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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Fonaments de l'Informe 

Conformement a la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de 
Sindicatura de Comptes, el Consell de la Sindicatura de Comptes acordà, en el 
Programa Anual d'Actuació per a 2010, realitzar un informe especial sobre els treballs 
efectuats a l'empara de les competències fiscalitzadores sobre el sector públic local 
valencià. 

1.2 Objectius 

D'acord amb el tipus d'informe, s'han fixat els objectius següents: 

a) Analitzar el canvi normatiu en l'ampliació de competències de la Sindicatura de 
Comptes, derivat de la modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 
6/1985, d'11 de maig, duta a terme per mitjà de la Llei de la Generalitat 11/2002, 
de 23 de desembre. 

b) Mostrar l'evolució i composició del sector públic local. 

c) Avaluar les fiscalitzacions del sector públic local, d'acord amb els mitjans 
assignats. 

d) Determinar les debilitats més rellevants que incideixen en el control del sector 
públic local. 

e) Efectuar una sèrie de recomanacions destinades a millorar el control de les 
entitats locals. 

1.3 Abast i procediments del treball 

D'acord amb els objectius fixats en l'apartat 1.2, el treball s'ha dut a terme seguint el 
programa elaborat a aqueix efecte. 

La informació recollida en aquest Informe s'ha obtingut fonamentalment a partir de: 

- Els programes anuals d'actuació (1986-2009); 

- Les memòries d'activitats anuals (1986-2009); 

- Els informes de fiscalització del Compte General de les entitats locals (1985-
2007); 

- Els informes de fiscalitzacions específiques (des de 2003 fins al primer trimestre 
de 2010). 
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Cal tenir en compte, encara, les següents premisses considerades en l'elaboració d'aquest 
treball: 

- Cada fiscalització s'ha imputat a l'any en què se n'aprova l'informe definitiu. 

- En el cas de fiscalitzacions horitzontals, que comprenen diversos municipis i 
exercicis, s'ha computat una fiscalització per cada municipi i exercici. 

1.4 Àmbit temporal 

L'àmbit temporal ha comprés el període que va des de l'any següent a la creació de la 
Sindicatura de Comptes, 1986, fins al primer quadrimestre de 2010, i prenent com a 
base l'exercici de 2003, en el qual s'amplien les competències d'aquesta Institució en 
matèria de fiscalització d'entitats locals. 

1.5 Règim jurídic, pressupostari i comptable 

La legislació que regula l'activitat econòmica, financera, pressupostària i comptable en 
el període analitzat, està continguda fonamentalment en les disposicions següents: 

- Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana; modificada per la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; modificada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del 
Govern Local. 

- Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, i les seues successives modificacions. 

- Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana. 

- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per mitjà del qual s'aprova el 
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per mitjà del qual s'aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, per mitjà del qual es desenvolupa, en 
matèria de pressuposts, el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda de 20 de setembre de 1989, per mitjà 
de la qual s'estableix l'estructura dels pressuposts de les entitats locals. 
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- Ordre de 17 de juliol de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda, per mitjà de 
la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat de Tractament Simplificat, per a 
entitats locals d'àmbit territorial amb població inferior a 5.000 habitants. 

- Ordre de 17 de juliol de 1990 del Ministeri d'Economia i Hisenda, per mitjà de 
la qual s'aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local. 

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4040/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova la Instrucció de model bàsic de comptabilitat local. 

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

- Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda 4042/2004, de 23 de novembre, per 
mitjà de la qual s'aprova la Instrucció del model simplificat de comptabilitat 
local. 
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2. CONCLUSIONS GENERALS 

En l'anàlisi realitzada sobre l'exercici –per part de la Sindicatura– de les competències 
en la fiscalització del sector públic local valencià, s'han obtingut les conclusions 
següents: 

a) La Sindicatura de Comptes ha intensificat, després de l'ampliació de les seues 
competències fiscalitzadores en el sector públic local en l'any 2003, les dues 
actuacions en què es concreta la seua funció fiscalitzadora: l'examen dels 
comptes generals (que han superat el 90% de rendició) i les fiscalitzacions 
específiques (que en l'exercici de 2009 afectaren més de 120 entitats locals). No 
obstant això, el control que es realitza del sector públic local és insuficient i està 
condicionat pels factors següents: 

a.1) La falta de mitjans personals, materials i normatius per a dur a terme de 
forma adequada la funció fiscalitzadora. En relació amb aquesta qüestió, 
cal assenyalar que la Sindicatura manca de competències per a sancionar 
aquells que incompleixen l'obligació de rendir comptes o de prestar el 
deure de col·laboració en les fiscalitzacions que aquesta Institució 
efectue. 

a.2) El desfasament que existeix en la regulació de la Hisenda local (que 
incideix en la definició del sector públic local) quant al contingut del 
Compte General, ja que la dita regulació no inclou tots els comptes de 
tots els ens públics que haurien d'integrar el Compte; així com pel que fa 
a les funcions assignades al control intern. 

b) És necessari que la Sindicatura incremente la seua presència en els àmbits 
institucionals relacionats amb les entitats locals: diputacions provincials, 
col·legis provincials de funcionaris amb habilitació estatal i Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies. 

c) En la presentació i examen dels comptes generals, s'ha fet un esforç important 
per a modernitzar el sistema de rendició de comptes, en col·laboració amb el 
Tribunal de Comptes. Així, en 2007 es va implantar un nou sistema de rendició 
de comptes, per mitjà del qual el Compte General de les entitats locals es ret 
exclusivament en suport informàtic i en un acte únic davant del Tribunal de 
Comptes i de la Sindicatura de Comptes. La implantació d'aquest sistema ha 
contribuït a millorar el contingut i la coherència dels estats comptables del 
Compte General, ja que permet que l'entitat local, abans d'enviar-los 
telemàticament a la Sindicatura, en puga conéixer les incidències existents i 
esmenar-les o justificar-les. 

 Així mateix, el nou sistema ha permés explotar millor les dades rellevants del 
sector públic local, cosa que s'ha reflectit en un major contingut de l'informe del 
Compte General de les Entitats Locals. En aquest sentit, la utilització de 



Informe especial sobre les competències de la Sindicatura de Comptes en la fiscalització de les entitats 
locals 

- 7 - 

l'examen del Compte General pot ser un bon instrument per a realitzar una 
fiscalització específica que comprenga el major nombre d'entitats locals sobre 
les quals siga necessari analitzar aquells aspectes que es consideren rellevants. 

d) El nombre d'entitats locals que han sigut objecte d'una fiscalització específica, 
ha passat d'onze en 2003 a cent vint en 2009. Això ha sigut possible gràcies a la 
realització de fiscalitzacions horitzontals, que han permés auditar un major 
nombre d'entitats locals. 

 Resulta necessari determinar, en el programa anual d'actuació, les fiscalitzacions 
específiques l'informe de fiscalització de les quals serà aprovat en l'any de la 
seua vigència. En aquest sentit, la Sindicatura inclourà, en els respectius 
programes d'actuació anual, la fiscalització d'aquelles entitats locals que tinguen 
un pressupost significatiu, a fi de fiscalitzar un percentatge superior al 40% del 
pressupost total del sector públic local valencià en el termini de cinc anys. 

e) Les fiscalitzacions específiques realitzades han posat de manifest importants 
incompliments de la normativa en la gestió dels fons públics, un resum no 
exhaustiu dels quals figura en l'apartat 5.3.2. En aquest sentit, el control intern 
de les entitats locals presenta una sèrie de condicionaments que repercuteixen 
negativament en l'exercici de les funcions assignades a aqueix control. Entre els 
dits condicionaments, a més del desfasament en la regulació del control intern, 
són rellevants la falta d'una adequada segregació de funcions i l'excessiva 
dependència dels gestors. 

