Ple aprova la despesa el 31 de març de 2015, posteriorment a la 
formalització del contracte. No obstant això, el contracte 
estableix que el termini començarà l’endemà de la 
formalització, és a dir, el 6 de març de 2015, anterior a 
l’aprovació de la despesa plurianual pel Ple. Addicionalment 
s’incompleix la clàusula contractual sobre l’inici de la 
prestació, perquè la primera factura presentada per l’empresa 
és de data 31 de juliol de 2015 i correspon a l’arrendament del 
mes de juliol.  

- A més, no consten en l’expedient els documents següents: 

- La proposta d’adjudicació de la mesa de contractació, que 
hauria d’haver-se realitzat en virtut del que disposa 
l’article 22.3 del Reial Decret 817/2009 i en la qual es basa 
l’òrgan de contractació per a classificar les ofertes i 
resoldre l’adjudicació.  

- L’acord d’adjudicació motivat de l’òrgan de contractació, 
que ha de realitzar-se dins dels cinc dies hàbils següents 
concedits al licitador seleccionat per a la recepció de la 
documentació (article 151.3 del TRLCSP). 

- La publicació en el perfil de contractant de l’adjudicació i 
la formalització del contracte (articles 151.4 i 154.1 del 
TRLCSP).  
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- La notificació de l’adjudicació als candidats que han presentat 
ofertes i que han sigut exclosos o descartats (article 151.4 del 
TRLCSP). 

Expedient número 3: “Rehabilitació immoble municipal en la plaça d’Espanya” 
(expedient 52-02-15001) 

 Contracte administratiu d’obres formalitzat el 19 de gener de 2016, 
amb aprovació del PCAP el 4 de desembre de 2015, per un valor 
estimat de 67.419 euros (IVA inclòs). Se n’aprova la tramitació pel 
procediment negociat sense publicitat, per raó de la quantia. 

 L’objecte consisteix en l’execució de les obres de rehabilitació de 
l’antiga casa de mestres. El pressupost de licitació és de 55.718 
euros (sense IVA). 

 Es tracta d’una obra subvencionada per la Diputació de València, 
inclosa en el pla d’inversions financeres sostenibles. 

 Destaquem les observacions i incidències següents: 

- L’òrgan de contractació ha sigut l’alcalde, d’acord amb la 
disposició addicional 2a, apartat 1 del TRLCSP. Es tramita com 
a procediment negociat sense publicitat, encara que la seua 
naturalesa és la de subhasta en la mesura que l’únic criteri 
d’adjudicació és el preu, el més baix dels quals és el que s’ha 
de seleccionar. No s’ha produït, consegüentment, cap 
negociació sobre les condicions del contracte. 

- Es presenten quatre ofertes, tres de les quals amb idèntica 
proposició econòmica, 52.931,89 euros, import que representa 
una baixa del 5% sobre el preu de licitació. La quarta oferta, 
per 48.000 euros, en principi la més avantatjosa perquè 
representa una baixa del 13,85%, ha sigut rebutjada per 
temerària. L’adjudicació s’ha realitzat per sorteig entre les 
altres tres ofertes i ha recaigut en la presentada pel GRUP 
BERTOLÍN, SAU. 

 El quadre següent, extret de l’acta d’obertura d’ofertes, mostra 
les rebudes: 
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Quadre 13. Ofertes rebudes 

 BASE IMP. IVA TOTAL 

GRUP BERTOLÍN, SAU 52.931,89 € 11.115,70 € 64.047,59 €  

CONSVAL 48.000,00 € 10.080,00 € 58.080,00 €  

CRIMSA 52.931,89 € 11.115,70 € 64.047,59 €  

PROCYR 52.931,89 € 11.115,70 € 64.047,59 € 

- La clàusula desena del PCAP fixa un únic criteri d’adjudicació: 
el preu més baix. Però la clàusula quarta estableix la no-
admissió d’ofertes amb una baixa superior al 5% del “preu del 
contracte”. Aquesta limitació ha tingut ja inicialment un 
efecte pervers i és que tres dels quatre licitadors han ajustat la 
seua baixa exactament al 5%, i, en conseqüència, l’Ajuntament 
ha vist reduïdes les seues opcions d’elecció.  

 En relació amb aquesta clàusula quarta sobre el preu i la 
temeritat, cal destacar que presenta una redacció deficient, 
perquè, tal com estableix l’article 152.1 del TRLCSP, la 
consideració de temerària ha de ser-ho en comparació amb les 
altres ofertes, és a dir, per referència al conjunt d’ofertes 
vàlides que s’hagen presentat.  

 Així mateix la inadmissió d’una oferta per aquesta causa no 
pot ser automàtica, atés que el TRLCSP, en l’article 152.3, 
estableix un tràmit d’audiència amb la finalitat d’analitzar el 
cas concret. En la tramitació d’aquest contracte no s’ha 
concedit l’obligada audiència al licitador que suposadament 
ha incorregut en baixa temerària. 

 Addicionalment, el criteri establit per a determinar si una 
oferta té caràcter anormal o desproporcionada no s’ajusta al 
que establix l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques (d’ara en avant el 
Reglament), i desincentiva la presentació de baixes en el preu 
de licitació, ja que, en la pràctica, s’han considerat anormals o 
desproporcionades les baixes superiors al 5% del preu de 
licitació.  

 En aquest cas concret la baixa mitjana ha sigut del 5%, de 
manera que la presumpció de temeritat se situaria en el 15% 
(10 punts per davall de la baixa mitjana), en aplicació de 
l’esmentat article 85.4 del Reglament. L’oferta que ha sigut 
automàticament rebutjada representa una baixa del 13,85%, 
per tant no ha assolit el 15%, aplicable en aquest cas i no 
hauria d’haver sigut rebutjada per desproporcionada. 
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 Considerem, a més, que no s’han d’utilitzar aquests llindars 
de sacietat en la valoració dels criteris econòmics, ja que per 
mitjà d’aquests s’està penalitzant les ofertes més beneficioses 
econòmicament, i això representa renunciar a priori i de 
manera automàtica a l’obtenció d’una possible major baixa 
econòmica en el preu del contracte, en contra dels principis 
d’economia i d’eficient utilització dels fons establits en 
l’article 1 de l’LCSP. 

