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RESUM 

La fiscalització realitzada analitza el compliment de la legalitat en la utilització recurrent per 
part de les entitats locals del reconeixement extrajudicial de crèdits (REC), procediment de 
l’àmbit local en virtut del qual es permet la imputació al pressupost en vigor d’obligacions 
generades en exercicis anteriors. 

Aquesta fiscalització s’ha desenvolupat en coordinació amb el Tribunal de Comptes. La 
informació es va obtindre per mitjà d’un qüestionari a través de la seu electrònica del mateix 
Tribunal. 

Per a l’estudi dels REC de l’exercici 2018 s’ha seleccionat una mostra d’entitats, formada per 
les tres diputacions provincials i els 65 ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb 
població superior a 20.000 habitants.  

CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ RETUDA 

El 92,7% de les entitats que componen la mostra va imputar despeses al pressupost de 
l’exercici 2018 a través del procediment dels REC.  

Les diputacions provincials van aprovar el 13,5% dels REC tramitats per les entitats de la 
mostra, amb el 4,5% de l’import global. Els ajuntaments amb població superior a 100.000 
habitants acumulen el 25,0% dels REC aprovats i el 53,9% de l’import total. 

La despesa aprovada per mitjà de REC va suposar l’1,6% del total d’obligacions 
reconegudes netes durant l’exercici 2018.  

El 50,4% de les despeses analitzades es van contraure per damunt del crèdit existent en el 
pressupost, mentre que el 33,6% de les obligacions es van contraure sense cobertura 
contractual. En el 7,8% de les obligacions es dona una combinació dels dos casos. 

Segons la causa, es considera que el 93,1% de les despeses que es van imputar al 
pressupost de 2018 a través d’un REC van ser compromeses indegudament.  

Quant a l’exercici de procedència de les despeses, el 21% es va meritar en l’exercici 2018 i 
el 78,7% restant en exercicis anteriors. D’aquestes últimes, el 79,7% s’havien comptabilitzat 
prèviament en el compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, 
davant del 18,0% que no es van comptabilitzar i del 2,3% del qual no es disposen dades. 

Els contractes de serveis constitueixen el 58,2% de l’import total de les factures analitzades. 
Els subministraments, amb un 18,0% de les factures analitzades, representen el 8,9% de la 
quantia total. Les operacions urbanístiques sumen un 11,4% i els contractes de gestió de 
serveis públics, un 2,5% de l’import total. 

El 81,8% dels REC analitzats van ser aprovats pel Ple de l’entitat local, mentre que la Junta 
de Govern Local (JGL) va aprovar el 4,6% dels acords i l’Alcaldia el 13,6%.  
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La pràctica totalitat de les despeses que mancaven de consignació pressupostària van ser 
aplicades al pressupost per mitjà d’un REC pel Ple, mentre que la JGL i l’Alcaldia van 
convalidar majoritàriament despeses realitzades sense cobertura contractual i obligacions 
degudament compromeses en exercicis anteriors. 

CONCLUSIONS GENERALS 

Els REC són utilitzats per a imputar al pressupost obligacions de naturalesa molt diferent, 
que a vegades no són contràries a la normativa comptable i pressupostària, i que poden 
resumir-se en els següents tipus:  

1) Obligacions degudament compromeses en exercicis anteriors

Són obligacions compromeses d’acord amb la normativa, que no s’han aplicat al pressupost 
per diverses raons, principalment per retards en la presentació de la factura, retards en la 
seua tramitació interna o per la falta de comprovació material de la inversió. No obstant 
això, s’ha observat que, encara que no siga necessari, la imputació d’aquestes obligacions 
al pressupost en vigor es realitza sovint a través d’un REC. 

A aquestes obligacions es refereix l’article 176 del TRLRHL i el 23 del Reial Decret 500/1990, 
en indicar que s’imputaran al pressupost les obligacions derivades de compromisos de 
despeses degudament adquirides en exercicis anteriors amb incorporació prèvia dels 
crèdits corresponents, sempre que hi haja suficients recursos financers, o per mitjà d’una 
modificació pressupostària de diferent naturalesa.  

2) Obligacions indegudament compromeses en exercicis anteriors o en
l’exercici en curs

Podem trobar-nos davant dos supòsits: 

Omissió de la funció interventora o/i altres vicis corregibles 

Quan el vici detectat és susceptible de ser convalidat, ja siga per ser aquest d’anul·labilitat, 
ja siga perquè només s’ha produït l’omissió de la fiscalització prèvia, i sempre que l’acte 
s’haguera convalidat, les obligacions esdevenen  “degudament compromeses” i per tant no 
han de ser objecte de REC. 

Actes susceptibles de nul·litat de ple dret 

Els actes susceptibles de nul·litat, segons disposa l’article 47 de l’LPAC, són els dictats per 
òrgan manifestament incompetent, aquells en els quals es prescindeix totalment i 
absolutament del procediment o els que s’estableixen en disposició amb rang de llei. D’altra 
banda, l’article 173.5 del TRLRHL estableix la nul·litat dels actes pels quals es comprometen 
crèdits per damunt dels autoritzats, mentre que l’article 39 de l’LCSP estableix, a més, altres 
causes relacionades amb l’activitat contractual. 
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L’òrgan d’intervenció ha de pronunciar-se sobre la procedència d’instar la revisió d’ofici o 
abonar les factures presentades. Si es dona algun dels supòsits de nul·litat, les obligacions 
que se’n pogueren derivar mai adquiriran la condició de “degudament compromeses”. Això 
no eximeix de l’obligació d’abonar les prestacions efectuades i, per tant, l’única manera 
d’imputar-les al pressupost és a través d’un expedient de REC, la finalitat del qual és evitar 
l’enriquiment injust de l’Administració.  

RECOMANACIONS 

Havent-se observat la utilització freqüent dels reconeixements extrajudicials de crèdit amb 
finalitats que, en moltes ocasions, no es corresponen amb la naturalesa excepcional 
d’aquest procediment, es formulen les recomanacions següents: 

1. Els reconeixements extrajudicials de crèdit han de ser utilitzats de manera excepcional,
únicament per a la imputació al pressupost d’obligacions que, en origen, foren
compromeses indegudament i donen lloc a un supòsit de nul·litat de ple dret.

2. Les entitats locals han d’establir, com a mínim, en les bases d’execució del pressupost,
el procediment d’aprovació dels REC. L’aprovació ha de correspondre al màxim òrgan
de l’entitat local i s’han d’exigir els informes corresponents a l’òrgan gestor i al servei
jurídic de l’entitat perquè la Intervenció local puga emetre l’informe regulat en l’article
28.2.e del Reial Decret 424/2017.

3. En relació amb la procedència de la revisió d’ofici (article 28.2.e) del Reial Decret
424/2017) les entitats locals han de valorar l’aplicació del principi d’enriquiment sense
causa, a més d’altres aspectes, com la duració de la infracció de l’ordenament jurídic o
el perjudici de l’interés públic derivat de la suspensió immediata del servei.

Així mateix, s’efectua una recomanació dirigida al Govern de la nació perquè es procedisca 
a la revisió normativa de la figura del reconeixement extrajudicial de crèdit, es regulen els 
supòsits excepcionals en els quals pot ser aplicat i se’n normalitze el procediment, incloent-
hi les mesures pertinents per a l’exigència de responsabilitats a les autoritats i personal al 
servei de l’Administració local, per l’omissió de fiscalització prèvia i el compromís 
d’obligacions sense consignació de crèdit.

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat.
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1. INTRODUCCIÓ

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes,1 i d’acord amb el que es preveu en els programes anuals d’actuació de 2019 i de 
2020 (PAA2019 i PAA2020), ha realitzat la fiscalització dels reconeixements extrajudicials de 
crèdit, corresponent a l’exercici 2018, en un informe especial en col·laboració amb el 
Tribunal de Comptes.  

Aquest informe analitza el compliment de la legalitat en la utilització recurrent per part de 
les entitats locals del reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), procediment de l’àmbit 
local en virtut del qual es permet la imputació al pressupost en vigor d’obligacions 
generades en exercicis anteriors. 

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

2. RESPONSABILITATS DELS ÒRGANS MUNICIPALS EN

RELACIÓ AMB EL CONTROL INTERN DE GESTIÓ

El Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol primer del títol sisé 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos, en el seu article 60.2 atribueix al ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial 
de crèdits, sempre que no existisca dotació pressupostària, operacions especials de crèdit 
o concessions de quitament i espera.

D’altra banda, l’article 218 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), després de la modificació 
introduïda per la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL), estableix en el seu apartat 3 l’obligació per als òrgans d’intervenció de les entitats 
locals de remetre anualment al Tribunal de Comptes totes les resolucions i acords adoptats 
pel president de l’entitat local i pel ple de la corporació contraris als advertiments formulats, 
així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos.  

La manera de donar compliment a aquesta obligació es concreta en la instrucció aprovada 
per l’Acord de 17 de novembre de 2017, del Consell de la Sindicatura de Comptes (d’ara en 
avant, la Instrucció), i per la instrucció aprovada per la Resolució de 10 de juliol de 2015, de 
la Presidència del Tribunal de Comptes, que a més inclouen l’obligatorietat de remetre els 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia. 

1 Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la 
nova redacció i articles renumerats per la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat (DOGV 
núm. 8169, de 14 de novembre de 2017). 
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3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una conclusió sobre el 
compliment de la legalitat aplicable als reconeixements extrajudicials de crèdits, 
corresponent a l’exercici 2018, basada en la fiscalització realitzada. Per a això, hem dut a 
terme el treball d’acord amb els Principis fonamentals de fiscalització de les institucions 

públiques de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització aprovades pel 
Consell de la Sindicatura recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes. Aquests principis exigeixen que la Sindicatura complisca els requeriments d’ètica, 
així com planificar i executar la fiscalització amb la finalitat d’obtindre una seguretat 
limitada que els REC i el compliment d’altres obligacions formals han sigut conformes amb 
la normativa aplicable, en els seus aspectes significatius. 

Considerem que l’evidència d’auditoria obtinguda proporciona una base suficient i 
adequada per a fonamentar l’opinió sobre el compliment de determinades obligacions 
legals i reglamentàries. Les conclusions obtingudes es resumeixen en l’apartat 5.  

En l’apèndix 2 s’inclou una anàlisi de la informació remesa per les entitats locals en 
compliment dels requeriments d’informació efectuats. En l’apèndix 3 es realitza l’examen 
individual de huit entitats, seleccionades en funció d’aspectes rellevants dels REC. 

4. LIMITACIONS A L’ABAST

El treball ha estat limitat pels incompliments i deficiències exposades en l’apèndix 2, la qual 
cosa no ha impedit tindre un coneixement fidel de la realitat dels reconeixements 
extrajudicials de crèdit de les entitats locals de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2018. 