 La Sindicatura ha de reforçar el control intern de les entitats locals, especialment 
pel que fa a la funció interventora. En aquest sentit, és convenient regular les 
actuacions que hom ha de dur a terme a partir dels advertiments que hagen 
formulat els interventors de les entitats locals, els quals hauran de ser 
comunicats a aquesta Sindicatura de Comptes. 
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3. LES COMPETÈNCIES DE LA SINDICATURA I ELS 
CONDICIONAMENTS EN LA FISCALITZACIÓ DE LES ENTITATS 
LOCALS 

3.1 Les competències de la Sindicatura de Comptes 

En l'article 59 de la Llei Orgànica 5/1982, de primer de juliol, de l'Estatut d'Autonomia 
de la Comunitat Valenciana, s'assenyalava que el control econòmic i pressupostari de 
l'activitat financera de la Generalitat Valenciana corresponia a la Sindicatura de 
Comptes –sense perjudici del que s'establisca en la legislació de l'Estat–, però sense fer 
cap referència al control de les entitats locals. 

Desenvolupant el precepte estatutari, la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 
de maig (d'ara endavant, Llei de Sindicatura de Comptes), regulà –entre altres matèries– 
les competències i l'àmbit d'actuació de la Institució. En l'article 2.2 d'aquesta Llei, 
s'establia la competència de la Sindicatura de Comptes en l'administració local, la qual 
es concretava a les entitats locals que conformaven el territori de la Comunitat 
Autònoma, els seus organismes autònoms, les empreses públiques dependents de les 
dites entitats locals i tots els ens que estiguessen participats majoritàriament per 
aquelles. En el mateix article es precisava aquesta actuació, la qual es limitava als 
supòsits següents: 

1.- Delegació de competències de la Generalitat Valenciana a les entitats locals. 

2.- Concessió de subvencions. 

3.- Delegació de funcions per part del Tribunal de Comptes en la fiscalització 
d'entitats locals. 

La Sindicatura de Comptes fou creada amb unes competències limitades en la 
fiscalització de les entitats locals, que contrastaven amb les considerades per a 
fiscalitzar el sector públic autonòmic. Això originà una sèrie de disfuncions en el 
control del sector públic local, que no foren corregides fins a l'ampliació de les 
competències. 

La Llei de la Generalitat Valenciana 11/2002, de 23 de desembre, efectuà importants 
modificacions en la Llei de la Sindicatura de Comptes quant a la competència en 
matèria de fiscalització d'entitats locals. En primer lloc, es modificà el concepte de 
sector públic valencià, en incloure-hi les entitats locals que conformen el territori de la 
Comunitat Autònoma, els seus organismes autònoms –siga quina siga la seua 
naturalesa–, les empreses públiques dependents de les dites entitats locals i tots els ens 
que estiguen participats majoritàriament per aquelles. 

La inclusió de les entitats locals i dels seus ens dependents participats majoritàriament 
per aquelles en el sector públic valencià, ha fet que puguen ser fiscalitzats amb el mateix 
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abast que la Generalitat, ja que correspon a la Sindicatura de Comptes el control extern 
econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector públic valencià. 

Una altra modificació en matèria de fiscalització d'entitats locals efectuada per la Llei 
de la Generalitat Valenciana 11/2002, de 23 de desembre, va ser fixar el termini de 
presentació dels comptes generals de les entitats locals fins al 31 d'octubre de l'exercici 
següent al qual corresponguen els comptes, en lloc del 30 de juny que s'establia en la 
redacció inicial de la Llei de la Sindicatura de Comptes. 

La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, modificà l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat 
Valenciana, en establir –en el seu article 39– que la Sindicatura de Comptes és l'òrgan al 
qual correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera de la 
Generalitat, dels ens locals compresos en el seu territori i de la resta del sector públic 
valencià, així com dels comptes que la justifiquen. 

3.2 Els condicionaments en la fiscalització de les entitats locals 

En l'exercici de les seues funcions, la Sindicatura de Comptes es troba amb una sèrie de 
dificultats rellevants que afecten negativament el control del sector públic local. Això es 
deu en part a unes mancances legislatives tant de la normativa pressupostària que regula 
la Hisenda local, com de la mateixa regulació de la Llei de la Sindicatura de Comptes. 
Les matèries insuficientment regulades es refereixen a les qüestions següents: 

- El contingut i la tramitació inadequats del Compte General, que deriven d'una 
falta de classificació del sector públic local. 

- El desfasament en la regulació del control intern. 

- La falta de mesures coercitives en el cas d'incomplir l'obligació de rendir 
comptes o de prestar a la Sindicatura la deguda col·laboració en la fiscalització 
que aquesta Institució porte a efecte. 

El text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (d'ara endavant, també TRLRHL o Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals), no defineix ni enumera quines entitats formen part del sector 
públic local. Aquesta indeterminació contrasta amb la regulació que la fa la Llei 
47/2003, de 26 de novembre (d'ara endavant, Llei General Pressupostària), que en el seu 
article 2 concreta les entitats que formen part del sector públic estatal, per a 
posteriorment efectuar en l'article 3 una classificació d'aquest sector. 

En concordança amb la classificació efectuada per la Llei General Pressupostària, el 
Compte General de l'Estat, que comprén tot el sector públic estatal, està integrat pel 
Compte del sector públic administratiu, el del sector públic empresarial i el del sector 
públic fundacional. 

El contingut del Compte General de les entitats locals està regulat en l'article 209 del 
TRLRHL, quan assenyala que estarà integrat per: 
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a) El Compte propi de l'entitat. 

b) Els dels organismes autònoms. 

c) Els de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de les entitats 
locals. 

Les Instruccions de Comptabilitat de 2004 recullen aquest contingut i inclouen, dins de 
la documentació complementària, els comptes anuals de les societats mercantils 
participades majoritàriament per l'entitat local. Queden fora del Compte General els 
comptes de les societats mercantils no participades íntegrament per l'entitat local i els 
comptes de les fundacions públiques locals. 

Aquesta mancança ha contribuït de manera especial a dificultar el control del sector 
públic local, perquè no es determina el règim jurídic aplicable a cada subjecte públic 
local i –el que és més greu encara– alguns subjectes no figuren en el Compte General de 
les entitats locals. 

D'altra banda, la tramitació del Compte General és complexa i llarga, cosa que prolonga 
excessivament el termini de rendició i la seua fiscalització. De fet, la Sindicatura de 
Comptes –igual com d'altres òrgans de control extern– no disposa dels comptes de les 
entitats locals fins a quasi dos mesos abans que finalitze l'exercici següent al qual 
corresponen. Això fa que l'informe de fiscalització respectiu s'emeta –en el millor dels 
casos– vora dos anys després d'haver finalitzat l'exercici al qual es refereixen els 
comptes. Es perd una immediatesa en la fiscalització que provoca que moltes de les 
observacions i recomanacions que s'hi fan manquen d'actualitat. 

A més a més, les diverses administracions públiques, ja siga la de l'Estat o la de la 
Generalitat, exigeixen a les entitats locals la mateixa informació econòmica (és cert que 
amb diferents terminis i formats), cosa que provoca duplicitats i ineficiències rellevants 
que cal corregir. La creació d'un registre únic dels comptes i d'altra informació 
comptable, i en un mateix format, evitaria aquestes disfuncions. 

Una altra insuficiència legislativa és el desfasament que presenta la regulació del control 
intern en l'Administració local en relació amb l'Administració de l'Estat. El TRLRHL 
considera el control intern tal com ho feia la Llei General Pressupostària de 1988, és a 
dir en la seua triple accepció: funció interventora, funció de control financer i funció de 
control d'eficàcia. 