5. Seguiment de contractes formalitzats en exercicis anteriors 

- Expedient número 52-00-13001 “Obra planta osmosi inversa” Lot I 

 Obra per administració mitjançant encàrrec del Ple de 21 d’octubre 
de 2013 a l’empresa municipal LORISUM, considerada mitjà propi 
de l’Ajuntament. L’Acord del Ple esmentat aprova l’addenda al 
contracte de gestió del servei públic del cicle integral de l’aigua de 5 
de maig de 2005. L’addenda es formalitza per a l’execució d’una 
planta d’osmosi inversa en el sòl dotacional del Pou de Sant Faust, 
previ a l’establiment de les condicions de reequilibri del contracte 
original. En l’Acord s’aprova la generació de crèdit per import de 
220.105 euros (181.905 euros més l’IVA de 38.200 euros). 

 L’objecte de l’encàrrec a LORISUM consisteix en la construcció de la 
nau que albergarà les instal·lacions pròpies de la planta d’osmosi 
inversa i la direcció d’obra i coordinació del projecte global (lots I i 
II). No consta en l’acord l’import cert de l’encàrrec. 

 En el projecte d’execució de l’obra del Lot I consta un pressupost 
d’execució material de 154.436 euros. 

 LORISUM contrasta aproximadament un 80% de l’obra a la mateixa 
empresa contractista del Lot II, que és a més l’adjudicatària del 
contracte de gestió del servei públic del cicle integral de l’aigua en 
Loriguilla. 

 Els percentatges de contractació amb col·laboradors superen el 50%, 
de manera que s’incompleix el que es preveu en l’article 24.4 del 
TRLCSP per a l’execució d’obres per l’administració. 

 Se da la circumstància que ni en l’escriptura de constitució de 
l’empresa ni en els seus estatuts es reconeix expressament 
LORISUM com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament. Es 
defineix de manera concisa com a mitjà instrumental que podrà 
executar tots els encàrrecs que realitze l’Ajuntament. Aquesta 
redacció de l’article 1 dels estatuts no s’ajusta exactament al que es 
regula en l’article 24.6 del TRLCSP. 
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 Quant a l’execució pròpiament dita, entenem que s’ha incomplit 
l’article 24.4 del TRLCSP, perquè ens trobem davant una obra 
executada per administració, encara que siga en la modalitat 
d’encàrrec a un mitjà propi personificat en una entitat distinta de la 
local. L’esmentat article 24.4 disposa que si s’acudeix a 
col·laboradors, la part que aquests executen haurà de ser inferior al 
50% de l’import total del projecte. 

 Si un mitjà propi no pot executar el 50% de l’encàrrec és que no és 
suficientment apte per a la prestació, de manera que no s’escauria 
l’encàrrec i en aquesta circumstància no estaríem tampoc davant el 
supòsit que permet l’execució de l’obra per l’administració. En 
aquest sentit es pronuncia l’informe 13/2012, de 27 de setembre, de 
la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat. 

 Quant a l’execució de l’obra, per un import acumulat de 145.740 
euros (IVA inclòs), consten com a suport en l’expedient quatre 
certificacions conformades per LORISUM i una altra de 
complementària únicament signada per la direcció d’obra. Això no 
obstant, les empreses que han sigut adjudicatàries de les obres són 
GESPASER-TECVASA, en un 80% i Valledor, en un 20%. Les 
certificacions d’obra s’haurien de presentar conformades per les 
empreses que realment hagen executat les obres que es certifiquen. 

 Hem comprovat que es comptabilitzen les dues primeres 
certificacions en 2013 i les altres tres, en 2014. Totes estan pagades 
al tancament, excepte la complementària, de quantia escassa. 

 A l’import esmentat cal afegir els honoraris corresponents a la 
redacció de projectes i documents i a la direcció d’obra dels dos lots, 
per un import acumulat de 33.705 euros. En total, s’assoleix un 
import de despesa facturada de 179.445 euros. La generació de 
crèdit aprovada en l’addenda va ser de 220.105 euros (IVA inclòs). 
L’Ajuntament va comptabilitzar el reconeixement de dret per 
l’import esmentat de 220.105 euros. 

- Expedient número 52-00-13001 “Obra Planta d’osmosi inversa en 
Loriguilla” Lot II, “Part tecnològica” 

 Contracte administratiu d’obres formalitzat amb TECVASA el 7 
d’octubre de 2013. L’objecte del Lot II es denomina “Part 
tecnològica” i consisteix en la instal·lació de l’equipament propi de 
la planta d’osmosi en la nau industrial, objecte del Lot I. El 
pressupost de Lot II és de 200.000 euros (sense IVA). 

 La planta és subvencionada per la Diputació amb 242.000 euros 
atorgats mitjançant conveni de 31 de juliol de 2013, subscrit amb 
l’Ajuntament per a inversions en el cicle integral de l’aigua. El 
conveni estableix que s’alliberaran els fons fins al límit concedit –
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directament al contractista– contra la certificació d’obra signada pel 
director tècnic i aprovada per resolució de l’Alcaldia. L’Ajuntament 
s’obliga a redactar el projecte i a contractar l’obra conformement 
amb el TRLCSP. 

 Destaquem les observacions i incidències següents: 

 El contracte es tramita per procediment negociat sense publicitat 
per la quantia, urgència i els condicionants propis del finançament. 
En l’expedient consta que van ser sol·licitades cinc ofertes i que 
se’n van rebre tres en temps i forma, sobre les quals va informar el 
tècnic d’acord amb la baremació del plec. La mesa va proposar 
adjudicar a la més favorable segons l’informe tècnic, per un preu de 
242.000 euros (IVA inclòs). És a dir, que no es va obtenir baixa. 
L’adjudicatària va ser la mateixa empresa concessionària del 
contracte de gestió del servei públic del cicle integral de l’aigua. 

 La baremació dels criteris d’adjudicació que consta en l’informe és 
la següent: 

- Qualitat tècnica de la memòria tècnica del disseny: 15 punts 
- Millores relacionades amb el projecte global (lots I i II): 60 

punts 
- Termini d’execució: 10 punts 
- Preu: 10 punts 
- Ampliació del termini de garantia d’obres i instal·lacions: 5 

punts 

 Aquesta baremació incompleix l’article 150.2 del TRLCSP, que indica 
que es donarà preponderància a aquells criteris que facen 
referència a característiques de l’objecte del contracte que es 
puguen valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts per mitjà 
de la mera aplicació de fórmules establides en els plecs. No consta 
que s’haja constituït el comité d’experts previst per al cas de 
baremacions en les quals la ponderació dels criteris avaluables en 
virtut de judicis de valor supere la dels criteris automàtics. Tampoc 
consta que s’haja acudit a un organisme tècnic especialitzat, 
degudament identificat en el plec. 