5. CONCLUSIONS

INFORMACIÓ REBUDA EN LA SEU ELECTRÒNICA DEL TRIBUNAL DE 
COMPTES I EN LA PLATAFORMA COMPARTIDA AMB ELS OCEX  

Reconeixements extrajudicials de crèdit aprovats per les entitats locals 
de la mostra 

Per a l’estudi dels REC de l’exercici 2018 s’ha seleccionat una mostra d’entitats, formada per 
les tres diputacions provincials i els 65 ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb 
població superior a 20.000 habitants, 68 entitats locals en total.  
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La informació es va obtindre per mitjà d’un qüestionari a través de la seu electrònica del 
Tribunal de Comptes (TCU), que van emplenar totes les entitats excepte els ajuntaments de 
Montcada i Sagunt.2 

Va haver-hi cinc entitats que van manifestar no haver tramitat REC durant l’exercici 2018. 
Per tant, el 92,7% de les entitats que componen la mostra va imputar despeses al 
pressupost de l’exercici 2018 a través del procediment dels REC.  

Les diputacions provincials van aprovar el 13,5% dels REC tramitats per les entitats de la 
mostra, amb el 4,5% de l’import global. Els ajuntaments amb població superior a 100.000 
habitants acumulen el 25,0% dels REC aprovats i el 53,9% de l’import total (quadre 1). 

L’import de despesa aprovada per mitjà de REC per a les entitats de la mostra va suposar 
l’1,6% del total d’obligacions reconegudes netes durant l’exercici 2018 (4.440 milions 
d’euros). Les entitats que van tramitar major proporció de despesa per mitjà d’un REC van 
ser els ajuntaments de Benicarló (21,9%), Castelló de la Plana (7,0%) i Bétera (6,0%). 

El 40,7% dels REC va tindre el seu origen en un acord contrari a advertiment (ACA), amb un 
44,0% de l’import total. Els expedients d’omissió de fiscalització prèvia (OFP) van suposar 
el 28,2% dels expedients tramitats, i un import del 25,8%. La resta dels REC s’inclouen en 
l’apartat “Altres” (quadre 2). 

Origen i tramitació dels expedients revisats 

S’han analitzat un total de 88 expedients, corresponents a les 57 entitats locals que tenien 
REC amb import superior als 10.000 euros. Aquests expedients suposen el 54,8% de l’import 
total comunicat per les entitats de la mostra (quadre 3). 

Causa i origen de les despeses tramitades per mitjà d’un REC 

El 50,4% de les despeses analitzades es van contraure per damunt del crèdit existent en el 
pressupost, mentre que el 33,6% de les obligacions es van contraure sense cobertura 
contractual. En el 7,8% de les obligacions es dona una combinació dels dos casos 
(quadre 4). 

Segons la causa, es considera que el 93,1% de les despeses que es van imputar al 
pressupost de 2018 a través d’un REC es van comprometre indegudament. Dins d’aquestes, 
el 77,1% procedia d’exercicis anteriors, mentre que el 22,9% restant es va generar en 
l’exercici corrent. 

2 Durant el tràmit d’al·legacions, els òrgans d’Intervenció dels ajuntaments de Montcada i Sagunt van 
informar que en l’exercici 2018 les entitats havien tramitat REC per import de 288.750 euros i 749.156 
euros, respectivament. Per a aquestes entitats s’ha revisat la informació retuda en el mòdul 
d’advertiments de la plataforma del TCU compartida amb els OCEX (vegeu annex I). La informació 
remesa en al·legacions no ha sigut analitzada perquè s’ha remés amb posterioritat a la finalització 
dels treballs. 
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Les obligacions degudament compromeses imputades a través d’un REC van assolir el 6,9% 
del total. Respecte d’aquestes obligacions, hauria d’haver-se incorporat el crèdit previst per 
a aquestes en l’exercici anterior. No obstant això, s’ha recorregut a un REC en els casos en 
què faltava el finançament adequat. 

Quant a l’exercici de procedència de les despeses, el 78,7% es va meritar en exercicis 
anteriors i la resta, en l’exercici 2018. Encara que en principi només corresponen REC sobre 
despeses d’exercicis anteriors (articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990), en la pràctica és 
un instrument que s’utilitza per a reconéixer obligacions del mateix exercici que s’han 
compromés sense que hi haja crèdit.  

Comptabilització de les despeses incloses en els REC 

El 79,7% de les despeses que es van adquirir en exercicis anteriors, segons la revisió 
efectuada, s’havien comptabilitzat prèviament en el compte 413, “Creditors per operacions 
pendents d’aplicar a pressupost”, a 31 de desembre de 2017, davant del 18,0% que no es 
van comptabilitzar i el 2,3% del qual no es disposa de dades (quadre 5). 

Naturalesa de les despeses incloses en els REC revisats 

Els contractes de serveis constitueixen el 58,2% de l’import total de les factures analitzades. 
Entre aquestes despeses destaquen les de neteja viària, recollida i transport de residus 
urbans, aigua potable, manteniment de zones verdes, neteja de dependències municipals i 
transport urbà de viatgers (quadre 6). 

Els subministraments, amb un 18,0% de les factures analitzades, representen el 8,9% de la 
quantia total. Predominen les despeses d’energia elèctrica, gas, telefonia i carburant per a 
vehicles. 

Les operacions urbanístiques sumen un 11,4% de l’import total, i principalment són 
degudes a la construcció d’habitatges de protecció pública. Els contractes de gestió de 
serveis públics van arribar a un 2,5% de l’import total. 

Òrgan d’aprovació dels REC revisats 

El 81,8% dels REC analitzats van ser aprovats pel Ple de l’entitat local, mentre que la Junta 
de Govern Local (JGL) va aprovar el 4,6% dels acords i l’Alcaldia, el 13,6% d’aquests 
(quadre 7).  

Els REC aprovats pel Ple estaven compostos en un 82,5% per despeses d’exercicis anteriors, 
percentatge que baixa al 58,6% en els aprovats per l’Alcaldia. La JGL va aprovar 
fonamentalment REC que contenien despeses del mateix exercici 2018 (un 78,3% del total). 

La pràctica totalitat de les despeses sense consignació pressupostària es van aplicar al 
pressupost per mitjà d’un REC pel Ple de l’entitat (quadre 8).  

Els REC aprovats per la JGL i per l’Alcaldia van convalidar majoritàriament despeses 
realitzades sense cobertura contractual i obligacions degudament compromeses en 
exercicis anteriors. 
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Anàlisi específica d’una selecció d’entitats 

S’ha realitzat un estudi addicional sobre huit entitats, seleccionades en funció de diversos 
aspectes rellevants dels REC. Aquestes entitats són la Diputació de València i els 
ajuntaments d’Alacant, Benicarló, Castelló de la Plana, Elx, Picassent, Torrevella i València 
(apèndix 3).  

 Cap de les entitats revisades disposava de normes específiques per a la tramitació dels
REC. Es regulen en les bases d’execució del pressupost, amb notables diferències en el
seu contingut entre les diferents entitats. Algunes solament es refereixen al règim de
competències, mentre que altres estableixen una tramitació clara dels REC, com ara
requisits, supòsits d’aplicació, habilitació de crèdits en cas de no existir consignació,
etc.

 L’aprovació dels expedients és atribuïda al Ple, segons el que es disposa en l’article
60.2 del Reial Decret 500/1990. Aquesta competència es realitza de manera exclusiva
en la Diputació de València i en els ajuntaments de Benicarló, Castelló i València. La
JGL també exerceix aquesta competència a l’Ajuntament d’Alacant (quan hi haja
consignació pressupostària i la despesa siga de l’any) i Elx (quan hi haja crèdit en el
pressupost vigent). A l’Ajuntament de Torrevella la JGL convalida els actes amb
contingut econòmic. A l’Ajuntament de Picassent l’aprovació dels REC correspon a
l’Alcaldia, segons la delegació d’atribucions realitzada pel Ple.

 Excepte a l’Ajuntament d’Elx, on prevalien les operacions urbanístiques, la principal
despesa analitzada procedia de diversos contractes de serveis, seguida dels contractes
de subministraments i els de gestió de serveis públics.

 Alguns REC contenen despeses degudament adquirides en exercicis anteriors,
tramitades d’acord amb la normativa aplicable, encara que no es van imputar a
l’exercici corresponent perquè les factures es van registrar durant l’any 2018 o perquè
es van conformar una vegada tancada la comptabilitat de l’exercici 2017. És el cas dels
ajuntaments d’Alacant i Elx.

 La resta d’obligacions corresponen a despeses adquirides indegudament. Es deriven
de supòsits susceptibles de provocar l’anul·labilitat o la nul·litat de l’acte, com ara la
falta de consignació pressupostària, excés del termini i/o de l’import de la contractació
menor i despeses en què no s’ha tramitat un contracte d’acord amb la Llei 9/2017, de
Contractes del Sector Públic (LCSP).

 En tots els acords d’aprovació s’estableix que és procedent reconéixer les obligacions
i satisfer les despeses realitzades, a fi d’evitar conseqüències lesives per a les parts i
atés el principi doctrinal de l’enriquiment injust.

 Excepte l’Ajuntament de Picassent, cap entitat ha iniciat algun procediment de revisió
d’ofici en els termes establits en l’article 106 de la Llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC).



Informe especial sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits, en col·laboració amb el Tribunal de 

Comptes. Exercici 2018 

8 

 No hi ha constància que alguna de les entitats haja exigit algun tipus de responsabilitat
al personal al servei de les administracions públiques, en els termes establits en la
disposició addicional 28a de l’LCSP i en l’article 28 de la Llei 19/2013, de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTBG).

 Hi ha despeses meritades en exercicis anteriors que no estaven comptabilitzades en el
compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, amb data 31
de desembre de 2017, tal com estableix la ICAL. Les entitats que han incomplit aquesta
normativa són els ajuntaments d’Alacant, Benicarló, Castelló i la Diputació de València.
L’import global infravalorat va ascendir almenys a 1.657.865 euros.

CONCLUSIONS GENERALS 

Els REC són utilitzats per a imputar al pressupost obligacions de naturalesa molt diferent, 
que a vegades no són contràries a la normativa comptable i pressupostària, i que poden 
resumir-se en els tipus següents:  

1) Obligacions degudament compromeses en exercicis anteriors

Són obligacions compromeses d’acord amb la normativa, que no s’han aplicat al pressupost 
per diverses raons, principalment per retards en la presentació de la factura, retards en la 
seua tramitació interna o per la falta de comprovació material de la inversió.  

A aquestes obligacions es refereixen els articles 176 del TRLRHL i el 23 del Reial Decret 
500/1990 quan indiquen que s’imputaran al pressupost les obligacions derivades de 
compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis anteriors amb incorporació 
prèvia dels crèdits corresponents, sempre que hi haja suficients recursos financers.  