La Llei General Pressupostària, en l'article 142.2, assenyala que el control intern es 
realitzarà mitjançant l'exercici de la funció interventora, del control financer permanent 
i de l'auditoria pública. Per tant, existeixen diferències importants entre la regulació del 
control intern en l'Estat i en l'Administració local, començant per la funció interventora 
(que en aquesta última és més limitada), seguint pel control financer (en el qual no 
solament la denominació no és la mateix, sinó que tampoc no ho són els subjectes ni 
l'àmbit) i acabant pel control d'auditoria (que no es regula en l'Administració local). 
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D'altra banda, la Sindicatura de Comptes es troba amb el fet que determinades entitats 
locals incompleixen reiteradament la seua obligació de presentar els comptes. Aquesta 
situació s'agreuja encara més en allò que es refereix al compliment del termini legal. Tot 
això es deu en part a l'absència de conseqüències efectives per a aquelles entitats que 
vulneren la dita obligació. 

Davant de l'incompliment del deure de col·laborar en una fiscalització o de presentar el 
Compte General per part d'alguna entitat local, la Sindicatura de Comptes (sense 
perjudici de posar-ho en coneixement de les Corts Valencianes) solament pot instar el 
Tribunal de Comptes perquè inicie el procediment de multa coercitiva a què es refereix 
l'article 30.5 de la Llei 7/1985, de 5 d'abril, mecanisme al qual ha recorregut ja durant el 
període a què fa referència el present Informe. 

Aquesta mancança de competències de la Sindicatura de Comptes per a imposar 
sancions a aquells que incompleixen el deure de col·laborar o de presentar el Compte 
General, contrasta amb el procediment sancionador previst en la legislació tributària per 
a aquells contribuents que infringisquen les seues obligacions fiscals. 
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4. EL SECTOR PÚBLIC LOCAL VALENCIÀ 

4.1 La naturalesa de les entitats i els ens que l'integren 

Segons la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, les entitats 
que integren el sector públic local i els comptes d'aquestes que, d'acord amb l'article 209 
del TRLRHL, han d'integrar el Compte General, són: 

- El municipi, que és l'entitat local territorial bàsica de l'organització territorial de 
l'Estat. 

- La província, que és una entitat local territorial determinada per l'agrupació de 
municipis. 

- Les àrees metropolitanes, que són entitats locals integrades pels municipis de 
grans aglomeracions urbanes entre els nuclis de població de les quals existeixen 
vinculacions econòmiques i socials que fan necessària la planificació conjunta i 
la coordinació de determinats serveis i obres. 

- Les mancomunitats de municipis, que són entitats locals sorgides del dret 
d'associació de diversos municipis per a realitzar obres o prestar un servei. 

- Els consorcis, que són entitats locals constituïdes per una o més entitats locals, 
amb unes altres administracions públiques, per a fins d'interés comú; o amb 
entitats privades sense ànim de lucre que persegueixen fins d'interés públic 
concurrents amb els de les administracions públiques. 

- Les entitats locals menors, que són aquelles l'àmbit de les quals és inferior al del 
municipi, per a l'administració descentralitzada de nuclis de població separats. 

Entre els ens dependents de l'entitat local els comptes dels quals formen part del 
Compte General, cal citar els següents: 

- Els organismes autònoms locals, que són ens públics que es regeixen pel dret 
administratiu i als quals s'encomana –en règim de descentralització funcional i 
per a executar programes específics– la realització d'activitats de foment, 
prestació social o gestió de serveis públics. 

- Les entitats públiques empresarials locals, que són entitats de dret públic que 
realitzen activitats de prestació de serveis o de producció de béns d'interés públic 
susceptibles de contraprestació econòmica, i a les quals –encara que per regla 
general es regeixen pel dret privat– resulta aplicable el règim de dret públic pel 
que fa a l'exercici de potestats públiques i a determinats aspectes del seu 
funcionament. 

- Les societats mercantils públiques locals el capital social de les quals estiga 
participat en la seua totalitat per l'entitat local. 
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Les fundacions locals, els comptes de les quals no formen part del Compte General, 
integren el sector públic local valencià, ja que constitueixen organitzacions creades 
sense fins de lucre i que, per voluntat dels seus creadors, tenen afectat de manera 
duradora el seu patrimoni a la realització de fins d'interés general. 

Igualment formen part del sector públic local aquelles societats mercantils locals 
participades majoritàriament per l'entitat local, segons l'article 2.1 de la Llei de la 
Sindicatura de Comptes. 

4.2 Composició i evolució 

En l'annex 1 es mostra l'evolució del sector públic local de la Comunitat Valenciana en 
el període de 1985 a 2007, obtinguda a partir dels respectius informes de fiscalització 
del Compte General de les entitats locals corresponents al dit període. En el quadre 
següent es reflecteix la informació referent als exercicis de 1985, 1989, 1993, 1997, 
2002 i 2007, per considerar que es tracta d'anys significatius del període analitzat. 

 
Tipus d'entitat/ens 1985 1989 1993 1997 2002 2007 

Municipis  534 537 540 541 541 542

Províncies 3 3 3 3 3 3

Mancomunitats 17 28 43 51 58 58

Àrees metropolitanes  0 1 1 1 2 2

Entitats locals menors  2 4 2 4 8 7

Consorcis  0 12 13 25 26 49

Organismes autònoms 0 104 141 136 133 103

Entitats públiques empresarials  0 0 0 0 0 2

Societats mercantils públiques 0 22 46 52 55 83

Total 556 711 789 813 826 849

Quadre 4.2.1 
 

Com a qüestió prèvia, cal indicar que fins a 1989 no es disposa de la informació sobre 
consorcis, organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats mercantils 
públiques. 

De les dades que figuren en el quadre anterior, i pel que fa al període de 1989 a 2007, 
destaca l'increment de les societats mercantils, que passen de 22 a 83; dels consorcis, 
que augmenten en 37, i de les mancomunitats, que passen de 28 a 58. 

L'evolució en el nombre de municipis des de 1985 a 2007, es resumeix en el quadre 
següent. 
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Període Nombre 

1985 534 

1986/1989 537 

1990/1991 539 

1992/1996 540 

1997/2002 541 

2003/2007 542 

Quadre 4.2.2 
 

Com podem apreciar en el quadre 4.2.2, el nombre d'ajuntaments constituïts durant el 
període objecte d'estudi ha sigut de vuit. 

La distribució per províncies dels distints tipus d'ens locals en l'exercici de 2007, a la 
Comunitat Valenciana, es resumeix en el quadre 4.2.3. 

 
Tipus d'entitat/ens Alacant Castelló València Total C.V. 

Municipis 141 135 266 542 

Províncies 1 1 1 3 

Mancomunitats 22 8 28 58 

Àrees metropolitanes - - 2 2 

Entitats locals menors 3 1 3 7 

Consorcis 15 10 24 49 

Organismes autònoms 39 13 51 103 

Entitats públiques empresarials 1 - 1 2 

Societats mercantils públiques 32 10 41 83 

Total 254 178 417 849 

Quadre 4.2.3 
 

En el quadre i gràfic següents es mostra, per províncies, el nombre d'ajuntaments segons 
els distints trams de població. 
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Estrats de població Alacant Castelló València 
Total 

municipis 
Total 

població 

A.- Menor de 5.000 habitants 85 116 191 392 489.598 

B.- De 5.000 a 20.000 habitants 33 11 48 92 954.258 

C.- Més de 20.000 habitants 23 8 27 58 3.441.173 

Total 141 135 266 542 4.885.029 

Quadre 4.2.4 
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4.2.5 

 

La concentració de la població de la Comunitat Valenciana, segons els estrats definits, 
es reflecteix en el gràfic 4.2.6 següent. 
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Concentració de la població  
de la Comunitat Valenciana per estrats 

392 Ajuntaments menors 
de 5.000 habitants

10%

58 Ajuntaments majors 
de 20.000 habitants

70%

92 Ajunts. de 5.000 a 
20.000 habitants

20%

 

Gràfic 4.2.6 
 

L'anterior gràfic posa de manifest l'heterogeneïtat del sector local valencià, ja que el 
70% de la població viu en 58 ajuntaments, mentre que el 10% ho fa en 392. 
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5. LA FISCALITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL VALENCIÀ 

5.1 Tipus de fiscalització 

Les actualitzacions que realitza la Sindicatura de Comptes en matèria de fiscalització 
d'entitats locals, es concreten en dos tipus: l'examen dels comptes generals de les 
entitats locals i les fiscalitzacions específiques. 