 Vista la certificació d’obra número 2 per 128.286 euros, és 
formalment suficient i està firmada pels tres preceptius: 
contractista, director d’obres i propietat (encara que aquesta última 
signatura no està identificada). Va ser comptabilitzada en 2014 i 
pagada en formalització, segons apunt comptable del sistema de 
data 26 de febrer de 2015. Igual com la certificació número 1 per 
113.714 euros. Els pagaments es registren en formalització perquè 
és la Diputació la que realitza les transferències directament a 
l’adjudicatari. 
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- Observacions comunes als dos lots I i II de l’“Obra planta d’osmosi inversa 
en Loriguilla" 

 Quant al projecte en el seu conjunt, i als efectes de la licitació, 
entenem que podria haver-hi fraccionament del contracte. La 
divisió en lots, un per a la construcció de la nau i l’altre per a les 
instal·lacions de la planta, no significa que no estiguem davant un 
mateix objecte, la ubicació i usos del qual van units 
indissolublement. Ni ens trobem davant unes obres el període 
d’execució de les quals supere un any. Prenent tot això en 
consideració, el pressupost dels dos lots sobrepassaria els 200.000 
euros i, per tant, encara que és possible acudir al procediment 
negociat, s’ha de publicar l’anunci de licitació del projecte complet 
de la planta –amb els seus lots– en el perfil de contractant, tal com 
estableix l’article 177.2 del TRLCSP. 

 Per a la construcció de la planta d’osmosi inversa (Lot I i Lot II), 
l’Ajuntament subscriu el 14 de novembre de 2013 una addenda al 
contracte de gestió del cicle integral de l’aigua per al restabliment 
de l’equilibri en la gestió del servei. S’interpreta que és exigible el 
restabliment de l’equilibri per donar-se el supòsit previst en el 
contracte original d’entrada en funcionament de la potabilitzadora. 
Aquesta instal·lació ha sigut substituïda per la planta d’osmosi 
inversa. S’acorda que es repercutiran en la tarifa cobrada als 
usuaris els costos corresponents a les redaccions de projectes, 
direccions d’obra dels dos lots i els d’execució del Lot I. Els costos 
d’execució del Lot II no es repercutiran en la tarifa perquè estan 
finançats mitjançant la subvenció de la Diputació. 

 En virtut de l’addenda, la concessionària GESPASER-TECVASA 
s’obliga a ingressar a l’Ajuntament unes quantitats en concepte de 
cànon complementari. També es compromet a realitzar inversions 
hidràuliques per import de 30.807 euros i a ingressar un cànon 
periòdic que nodrirà un denominat fons d’inversió. Hem comprovat 
que han sigut ingressats els imports corresponents al cànon 
complementari dels sis primers mesos de 2014 per import agregat 
de 57.850 euros, però falta la resta de mesos fins al tancament de 
l’exercici. L’Ajuntament ha reconegut drets únicament per l’import 
cobrat, de manera que els drets reconeguts i pendents de 
cobrament estan infravalorats en 59.336 euros, corresponents als 
cànons complementaris del segon semestre de 2014. Així mateix, en 
el balanç els deutors estan infravalorats en 120.100 euros. Igual que 
passa en el compte del resultat economicopatrimonial, que no ha 
recollit els ingressos del segon semestre de 2014 (que ja es van 
meritar en 2013, però no es van comptabilitzar). 

 Per Acord del Ple de 31 de juliol de 2014 s’aprova l’execució de la 
denominada “Fase III de la planta d’osmosi: Obra complementària 
de potabilitzadora de 1.000 m3” i l’adjudicació d’aquesta a LORISUM, 
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que inclou la redacció del projecte, execució i direcció de l’obra. 
L’Acord no quantifica exactament l’import de l’encàrrec. Fa 
referència a una memòria valorada de juliol de 2014 com a 
pressupost màxim i faculta l’adjudicatària, considerada mitjà propi, 
a repercutir l’IVA, el 13% del pressupost d’execució material per a 
despeses generals i el 6% del pressupost d’execució material en 
concepte de retribució. 

6. Observacions sobre els contractes menors tramitats durant 2014 

Hem realitzat la revisió d’una mostra de contractes menors. Si bé 
l’Ajuntament ha anat implantant millores en els procediments 
dissenyats per a aquest tipus de contractes, en els revisats de 2014 hem 
observat les incidències següents: 

- S’han tramitat, com a successius, contractes menors i amb les 
mateixes empreses pels serveis de recollida de residus, els de 
prevenció de riscos laborals i els de manteniment de comptes de 
correu i webs, de manera que s’han encadenat contractes anuals, 
en el primer cas des de 1994 i en el segon, des de 2006. En aquests 
casos s’ha incomplit l’article 23.3 del TRLCSP. Així mateix, almenys 
els dos primers no s’haurien d’haver adjudicat com a menors, 
perquè el preu estimat, atés l’article 88 del TRLCSP, supera els 
imports establits en l’article 138.3 del text legal esmentat. 
L’Ajuntament hauria d’haver licitat i adjudicat segons els 
procediments ordinaris obert i restringit, o en el seu cas, mitjançant 
el procediment negociat. La contractació d’aquests serveis s’hauria 
d’haver efectuat, per tant, observant els principis licitatoris 
previstos en el TRLCSP, tenint en compte la continuïtat necessària 
d’aquests i el que es preveu en l’article 23.3 esmentat, segons el 
qual els contractes menors no podran tenir una duració superior a 
l’any ni prorrogar-se. 

- No se’ns ha facilitat l’autorització de la despesa corresponent a una 
interconnexió de clavegueram. 

- En el 33% dels contractes menors de 2014 revistats no s’han 
sol·licitat tres pressupostos o no hi ha constància que s’hagen 
sol·licitat (aparcament i orquestres). Amb caràcter general no 
consta el visat de recepció de conformitat del servei i/o aprovació 
de la factura. 

- Hem comprovat que els pagaments es tramiten adequadament, 
mitjançant ordres de transferències a les entitats financeres 
signades pels tres clavaris. De les despeses revisades, en dos casos 
s’ha produït demora en el pagament. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Amb caràcter general i, d’acord amb el que preveu la secció 1220 del 
Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, les conclusions, 
recomanacions i incidències provisionals incloses en el projecte 
d’Informe de fiscalització s'han comentat amb els gestors en la fase 
d'execució del treball de camp, prèviament a la formulació de l'esborrany 
de l'Informe. 

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

Dins del termini concedit, els comptedants han formulat les al·legacions 
que han considerat pertinents. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, és 
necessari assenyalar el següent: 

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

2) Les al·legacions admeses han sigut incorporades al contingut de 
l’Informe. 