Si no es disposa de romanent positiu, o aquest no pot ser destinat a finançar aquestes 
obligacions per les limitacions de la normativa d’estabilitat pressupostària, es poden 
finançar amb una modificació pressupostària de diferent naturalesa. No obstant això, s’ha 
observat que, a pesar de no ser necessari, la imputació d’aquestes obligacions al pressupost 
en vigor es realitza sovint a través d’un REC. 

2) Obligacions indegudament compromeses en exercicis anteriors o en
l’exercici en curs

El supòsit d’obligacions indegudament contretes ens porta a la figura de l’omissió de 
fiscalització i als acords contraris a advertiments, regulats pel Reial Decret 424/2017 (RCI). 

Les obligacions amb omissió de fiscalització no es poden imputar a pressupost ni pagar 
fins que es conega i resolga l’omissió segons el procediment previst en l’article 28 de l’RCI. 
L’òrgan interventor ha de redactar un informe amb el contingut establit en el mateix article. 

Podem trobar-nos davant dos supòsits: 
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Omissió de la funció interventora o/i altres vicis esmenables 

Quan el vici detectat és susceptible de ser convalidat, ja siga per ser aquest d’anul·labilitat, 
ja siga perquè només s’ha produït l’omissió de la fiscalització prèvia, i sempre que l’acte 
s’haja convalidat, les obligacions esdevenen “degudament compromeses”, i, per tant, no 
han de ser objecte de REC. 

Actes susceptibles de nul·litat de ple dret 

Els actes susceptibles de nul·litat, segons disposa l’article 47 de l’LPAC, són els dictats per 
òrgan manifestament incompetent, els actes dictats prescindint totalment i absolutament 
del procediment o els que s’establisquen en disposició amb rang de llei. D’altra banda, 
l’article 173.5 del TRLRHL estableix la nul·litat dels actes pels quals es comprometen crèdits 
per damunt dels autoritzats, mentre que l’article 39 de l’LCSP estableix aquesta mateixa 
circumstància i, a més, altres causes relacionades amb l’activitat contractual. 

L’òrgan d’intervenció ha de pronunciar-se sobre la procedència d’instar la revisió d’ofici o 
abonar les factures presentades. Si es dona algun dels supòsits de nul·litat, les obligacions 
que se’n pogueren derivar mai adquiriran la condició de “degudament compromeses”. Això 
no eximeix de l’obligació d’abonar les prestacions efectuades i, per tant, l’única manera 
d’imputar-les al pressupost és a través d’un expedient de REC, la finalitat del qual és evitar 
l’enriquiment injust de l’Administració.  

6. RECOMANACIONS

A la vista del que s’exposa en aquest informe, havent-se observat la utilització freqüent dels 
reconeixements extrajudicials de crèdit amb finalitats que, en moltes ocasions, no es 
corresponen amb la naturalesa excepcional d’aquest procediment, es formulen les 
recomanacions següents dirigides a les entitats locals, amb el propòsit de contribuir a 
superar les febleses i deficiències posades de manifest en l’ús i tramitació d’aquests 
expedients:  

1. Els reconeixements extrajudicials de crèdit han de ser utilitzats de manera excepcional,
i únicament per a la imputació al pressupost d’obligacions que, en origen, foren
compromeses indegudament i donen lloc a un supòsit de nul·litat de ple dret.

En sentit contrari, no haurien de tramitar-se com a reconeixements extrajudicials les 
obligacions d’exercicis anteriors que s’hagueren compromés d’acord amb la normativa 
d’aplicació (o els vicis de les quals s’hagueren esmenat per tractar-se de supòsits 
d’anul·labilitat), les quals es portaran al pressupost amb incorporació prèvia dels crèdits 
corresponents, segons disposen els articles 176.2.b del TRLRHL i el 26.2.b del Reial 
Decret 500/1990, per a la qual cosa, en cas de ser necessari, es tramitarà la modificació 
pressupostària corresponent. 

2. Les entitats locals han d’establir, com a mínim, en les bases d’execució del pressupost,
el procediment d’aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdit. Segons el
parer de la Sindicatura, aquesta regulació hauria d’incloure que l’aprovació
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corresponga al màxim òrgan de l’entitat local i que se sol·licite l’informe corresponent 
a l’òrgan gestor i al servei jurídic de l’entitat perquè la Intervenció local puga donar 
contingut adequat a l’informe exigit en l’article 28.2.e del Reial Decret 424/2017. 

3. En relació amb la procedència de la revisió d’ofici a què es refereix l’article 28.2.e del
Reial Decret 424/2017, les entitats locals, per a una aplicació adequada de l’article 110
de l’LPAC, han de valorar l’aplicació del principi d’enriquiment sense causa, a més
d’altres aspectes, com pot ser el temps de duració de la infracció de l’ordenament
jurídic o el perjudici de l’interés públic derivat de la suspensió immediata del servei.

Així mateix, la recomanació següent va dirigida al Govern de la nació: 

4. Es recomana que es procedisca a la revisió normativa de la figura del reconeixement
extrajudicial de crèdit perquè es regulen els supòsits excepcionals en què es pot aplicar
i se’n normalitze el procediment, de manera que es garantisquen els aspectes següents:

a) Que la seua aprovació correspon al màxim òrgan de l’entitat local que té atribuïda
la competència d’aprovació del pressupost i és decisor, per tant, de la destinació
dels fons de la hisenda local, d’acord amb l’atribució de competències de l’art. 50
del Reial Decret 2568/1986.

b) Que la seua utilització com a instrument d’imputació pressupostària de les
obligacions, al marge que el seu abonament procedisca de la revisió d’ofici dels
actes dictats amb infracció de l’ordenament o no s’haguera instat aquesta revisió
per aplicació dels articles 28.2.e del Reial Decret 424/2017 i 110 de l’LPAC.

c) Que s’apliquen els principis d’informació, reclamació i publicitat a què es refereix
l’art. 169 del TRLRHL en relació amb el pressupost de l’entitat local.

d) Que durant la tramitació del procediment se sol·licite la informació que puga
aportar l’òrgan gestor, així com el Servei Jurídic de l’entitat, perquè la Intervenció
local puga donar el contingut adequat a l’informe exigit en l’article 28.2.e del Reial
Decret 424/2017, ja que s’ha comprovat que la majoria dels expedients de
reconeixement extrajudicial de crèdit tenen el seu origen en una omissió de
fiscalització prèvia.

e) Que en la tramitació de l’expedient es puguen instar les mesures pertinents per a
exigir responsabilitats a les autoritats i personal al servei de l’Administració local, ja
siga de tipus disciplinari, administratiu, comptable o penal, d’acord amb l’LTBG, que
eleva a la categoria de falta greu l’omissió de fiscalització prèvia i el compromís
d’obligacions sense consignació de crèdit en l’article 28.c i d.



APÈNDIX 1 

Objectius, abast i marc normatiu de la fiscalització 
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1. ANTECEDENTS

La Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), a través 
de la modificació introduïda en l’article 218.3 del TRLRHL, va establir l’obligació per als 
òrgans d’intervenció de les entitats locals de remetre al Tribunal de Comptes els acords 
contraris a advertiments i les principals anomalies d’ingressos.  

Amb anterioritat, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana havia aprovat en 
2012 la instrucció relativa a la remissió a aquesta institució de la informació sobre les 
obligacions pendents d’aplicar a pressupost, els advertiments i informes formulats per la 
Intervenció i els acords adoptats contraris als informes del secretari de l’entitat local. 

Aquesta instrucció es va adaptar en 2015, amb motiu dels nous requeriments sorgits per la 
instrucció del Tribunal de Comptes aprovada per la Resolució de 10 de juliol de 2015, que 
desplega l’article 218.3 del TRLRHL. La Sindicatura va modificar novament la seua instrucció 
en 2017, perquè la informació a retre coincidira amb la que ordena remetre la instrucció 
del Tribunal de Comptes.  

La informació enviada pels interventors locals s’ha considerat de rellevància per a la 
planificació de les actuacions fiscalitzadores. La Sindicatura de Comptes de la Comunitat 
Valenciana ha aprovat diversos informes de fiscalització sobre aquesta informació dels 
exercicis 2013 a 2016; a més, en coordinació amb els òrgans de control extern (OCEX), s’han 
dut a terme fiscalitzacions sobre els acords contraris a advertiments, expedients amb 
omissió de fiscalització prèvia i principals anomalies d’ingressos relatius als exercicis 2014, 
2015, 2016 i 2017-2018.  

En les fiscalitzacions esmentades s’ha posat de manifest la utilització recurrent del 
reconeixement extrajudicial de crèdit (REC). Aquest és un instrument que es configura com 
a excepció a la disciplina pressupostària, ja que la gestió del pressupost està 
fonamentalment marcada, a més de per l’especificitat dels crèdits, pel principi de 
temporalitat anual. Així es defineix en els articles 173 i 176 del TRLRHL.  

En aquest context, el procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit sorgeix per a 
donar resposta a aquelles obligacions que, malgrat el que hem assenyalat, naixen al marge 
dels límits pressupostaris. Són obligacions que, llevat que es demostre una actuació 
mancada de bona fe per part del tercer, i en virtut del principi que diu que no es pot produir 
l’enriquiment injust de l’Administració, s’han de pagar al tercer, i per a això es requereix la 
seua imputació prèvia al pressupost. 

2. INICIATIVA DE LA FISCALITZACIÓ

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessió celebrada el 27 de desembre de 2018, 
va acordar incloure en el Programa Anual d’Actuació de 2019 (PAA2019), per a la seua 
execució durant 2019 i 2020, la fiscalització dels reconeixements extrajudicials de crèdit, 
corresponent a l’exercici 2018.  
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Aquesta actuació s’ha desenvolupat de manera coordinada entre el Tribunal de Comptes i 
els òrgans de control extern (OCEX), ja que es tracta d’una matèria d’interés comú per als 
diferents òrgans fiscalitzadors. Això ha permés estendre l’àmbit d’aquesta a un major 
nombre d’entitats, acords i expedients, facilitant així un control més ampli i representatiu, 
alhora que homogeni. 

3. ÀMBIT SUBJECTIU, OBJECTIU I TEMPORAL

Àmbit subjectiu 

L’àmbit subjectiu de la fiscalització està constituït pel conjunt d’ajuntaments i diputacions 
provincials. 

Per a la realització dels treballs s’ha seleccionat una mostra d’entitats, composta per les tres 
diputacions provincials i els 65 ajuntaments de la Comunitat Valenciana que tenien en 2018 
una població superior a 20.000 habitants, 68 entitats locals en total. 

