
POSADA EN CONEIXEMENT DEL CONSELL DE L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DELS 
SERVEIS PRESTATS EN MATÈRIA D’ESCORXADORS I MERCATS EN EL SECTOR 
PÚBLIC LOCAL, REALITZAT PEL TRIBUNAL DE COMPTES EN COL·LABORACIÓ AMB 
AQUESTA SINDICATURA I D’ALTRES OCEX. APROVACIÓ DEL DOCUMENT-RESUM 
DE LES ACTUACIONS QUE HA PORTAT A TERME LA SINDICATURA 

La Comissió Mixta Congrés-Senat de relacions amb el Tribunal de Comptes va 
instar aquesta institució a portar a terme, en coordinació amb els OCEX, una 
fiscalització dels serveis prestats en matèria d’escorxadors i mercats en el 
sector públic local. Mitjançant escrit de 6 de novembre de 2013, el Tribunal de 
Comptes va sol·licitar d’aquesta Sindicatura la col·laboració de la fiscalització 
esmentada. 

El Consell, en data de 7 de novembre de 2013, va acordar que aquesta 
Institució prendria part en els treballs de la fiscalització, coordinada amb el 
Tribunal de Comptes, en l’informe referit, i incloure-la en el Programa Anual 
d’Actuació. El treball es va encarregar a l’equip dirigit per l’auditor Salvador 
Hernándiz, que va actuar sota la direcció del síndic Antonio Mira-Perceval. 

Fonamentalment, els objectius d’aquesta fiscalització són verificar la prestació 
del servei d’escorxadors i mercats per part de les entitats locals que hi estan 
obligades o, si és el cas, l’existència de dispensa de la prestació del servei per 
la respectiva comunitat autònoma. Així mateix, analitzar la gestió de 
l’activitat econòmica i financera d’aquests serveis adoptada per les entitats 
locals que el presten en les distintes comunitats autònomes. 

En data de 25 de juny, el síndic Mira-Perceval ha rebut un correu electrònic de 
la consellera del Tribunal de Comptes, María José de la Fuente i de la Calle, 
mitjançant el qual comunica que el passat dia 28 de maig va ser aprovat pel 
Ple d’aquest Tribunal l’“Informe de fiscalització dels serveis prestats en 
matèria d’escorxadors i mercats en el sector públic local”. 

El síndic Antonio Mira-Perceval, encarregat dels treballs, presenta un 
document-resum de les actuacions que ha portat a terme aquesta Sindicatura, 
que se sotmet a l’aprovació del Consell. 

Tenint en compte tot això, el Consell, després de deliberar i per unanimitat, 
acorda: 

1) Donar-se per entès de l’“Informe de fiscalització dels serveis prestats en 
matèria d’escorxadors i mercats en el sector públic local”, realitzat pel 
Tribunal de Comptes en col·laboració amb aquesta Sindicatura i d’altres 
OCEX. 

2) Aprovar el document-resum de les actuacions que ha portat a terme 
aquesta Sindicatura pel que fa a l’Informe de fiscalització que es tracta 
en aquest punt de l’ordre del dia. Des de la pàgina web d’aquesta 
Institució es podrà consultar i visualitzar el dit Informe. 

  



Fiscalització dels serveis prestats en matèria d’escorxadors i mercats en el sector 
públic local, en coordinació amb els òrgans de control extern. 

La fiscalització dels serveis prestats en matèria d’escorxadors i mercats en tot 
el sector públic local figura en el Programa de Fiscalitzacions del Tribunal de 
Comptes de 2013, aprovat el Ple de la institució el 20 de desembre de 2012. 

La iniciativa per a realitzar aquesta fiscalització va partir de la Comissió Mixta 
per a les relacions amb el Tribunal de Comptes, i es recull en la Resolució de 8 
de juny de 2010, en la qual s’insta aquest Tribunal a, en coordinació amb els 
Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes, porte a terme un examen dels 
serveis prestats en matèria d’escorxadors i mercats en tot el sector públic local a fi de 
fer-ne una anàlisi comparativa. 

Les directrius tècniques aprovades pel Ple d’aquest Tribunal van ser remeses a 
tots els OCEX a fi que confirmaren la seua participació en aquesta 
fiscalització. La Sindicatura de Comptes va manifestar la seua voluntat de 
participar-hi. 

Cadascun dels OCEX ha realitzat els treballs que estableixen els programes 
corresponents, emesos pel Tribunal de Comptes, en el seu àmbit territorial 
respectiu. 

En l’exercici 2014 s’han realitzat les següents fases del treball: 

- Enviament a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana, majors 
de 5.000 habitants, d’escrits en els quals es comunicava la fiscalització, 
així com es requeria informació sobre la prestació d’aquests serveis en 
els municipis, amb l’objectiu d’obtenir un cens d’escorxadors i mercats 
del sector públic local autonòmic. 

- Remissió a les entitats locals, objecte de fiscalització, dels qüestionaris 
de sol·licitud d’informació, adaptats als diferents tipus de gestió, 
preparats per la Coordinació del Tribunal de Comptes. 

- Aclariment i resolució de tots els dubtes que les entitats locals han 
plantejat, via telefònica o per correu electrònic, davant la Sindicatura de 
Comptes. 

- Seguiment i control de l’enviament de documentació, per part de les 
entitats locals, amb la reiteració, si s’escau, davant l’incompliment de la 
petició inicial. 

- Revisió i detecció dels errors i incongruències en els qüestionaris que 
han portat a sol·licitar aclariments o esmena d’aquests. 

- Mitjançant un programa informàtic s’extrau la informació, 
complimentada en els qüestionaris, i es van remetre successivament els 
resultats obtinguts a la Coordinació del Tribunal de Comptes. 

El desenvolupament dels treballs de fiscalització ha sigut llarg i complex. 
Aquest fet es recull en l’escrit de la consellera del Tribunal de Comptes, 
encarregada d’aquesta fiscalització, i ha comportat la demora dels terminis 



inicialment previstos en la planificació, amb el trasllat de diverses de les fases 
de treball fins a l’exercici 2015. 

En aquest exercici 2015 la Coordinació del Tribunal de Comptes elabora un 
primer esborrany d’avantprojecte d’informe que es remet a la Sindicatura per 
a coneixement i revisió global d’aquest, a fi de realitzar totes les 
consideracions que s’estimen oportunes, abans del tràmit d’al·legacions, que 
realitza directament el Tribunal de Comptes, i envia l’avantprojecte global a 
les entitats locals fiscalitzades de la Comunitat Valenciana. 

El Ple del Tribunal de Comptes va aprovar, en sessió de 28 de maig de 2015, 
l’“Informe de fiscalització dels serveis prestats en matèria d’escorxadors i 
mercats”. Segons es preveu en l’article 28.3 de la seua Llei de Funcionament, 
serà remés al Ple de les corporacions locals. 

Aquest Informe es troba accessible en l’enllaç següent: 

http://www.tcu.es/tribunal-de-
cuentas/es/search/alfresco/index.html?entrance=FIS 

 

 