El text de les al·legacions formulades, així com l’informe motivat que 
s’ha emès sobre les dites al·legacions –el qual ha servit de base perquè 
aquesta Sindicatura les haja estimades o no–, s’adjunten en els annexos 
II i III d’aquest Informe. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 17.f de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.e del seu Reglament 
i, en compliment dels Programes Anuals d’Actuació de 2016 i de 2017 
d’aquesta Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la 
reunió del dia 7 de juliol de 2017, va aprovar aquest Informe de 
fiscalització. 

València, 7 de juliol de 2017 
EL SÍNDIC MAJOR 
 
 
 
 
 

Vicent Cucarella Tormo 
 

 

JAHernaiz
Stamp



 
 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Compte General de l’exercici 2014



EXERCICI 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

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

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

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

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

TOTAL DESPESES

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

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

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

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

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

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

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

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

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

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

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

1.062.795

18.000

382.800
291.269

67.551
0

59.246
0
0

1.881.661

1.062.795

18.000
382.800

352.207
67.551

0

197.396
743.687

0

2.824.437

0 0

0
0

21
0

   --

233
   --
   --

0
0

60.938
0
0

138.150

743.687
0

942.776 50

1.155.110

3.794
267.764
343.557
50.528

0
133.689

0
0

1.954.442

795.325

3.794
265.967
322.891

42.236
0

40.539
0
0

1.470.752

59

0
14
18

3
0
7
0
0

100

109

21
70

98
75
   --
68

0

   --

69

69

100
99
94
84
   --
30
   --
   --

75

359.785
0

1.797

20.666
8.292

0

93.150
0
0

483.690

538.428

525.574

191.000
170.242

71.000
0
0

383.453

1.879.697

577.816
701.333
191.000
372.192

596.680
0
0

383.453

2.822.473

39.387
175.758

0

201.950

525.680
0
0
0

942.776

7
33
0

119

740
   --

   --
0

50

540.004
655.936

44.134
313.207

425.668
0
0

202.027

2.180.975

540.004
556.786

44.134
280.738

383.077
0
0

202.027

2.006.765

25
30

2
14

20

0
0

9

100

93
94
23
84

71
   --
   --
53

77

100
85

100
90

90
   --
   --

100

92

0
99.150

0
32.468

42.591
0
0
0

174.209

1.964 0 1.964 -226.533 -536.013 309.481

3.156.642

587.985

0

546.782

740.270

363.672

02 23 2.475.683

-41.203 -7 67 183.110

1.954.442
2.180.975

-226.533

256.112
371.458

401.036

260.673

3.992.848
4.129.119

124.402

3.021.508

483.690

2.475.683
81.669

1.268.573

19.534

417.342

174.209

183.110

90.900

30.877

124.402

118.263

1.341.732

2.728.568

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

59.311

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46148Loriguilla CIF: P4615000IId. Entitat: 7112

  1.879POBLACIÓ(01-01-14):

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

29,81%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

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

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

14,19%

753,80%

1.784,37

-20,93%

4,01%
184,14%

12,54

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

69,20%

96,98%

64,46%

9,86%

75,25%

92,51

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

77,27%
29,66%

19,52%
13,52%

1.160,71
226,54

92,01%

47,83

14,69%

17,11%

213,43

29,89%

63,05%
41,98%

23,02%

66,51%

85,34%

48,71%

336,83%

646,95

4,90%

4,27%
74,84%

3,90
90,01%

89,93%

58,43%

7,40%

86,51%

55,71

85,93%
35,42%

8,17%
17,09%

897,64
73,36

91,47%

61,83

19,17%

22,13%

81,20

77,75%

8,61%
41,90%

29,16%

78,25%

AGREGATVALOR

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



EXERCICI 2014

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

TIPUS: 
NOM: CODI:

MUNICIPI
46148Loriguilla CIF: P4615000IId. Entitat: 7112

  1.879POBLACIÓ(01-01-14):

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

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

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

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost 08/02/2014
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost 24/04/2015
3.    Data d'elaboració del compte 03/12/2015
4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes 03/12/2015
5.    Data d'inici de l'exposició 11/12/2015
6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general

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

8.   Data d'enviament del compte general (*) 24/12/2015

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

(**) El pressupost aprovat fora de termini legal

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

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

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2014

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

190.797

187.024

0

1.   Serveis públics bàsics 822.205

2     Actuacions de protecció i promoció social 70.358

TOTAL DESPESES 2.180.975

1.6  Benestar comunitari 439.700

1.7  Medi ambient 4.684

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

2.3  Serveis socials i promoció social 46.377

2.4  Foment de l’ocupació 23.980

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 190.867

3.1  Sanitat 0

3.2  Educació 27.493

3.3  Cultura 120.026

3.4  Esport 43.348

4     Actuacions de caràcter econòmic 0

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 0

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 856.423

9.1  Òrgans de govern 30.231

9.2  Serveis de caràcter general 716.515

9.3  Administració financera i tributària 109.677

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0

0     Deute públic 241.122

0.1  Deute públic 0

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

101,54

99,53

0,00

1.   Serveis públics bàsics 437,58

2     Actuacions de protecció i promoció social 37,44

1.6  Benestar comunitari 234,01

1.7  Medi ambient 2,49

2.2  D’altres prestacions econòmiques a favor d’empleats 0,00

2.3  Serveis socials i promoció social 24,68

2.4  Foment de l’ocupació 12,76

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 101,58

3.1  Sanitat 0,00

3.2  Educació 14,63

3.3  Cultura 63,88

3.4  Esport 23,07

4     Actuacions de caràcter econòmic 0,00

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0,00

4.2  Indústria i energia 0,00

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0,00

4.4  Transport públic 0,00

4.5  Infraestructures 0,00

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0,00

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0,00

9     Actuacions de caràcter general 455,79

9.1  Òrgans de govern 16,09

9.2  Serveis de caràcter general 381,33

9.3  Administració financera i tributària 58,37

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0,00

0     Deute públic 128,32

0.1  Deute públic 0,00

DESPESES 2014

CONCEPTE INGRESSOS

112.  Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica

113.  Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana

115.  Impost sobre vehicles de tracció mecànica

  28.  Imposts indirectes extingits

  30.  Taxes per a la prestació de serveis públics bàsics

7,74
425,36

49,13

0,00

27,70

2014

130.  Impost sobre activitats econòmiques 86,76
160.  Recàrrecs sobre imposts directes de l'Estat 0,00
161.  Recàrrecs sobre imposts directes de la Comunitat Autònoma 0,00