Àmbit objectiu 

L’àmbit objectiu està format pels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 
aprovats en 2018 per les entitats que conformen l’àmbit subjectiu i així mateix s’examinen 
les rúbriques comptables d’aquestes entitats destinades a informar de les obligacions 
contretes a fi d’exercici que no s’hagueren imputat a pressupost. 

La remissió d’aquesta informació i documentació s’ha efectuat per mitjà d’un procediment 
telemàtic, a través de la seu electrònica del Tribunal de Comptes. 

Àmbit temporal 

L’àmbit temporal de la fiscalització abasta l’exercici 2018, sense perjudici de l’examen 
d’operacions i dades d’exercicis anteriors i posteriors en la mesura en què s’haja considerat 
oportú per al millor acompliment dels objectius de la fiscalització. 

4. TIPUS DE FISCALITZACIÓ, OBJECTIUS I PROCEDIMENT

Tipus de fiscalització 

Es tracta d’una fiscalització destinada a revisar el compliment de la legalitat en la utilització 
recurrent per part de les entitats locals del reconeixement extrajudicial de crèdit (REC), 
procediment de l’àmbit local que permet imputar al pressupost de l’exercici en curs 
despeses contretes durant exercicis passats sense comptar amb el crèdit pressupostari 
oportú o sense haver seguit el procediment legalment previst per a això. 
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Objectius 

La fiscalització té com a objectius generals els següents: 

1) Determinar l’import i la naturalesa de les despeses imputades al pressupost a través de
l’aprovació d’expedients de REC.

2) Examinar les obligacions que conformen aquests expedients, així com les causes que
van motivar la falta d’aplicació pressupostària ordinària i, si és el cas, els procediments
que hagueren donat lloc a la realització d’obligacions sense consignació
pressupostària. Es distingeixen les obligacions que hagueren sigut degudament
adquirides en l’exercici de procedència d’aquelles altres que pogueren contindre vicis
d’anul·labilitat o nul·litat.

3) Analitzar els procediments duts a terme per a l’aprovació dels REC en les diferents
entitats.

4) Respecte dels actes nuls que hagueren donat lloc a obligacions reconegudes per mitjà
de REC, determinar el procediment seguit i verificar si s’ha instat una revisió d’ofici
acudint a la via d’indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat
patrimonial de l’Administració, o no s’ha realitzat cap actuació al marge del mateix REC,
així com, si és el cas, l’exigència d’algun tipus de responsabilitat subjectiva a algun
òrgan de govern o d’intervenció.

A la vista de l’anàlisi efectuada sobre la matèria i dels resultats obtinguts, s’han realitzat les 
oportunes recomanacions al poder legislatiu i a l’Administració en relació amb la tramitació 
de les despeses imputades a un pressupost diferent de l’exercici de meritació, i en relació 
amb el compromís de despeses sense consignació pressupostària. 

En relació amb les recomanacions, s’ha elaborat una redacció consensuada pel Tribunal de 
Comptes i cada un dels OCEX que participen en aquesta fiscalització. 

Desenvolupament de la fiscalització 

Per a la realització dels treballs s’ha seleccionat una mostra d’entitats i, després de disposar 
d’informació sobre els REC aprovats per aquestes entitats i les seues característiques, s’han 
seleccionat per a la seua anàlisi expedients concrets, en virtut dels aspectes següents: 
import, any de procedència de les obligacions, tipologia de les despeses, comptabilització 
de les obligacions en el compte 413, “Creditors per obligacions pendents d’aplicar a 
pressupost”, i altres paràmetres d’interés.  

La base documental per a la realització d’aquests treballs ha sigut l’informe d’intervenció i 
l’acord d’aprovació del REC, que s’han obtingut de la Plataforma sempre que l’entitat local 
ja haguera informat de l’expedient en qüestió; en cas contrari, s’ha sol·licitat l’enviament 
d’aquest i, a més, la informació obtinguda a través del formulari inicial. 

Com a conseqüència del doble procés de selecció de mostres, s’exposen dos nivells de 
resultats: 
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Part general 

S’efectua una anàlisi agregada del conjunt de les dades corresponents a les entitats 
seleccionades. Es mostra informació sobre els expedients de REC aprovats en 2018, amb 
informació relativa al seu origen, amb indicació de si es van tramitar com a conseqüència 
d’un expedient amb omissió de fiscalització prèvia (OFP), un acord contrari a advertiment 
(ACA) o al marge de qualsevol d’aquestes dues figures.  

Sobre una mostra d’expedients s’han analitzat les obligacions que els conformen i se n’ha 
verificat la legalitat, l’origen i comptabilització, tipus de despesa del qual deriven, així com 
la tramitació i el procediment d’imputació al pressupost i finançament. També s’ha verificat 
la possible exigència de responsabilitats que, si és el cas, se n’hagen pogut derivar. 

Part específica 

S’han seleccionat diverses entitats de la mostra per a realitzar un examen particularitzat, en 
concret, aquelles que van tramitar un major volum de despesa a través de la utilització dels 
REC, així com les que van iniciar algun procediment per a la revisió d’ofici dels actes que 
pogueren ser constitutius de nul·litat de ple dret. 

5. MARC LEGAL I REGULADOR

Entorn dels reconeixements extrajudicials de crèdit es donen una sèrie de circumstàncies 
que s’han de tindre en compte. 

Falta de regulació 

No hi ha una normativa reguladora d’aquesta figura, l’ús de la qual és freqüent en les 
entitats locals.  

S’hi refereixen els articles 26.2 i 60.2 del Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, LRHL, en matèria de pressupostos, de la 
lectura conjunta dels quals es dedueix la configuració dels REC com a excepció al principi 
de temporalitat dels crèdits: 

- L’article 26.2 assenyala que es poden imputar als crèdits del pressupost vigent “les
obligacions procedents d’exercicis anteriors a què es refereix l’article 60.2 d’aquest reial
decret”.

- I, al seu torn, l’article 60.2 indica que “correspon al Ple de l’entitat el reconeixement
extrajudicial de crèdits, sempre que no existisca dotació pressupostària, operacions
especials de crèdit o concessions de quitament i espera”.

Hi ha dues excepcions més al principi d’anualitat, que es preveuen en el mateix article 26.2 
del Reial Decret 500/1990 i també en l’article 176 del TRLRHL: 
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a) Les que resulten de la liquidació d’endarreriments a favor del personal que perceba les 
seues retribucions amb càrrec als pressupostos generals de l’entitat local. 

b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirides en exercicis 
anteriors, amb incorporació prèvia dels crèdits en el supòsit que estableix l’article 182.3. 

El reconeixement extrajudicial de crèdit també s’esmenta en el Reial Decret Llei 781/1986, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
(TRRL), si bé únicament per a indicar, en el seu article 23, que és competència del Ple.  

Al marge d’això, no existeix cap altra normativa que es referisca a aquest instrument i, per 
tant, no estan regulats aspectes com els següents: 

- El procediment que cal seguir per a aprovar els REC. Qüestions com si han 
d’acompanyar-se d’un informe dels serveis jurídics de l’entitat, o si, si és el cas, 
derivarien d’una revisió d’ofici dels actes que pogueren ser constitutius de nul·litat de 
ple dret, si podrien ser objecte d’aprovació per un òrgan diferent al Ple en els casos en 
els quals es dispose de dotació pressupostària, etc. 

- Determinació de si els REC són susceptibles d’utilització per a obligacions generades 
en el mateix exercici per a les quals no hi ha consignació pressupostària o si únicament 
podrien utilitzar-se per a la imputació d’obligacions procedents d’exercicis anteriors. 

- Els requisits que han de tindre les obligacions per a ser susceptibles d’incloure’s en un 
REC. A vegades, els conformen obligacions degudament adquirides, que han nascut 
amb subjecció al procediment establit i que disposaven de consignació pressupostària 
en l’exercici de procedència, però que, per circumstàncies ocorregudes en la seua 
tramitació, no van poder ser objecte d’imputació pressupostària. Altres vegades, els 
REC integren obligacions que contenen algun vici que fa que siguen susceptibles 
d’anul·labilitat (com, per exemple, l’absència d’un informe que hauria d’haver 
acompanyat l’expedient), o fins i tot, obligacions que van nàixer prescindint totalment 
i absolutament del procediment establit i que podrien ser nul·les de ple dret. 

Possible nul·litat de ple dret dels actes generadors de les factures que 
componen a vegades els REC i responsabilitats subjectives 

A través dels REC és possible imputar al pressupost obligacions que contenen vicis, ja 
siguen causants de la seua anul·labilitat o de la seua nul·litat. Cal considerar què ocorre si 
els vicis que deriven en anul·labilitat són esmenats i, pel que fa als que podrien generar 
nul·litat, si es duu a terme algun altre procediment a més de la seua imputació al pressupost 
de l’entitat a través d’un REC, de manera que siga possible el pagament d’aquestes 
obligacions. 

Els vicis que podrien causar la nul·litat de l’acte apareixen taxats en l’article 47 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), i 
són, bàsicament, que els actes s’hagueren compromés prescindint totalment i 
absolutament del procediment, en absència de crèdit o per òrgan manifestament 
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incompetent. A més, l’article 39 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
juntament amb la determinació de causes de nul·litat específiques de l’àmbit de la 
contractació, inclou com a tal la falta o insuficiència de crèdit excepte en casos 
d’emergència.  

És rellevant el contingut de l’article 28 del Reial Decret 424/2017, pel qual es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local (RCI). 

Aquesta norma regula els expedients amb omissió de fiscalització prèvia, figura molt 
pròxima als REC, en tant que els expedients que no han sigut sotmesos a la preceptiva 
fiscalització prèvia no poden, a priori, ser objecte d’imputació a pressupost. Per a 
regularitzar la situació s’apliquen a través d’un REC i, precisament, sol ocórrer que 
l’expedient no s’ha sotmés a fiscalització prèvia perquè s’ha format al marge del 
procediment establit. 

Una altra qüestió és la responsabilitat subjectiva dels òrgans de govern i d’intervenció en 
el cas d’adquisició de compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses, tal com s’estableix en els articles 173.5 i 188 del 
TRLRHL. D’altra banda, l’article 28 de l’LTBG declara que podria constituir una infracció molt 
greu l’omissió del tràmit de fiscalització prèvia, cosa que comportaria l’obligació de restituir, 
si és el cas, les quantitats percebudes o satisfetes indegudament. 

Al seu torn, l’article 176 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària 
(LGP), estableix la responsabilitat de les autoritats i altre personal que per dol o culpa 
adopten acords contraris a les disposicions de la llei, al marge de la responsabilitat 
comptable o penal que pertocara. 

6. RÈGIM JURÍDIC GENERAL

El règim jurídic aplicable als REC, durant l’any 2018, està contingut fonamentalment en la 
normativa assenyalada a continuació: 

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

 Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària (LGP).