L'examen dels comptes generals és una actuació universal i anual, perquè afecta totes 
les entitats del sector públic local i perquè totes estan obligades a rendir comptes, i ho 
han de fer de forma anual. En aquest sentit, l'article 9.1 de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes estableix que les entitats locals que integren el sector públic valencià han de 
presentar el Compte General a aquesta Institució abans del 31 d'octubre de l'exercici 
següent al qual corresponen els comptes. És una fiscalització formal que es limita a 
verificar el compliment dels terminis i la coherència d'estats comptables. 

Les fiscalitzacions específiques es realitzen una vegada que han sigut incloses en el 
programa d'actuació anual, conformement a l'article 14.6 de la Llei de la Sindicatura de 
Comptes. 

Les fiscalitzacions específiques efectuades a les entitats locals per la Sindicatura de 
Comptes han sigut fonamentalment de dos tipus: financeres i de regularitat. Les 
financeres han consistit en la revisió i verificació de la informació i documentació 
comptable, amb l'objectiu de comprovar la seua adequació a la normativa comptable i     
–si era el cas– pressupostària aplicables. En les fiscalitzacions de regularitat, a més dels 
aspectes financers, s'ha verificat que els actes, operacions i procediments de gestió 
economicofinancera s'han desenvolupat d'acord amb les normes que els regulen. 

5.2 L'examen del Compte General de les entitats locals 

5.2.1 L'evolució del sistema de rendició de comptes 

Al llarg de la història de la Sindicatura, hi ha tres exercicis claus en relació amb la 
rendició del Compte General de les entitats locals: 

- 1988. A iniciativa de la Sindicatura de Comptes, s'elabora per primera vegada un 
informe sobre el Compte General de les corporacions locals de la Comunitat 
Valenciana, referit a l'exercici de 1985. 

- 2003: La Unitat Informàtica de la Sindicatura, juntament amb un equip de 
fiscalització, inicia un projecte l'objectiu general del qual era possibilitar que les 
entitats locals rendissen els seus comptes, a partir de l'exercici de 2002, a la 
Sindicatura a través d'Internet. La finalitat d'aquest sistema, que es va utilitzar en 
l'enviament dels comptes generals de 2002 a 2005, fou simplificar el sistema de 
rendició, per tal d'obtenir de forma ràpida i segura les dades que eren necessàries 
per a elaborar l'informe del Compte General. 
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- 2007: S'implanta, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes, un nou sistema 
de rendició del Compte General de les entitats locals aplicable a l'exercici de 
2006 i successius. Aquest sistema és el que actualment està vigent, i sobre el 
qual farem una referència especial. 

El Consell de la Sindicatura, en la reunió de 26 d'abril de 2007, acordà que les entitats 
locals valencianes rendissen exclusivament en suport informàtic el Compte General, 
així com la documentació complementària prevista en les instruccions de comptabilitat 
local, d'acord amb el que s'estableix en la Resolució de 28 de juliol de 2006 de la 
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjà de la qual es recomana un 
format normalitzat del Compte General de les entitats locals en suport informàtic. 

Prèviament, el 24 d'abril de 2007, la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes 
havien subscrit un conveni, juntament amb uns altres òrgans de control extern de l'Estat, 
per a regular la rendició de comptes de les entitats locals a ambdues institucions, amb la 
finalitat de coordinar les funcions fiscalitzadores, iniciar els passos per a fer un registre 
únic de comptes anuals de les entitats locals i evitar les duplicitats en la fiscalització. 

El nou sistema de rendició de comptes de les entitats locals presenta, entre altres, les 
característiques següents: 

- Un format normalitzat del Compte General de les entitats locals en suport 
informàtic. 

- L'obligació de presentar els comptes exclusivament en suport informàtic. 

- la rendició en un acte únic al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes. 

A més a més, aquest sistema de rendició de comptes ha proporcionat una sèrie de 
millores en relació amb el sistema anterior; en concret, són les següents: 

1.- La informació obtinguda de l'entitat local permet elaborar un cens de les entitats 
i dels ens locals del sector públic local. 

2.- L'entitat local coneix, abans d'enviar-los i gràcies al sistema de detecció 
d'incidències, les incoherències que puga haver en els estats comptables que 
integren el Compte General, a fi de poder esmenar-les o justificar-les. 

3.- La rendició en suport informàtic permet tractar la informació i ampliar el 
contingut dels informes de fiscalització, al poder analitzar amb major contingut 
aspectes econòmics i financers del sector públic local. 

L'aplicació de les noves instruccions de comptabilitat i la implantació del sistema de 
rendició del Compte General de les entitats locals en suport informàtic, en col·laboració 
amb el Tribunal de Comptes, originaren una sèrie de dificultats que incidiren en 
l'elaboració de l'Informe del Compte General de les Entitats Locals corresponent a 
l'exercici de 2006. En primer lloc, calgué formar el personal de les entitats locals en l'ús 
de la plataforma de rendició de comptes; per a aquesta tasca de formació hom va 
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comptar amb la col·laboració fonamental del serveis d'assessorament a municipis de les 
diputacions provincials, que ajudaren de forma decisiva les entitats locals en la tramesa 
telemàtica del seus comptes. També hi fou rellevant, en la implantació del nou sistema 
de rendició de comptes, la participació dels col·legis provincials de secretaris, 
interventors i tresorers d'Administració local d'Alacant, Castelló i València. 

En la rendició dels comptes generals dels exercicis de 2007 i 2008 s'ha aconseguit 
consolidar el nou sistema i s'hi han obtingut percentatges de rendició satisfactoris i una 
major informació de la situació econòmica i financera del sector públic local valencià. 

5.2.2 Presentació de comptes 

En els gràfics següents es mostren les dades relatives a la presentació de comptes que 
figuren en els corresponents informes sobre els comptes generals des de 1985 fins a 
2007. La comparació d'aquestes dades pot oferir una imatge no representativa de 
l'evolució dels percentatges de rendició, ja que la data de tancament dels informes 
respectius no ha sigut la mateixa, ni tampoc –per tant– la d'agregació de comptes. 
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Gràfic 5.2.2.1 
 

El gràfic següent reflecteix l'evolució del percentatge de rendició de les entitats locals 
durant el mateix període. 
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Gràfic 5.2.2.2 
 

Com podem observar en el gràfic anterior, l'any que presenta un percentatge de rendició 
inferior és el de l'exercici de 1992, a causa de l'adaptació progressiva de les entitats 
locals al nou pla de comptabilitat i a les disposicions legals que establien pròrrogues en 
el compliment dels terminis originàriament prevists per a fer el tancament pressupostari. 

Així mateix, destaca el fet que, des de 2002 i una vegada consolidada la rendició 
telemàtica dels comptes, el percentatge de rendició ha anat progressivament en 
augment. Com a conseqüència de les dificultats sorgides en la implantació del nou 
sistema de rendició per als comptes de l'exercici de 2006, es va ampliar el període de 
presentació dels comptes a l'efecte de l'elaboració de l'informe. Aquesta ampliació 
explica el fet que, després, foren menys les entitats que presentaren els seus comptes       
-segons l'informe del Compte General corresponent a 2007-, ja que en aquest últim 
informe es tornà a reduir el termini per a agregar els comptes presentats i tancar 
l'informe a l'efecte de la seua elaboració. 

El gràfic següent reflecteix l'evolució del percentatge de rendició dels municipis durant 
els exercicis de 1985 a 2007. 
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Gràfic 5.2.2.3 
 

En aquest cas, la figura que mostra el gràfic és molt similar a la del conjunt d'entitats 
locals, tot i que els percentatges de rendició són lleugerament més elevats. 