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

  18.  Imposts directes extingits 0,00

290.  Impost sobre construccions, instal•lacions i obres 2,02

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

210.  Impost sobre el valor afegit 0,00

220.  Imposts especials 0,00

116.  Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 3,28

  31. Taxes per a la prestació de serveis públics de caràcter social i preferent 5,41

  32.  Taxes per a la realització d'activitats de competència local 1,53

  33. Taxes per a la utilització privativa o l’aprotitament especial del domini públic local 19,08

  34.  Preus públics 0,61

  35.  Contribucions especials 0,00

391.  Multes 0,23

393.  Interessos de demora 5,66

396.  Ingressos per actuacions d'urbanització 0,00

397.  Aprofitaments urbanístics 0,00

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



EXERCICI 2014

TIPUS: 

NOM: CODI:

MUNICIPI
46148Loriguilla CIF: P4615000IId. Entitat: 7112

  1.879POBLACIÓ(01-01-14):

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

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

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

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

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

% %

21.264.482

6.144.162
117.567

8.103.553
0
0

6.899.200

0

0

4.315.352

0

25.579.834

21.554.195

11.777.150

0
9.180.477

596.568
0

3.148.882

0

25.579.834

83%

24%

0%

32%
0%
0%

27%
0%
0%

17%
0%

100%

84%

46%
0%

36%
2%
0%

12%
0%

100%

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

DEURE HAVER

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

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

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

   c. D´altres despeses externes

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

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

1.534.845
540.004

0
0

352.462
598.245

44.134

1.1390%

36%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

91%
32%

0%
0%

21%

3%

                                         ESTALVI 596.568                 DESESTALVI    --

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

86

190

181%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

257%

16%

5%

136%

   II. Deutors 1.803.346 7%

  III. Inversions financeres temporals 2.387.605 9%
  IV. Tresoreria 124.402 0%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 876.758 3%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 244.128 1%
    III. Creditors 632.630 2%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

    II. D´altres deutes a llarg termini 3.148.882 12%

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

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

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

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

0

0

0

141.038
141.038

0

4.057
0
0

0

0
4.057

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

8%
8%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

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

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

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

0

1.139

0
1.259.830

1.259.830
0

216.227

0

0
184.571

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
55%

55%
0%

9%
0%

8%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

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

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

31.656

0
0

480.394

308.087
38.618

0

133.689

318.918
0

0%

14%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
1%

0%
0%

21%

14%

2%
0%
6%

0%

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

0

0
318.918

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

14%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

3.129.994

18.888

0

0

3.148.882 D'altres deutes a curt termini 244.128

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

200.793

3.148

0

40.186

0

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

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 3.148.882

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 203.941

4. Deutes a curt termini en moneda no nacional 0
TOTAL DEUTE 3.352.824

5.- Fons de maniobra positiu Sense incidència

AGREGAT

30
129

283%

343%
23%

14%

122%



EXERCICI  2014

TIPUS:

NOM: 

ENTITAT DE QUÈ DEPÉN:

B A L A N Ç  D E  S I T U A C I Ó    A B R E U J A T   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU A + B TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

A) ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible

II. Immobilitzat material

III. Inversions immobiliàries

IV. Inversions empreses grup i associades a llarg termini

V. Inversions financeres a llarg termini

B) ACTIU CORRENT

 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

 II. Existències

% %

1. Liquiditat

2. Termini de cobrament

3. Termini de pagament

4. Disponibilitat

5. Immobilització

6. Garantia

VALOR ESTÀNDARD VALOR ESTÀNDARD

< 100%

< 70 %

>  0 %

> 20 %

< 100 

> 100%

dies

dies

> 70%

> 100%

> 150%

7. Fermesa

8. Endeutament general

9. Autofinançament

10. Estabilitat

11. Acumulació

E N S   L O C A L S    D E   L A  C O M U N I T A T   V A L E N C I A N A

III. Deutors comercials i d'altres comptes per a cobrar

IV. Inversions empreses del grup i associades a curt termini

VI. Perioditzacions a curt termini

VII. Efectiu i d'altres actius líquids equivalents

457.570

3.836.660

15.350.056

0

960.643

0

1.673.331

730.297

0

155.193

31.268

20.604.929

2.941.322

A) PATRIMONI NET

 I. Capital

II. Prima d'emissió

III. Reserves
IV. (Accions i participacions en patrimoni pròpies)

V. Resultats d'exercicis anteriors

VI. D'altres aportacions de socis

B) PASSIU NO CORRENT

VII. Resultat de l'exercici

7.250.000

0

-463.546

0

0

0

595

7.234.783

23.546.251

88

2

16

65

0

4

0

12

0

7

3

0

1

0

100

31

31

0

-2

0

0

0

58

0

100

C O M P T E  D E   P È R D U E S   I   B E N E F I C I S   A B R E U J A T   (imports en euros)

A) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+11bis)

1. Import net de la xifra de negocis

2. Variació existències de productes acabats i en curs de fabricació

1.454.411

-30.168

I N D I C A D O R S I N D I C A D O R S

378.660

EEPP105LOGIN:Loriguilla Residencial e Industrial Soc Urbanística

Ajunt. de LoriguillaENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL

COMPROVACIONS EN EL BALANÇ

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultats Balanç = Resultats Cte. Resultats: Sense incidència

Id_entitat: 70438

VI. Actius per impost diferit 0

A-1) Fons propis 6.787.049 29

VIII. (Dividend a compte) 0 0

IX. D'altres instruments de patrimoni net 0 0

I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini
III. Deutes empreses del grup i associades llarg termini

IV. Passius per impost diferit

V. Perioditzacions a llarg termini

0

13.402.018

198.589

117.904

0

0

57

1

1

0

C) PASSIU CORRENT 2.592.957 11

I. Passius vinculats a actius no corrents per a la venda

II. Provisions a curt termini

III. Deutes a curt termini
IV. Deutes empreses del grup i associades a curt termini

V. Creditors comercials i d'altres comptes per a pagar

VI. Perioditzacions a curt termini

0

0

679.103

0

1.913.854

0

0

0

3

0

8

0

A-2) Ajusts per canvis de valor 0

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2

3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0
4. Aprovisionaments -278.263
5. D'altres ingressos d'explotació 179.645
6. Despeses de personal -417.547
7. D'altres despeses d'explotació -356.330
8. Amortització de l'immobilitzat -266.828
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i d'altres 93.278
10. Excessos de provisions 0

11. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat 462

B) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16) -372.582

12. Ingressos financers 162.424
13. Despeses financeres -535.006
14. Variació de valor raonable en instruments financers 0
15. Diferències de canvi 0
16. Deterioració i resultat per alienacions d'instruments financers 0

C) RESULTAT ABANS D'IMPOSTS (A+B) 6.078

D) RESULTAT DE L'EXERCICI (C+17) 594

17. Impost sobre beneficis -5.484

V. Inversions financeres a curt termini 351.233 1

0

447.734

13.718.511

23.546.251

11. bis. Otros resultados 0

49%

163

900

1%

304%

144%

141%

69%

1%

100%

0%



EXERCICI 2014

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (imports en euros)

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.  Imposts directes
2.  Imposts indirectes

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

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

9.  Passius financers

TOTAL INGRESSOS

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

1.    Personal
2.    Béns i serveis

3.    Despeses financeres
4.    Transferències corrents

6.    Inversions reals

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

TOTAL DESPESES

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

PREVISIÓ EXECUCIÓ

INGRESSOS - DESPESES

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTS TANCATS  (imports en euros)

DRETS PENDENTS COBRAMENT

OBLIGS. PENDENTS PAGAMENT

SALDO
INICIAL MODIFICACIONS (a)

TOTAL DRETS

ANUL.LATS
RECAPTACIÓ (d) PENT. COBR.

SALDO
INICIAL

MODIFICACION
(a)

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

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI  (imports en euros)

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

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

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

ESTAT DE TRESORERIA (imports en euros)

1.    Existències inicials
2.    Cobraments
3.    Pagaments

4.    Existències finals

1. Fons líquids

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

II. Saldos dubtós cobrament

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

3.   Obligacions pendents de pagament

- del pressupost corrent

- de pressuposts tancats

- d'operacions no pressupostàries

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

2. Drets pendents de cobrament

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

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA  (imports en euros)

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

0

0

28.005
25.920

10
0
0
0
0

53.935

0

0
28.005

41.920
10
0

0
0
0

69.935

0    --

   --
0

62
0

   --

   --
   --
   --

0
0

16.000
0
0
0

0
0

16.000 30

0

0
23.120
41.856

0
0
0
0
0

64.977

0

0
23.120
38.406

0
0
0
0
0

61.527

0

0
36
64

0
0
0
0
0

100

   --

   --
83

100
0

   --
   --
   --

   --

93

   --

   --
100

92
   --
   --
   --
   --
   --

95

0
0
0

3.450
0
0

0
0
0

3.450

29.951

23.984

0
0

0
0
0
0

53.935

33.951
35.984

0
0

0
0
0
0

69.935

4.000
12.000

0

0

0
0
0
0

16.000

13
50
   --
   --

   --
   --

   --
   --

30

33.916
33.564

0
0

0
0
0
0

67.480

33.916
19.677

0
0

0
0
0
0

53.593

50
50

0
0

0

0
0

0

100

100
93
   --
   --

   --
   --
   --
   --

96

100
59
   --
   --

   --
   --
   --
   --

79

0
13.887

0
0

0
0
0
0

13.887

0 0 0 -2.503 7.934 -10.437

4.460

13.446

0

13.370

0

11.949

00 0 4.460

-76 -1 89 1.421

64.977
67.480

-2.503

0
0

-2.503

5.364

78.371
83.648

87

-6.001

3.450

4.460
638

4.329

14.548

7.368

13.887

1.421

1.100

9.040

87

0

-17.612

-13.282

III. Excés de finançament afectat

TOTAL DRETS

CANCEL.LATS

I ANUL.LACION PRESCRIPCIONS

0

0

Model: Normal

 

TIPUS: 

NOM: CODI:

ORGANISME AUTÒNOM
OOAA189Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla CIF: G98132632Id. Entitat: 190012

ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. De Loriguilla   

 

6.    Desviacions positives de finançament 0

AGREGATVALOR

1. Liquiditat immediata

3. Solvència a curt termini

1,17%

2. Liquiditat 

4. Endeutament per habitant

5. Evolució ingressos recurrents

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

8. Període mínim d'amortització del deute

INDICADORS FINANCERS I PRESSUPOSTARIS

0,24%

80,27%

 --

-5,01%

2,05%
0,00%

0,00

 9. Execució del pressupost d'ingressos

13. Realització de cobraments

 10. Autonomia

14. Període mitjà de cobrament

 11. Autonomia fiscal

12. Índex de dependència de les subvencions rebu

92,91%

35,58%

33,09%

64,42%

94,69%

0,00

 15. Execució del pressupost de despeses

 21. Realització de pagaments

19. Despeses per habitant

 20. Inversió per habitant

 17. Esforç inversor

24. Superàvit (o dèficit) per habitant

 22. Període mitjà de pagament

25. Contribució pressupost al romanent tresor

29. Realització pagaments d'exercicis tancat

28.  Realització cobraments d'exercicis tanca

18.  Càrrega financera de l'exercic

26.  Romanent per ingressos corrents

16. Índex de despeses de personal

23.1 Índex d'estalvi brut

23.2 Índex d'estalvi brut no financer

27. Índex de deutors de dubtós cobrament

INDICADORS PRESSUPOSTARIS D'EXERCICIS TANCATS

DEL RESULTAT PRESSUPOSTARI I/O ROMANENT DE TRESORERIA

96,49%
52,20%

0,00%
0,00%

--
 --

79,42%

151,02

-3,85%

-3,85%

 --

14,21%

-33,77%
-72,14%

0,00%

89,37%

152,20%

145,45%

183,75%

0,00

-2,37%

2,91%
7,63%

0,80
82,59%

43,15%

23,91%

58,06%

89,90%

14,09

85,18%
51,20%

7,01%
3,34%

0,00

92,63%

50,45

9,50%

11,66%

0,00

22,77%

36,12%
10,99%

78,41%

87,99%

AGREGATVALOR

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



EXERCICI 2014

TIPUS: 

NOM: CODI:

ORGANISME AUTÒNOM
OOAA189Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla CIF: G98132632Id. Entitat: 190012

ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. De Loriguilla   

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

COMPROVACIONS GLOBALS SOBRE ELS ESTATS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACIÓ SOBRE EL COMPLIMENT DEL CICLE PRESSUPOSTARI

1.    Data d'aprovació definitiva del pressupost
2.    Data d'aprovació de la liquidació del pressupost

3.    Data d'elaboració del compte

4.    Data de l'informe de la Comissió Especial de Comptes
5.    Data d'inici de l'exposició

6.    Data de presentació del compte general al Ple
7.   Data d'aprovació del compte general
8.   Data d'enviament del compte general (*)