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

 Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern (LTBG).

 Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL).

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPAC).
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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

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

 Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local i posteriors modificacions (TRRL). 

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

 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local (RCI). 

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

 Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 

 Acord del Ple del Tribunal de Comptes de 30 de juny de 2015, pel qual s’aprova la 
instrucció que regula la remissió telemàtica d’informació sobre acords i resolucions de 
les entitats locals contraris a advertiments formulats per interventors locals i anomalies 
detectades en matèria d’ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del 
tràmit de fiscalització prèvia. 

 Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, de 17 de 
novembre de 2017, pel qual s’aprova la instrucció que regula la remissió telemàtica 
d’informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris als advertiments 
formulats per interventors locals i anomalies detectades en matèria d’ingressos, així 
com sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia.



APÈNDIX 2 

Resultats de la fiscalització
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1. RECONEIXEMENTS EXTRAJUDICIALS DE CRÈDIT APROVATS PER LES
ENTITATS LOCALS DE LA MOSTRA

La mostra d’entitats està formada per les tres diputacions provincials i els 65 ajuntaments 
de la Comunitat Valenciana que tenien en 2018 una població superior a 20.000 habitants, 
68 entitats locals en total. 

La informació necessària per a la realització dels treballs de fiscalització sobre els REC es va 
obtindre a través d’un qüestionari, que les entitats objecte de la mostra van emplenar a 
través de la seu electrònica del Tribunal de Comptes (TCU). 

El requeriment i les instruccions per al seu emplenament van ser remesos per mitjà d’un 
ofici de data 24 de setembre de 2019, i la informació i documentació requerida s’havia 
d’enviar a través de la seu del TCU abans de l’11 d’octubre de 2019. 

Només hi hagué dues entitats que no van contestar el qüestionari de la seu electrònica del 
TCU, els ajuntaments de Montcada i Sagunt. Per a aquestes entitats s’ha utilitzat la 
informació de la plataforma de rendició compartida pel TCU i els OCEX, on consta que 
l’Ajuntament de Sagunt havia aprovat dos REC en 2018, mentre que l’Ajuntament de 
Montcada no en va aprovar cap. 

Quatre entitats més van manifestar en el qüestionari no haver tramitat REC durant l’exercici 
2018: els ajuntaments d’Alaquàs, Ibi, l’Alfàs del Pi i Manises. 

El quadre següent mostra la informació remesa per les entitats a través de la seu electrònica 
del TCU i la plataforma de rendició, amb la distribució següent per tipus d’entitat i població: 

Quadre 1. REC aprovats per les entitats de la mostra. Exercici 2018 

Tipus d’entitat 

Entitats REC aprovats ORN 2018 

Cens 
Amb REC 
tramitats Nombre Import 

% 
nombre 

% 
import Import 

% import 
REC / ORN 

Diputacions provincials 3 3 117 3.148.267 13,5% 4,5% 813.634.441 0,4% 

Ajuntaments 65 60 747 66.461.606 86,5% 95,5% 3.626.610.054 1,8% 

Més de 500.000 1 1 130 13.267.710 15,0% 19,1% 1.043.869.282 1,3% 

Entre 250.000 i 500.000 1 1 57 5.841.300 6,6% 8,4% 284.625.781 2,1% 

Entre 100.000 i 250.000 2 2 29 18.377.940 3,4% 26,4% 358.094.934 5,1% 

Entre 50.000 i 100.000 11 11 87 8.281.674 10,1% 11,9% 686.008.650 1,2% 

Entre 25.000 i 50.000 29 27 311 14.399.758 36,0% 20,7% 792.025.978 1,8% 

Entre 20.000 i 25.000 21 18 133 6.293.224 15,4% 9,0% 461.985.429 1,4% 

68 63 864 69.609.873 100,0% 100,0% 4.440.244.495 1,6% 
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Les dades reflectides en el quadre anterior es mostren amb detall en l’annex I. Segons 
aquest quadre, el 92,7% de les entitats que componen la mostra va imputar despeses al 
pressupost de l’exercici 2018 a través del procediment dels REC.  

Les diputacions provincials van aprovar el 13,5% dels REC tramitats per les entitats de la 
mostra, amb el 4,5% de l’import total. 

Els quatre ajuntaments amb població superior a 100.000 habitants acumulen el 25,0% dels 
REC aprovats i el 53,9% de l’import global. 

L’import de despesa aprovada per mitjà de REC durant l’exercici 2018 va suposar l’1,6% del 
total d’obligacions reconegudes netes (4.440 milions d’euros), per a les entitats de la 
mostra. Les entitats que van tramitar major proporció de despesa de l’exercici 2018 per 
mitjà de REC van ser els ajuntaments de Benicarló (21,9%), Castelló de la Plana (7,0%) i 
Bétera (6,0%). 

El quadre següent informa sobre l’origen dels REC, amb indicació de si es van tramitar com 
a conseqüència d’un acord contrari a advertiment (ACA), un expedient amb omissió de 
fiscalització prèvia (OFP) o al marge de qualsevol d’aquestes dues figures. 

Quadre 2. Origen dels REC aprovats per les entitats de la mostra. Exercici 2018 

Tipus d’entitat 

Origen REC aprovats 

ACA OFP Altres 

Nombre Import Nombre Import Nombre Import 

Diputacions provincials 57 2.006.755 48 43.072 12 1.098.440 

Ajuntaments 295 28.625.206 196 17.898.646 256 19.937.754 

Més de 500.000 0 0 130 13.267.710 0 0 

Entre 250.000 i 500.000 0 0 0 0 57 5.841.300 

Entre 100.000 i 250.000 19 11.792.998 0 0 10 6.584.942 

Entre 50.000 i 100.000 49 4.220.947 23 2.579.304 15 1.481.423 

Entre 25.000 i 50.000 167 8.013.763 30 1.676.867 114 4.709.128 

Entre 20.000 i 25.000 60 4.597.498 13 374.765 60 1.320.961 

352 30.631.961 244 17.941.718 268 21.036.194 

% s/total 40,7% 44,0% 28,2% 25,8% 31,0% 30,2% 

El 40,7% dels REC tramitats va tindre el seu origen en un ACA, amb un 44,0% de l’import 
total. Els expedients d’OFP van suposar el 28,2% dels expedients tramitats, i un 25,8% de 
l’import total. 

Dins de l’apartat “Altres” s’inclouen els REC que no es van comunicar a través de la 
Plataforma de Rendició de Comptes, per tindre origen en un acte diferent a un ACA o a un 
OFP. Constitueixen el 31,0% dels expedients tramitats i un 30,2% de l’import total. 
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2. ORIGEN I TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS REVISATS

En aquest apartat s’inclouen els resultats derivats de l’anàlisi d’una selecció d’expedients 
REC de l’exercici 2018 de les entitats que formen part de la mostra. 

Quadre 3. REC seleccionats per a la seua revisió 

Tipus d’entitat 

Total REC 2018 REC revisats 

Nre. 
REC Import Entitats 

Nre. 
REC Import 

% nre. 
REC % import 

Diputacions provincials 117 3.148.267 3 6 2.562.086 5,1% 81,4% 

Ajuntaments 747 66.461.606 54 82 35.589.462 11,0% 53,5% 

Més de 500.000 130 13.267.710 1 2 7.591.267 1,5% 57,2% 

Entre 250.000 i 500.000 57 5.841.300 1 2 2.213.918 3,5% 37,9% 

Entre 100.000 i 250.000 29 18.377.940 2 4 9.874.657 13,8% 53,7% 

Entre 50.000 i 100.000 87 8.281.674 11 21 7.403.437 24,1% 89,4% 

Entre 25.000 i 50.000 311 14.399.758 25 33 5.138.069 10,6% 35,7% 

Entre 10.000 i 25.000 133 6.293.224 14 20 3.368.114 15,0% 53,5% 

864 69.609.873 57 88 38.151.548 10,2% 54,8% 

S’han seleccionat un total de 88 REC de 57 entitats locals, ja que cinc entitats no van tindre 
REC en 2018 (vegeu apartat anterior) i sis entitats més no han sigut seleccionades per tindre 
REC que no superen els 10.000 euros (els ajuntaments d’Alfafar, Carcaixent, Catarroja, 
Cullera, Mutxamel i Requena). El detall d’aquests expedients es troba en l’annex II. 

S’han triat els expedients de major import de les diputacions provincials i dels ajuntaments, 
amb un mínim d’un i un màxim de tres per entitat. La mostra abasta el 10,2% de tots els 
expedients i el 54,8% de l’import total.  

Amb base en la informació continguda en els informes d’intervenció i els acords 
d’aprovació de la despesa, i, si és el cas, en la informació addicional que s’ha sol·licitat, s’ha 
realitzat l’examen d’aquests expedients sobre els aspectes següents:  

 Any de procedència de les obligacions: 2018 o anteriors.

 Motiu pel qual les obligacions no van seguir la tramitació ordinària d’imputació al
pressupost: falta de crèdit, falta de contracte, retard en la tramitació, qualsevol
combinació de dos o més factors, etc.

 Tipus de despesa del REC: contracte de subministrament, de serveis, obres, personal,
subvencions, etc.

 Comptabilització de les obligacions en el compte 413, “Creditors per obligacions
pendents d’aplicar a pressupost”.
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 Òrgan d’aprovació dels REC.

Causa i origen de les despeses tramitades per mitjà d’un REC 

A continuació es mostren les despeses que conformen els REC revisats, segons la causa i 
l’exercici en què s’han originat: 

Quadre 4. Causa i origen dels REC. Exercici 2018 

Causa d’inclusió 
en el REC 

REC revisats Exercicis anteriors Exercici 2018 

Nre. 
factures Import % import 

Nre. 
factures Import % s/total 

Nre. 
factures Import % s/total 

Sense contracte 2.207 12.805.080 33,6% 1.609 5.322.625 41,6% 598 7.482.455 58,4% 

Sense crèdit 3.838 19.220.300 50,4% 3.541 18.818.733 97,9% 297 401.567 2,1% 

Sense crèdit i sense 
contracte 

179 2.988.344 7,8% 179 2.988.344 100,0% 0 0 0,0% 

C. menor sense
aprovació del crèdit

203 87.760 0,2% 163 56.047 63,9% 40 31.713 36,1% 

Altres causes 35 410.400 1,1% 27 206.476 50,3% 8 203.924 49,7% 

Total indegudes 6.462 35.511.884 93,1% 5.519 27.392.225 77,1% 943 8.119.659 22,9% 

Total degudament 
compromeses 

949 2.639.664 6,9% 949 2.639.664 100,0% - - - 

Total REC 7.411 38.151.548 100,00% 6.468 30.031.889 78,70% 943 8.119.659 21,30% 

El 50,4% de les despeses es van contraure per damunt del crèdit existent en les partides 
pressupostàries corresponents. El 33,6% de les obligacions analitzades es van contraure 
sense cobertura contractual, perquè no hi havia un contracte que les recolzara o per haver 
continuat la realització de les prestacions una vegada finalitzada la vigència d’aquests. En 
el 7,8% de les obligacions es dona una combinació de les causes anteriors. 