En els gràfics següents es mostra l'evolució del nombre d'entitats locals que presentaren 
els seus comptes dins del termini legal i sis mesos després de l'acabament d'aquest 
termini, en relació amb els comptes generals corresponents als exercicis de 2006, 2007 i 
2008. 
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Gràfic 5.2.2.4 
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Gràfic 5.2.2.5 

 

En els gràfics següents es mostra l'evolució per població dels municipis que presentaren 
els seus comptes dins del termini legal i sis mesos després de l'acabament del dit 
termini, en relació amb els comptes generals corresponents als exercicis de 2006, 2007 i 
2008. 
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Gràfic 5.2.2.6 
 

Rendició Cte. Gral. dins termini legal + 6 mesos (2006-
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Gràfic 5.2.2.7 

 

5.2.3 Examen dels comptes 

En els quadres següents es recullen exclusivament les dades referents a l'examen dels 
comptes corresponents als exercicis de 2006 i 2007, per tal com el nou sistema de 
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rendició de comptes ha permés fer un tractament informàtic de les incidències 
detectades en els comptes. Així, en el quadre i el gràfic següents es mostra, per als 
exercicis de 2006 i 2007, el nombre de comptes generals tramesos, el total d'incidències 
i les incidències la justificació de les quals ha sigut acceptada per aquesta Sindicatura. 
També s'hi reflecteix el percentatge que representen les incidències la justificació de les 
quals ha sigut acceptada, sobre el total d'incidències. 

 
 2006 2007 

Comptes generals tramesos 601 584 

Incidències totals 9.464 8.374 

Incidències acceptades 4.488 4.722 

% 47% 56% 

Quadre 5.2.3.1 
 

Com es pot observar en el gràfic següent, el nombre d'incidències totals ha disminuït en 
2007, en relació amb l'exercici de 2006 cosa que demostra una millora en la coherència 
dels estats comptables, que al seu torn es reflecteix en el major nombre d'incidències 
acceptades en 2007 per haver-les justificades adequadament, enfront de les que foren 
acceptades en 2006. Tot això va fer que el nombre d'entitats requerides per a esmenar 
les incidències disminuís de 439 en 2006 a 225 en 2007. 
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Gràfic 5.2.3.2 
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En el quadre i el gràfic següents figuren les entitats requerides per als exercicis de 2006 
i 2007 i les incidències que presentaven, així com el nombre d'entitats locals i el 
percentatge de les que han esmenat o justificat degudament les incidències. 

 
 2006 2007 

Nombre d'entitats requerides 439 225 

Nombre d'entitats locals que han justificat incidències 295 153 

Percentatge 67% 68% 

Nombre d'incidències 2.661 1.198 

Quadre 5.2.3.3 
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Gràfic 5.2.3.4 
 

5.2.4 Entitats locals que incompleixen l'obligació de presentar comptes 

Un dels objectius que ha tingut la Sindicatura de Comptes ha sigut d'aconseguir, amb els 
mitjans de què disposa, que totes les entitats locals que integren el sector públic local 
valencià presenten els seus comptes a aquesta Institució. 

En el quadre següent es mostra el total d'entitats locals que, a 30 d'abril de 2010, no han 
presentat els seus comptes en algun o en diversos exercicis del període comprès entre 
2001 i 2007, i que figuren en la web de la Sindicatura. 
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Entitat local 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Municipis 19 15 9 7 12 14 18

Mancomunitats 1 1 1 1 1 4 5

Consorcis 0 0 0 0 1 4 5

Total 20 16 10 8 14 22 28

Quadre 5.2.4.1 
 

Entre aquestes entitats, en destaquen cinc que no han presentat els seus comptes 
almenys en sis exercicis durant el període esmentat. 

En relació amb això, resulten aclaridores les conclusions generals que es recullen en 
l'informe de fiscalització d'aquelles entitats que no havien presentat el Compte General 
corresponent a l'exercici de 2006. Aqueix informe tenia per objecte –entre altres– 
conéixer les causes que explicaven la falta de rendició del Compte General per part de 
determinades entitats locals, sense tenir en compte l'absència de mesures de sanció 
efectives per a aquelles que havien incomplit la dita obligació. 

Una de les conclusions del citat informe revelava que la falta de rendició de comptes era 
un incompliment més dels relatius al cicle pressupostari, ja que, de manera 
generalitzada, les entitats fiscalitzades no aprovaven el pressupost ni la seua liquidació 
dins del termini legal. Així, solament l'11,3% de les entitats aprovaren el pressupost 
dins del termini, i entre aquestes no hi havia cap municipi amb població superior a 
5.000 habitants. El mateix percentatge representaven les entitats que havien aprovat la 
liquidació del pressupost dins del termini legal; però entre aquestes entitats solament hi 
havia un municipi de més de 5.000 habitants. La formació i aprovació del Compte 
General dins del termini legal solament es produí en el 6,3% i en el 5,0% dels casos 
respectivament. 

La primera causa al·legada per a justificar els dits incompliments va ser la insuficiència 
de mitjans, que fou assenyalada per 42 entitats, que en representaven el 52,5% del total. 
Tanmateix, en més del 60,0% d'aquests casos no constava que l'interventor hagués 
manifestat per escrit la dita insuficiència de mitjans. 

Menys del 17,0% de les entitats locals indicaren que el motiu d'haver incomplir 
l'obligació de retre el Compte General de 2006 va ser el mal funcionament de la 
plataforma de rendició; però dues d'aquestes entitats encara no havien accedit a la 
plataforma quan es va realitzar el treball de camp. 

De les onze entitats locals que indicaren com una de les causes de la no rendició del 
Compte General el desconeixement de la plataforma de rendició, n'hi hagué sis que no 
assistiren als cursos organitzats per a formar el seu personal en el maneig de la 
plataforma. 
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En el citat informe de fiscalització es reflecteix com el 62,5% de les vuitanta entitats 
fiscalitzades no va posar en coneixement del Ple de l'entitat el requeriment que els va fer 
la Sindicatura de Comptes per no haver presentat el Compte General corresponent a 
l'exercici de 2006. També s'ha de destacar que no hi hagué constatació que el president 
ni el Ple de l'entitat haguessen exigit la rendició del Compte General en el 80,0% del 
total d'entitats que han sigut objecte d'aquesta fiscalització. 

5.3 Les fiscalitzacions específiques 

5.3.1 Aspectes generals 

Des de la seua creació i fins al primer trimestre de l'exercici de 2010, la Sindicatura de 
Comptes ha realitzat 265 fiscalitzacions específiques, 207 de les quals corresponen a 
informes aprovats en el període en què s'assumeixen majors competències en la 
fiscalització d'entitats locals, és a dir a partir de 2003. 

De les 265 fiscalitzacions específiques realitzades, en corresponen 236 a municipis. El 
gràfic següent recull la freqüència de fiscalitzacions realitzades a cada municipi. 

 

Freqüència fiscalitzacions realitzades als municipis auditats 
per la Sindicatura de Comptes

63%

32%

3% 2%

1 vegada 103

2 vegades 53

3 vegades 5

4 vegades 3

 

Gràfic 5.3.1.1 
 

En el gràfic següent es mostra la distribució per províncies de les entitats fiscalitzades. 
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Distribució de fiscalitzacions de municipis per províncies
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Gràfic 5.3.1.2 
 

Els resultats de les fiscalitzacions realitzades s'han recollit en 86 informes, dels quals 60 
es refereixen a fiscalitzacions de regularitat, és a dir financeres i de legalitat. En el 
gràfic 5.3.1.3 es mostren els informes segons el tipus de fiscalització efectuada. 