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

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

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

DESPESES

1.3  Seguretat i mobilitat ciutadana

2014

1.5  Habitatge i urbanisme

2.1  Pensions

0

0

0

1.   Serveis públics bàsics 0

2     Actuacions de protecció i promoció social 0

TOTAL DESPESES 67.480

1.6  Benestar comunitari 0

1.7  Medi ambient 0

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

2.3  Serveis socials i promoció social 0

2.4  Foment de l’ocupació 0

3     Producció de béns públics de caràcter preferent 67.480

3.1  Sanitat 0

3.2  Educació 0

3.3  Cultura 0

3.4  Esport 67.480

4     Actuacions de caràcter econòmic 0

4.1  Agricultura, ramaderia i pesca 0

4.2  Indústria i energia 0

4.3  Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 0

4.4  Transport públic 0

4.5  Infraestructures 0

4.6  Investigació, desenvolupament i innovació 0

4.9  D’altres actuacions de caràcter econòmic 0

9     Actuacions de caràcter general 0

9.1  Òrgans de govern 0

9.2  Serveis de caràcter general 0

9.3  Administració financera i tributària 0

9.4  Transferències a altres administracions públiques 0

0     Deute públic 0

0.1  Deute públic 0

6    Regulació econòmica de caràcter general 0



EXERCICI 2014

TIPUS: 

NOM: CODI:

ORGANISME AUTÒNOM
OOAA189Fundación Deportiva Municipal de Loriguilla CIF: G98132632Id. Entitat: 190012

ENTITAT DE QUE DEPÉN: Ajunt. De Loriguilla  

BALANÇ DE SITUACIÓ MODEL NORMAL   (imports en euros)

ACTIU PASSIU

TOTAL ACTIU TOTAL PASSIU

A. IMMOBILITZAT

   I. Inversions destinades a ús general

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

  V. Patrimoni públic del sòl
  VI. Inversions financeres permanents

  VII. Deutors no pressupostaris a llarg termini

B. DESPESES PER A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXER

C. ACTIU CIRCULANT

   I. Existències

A. FONS PROPIS

    I. Patrimoni

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

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

% %

0

0
0
0
0
0

0

0

0

17.674

0

17.674

-17.733

23.360

0
-38.546

-2.548
0
0

0

17.674

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

100%
0%

100%

-100%

132%
0%

-218%
-14%

0%
0%
0%

100%

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

DEURE HAVER

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

2. Aprovisionaments
   a. Consum de mercaderies

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

   c. D´altres despeses externes

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

1. Vendes i prestacions de serveis

% %

0

0

0

0

0

67.480
33.916

0
0

0
33.564

0

00%

50%

0%

   f. Despeses financeres i assimilables

0%
0%

0%
0%

100%
50%

0%
0%
0%

0%

                                         ESTALVI     --                 DESESTALVI 2.548

1. Termini de cobrament

2. Termini de pagament

3. Immobilització

VALOR

75

192

0%

4. Fermesa

5. Endeutament general

6. Acumulació

7. Cobertura total

    --

200%

-11%

96%

   II. Deutors 17.587 100%

  III. Inversions financeres temporals 0 0%
  IV. Tresoreria 87 0%
  V. Ajusts per periodització 0 0%

    III. Desemborsaments pendents sobre accions no exigits 0 0%

D. CREDITORS A CURT TERMINI 35.407 200%

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

    II. D'altres deutes a curt termini 0 0%
    III. Creditors 35.407 200%

    IV. Ajusts per periodització 0 0%

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

   g. Variació de les provisions d'inversions financeres

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

 4. Transferències i subvencions
   a. Transferències i subvencions corrents

   b. Transferències i subvencions de capital

5. Pèrdues i despeses extraordinàries

  a. Pèrdues procedents d´immobilitzat

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

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0
0

0%

0%
  e. Despeses i pèrdues d´altres exercicis

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%

A) DESPESES B) INGRESSOS

    a. Vendes

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

3. Ingressos de gestió ordinària

    a. Ingressos tributaris

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

0

0

0
21.378

21.378
0

1.622

0

0
1.622

0%
    c. D´altres ingressos de gestió

0%
0%

0%
33%

33%
0%

2%
0%

2%
    d. Ingressos de participacions en capital
    e. Ingr. d'altres valors negoci. i de crèdits de l'actiu immobil.
   f. D´altres interessos i ingressos assimilats

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

5. Transferències i subvencions

    a. Transferències corrents

    b. Subvencions corrents

    c. Transferències de capital
    d. Subvencions de capital

6. Guanys i ingressos extraordinaris

0

0

0

0
0

41.856

0
41.856

0

0

76
0

0%

0%

    a. Beneficis procedents de l´immobilitzat

0%
0%

0%
0%

64%

0%

64%
0%
0%

0%

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

0

0
76

0%

    d. Ingressos i beneficis d´altres exercicis

0%

0%

D'ALTRES DADES SIGNIFICATIVES   (imports en euros)

D'altres deutes a llarg termini

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

0

0

0

0

0 D'altres deutes a curt termini 0

5.    Operacions d'intercanvi financer 0

1.      Deutes amb entitats de crèdit

2.     D'altres deutes

3.     Deutes en moneda distinta de l'euro

4.    Fiances i dipòsits rebuts a curt termini

5.    Operacions d'intercanvi financer

0

0

0

0

0

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

Sense incidència

3.- Partides signe negatiu Balanç: Sense Incidència

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

1.- Total Actiu = Total Passiu Sense incidència

2.- Resultat Balanç = Resultat Cte. Resultats:

SALDO DE L'ESTAT DEL DEUTE 

1. Deutes a llarg termini en moneda nacional 0

2. Deutes a llarg termini en moneda no nacional 0

3. Deutes a curt termini en moneda nacional 0

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

5.- Fons de maniobra positiu  Incidència

AGREGAT

964
1161

137%

1036%
70%

8%

106%
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Al·legacions dels comptedants 
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Informe sobre les al·legacions presentades 



Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Loriguilla 
Exercici de 2014 

2 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE DIVERSOS ASPECTES DE LA GESTIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE LORIGUILLA. EXERCICI DE 2014 

El 12 de juny de 2017 es van rebre les al·legacions presentades per 
l’alcalde de Loriguilla, dins del termini establit. Una vegada analitzades, 
s’informa de les qüestions següents: 

Al·legació primera 

Apartat 7.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 35, paràgraf 2 

Comentaris: 

L’Ajuntament manifesta en la seua al·legació que la sobrevaloració de la 
tresoreria municipal en 32.000 euros s’explica per una anotació 
comptable incorrecta sense suport documental, que no va ser 
conseqüència de cap flux monetari. 