Segons la causa que els va originar, es considera que un 93,1% de les despeses que es van 
imputar al pressupost de 2018 a través d’un REC es van comprometre indegudament. Dins 
d’aquestes cal distingir les procedents d’exercicis anteriors (un 77,1% d’aquests) de les 
generades en l’exercici corrent (el 22,9% restant). 

Les obligacions degudament compromeses que es van imputar al pressupost de 2018 a 
través d’un REC van arribar al 6,9% del total. Aquestes obligacions no poden generar-se en 
el mateix exercici 2018, ja que seguirien la tramitació ordinària.  

Pel que fa a aquestes obligacions, en principi, hauria d’haver-se incorporat el crèdit previst 
per a elles en l’exercici anterior. No obstant això, pot donar-se el cas que manquen de 
finançament i s’haja recorregut a un REC. Això pot ocórrer quan no es disposa de romanent 
per a despeses generals en aplicació de l’article 32 i de la disposició addicional 6a de la 
LOEPSF. 
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Quant a l’exercici de procedència de les despeses, el 78,7% es va meritar en exercicis 
anteriors i la resta en l’exercici 2018. Encara que de la redacció dels articles 26 i 60 del Reial 
Decret 500/90 es dedueix que només són possibles REC sobre despeses d’exercicis 
anteriors, en la pràctica és un instrument que s’utilitza per a reconéixer obligacions del 
mateix exercici que s’han compromés sense que hi haja crèdit.  

Comptabilització de les despeses incloses en els REC 

El compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, ha de recollir 
les obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts, per a les quals no 
s’ha produït l’aplicació a pressupost encara que aquesta siga procedent. En el model normal 
de la ICAL funciona a través de les seues divisionàries, atés l’origen o naturalesa de les 
obligacions.  

A més, la memòria ha de contindre determinada informació pressupostària: descripció de 
la despesa; aplicació pressupostària a la qual hauria d’haver-se imputat; import de les 
obligacions pendents d’aplicar a 1 de gener i a 31 de desembre; pagaments efectuats fins 
a aquesta data.  

S’ha comprovat la comptabilització en el compte 413, a 31 de desembre de 2017, de les 
despeses adquirides en exercicis anteriors. S’ha prescindit del fet que les obligacions 
indegudament generades en el mateix exercici 2018 s’hagen portat o no a aquest compte. 

Quadre 5. Comptabilització de les despeses dels REC. Exercici 2018 

Causa d’inclusió en el REC 

Despeses d’ex. 
anteriors 

 Compte 413  No 413  Sense dades 

Nre. 
factures 

Import 
exercicis 
anteriors  Import 

% 
import 
ex. ant.  Import 

% 
import 
ex. ant.  Import 

% 
import 
ex. ant. 

Despeses indegudament 
adquirides 

5.519 27.392.225 
 

22.384.855 81,7% 
 

4.317.576 15,8% 
 

689.794 2,5% 

Despeses degudament 
adquirides 

949 2.639.664  1.562.057 59,2%  1.077.607 40,8%  0  0,0% 

Total REC 6.468 30.031.889  23.946.912 79,7%  5.395.183 18,0%  689.794 2,3% 
 

El 79,7% de les despeses que es van adquirir en exercicis anteriors, segons la revisió 
efectuada, s’havien comptabilitzat prèviament en el compte 413, davant del 18,0%, que no 
es van comptabilitzar, i el 2,3%, del qual no es disposa de dades. 

Naturalesa de les despeses incloses en els REC revisats 

La naturalesa de les obligacions contingudes en els expedients revisats, així com l’import 
total d’aquestes, es reflecteix en el quadre següent:  
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Quadre 6. Naturalesa de les despeses dels REC. Exercici 2018 

Naturalesa de la despesa 

REC revisats 

Nre. 
factures Import % nre. % import 

Contracte de subministraments 1.331 3.381.455 18,0% 8,9% 

Contracte de serveis  1.742 22.219.644 23,5% 58,2% 

Contracte d’obres 76 401.772 1,0% 1,1% 

Gestió de serveis públics 18 968.702 0,2% 2,5% 

Operacions urbanístiques 66 4.357.332 0,9% 11,4% 

Convenis de col·laboració 14 737.786 0,2% 1,9% 

Xicotetes factures variades 4.005 5.260.948 54,0% 13,8% 

Altres 159 823.909 2,2% 2,2% 

Total REC 7.411 38.151.548 100,0% 100,0% 

Els contractes de serveis constitueixen el 23,5% de les factures incloses en els REC analitzats, 
amb un 58,2% de l’import total. Entre aquestes despeses destaquen les següents: neteja 
viària, recollida i transport de residus urbans; cloració i control analític de l’aigua potable; 
manteniment i conservació de zones verdes; neteja de col·legis i dependències municipals; 
transport urbà de viatgers. 

Els subministraments, amb un 18,0% de les factures analitzades, arriben al 8,9% de la 
quantia total. Predominen les despeses d’energia elèctrica, gas, telefonia i carburant per a 
vehicles. 

El concepte “Xicotetes factures variades” conté despeses que no tenen entitat material 
suficient per a ser analitzades, i està compost, principalment, per serveis i subministraments 
d’import xicotet. 

També cal destacar les operacions urbanístiques, que van arribar a un 11,4% de l’import 
total, i que són degudes principalment a la construcció d’habitatges de protecció pública. 
Els contractes de gestió de serveis públics van sumar un 2,5% de l’import total. 

Òrgan d’aprovació dels REC revisats 

A continuació es mostren els REC aprovats per cada òrgan de l’entitat local, per acord propi 
o per delegació, a més del desglossament de les despeses que els componen segons el seu
exercici de procedència:
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Quadre 7. Òrgan d’aprovació dels REC, segons l’exercici de procedència. Exercici 2018 

Òrgan d’aprovació del 
REC 

REC revisats Ex. anteriors Ex. 2018 

Nre. 
REC Import 

% nre. 
REC % import Import 

% 
import 
s/total Import 

% import 
s/total 

Ple 72 34.984.911 81,8% 91,7% 28.868.358 82,5% 6.116.553 17,5% 

Junta de Govern Local 4 1.874.673 4,6% 4,9% 406.733 21,7% 1.467.940 78,3% 

Alcaldia 12 1.291.964 13,6% 3,4% 756.798 58,6% 535.166 41,4% 

Total REC 88 38.151.548 100,0% 100,0% 30.031.889 78,8% 8.119.659 21,2% 

El 81,8% dels REC analitzats van ser aprovats pel Ple de l’entitat local, mentre que la Junta 
de Govern Local (JGL) va aprovar el 4,6% dels acords i l’Alcaldia el 13,6% d’aquests.  

Els REC aprovats pel Ple estaven compostos en un 82,5% per despeses d’exercicis anteriors, 
percentatge que baixa al 58,6% en els aprovats per l’Alcaldia. La Junta de Govern Local va 
aprovar fonamentalment REC que contenien despeses del mateix exercici 2018 (un 78,3% 
del total). 

L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990 atribueix al Ple de l’entitat l’aprovació del REC, 
sempre que no existisca dotació pressupostària, operacions especials de crèdit, o 
concessions de quitament i espera. No s’especifica si podrien ser objecte d’aprovació per 
un òrgan diferent al Ple en els casos en què es dispose de dotació pressupostària. 

A continuació es mostren les despeses que van reconéixer els òrgans de les entitats locals, 
segons la causa de la seua inclusió en els REC: 

Quadre 8. Òrgan d’aprovació dels REC, segons la seua causa. Exercici 2018 

Causa d’inclusió en el REC 

Ple JGL Alcaldia 

Import % 
% 

s/total Import % 
% 

s/total Import % 
% 

s/total 

Sense contracte 10.756.747 30,7% 84,0% 1.676.698 89,4% 13,1% 371.635 28,8% 2,9% 

Sense crèdit 19.105.708 54,6% 99,4% 0 0,0% 0,0% 114.592 8,9% 0,6% 

Sense crèdit i sense 
contracte 

2.988.344 8,5% 100,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 

C. menor sense aprovació
del crèdit

18.002 0,1% 20,5% 0 0,0% 0,0% 69.758 5,4% 79,5% 

Altres causes 192.402 0,5% 46,9% 16.271 0,9% 4,0% 201.727 15,6% 49,2% 

Total indegudes 33.061.203 94,5% 93,1% 1.692.969 90,3% 4,8% 757.712 58,6% 2,1% 

Total degudament 
compromeses 

1.923.708 5,5% 72,9% 181.704 9,7% 6,9% 534.252 41,4% 20,2% 

Total REC 34.984.911 100,0% 91,7% 1.874.673 100,0% 4,9% 1.291.964 100,0% 3,4% 
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Segons el quadre anterior, la pràctica totalitat de les despeses sense consignació 
pressupostària es van aplicar al pressupost per mitjà d’un REC pel Ple de l’entitat.  

Els REC aprovats per la JGL i per l’Alcaldia van convalidar majoritàriament despeses 
realitzades sense cobertura contractual i obligacions degudament compromeses en 
exercicis anteriors. 

3. ANÀLISI DELS REC REVISATS

Els REC són utilitzats per a imputar al pressupost obligacions de diferent naturalesa, que a 
vegades no són contràries a la normativa comptable i pressupostària (al marge que les 
obligacions estiguen comptabilitzades o no en el compte 413). 

Obligacions degudament compromeses en exercicis anteriors 

Són obligacions compromeses d’acord amb la normativa d’aplicació, respecte de les quals 
no s’ha reconegut l’obligació i no s’ha produït la seua aplicació a pressupost. Les raons per 
a la falta d’imputació poden ser diverses però les més freqüents són el retard en la 
presentació de la factura pel proveïdor, retards en la seua tramitació interna o la falta de 
comprovació material de la inversió.  

A aquestes obligacions es refereix l’article 176 del TRLRHL i el 23 del Reial Decret 500/1990, 
quan indica que s’imputaran al pressupost les obligacions derivades de compromisos de 
despeses degudament adquirides en exercicis anteriors, amb incorporació prèvia dels 
crèdits corresponents, sempre que hi haja suficients recursos financers.  

Normalment, aquestes obligacions són finançades amb el romanent de tresoreria; no 
obstant això, si no es disposa de romanent positiu, o aquest no es pot destinar a finançar 
aquestes obligacions per les limitacions contingudes en la normativa d’estabilitat 
pressupostària, es poden finançar amb una modificació pressupostària de diferent 
naturalesa. 