 

Classificació d'informes per tipus de treball realitzat

17%

70%

13%

Financera 

Regularitat

Treballs especials

 
Nota: En "treballs especials" hem classificat bàsicament tots aquells treballs que no s'ajusten 

exactament a les altres dues classificacions; es tracta de treballs específics sobre una àrea 
concreta. 

Gràfic 5.3.1.3 
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El temps mitjà transcorregut des que es determina la inclusió de la fiscalització d'una 
entitat local en el programa d'actuació, fins que se n'aprova l'informe, és de quasi 
catorze mesos. En la duració d'una fiscalització incideixen diversos factors: 

a) La realització simultània –per part de l'equip d'auditoria– d'uns altres treballs de 
fiscalització que exigeixen un termini de lliurament determinat, com són els 
relatius a la fiscalització del sector autonòmic. 

b) L'absència o la deficiència de la documentació que han de lliurar els ens 
fiscalitzats. 

c) La falta de fiscalitzacions recurrents, a diferència del que succeeix amb la 
Generalitat i els seus ens, que són fiscalitzats anualment per la Sindicatura de 
Comptes. 

El nombre d'informes aprovats durant el període que va de 2003 fins al primer trimestre 
de 2010, es mostra en el gràfic següent: 

 

Nombre d'informes aprovats cada any durant el període que 
va  de 2003 al primer trimestre de 2010
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Gràfic 5.3.1.4 

 

En el gràfic següent es mostra el nombre de fiscalitzacions específiques realitzades a 
municipis, classificades en funció de l'any auditat. 
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Gràfic 5.3.1.5 
 

La mitjana de persones assignades per a elaborar els treballs referits als informes de 
fiscalització, ha oscil·lat entre 1,5 i 3,8 persones; tal com s'aprecia en el quadre i el 
gràfic següents. 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Auditor 1 5 6 5 2 2 3

Tècnic 1 8 8 7 7 7 8

Ajudant 1 6 9 6 5 7 8

Total 3 19 23 18 14 16 19

Nombre de treballs nous + anteriors no finalitzats 2 5 6 6 4 5 6

Mitjana de persones per treball 1,5 3,8 3,8 3,0 3,5 3,2 3,2

Quadre 5.3.1.6 
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Gràfic 5.3.1.7 
 

De tot això es dedueix que, a pesar de l'esforç realitzat per la Sindicatura de Comptes 
per a incrementar la fiscalització del sector públic local, el control d'aquest sector és 
insuficient. Així, el nombre d'entitats locals que anualment es sotmet a fiscalitzacions 
específiques és reduït, ja que és inferior al 5% del total de les entitats locals que integren 
el sector públic valencià; llevat de l'exercici de 2009, en què es va fer una fiscalització 
horitzontal d'aquelles entitats que no havien retut el Compte General de 2006. 

Aquesta situació contrasta amb el que succeeix en l'àmbit del sector públic de la 
Generalitat. L'Administració de la Generalitat, els seus ens dependents, les universitats 
públiques valencianes, les cambres de comerç i les fundacions públiques valencianes 
són fiscalitzats pràcticament en la seua totalitat i amb una periodicitat anual per la 
Sindicatura de Comptes (una altra qüestió és el tipus de fiscalització i l'abast de cada 
una), i això és així perquè, tret d'alguna excepció, reten els seus comptes dins del 
termini (és a dir abans del 30 de juny de l'any següent al qual corresponen els comptes) i 
perquè, llevat de l'Administració de la Generalitat, la resta de les entitats presenten els 
seus comptes acompanyats d'un informe d'auditoria. Això ha permés a la Sindicatura de 
Comptes diferenciar tres nivells de control: 

a) general, 

b) sobre determinades àrees, 

c) control formal de la rendició de comptes. 
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Les fiscalitzacions compreses en el nivell de control general es realitzen sobre els 
comptes anuals o els estats comptables generals de l'entitat fiscalitzada, sense 
limitacions en l'aplicació dels procediments i les normes d'auditoria. 

Les fiscalitzacions compreses en el nivell de control sobre àrees significatives, 
consisteixen en la revisió de certes àrees que hagen sigut considerades significatives en 
els programes anuals d'actuació, bé pel seu import, bé pel risc d'auditoria estimat o bé 
per qualsevol altre raó justificada. 

Les fiscalitzacions relatives al nivell de control formal de la rendició de comptes 
consisteixen bàsicament a revisar si la presentació dels comptes s'ha realitzat en el 
temps i la forma pertinents i si s'han complit determinades formalitats exigides per la 
normativa aplicable. 

Al seu torn, la Sindicatura de Comptes ha de presentar l'informe de fiscalització a les 
Corts Valencianes abans del 31 de desembre de l'any següent al que corresponguen els 
comptes; fet que s'ha complit tots els anys des de la creació de la Sindicatura. Això 
implica una immediatesa de la qual manquen, per regla general, els informes de 
fiscalització de les entitats locals; a més a més, permet efectuar una planificació 
satisfactòria (que es reflecteix en el programa d'actuació anual) de tot el sector públic de 
la Generalitat. 

5.3.2 Incompliments més significatius 

En el quadre següent es mostra un resum dels incompliments més significatius detectats 
en les fiscalitzacions específiques d'entitats locals realitzades en el període que va del 
2003 fins al primer trimestre de 2010. Aquest resum d'incidències, que no té caràcter 
exhaustiu, s'ha elaborat a partir dels 29 informes de fiscalització aprovats durant el dit 
període, que afecten un total de 207 fiscalitzacions. 
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Incidència/Incompliment 

Nombre de vegades 
que s'ha produït la 

incidència % 

1)   Sobre el cicle pressupostari:   

Pressupost aprovat fora de termini 128 61,8%

Deficiències en l'elaboració del pressupost 33 15,9%

Modificacions de crèdit inadequadament tramitades 7 3,4%

Liquidació del pressupost elaborada fora del termini legal 126 60,9%

Compte General no aprovat, o aprovat fora de termini 157 75,8%

2)   Sobre la fiabilitat de la comptabilitat:     

Drets inadequadament comptabilitzats o no comptabilitzats 45 21,7%

Obligacions no comptabilitzades o indegudament comptabilitzades 53 25,6%

3)   Sobre el control de la despesa i d'altres aspectes del pressupost     

Despeses realitzades sense crèdit suficient i adequat 16 7,7%

Falta de fiscalització 17 8,2%

Resultat pressupostari o romanent de tresoreria sobrevalorat 35 16,9%

        Falta d'estimació de saldos de dubtós cobrament 16 7,7%

4)   Sobre la protecció dels béns:     

Falta d'arqueigs de conciliacions bancàries 22 10,6%

Absència d'inventaris 53 25,6%

5)  Sobre el control intern     

Existència de debilitats 25 12,1%

6)   En matèria de contractació:     

Actuacions administratives prèvies amb deficiències 11 5,3%

Forma de selecció i adjudicació inadequada 14 6,8%

Formalització dels contractes amb deficiències 7 3,4%

Execució dels contractes i comptabilitat inadequades 7 3,4%

7)   En matèria de personal:     

Relació de llocs de treball inexistent 57 27,5%

Incidències en la provisió de llocs de treballs 4 1,9%

Retribucions inadequades 8 3,9%

Quadre 5.3.2.1 
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En relació amb això d'abans, cal assenyalar que les fiscalitzacions realitzades han posat 
de manifest una sèrie de debilitats en el control intern de les entitats locals, com ara la 
poca fiabilitat de la comptabilitat, la inadequada segregació de funcions del personal i la 
insuficient realització de les funcions de control intern, especialment pel que fa al 
control financer. 