L’Entitat explica en tres apartats cinc assentaments comptables erronis, 
que afecten els comptes 578, 5719, 573, 554, 4400 i 579. Al·lega que es va 
realitzar una cancel·lació del càrrec incorrecte de 32.000 euros, utilitzant 
com a contrapartida el concepte extrapressupostari 10042 “Deutors per 
IVA”, segons mostra l’assentament 9807 per un import de 35.440,28 
euros, xifra agregada que inclouria la de 32.000 euros. I això sense suport 
documental. L’Entitat conclou que s’ha de revertir aquesta operativa i 
reposar els 32.000 euros en el compte 4400 “Deutors per IVA” amb càrrec 
al sobrevalorat ordinal 129 (en el compte comptable 573). 

Addicionalment adjunta certificat del secretari-interventor amb el 
vistiplau de l’alcalde, en el qual, entre altres aspectes, se certifica que no 
s’han produït una eixida material de fons per l’import esmentat de 
32.000 euros. 

En la mesura en què manca suport documental de l’ esmentat 
assentament 9807, aquesta Sindicatura no pot verificar fefaentment 
l’exactitud del que exposa l’Ajuntament. Així mateix, l’Al·legació és 
insuficient, perquè es basa en cinc assentaments que obvien els divuit 
restants registrats per l’import de 32.000 euros i que afecten, entre altres 
comptes, els ordinals 129, 203 i 204. 

En qualsevol cas l’al·legació no contradiu el que s’expressa en l’Informe. 
Si bé cal modificar parcialment el text i donar entrada a la informació 
facilitada per l’Entitat. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el contingut de l’esborrany de l’Informe com s’indica tot seguit: 
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Apartat 4, pàgina 6, paràgraf 9é de l’esborrany de l’Informe: 

On diu: 

j) L’epígraf de “Tresoreria” del balanç està sobrevalorat en 31.959 euros, 
segons l’apartat d), queda pendent de justificació i pot derivar en un 
possible reintegrament per abast. Aquest ajustament s’exposa amb major 
detall en l’apartat 7.1 de l’apèndix 2 d’aquest Informe. 

Ha de dir: 

j) L’epígraf de “Tresoreria” del balanç està sobrevalorat en 31.959 euros, 
segons l’apartat d); l’Entitat ha al·legat que obeeix a anotacions 
comptables incorrectes i sense suport documental. Per aquesta raó no hem 
pogut verificar de manera fefaent la veracitat del que s’al·lega. Si bé no 
hem detectat indicis de frau al respecte sinó debilitats internes quant a 
organització, recursos humans i formació. Aquest ajustament s’exposa 
amb major detall en l’apartat 7.1 de l’apèndix 2 d’aquest Informe. 

Apartat 7.1, pàgina 35, paràgraf 2n, de l’esborrany de l’Informe, apèndix 2:  

On diu: 

Comprovats tots els apunts comptables que consten en la documentació que ha 
facilitat l’Ajuntament, no hem pogut aclarir quines han sigut les partides 
afectades en 2014, més enllà de la sobrevaloració del compte corrent ordinal 129. 
Sembla probable que els saldos d’altres comptes de tresoreria (5719, 5711 i 579) 
s’han aplicat a pagaments o regularitzats o corregits durant l’exercici, perquè al 
tancament es concilien amb els certificats bancaris i el de formalització es queda 
a zero. Però aquesta qüestió no es dedueix de l’informe de l’Ajuntament ni l’hem 
pogut conéixer a partir de les proves alternatives mitjançant extraccions del diari 
d’operacions. El personal de l’Ajuntament ha prestat tota la seua col·laboració, 
però no han aconseguit explicar clarament la comptabilització realitzada en 
2014. Podria ocórrer que la recaptació de 2014 estiguera comptablement 
sobrevalorada en 32.000 euros, però no hem obtingut evidència d’aquesta 
qüestió. 

Ha de dir: 

Comprovats tots els apunts comptables –per import de 32.000 euros– que 
consten en la documentació facilitada per l’Ajuntament, no hem pogut aclarir 
totes les partides afectades en 2014, més enllà de la sobrevaloració del compte 
corrent ordinal 129. Els saldos d’altres comptes de tresoreria (5719, 5711 i 579) 
es van conciliar al tancament amb els certificats bancaris i la formalització va 
quedar a zero. 

Durant la realització del nostre treball de camp, el personal de l’Ajuntament va 
prestar tota la seua col·laboració sense aconseguir explicar clarament la 
comptabilització realitzada en 2014. 
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En fase d’al·legacions l’Entitat manifesta que la contrapartida al càrrec erroni de 
tresoreria es troba en un abonament en el compte 440 “Deutors per IVA”, 
mitjançant anotacions comptables que manquen de suport documental. En 
addició a això, aporta un certificat del secretari-interventor amb el vistiplau de 
l’alcalde, en el qual, entre altres aspectes, se certifica que no s’ha produït una 
eixida material de fons per l’import esmentat de 32.000 euros. 

Apartat 7.1, pàgina 35, paràgraf 3r, de l’esborrany de l’Informe, apèndix 2: 

On diu: 

En 2015 es va corregir el saldo de l'ordinal 129, que va resultar conciliat amb els 
certificats bancaris. No obstant això, la contrapartida usada, el compte 4490, 
"Altres deutors no pressupostaris", està sobrevalorat en l'import esmentat de 
32.000 euros. L'Ajuntament manifesta que depurarà, si és possible, aquest saldo 
deutor irreal en la comptabilitat de 2015, ja que encara no ha sigut tancada 
definitivament al final del nostre treball de camp. 

Ha de dir: 

En 2015 es va corregir el saldo de l'ordinal 129, que va resultar conciliat amb els 
certificats bancaris. No obstant això, la contrapartida usada, el compte 4490, 
"Altres deutors no pressupostaris", està sobrevalorat en l'import esmentat de 
32.000 euros. En aquest cas s’haurà de depurar aquest saldo deutor irreal. 

Al·legació segona 

Apartat 3.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 21, paràgraf 5 

Comentaris: 

L’Informe no qüestiona la capacitat de finançament resultant dels 
comptes de l’exercici anterior per a poder atendre la modificació 
pressupostària 1413-01-94. Únicament menciona que no consta que 
l’Ajuntament haja observat el que s’estableix en la L OEPSF. 

Conseqüències en l’Informe: 

No es modifica el contingut de l’esborrany de l’Informe. 
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