No obstant això, s’ha observat que, malgrat no ser necessari, la imputació d’aquestes 
obligacions al pressupost en vigor es realitza sovint a través d’un REC. 

Obligacions indegudament compromeses en exercicis anteriors o en 
l’exercici en curs 

El supòsit d’obligacions indegudament contretes ens porta a la figura de l’omissió de 
fiscalització i als acords contraris a advertiments. 

El Reial Decret 424/2017 (RCI) ha regulat per primera vegada en l’àmbit local l’omissió de 
fiscalització prèvia. Aquesta regulació dona el mateix tractament als tres supòsits següents: 

 Casos en què únicament s’ha omés la funció interventora, la qual cosa s’estaria
esmenant en el moment en què l’òrgan d’intervenció té coneixement de l’expedient.
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 Quan, a més de l’omissió de la fiscalització, l’acte conté vicis corregibles, de manera
que podria ser objecte de convalidació si s’esmena la deficiència.

 Expedients no sotmesos a fiscalització prèvia que recullen actes que podrien ser
susceptibles de nul·litat de ple dret.

Les obligacions amb omissió de fiscalització no es poden imputar a pressupost ni pagar 
fins que es conega i resolga l’omissió, segons el procediment previst en l’article 28 de l’RCI, 
que inclou un informe de l’òrgan interventor. El procediment culmina amb un acord del 
president de l’entitat, la Junta de Govern Local o el Ple en el qual es decideix si es continua 
amb el procediment i les altres actuacions que si és el cas siguen procedents.  

Després de l’acord pel qual es decideix continuar amb el procediment, normalment 
aquestes obligacions s’imputen a pressupost a través d’un REC, independentment de la 
infracció concreta de què es tracte i si aquesta ha sigut resolta i, per tant, s’ha convalidat 
l’acte.  

Quan només s’haguera omés la fiscalització prèvia o hi haguera altres vicis que feren l’acte 
susceptible d’anul·labilitat, i sempre que l’acte s’haguera convalidat, s’estaria tornant a 
utilitzar el REC per a imputar al pressupost obligacions que han adquirit, a posteriori, la 
condició de “degudament compromeses”. En aquests casos les obligacions no haurien de 
ser objecte de REC. 

En els casos en què els actes foren susceptibles de nul·litat de ple dret, l’òrgan d’intervenció 
ha de pronunciar-se sobre la procedència d’instar la revisió d’ofici o abonar les factures 
presentades.3 En tot cas, si en l’acte en qüestió es dona algun dels supòsits previstos en 
l’article 47 de l’LPAC, les obligacions que se’n pogueren derivar mai adquiriran la condició 
de “degudament compromeses” i, per tant, l’única manera d’imputar-les al pressupost és a 
través d’un expedient de REC (independentment de quina siga la proposta realitzada per 
la Intervenció).  

Els actes susceptibles de nul·litat, segons disposa l’article 47 de l’LPAC, són els dictats per 
òrgan manifestament incompetent, els actes dictats prescindint totalment i absolutament 
del procediment, o els que s’establisquen en disposició amb rang de llei. D’altra banda, 
l’article 173.5 del TRLRHL estableix la nul·litat dels actes pels quals es comprometen crèdits 
per damunt dels autoritzats, mentre que l’article 39 de l’LCSP estableix aquesta mateixa 
circumstància i, a més, altres causes relacionades amb l’activitat contractual. 

3 Art. 28 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del sector públic local: “e) Possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb 
infracció de l’ordenament, que serà apreciada per l’interventor en funció de si s’han realitzat o no les 
prestacions, el caràcter d’aquestes i la seua valoració, així com dels incompliments legals que s’hagen 
produït. Per a això, es tindrà en compte que el resultat de la revisió de l’acte es materialitzarà acudint 
a la via d’indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració com a conseqüència d’haver-se produït un enriquiment injust a favor seu o 
d’incomplir l’obligació al seu càrrec, per la qual cosa, per raons d’economia processal, només seria 
pertinent instar aquesta revisió quan siga presumible que l’import d’aquestes indemnitzacions fora 
inferior al que es proposa.” 
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De totes les entitats de la mostra, només l’Ajuntament de Picassent va iniciar un expedient 
de revisió d’ofici davant supòsits de nul·litat, en els termes establits per l’article 106 de 
l’LPAC.  

Així mateix, no hi ha constància que alguna de les entitats haja exigit algun tipus de 
responsabilitat al personal al servei de les administracions públiques. La disposició 
addicional 28a de l’LCSP declara que la infracció o aplicació indeguda dels preceptes 
continguts en la llei donarà lloc a responsabilitat disciplinària, que s’exigirà d’acord amb la 
normativa específica en la matèria. 

Ha d’afegir-se que l’article 28 de l’LTBG assenyala que constitueixen infraccions molt greus, 
entre altres, la realització de despeses i pagaments sense consignació pressupostària. 



APÈNDIX 3 

Anàlisi d’una mostra d’entitats
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A partir del treball realitzat en la part general s’ha obtingut informació d’aquelles entitats 
que han tramitat un major volum de despesa a través de la utilització dels REC, així com les 
que van iniciar algun procediment per a la revisió d’ofici dels actes que pogueren ser 
constitutius de nul·litat de ple dret. 

1. AJUNTAMENT D’ALACANT

Informació general 

L’Ajuntament va aprovar 57 expedients de REC en l’exercici 2018, que van suposar despeses 
per un import total de 5.841.300 euros, amb el detall que es reflecteix en el quadre següent: 

Quadre 9. REC aprovats en l’exercici 2018 

Origen de 
l’expedient Òrgan aprovació Ex. meritació Nombre 

Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Altres Ple Ex. anteriors 4 986.872 7,0% 16,9% 

Altres JGL 2018 52 4.741.188 91,2% 81,2% 

Altres 
Junta General del Patronat 
Municipal d’Habitatge 

2018 1 113.240 1,8% 1,9% 

Total 57 5.841.300 100,0% 100,0% 

La Junta de Govern local va aprovar la majoria dels REC, compostos en la seua integritat 
per despeses del mateix exercici 2018. Les despeses d’exercicis anteriors es van aplicar al 
pressupost de 2018 pel Ple. 

L’origen de tots els expedients és “Altres”, ja que la Intervenció no va advertir sobre cap 
despesa dels REC aprovats, ni tampoc van ser objecte d’un expedient d’omissió de 
fiscalització prèvia. 

Les obligacions aprovades per mitjà de REC constitueixen un 2,1% del total de les 
obligacions reconegudes netes de l’exercici 2018 (284.625.781 euros). 

Regulació 

L’Ajuntament no disposava de normes específiques per a la tramitació dels REC. 

La base 16a de les Bases d’Execució del Pressupost (BEP) només regula la competència per 
a la seua aprovació, en dir que “correspon al Ple el reconeixement extrajudicial de crèdits, 
sempre que no hi haja dotació pressupostària, així com concessions de quitament i espera. 
En el cas que hi haja consignació pressupostària i la despesa siga de l’any, correspon 
aquesta competència a la Junta de Govern Local”. 

Els informes de la Intervenció fan referència a la legislació de règim local que regula la 
matèria, principalment als principis d’anualitat i especialitat pressupostaris recollits en els 
apartats 4 i 5 de l’article 173 del TRLRHL, i al principi d’enriquiment sense causa, en virtut 



Informe especial sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes. 

Exercici 2018 

32 

del qual seria procedent l’obligació d’indemnització al tercer pel valor de les despeses 
ocasionades. 

Revisió d’una mostra d’expedients 

La mostra seleccionada per a la seua anàlisi es compon dels expedients REC números 
35/2018, aprovat pel Ple de l’Ajuntament (870.930 euros), i 44/2018, aprovat per la Junta 
de Govern Local (1.342.988 euros). Entre els dos representen el 37,9% de l’import total. 

A) Situació i anàlisi dels REC revisats 

A continuació es mostra la naturalesa de les factures analitzades: 

Quadre 10. Naturalesa de les despeses 

Naturalesa de la despesa 
Nre. de 

factures Import factures % factures % import 

Contracte de serveis 33 2.100.581 19,3% 94,9% 

Contracte de 
subministraments 

80 60.625 46,8% 2,7% 

Contracte d’obres 1 44.059 0,6% 2,0% 

Altres 57 8.653 33,3% 0,4% 

Total 171 2.213.918 100,0% 100,0% 

La principal despesa procedeix de diversos contractes de serveis, els més importants dels 
quals són el de “Manteniment i conservació de zones verdes” (quatre factures, que sumen 
1.342.988 euros) i el de “Neteja de col·legis i dependències municipals” (dues factures per 
un total de 711.330 euros). 

Els subministraments, que arriben a un 2,7% de l’import revisat, corresponen a diversos 
conceptes, com ara gas, material electrònic i alimentació. 

La totalitat de les obligacions revisades es van contraure en exercicis anteriors a 2018, 
excepte les factures corresponents al servei de “Manteniment i conservació de zones 
verdes”, que corresponen a 2018.  

B) Origen i causa de les obligacions 

En els REC revisats podem distingir entre: 

1. Despeses degudament adquirides en exercicis anteriors, per 81.316 euros, pertanyents 
al REC 35/2018, aprovat pel Ple. 

 Aquestes despeses es van tramitar d’acord amb la normativa aplicable, encara que no 
es van imputar a l’exercici corresponent perquè les factures es van registrar durant l’any 
2018 o perquè les va conformar el tècnic corresponent una vegada tancada la 
comptabilitat de l’any 2017. 
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Respecte a aquestes obligacions, no haurien de formar part d’un REC, sinó que haurien 
d’haver incorporat a l’exercici corresponent el crèdit previst per a elles en l’exercici anterior 
i ser finançades amb càrrec al romanent de tresoreria o, si és el cas, amb les mateixes 
consignacions pressupostàries existents o amb una modificació pressupostària.  

2. Despeses indegudament adquirides

Es deriven de supòsits susceptibles de provocar la nul·litat de l’acte de resultes de la
revisió d’ofici d’aquest (article 173.5 del TRLRHL i article 47.1.e de l’LPAC). Ens trobem
amb dos casos:

a) Factures d’exercicis anteriors per obres o serveis contractats sense consignació
pressupostària adequada i suficient, que ascendeixen a 789.613 euros (REC
35/2018).

Cal destacar la factura corresponent al "Servei de neteja de col·legis i dependències
municipals del mes de desembre de 2016", que, a més de no tindre consignació
pressupostària, el seu contracte va véncer el 15 de juny de 2015 i es va estar
executant fins a l’inici del nou contracte, l’1 de març de 2017.

b) Despeses de 2018 sense cobertura contractual (REC 44/18, aprovat per la JGL).