Això s'explica en gran part per l'existència d'uns fets que afecten negativament el 
control intern, com són les condicions en què aqueix control financer s'exerceix. En 
primer lloc, en les entitats locals no existeix, per regla general, una adequada segregació 
de funcions. És freqüent que l'interventor d'una entitat local tinga una doble actuació, 
com a gestor i com a fiscalitzador; l'exemple més habitual es dóna en l'elaboració del 
pressupost. Un altre fet que afecta l'adequada segregació de funcions es produeix en els 
municipis inferiors a 5.000 habitants, per la doble condició del secretari/interventor; 
l'exercici de les funcions de secretaria i d'intervenció per part d'un mateix titular, 
implica que aquest haja de realitzar funcions de gestió i fiscalització, difícilment 
compatibles. El secretari, a més de les seues funcions de fedatari públic, és un òrgan de 
suport per als òrgans gestors de l'entitat local. 

D'altra banda, existeixen uns altres factors que condicionen negativament l'exercici de 
les funcions de control intern en una entitat local, com són la dependència excessiva 
dels interventors respecte dels òrgans gestors, tant retributiva, com disciplinària o de 
provisió dels llocs de treball. 
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6. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball realitzat, escau efectuar les recomanacions següents, 
classificades en funció dels seus destinataris. 

1. Als òrgans legislatius 

a) Resulta necessari definir i classificar el sector públic local en consonància amb 
la classificació que fa la Llei General Pressupostària per al sector públic estatal, 
cosa que permetrà determinar quin és el règim pressupostari, 
economicofinancer, de comptabilitat i de control a què estan subjectes els 
distints ens que el formen. Tècnicament, es pot traslladar al sector públic local la 
classificació efectuada per a l'Estat, diferenciant entre l'administratiu, 
l'empresarial i el fundacional, i incloent-hi, a més, aquelles entitats, societats 
mercantils i fundacions públiques locals participades majoritàriament o 
controlades per l'entitat local. En aquest sentit, és necessari determinar els 
criteris d'adscripció a cada sector públic (estatal, autonòmic o local), a fi d'evitar 
la possibilitat que una entitat o societat mercantil pública que estiga participada 
minoritàriament per diverses administracions, no en siga atribuïda a cap, puix 
que aquesta indefinició permet la falta de control. 

b) La regulació del Compte General s'ha de modificar de forma substancial pel que 
fa al seu contingut i tramitació, per tal com ha de considerar els comptes de tots 
els ens públics locals i perquè cal reduir els terminis de formació, aprovació i 
rendició. 

c) La Sindicatura ha de ser dotada dels mitjans personals i normatius per a dur a 
terme les seues funcions de fiscalització, per mitjà d'un règim de sancions 
efectiu, que prenga en consideració mesures disciplinàries o sancions 
econòmiques per a qui no complisca l'obligació de retre comptes o el deure de 
prestar la seua col·laboració en una fiscalització. 

d) La creació d'un registre únic dels comptes i d'altra informació comptable i en un 
mateix format, evitaria disfuncions que repercuteixen negativament en les 
entitats locals. 

e) Cal corregir el desfasament que existeix en la regulació del control intern de les 
entitats locals, respecte del control intern de l'Estat. El control intern de les 
entitats locals s'ha d'exercir en condicions d'independència funcional, respecte 
d'aquells que són fiscalitzats. 

f) Es considera convenient que la tramitació en seu parlamentària d'aquells 
informes de fiscalització que afecten el conjunt del sector públic local valencià, 
siga pròpia i específica, de manera similar a la de l'informe del Compte General 
de la Generalitat. 
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2. A les entitats locals 

a) Les entitats locals s'han de dotar dels mitjans necessaris per a evitar la 
confluència de les funcions de gestió i de fiscalització. Els ajuntaments s'han de 
mancomunar per al sosteniment d'aqueix lloc de treball, o –en el cas de falta de 
mitjans– haurien de ser funcionaris de les diputacions provincials els qui 
ocupessen el lloc. 

 En els municipis de menys de 5.000 habitants, el sosteniment del lloc 
d'interventor es podria efectuar acudint a fórmules associatives entre els 
municipis limítrofs. 

b) La Intervenció General de cada entitat local ha de proposar anualment al Ple de 
l'entitat l'aprovació d'un pla de control financer i d'auditories sobre l'entitat local 
mateixa i sobre els seus ens dependents. Les bases d'execució del pressupost 
poden ser el mitjà idoni per a regular aquests aspectes. 

c) Les entitats locals hauran de trametre als òrgans de control extern els seus plans 
de control financer i d'auditories. 

3. A l'Administració de la Generalitat 

a) La Generalitat ha de fer ús, de forma general, de la facultat a què es refereix 
l'article 199.4 de la Llei de la Generalitat 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana, que permet establir, com a requisit per a concedir 
subvencions i ajudes a les entitats locals, que aquestes hagen presentat el 
Compte General, degudament aprovat, a la Sindicatura de Comptes. 
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APROVACIÓ DE L'INFORME 

 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió realitzada el dia 28 de desembre 
de 2009, aprovà el Programa Anual d'Actuació per a 2010, en el qual es va incloure la 
realització d'un informe especial sobre els treballs duts a terme a l'empara de les 
competències fiscalitzadores sobre el sector públic local valencià. 

En compliment del dit Programa s'ha elaborat l'"Informe especial sobre les 
competències de la Sindicatura de Comptes en la fiscalització de les entitats locals", el 
qual ha sigut aprovat pel Consell de la Sindicatura de Comptes en la reunió realitzada el 
dia 5 de juliol de 2010. 

 

València, 5 de juliol de 2010 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEX 1. RESUMS SOBRE EL CENS D'ENTITATS LOCALS 

Annex 1.1 Resum d'entitats locals i ens dependents des de 1985 fins a 2007 

Annex 1.2 Resum d'entitats locals des de 1985 fins a 2007 

Annex 1.3 Resum agrupat d'entitats locals des de 1985 fins a 2007 

Annex 1.4 Inventari de mancomunitats des de 1985 fins a 2007 

Annex 1.5 Inventari de consorcis des de 1985 fins a 2007 

Annex 1.6 Inventari d'organismes autònoms des de 1985 fins a 2007 

Annex 1.7 Inventari de societats mercantils des de 1985 fins a 2007 

 



Annex  1.1

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Municipis 534 537 537 537 537 539 539 540 540 540 540 540 541 541 541 541 541 541 542 542 542 542 542

Províncies 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mancomunitats 17 20 25 26 28 31 31 37 43 46 46 47 51 53 55 56 56 58 57 56 56 58 58

Àrees metropolitanes 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Entitats locals menors 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 7 8 8 8 7 7 7 7 7

Consorcis 0 0 0 0 12 12 12 11 13 16 19 19 25 22 21 30 28 26 27 28 40 48 49

Organismes autònoms 0 0 0 0 104 108 101 121 141 137 144 131 136 139 131 131 132 133 129 127 112 104 103

Entitats públiques empres. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2

Societats mercantils públ. 0 0 0 0 22 26 27 33 46 54 57 55 52 46 48 55 53 55 53 54 68 81 83

Total 556 562 569 570 711 724 718 749 789 800 814 801 813 809 807 825 822 826 820 819 830 848 849

Resum d'entitats locals i  ens dependents des de 1985 fins a 2007



Annex 1.2

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Municipis 534 537 537 537 537 539 539 540 540 540 540 540 541 541 541 541 541 541 542 542 542 542 542

Províncies 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Mancomunitats 17 20 25 26 28 31 31 37 43 46 46 47 51 53 55 56 56 58 57 56 56 58 58

Àrees metropolitanes 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Entitats locals menors 2 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 5 4 4 7 8 8 8 7 7 7 7 7

Consorcis 0 0 0 0 12 12 12 11 13 16 19 19 25 22 21 30 28 26 27 28 40 48 49

Total 556 562 569 570 585 590 590 595 602 609 613 615 625 624 628 639 637 638 638 638 650 660 661

Resum d'entitats locals des de 1985 fins a 2007
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Annex 1.3

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Entitats locals 556 562 569 570 585 590 590 595 602 609 613 615 625 624 628 639 637 638 638 638 650 660 661

Ens dependents 0 0 0 0 126 134 128 154 187 191 201 186 188 185 179 186 185 188 182 181 180 188 188

Total 556 562 569 570 711 724 718 749 789 800 814 801 813 809 807 825 822 826 820 819 830 848 849

Resum agrupat d'entitats locals des de 1985 fins a 2007



Annex 1.4

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mancomunitats 17 20 25 26 28 31 31 37 43 46 46 47 51 53 55 56 56 58 57 56 56 58 58

Variació interanual 0 3 5 1 2 3 0 6 6 3 0 1 4 2 2 1 0 2 -1 -1 0 2 0

Inventari de mancomunitats des de 1985 fins a 2007

Mancomunitats

0

10

20

30

40

50

60

70

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Anys

N
om

br
e



Annex 1.5

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Consorcis 0 0 0 0 12 12 12 11 13 16 19 19 25 22 21 30 28 26 27 28 40 48 49

Variació interanual 0 0 0 12 0 0 -1 2 3 3 0 6 -3 -1 9 -2 -2 1 1 12 8 1

Inventari de consorcis des de 1985 fins a 2007
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Annex 1.6

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Organismes autònoms 0 0 0 0 104 108 101 121 141 137 144 131 136 139 131 131 132 133 129 127 112 104 103

Variació interanual 0 0 0 0 104 4 -7 20 20 -4 7 -13 5 3 -8 0 1 1 -4 -2 -15 -8 -1

Inventari d'organismes autònoms des de 1985 fins a 2007
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Annex 1.7

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Societats mercantils públiques 0 0 0 0 22 26 27 33 46 54 57 55 52 46 48 55 53 55 53 54 68 81 83

Variació interanual 0 0 0 0 22 4 1 6 13 8 3 -2 -3 -6 2 7 -2 2 -2 1 14 13 2

Inventari de societats mercantils des de 1985 fins a 2007
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ANNEX 2. SITUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES CORRESPONENTS ALS EXERCICIS DE 1985 A 
2008 

Annex 2.1 Resum de la presentació del Compte General des de 1985 fins a 2007 

Annex 2.2 Detall d'entitats que no rendiren el Compte General des de 1985 fins a 2007, classificades per tipus 
d'entitat local 

Annex 2.3 Detall d'entitats sense activitat des de 1985 fins 2007, classificades per tipus d'entitat local 

 



Annex 2.1

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

En paper 496 513 503 500 514 521 512 431 467 473 493 484 500 493 486 463 496 256 206 154 74 n/a n/a

Telemàticament n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 244 349 436 528 601 584

Total 496 513 503 500 514 521 512 431 467 473 493 484 500 493 486 463 496 500 555 590 602 601 584

No presentan comptes 60 49 66 70 71 69 78 163 133 135 119 128 117 126 134 166 134 128 73 37 33 44 64

Sense activitat n/c n/c n/c n/c n/c n/c n/c 1 2 1 1 3 8 5 8 10 7 10 10 11 15 15 13

Total EELL 556 562 569 570 585 590 590 595 602 609 613 615 625 624 628 639 637 638 638 638 650 660 661

% Rendició 89,2% 91,3% 88,4% 87,7% 87,9% 88,3% 86,8% 72,6% 77,8% 77,8% 80,6% 79,1% 81,0% 79,6% 78,4% 73,6% 78,7% 79,6% 88,4% 94,1% 94,8% 93,2% 90,1%

n/a: No aplica
n/c: No consta

Resum presentació Compte General des de 1985 fins a 2007



Annex 2.2

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Municipis 58 47 64 65 67 62 72 148 117 116 99 111 98 100 109 137 105 105 61 32 29 31 48

Províncies 

Mancomunitats 2 1 2 4 4 5 5 13 15 16 18 16 17 21 22 20 22 18 11 5 3 7 9

Àrees metropolitanes 

Entitats locals menors 1 1 2 1 1 1

Consorcis 2 1 1 3 2 1 2 4 3 9 7 4 1 1 6 6

Total 60 49 66 70 71 69 78 163 133 135 119 128 117 126 134 166 134 128 73 37 33 44 64

Detall d'entitats que no rendiren el Compte General  des de 1985 fins a 2007, classificades per tipus d'entitat local



Annex 2.3

Tipus d'entitat/ens 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Municipis 

Províncies

Mancomunitats 1 2 1 1 2 3 1 2 4 2 4 3 5 4 4 3

Àrees metropolitanes 

Entitats locals menors 1 3 2 1 1 1 1 1 1

Consorcis 5 4 3 4 4 5 6 5 10 10 10

Total 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 8 5 8 10 7 10 10 11 15 15 13

Detall d'entitats sense activitat  des de 1985 fins a 2007, classificades per tipus d'entitat local



 

 

 

 

 

ANNEX 3. DADES SOBRE ELS INFORMES DE FISCALITZACIONS ESPECÍFIQUES D'ENTITATS LOCALS 

Annex 3.1 Nombre d'informes aprovats cada any durant el període que va de 1987 al primer trimestre de 2010 

Annex 3.2 Nombre d'informes planificats cada any durant el període que va de 1987 a 2009 

Annex 3.3 Desfasament, en anys, des de la planificació d'un treball fins a l'emissió de l'informe corresponent 

Annex 3.4 Classificació de les fiscalitzacions en funció de l'any fiscalitzat 

 



Annex 3.1
Any informe Nomb.

1987 3
1988 3
1989 3
1990 4
1991 6
1992 5
1993 10
1994 6
1995 4
1996 3
1997 2
1998 3
1999 1
2000 0
2001 3
2002 1
2003 1
2004 5
2005 0
2006 7
2007 6
2008 2
2009 7
2010 1

n/a 13
Total 99 n/a: Són treballs que foren planificats, però dels quals finalment no es va emetre informe

Nombre d'informes aprovats cada any durant el període que va de 1987 al primer trimestre de 2010

Nombre d'informes aprovats cada any durant el 
període que va de  1987 al primer trimestre de 
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Annex 3.2
Any MP Total

1986 8
1987 0
1988 6
1989 8
1990 1
1991 5
1992 10
1993 11
1994 2
1995 5
1996 6
1997 2
1998 0
1999 0
2000 2
2001 2
2002 0
2003 2
2004 4
2005 6
2006 6
2007 3
2008 6
2009 2

n/c 2 n/c:

Total general 99

Nombre d'informes planificats cada any durant el període que va de 1987 a 2009

Es tracta de dos informes que no figuren ni en el programa anual d'actuació ni en la memòria d'activitats, i que s'han
obtingut a partir de la consulta del butlletí bibliogràfic d'informes que elabora el departament de Biblioteca d'aquesta
Sindicatura

Nombre d'informes planificats cada any durant el 
període que va de 1987 a 2009
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Annex 3.3

Desfasament Nombre informes

Tres anys 1

Dos anys 17

Un any 53

Mateix exercici 13

No previst inicialment 2

No foren emesos 13

Total general 99

Desfasament, en anys, des de la planificació d'un treball fins a l'emissió de l'informe corresponent

Desfasament, en anys, des de la planificació d'un treball fins a 
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Classificació de les fiscalitzacions en funció de l'any fiscalitzat
Annex 3.4 

Any informe Total %
1985 4 1,5%
1986 2 0,8%
1987 7 2,6%
1988 9 3,4%
1989 1 0,4%
1990 3 1,1%
1991 13 4,9%
1992 4 1,5%
1993 5 1,9%
1994 5 1,9%
1995 1 0,4%
1997 1 0,4%
1998 1 0,4%
1999 2 0,8%
2001 22 8,3%
2002 5 1,9%
2003 7 2,6%
2004 39 14,7%
2005 26 9,8%
2006 103 38,9%
2007 5 1,9%

Total general 265 100,0%

Distribució fiscalitzacions d'EELL per exercici auditat
  (1985-2007)
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