Es tracta del servei de conservació i manteniment de les zones verdes de la ciutat
d’Alacant, des que va finalitzar el contracte, el 14 de juliol de 2018, fins al 31
d’octubre d’aquell any, per un import d’1.342.988 euros. L’informe tècnic adverteix
de la necessitat de tramitar l’expedient de REC i continuar prestant el servei objecte
de l’anterior contracte i manifesta la seua conformitat amb les factures emeses.

C) Tramitació d’expedients

Els expedients revisats han seguit la tramitació següent: 

 Informes tècnics, memòries i escrits dels centres gestors, subscrits pels caps de servei
amb la conformitat del regidor delegat, i documentació justificativa de les despeses
realitzades.

 Informe de la Intervenció municipal sobre fiscalització prèvia.

 En el cas dels expedients aprovats pel Ple, dictamen favorable de la Comissió
Permanent d’Hisenda.

En els acords s’estableix que és procedent reconéixer les obligacions i satisfer les despeses 
realitzades, a fi d’evitar conseqüències lesives per a les parts i atés el principi doctrinal de 
l’enriquiment injust. 

El REC 35/2018 s’aprova pel Ple, que al mateix temps tramita una modificació de crèdit per 
import de 807.297 euros. El REC 44/2018 és aprovat per la Junta de Govern Local, en ser 
obligacions meritades en l’exercici 2018. 



Informe especial sobre el reconeixement extrajudicial de crèdits, en col·laboració amb el Tribunal de Comptes. 

Exercici 2018 

34 

No consta que s’hagen exigit responsabilitats derivades de les actuacions incloses en el 
REC, ni que s’haja iniciat algun procediment de revisió d’ofici. 

Tampoc s’ha formulat cap advertiment suspensiu per la Intervenció, encara que s’han omés 
requisits o tràmits que pogueren donar lloc a la nul·litat de l’acte, tal com estableix l’article 
12.3.c del Reial Decret 424/2017. 

D) Comptabilització

El saldo del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, a 31 
de desembre de 2017 ascendia a un import total de 926.183 euros. Aquest saldo va 
augmentar en 2018 un 113,7% i va arribar a la xifra d’1.979.016 euros. 

S’han detectat despeses del REC 35/2018, per import de 63.633 euros, que no figuraven en 
el compte 413, ja que les factures es van presentar durant l’any 2018. Segons el principi de 
la meritació, el saldo del compte 413 estaria infravalorat en almenys aquella quantitat a 31 
de desembre de 2017.  
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2. AJUNTAMENT DE BENICARLÓ 

Informació general 

En l’exercici 2018 l’Ajuntament va aprovar 56 expedients de REC, que van suposar despeses 
per un import total de 5.100.009 euros, amb el detall que es reflecteix en el següent quadre: 

Quadre 11. REC aprovats en l’exercici 2018 

Origen de 
l’expedient 

Òrgan 
aprovació 

Ex. 
meritació Nombre 

Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

ACA Ple 
Ex. 2018 i 
anteriors 56 5.100.009 100,0% 100,0% 

Total 56 5.100.009 100,0% 100,0% 

Tots els REC de 2018 han sigut aprovats pel Ple, amb resolució prèvia de les discrepàncies 
que formula l’interventor en els seus informes.  

Les obligacions aprovades per mitjà de REC constitueixen un 21,9% del total de les 
obligacions reconegudes netes de l’exercici 2018 (23.264.617 euros). 

L’Informe “Resum del control intern de l’exercici 2019”, remés a la IGAE, explica algunes de 
les causes que una part tan important de la despesa de l’exercici 2018 s’haja tramitat per 
mitjà de REC:  

 Falta de planificació de la contractació (article 28.4 de l’LCSP). Els procediments de 
contractació en l’Ajuntament de Benicarló tenen una duració excessiva, la qual cosa 
compromet el compliment de la prestació dels serveis conforme a dret. 

 Les contractacions que prescindeixen totalment i absolutament del procediment 
legalment establit, dutes a terme en l’exercici 2018, sumen un import de 3.035.282 
euros. 

 Hi ha 44 contractacions pendents de licitació que es denuncien reiteradament per la 
Intervenció municipal com a nul·les de ple dret. 

Regulació 

L’Ajuntament no disposava de normes específiques per a la tramitació dels REC.  

Les bases d’execució del pressupost només regulen la competència de la seua aprovació, 
en establir que els REC corresponen al Ple de la corporació (base 13.2). 

Els acords estableixen que l’òrgan competent per al REC és el Ple, de conformitat amb els 
articles 23.1.e del TRRL; article 60.2 del Reial Decret 500/1990; article 50.12 del Reial Decret 
2568/1986, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
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Revisió d’una mostra d’expedients 

La mostra seleccionada es compon dels expedients REC números 2/2018 (597.764 euros) i 
45/2018 (571.758 euros), aprovats pel Ple de l’Ajuntament en les sessions de 4 d’abril i 29 
de novembre de 2018, respectivament. Entre els dos representen el 22,9% de l’import total. 

A) Situació i anàlisi dels REC revisats

A continuació es mostra la naturalesa de les factures analitzades: 

Quadre 12. Naturalesa de les despeses 

Naturalesa de la despesa 
Nre. 

factures 
Import 

factures % factures % import 

Contracte de serveis 61 1.133.920 68,5% 97,0% 

Contracte de 
subministraments 

28 35.601 31,5% 3,0% 

Total 89 1.169.521 100,0% 100,0% 

La principal despesa correspon a diversos contractes de serveis, com el de servei de neteja 
viària, depòsit, recollida, transport i eliminació de residus urbans (cinc factures, que sumen 
736.245 euros) i el de servei de neteja i manteniment de les zones enjardinades del terme 
municipal (quatre factures per un total de 99.853 euros). 

Els subministraments, que arriben a un 3,0% de l’import revisat, afecten diversos conceptes, 
com ara carburant per a vehicles i material electrònic. 

Hi ha obligacions per valor de 186.694 euros que es van contraure en exercicis anteriors a 
2018 i la resta corresponen a 2018.  

B) Origen i causa de les obligacions

Els subministraments i serveis inclosos en els REC revisats tenen el seu origen en actuacions 
recurrents de l’Ajuntament: manteniment i control de l’Auditori, servei de neteja de les 
zones enjardinades del municipi, servei de neteja dels edificis municipals, servei de neteja 
viària i recollida de residus urbans en el terme municipal, servei d’enviaments postals urbans 
i neteja i consergeria del pavelló municipal. 

La causa que va motivar la tramitació dels REC, segons la informació facilitada, va ser que 
s’ha seguit la contractació verbal o bé el procediment establit en la llei per als contractes 
menors a pesar de tractar-se de contractacions que superen el límit quantitatiu i el límit 
temporal establit en la llei per a aquests contractes. 

En conseqüència, l’Ajuntament no va seguir la tramitació prevista en el TRLCSP, la qual cosa 
incompleix els principis d’igualtat i no-discriminació, transparència, publicitat i 
concurrència. 
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Sobre la base d’això, es tracta d’obligacions indegudament adquirides, ja que es deriven de 
supòsits susceptibles de provocar la nul·litat de l’acte en haver sigut dictats prescindint 
totalment i absolutament del procediment legalment establit (article 47.1.e de l’LCAP). 

C) Regulació i tramitació d’expedients

Les factures incloses en la relació s’han conformat per les autoritats i empleats públics als 
qui competeix el seu control i conformitat. 

Els informes de la Intervenció formulen advertiment a les relacions de factures per tractar-
se d’actuacions de l’Ajuntament nul·les de ple dret. De conformitat amb el que s’estableix 
en l’article 216.2.c del mateix TRLRHL, se suspén la tramitació de l’expedient fins que es 
resolga l’advertiment.  

També se certifica l’existència de crèdit adequat i suficient per a la tramitació del pagament. 
D’acord amb la doctrina basada en la prohibició d’enriquiment injust, és procedent abonar 
als proveïdors la prestació rebuda a través d’un REC. 

Existeix un dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda i Serveis Econòmics, que proposa 
al Ple de la corporació l’adopció de l’acord. 

D’acord amb les disposicions de l’article 217.2.b del mateix TRLRHL, el Ple procedeix a la 
resolució de les discrepàncies, amb caràcter previ a l’aprovació del REC.  

No consta que s’hagen exigit responsabilitats derivades de les actuacions incloses en el 
REC, ni tampoc que s’haja iniciat algun procediment de revisió d’ofici. 

Les resolucions i els acords adoptats contraris a les objeccions formulades per la Intervenció 
General municipal es remeten al Tribunal de Comptes, de conformitat amb el que es preveu 
en l’article 218.3 del TRLRHL. 

D) Comptabilització

El saldo del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, a 31 
de desembre de 2017, ascendia a un import total de 795.397 euros. Aquest saldo va 
augmentar en 2018 un 39,0% i va arribar a la xifra d’1.105.473 euros. 

Les obligacions incloses en els REC analitzats que procedien d’exercicis anteriors a 2018 
ascendien a 184.690 euros. Després de revisar-les, s’han detectat despeses per import de 
182.209 euros que no estaven comptabilitzades, per la qual cosa el saldo del compte 413 
estaria infravalorat en almenys aquesta quantitat a 31 de desembre de 2017.  
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3. AJUNTAMENT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

Informació general 

L’Ajuntament va aprovar 25 expedients de REC en l’exercici 2018, que van suposar despeses 
per un import total d’11.956.350 euros, amb el detall que es reflecteix en el quadre següent: 

Quadre 13. REC aprovats en l’exercici 2018 

Origen de 
l’expedient Ex. meritació 

Òrgan 
aprovació Nombre 

Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Acords contraris a 
advertiments 

Ex. 2018 
Ple 18 11.759.392 72,0% 98,4% 

Altres Ex. anteriors Ple 7 196.958 28,0% 1,6% 

Total 25 11.956.350 100,0% 100,0% 

Tots els REC van ser aprovats pel Ple de l’Ajuntament. En “Altres” figuren els REC compostos 
per obligacions degudament adquirides en l’exercici 2017, que disposaven de crèdit 
adequat i suficient en el moment d’execució de la despesa. S’aproven pel Ple per mitjà d’un 
REC per no haver respectat el principi de temporalitat dels crèdits de l’article 176.1 del 
TRLRHL.  

A aquestes obligacions es refereix l’article 176 del TRLRHL i el 23 del Reial Decret 500/90 
en indicar que s’imputaran al pressupost les obligacions derivades de compromisos de 
despeses degudament adquirides en exercicis anteriors prèvia incorporació dels crèdits 
corresponents, sempre que hi haja suficients recursos financers. En principi, no s’hauria 
d’haver utilitzat el procediment de REC per a aplicar-los al pressupost. 

Les obligacions aprovades per mitjà de REC van constituir un 7,0% del total de les 
obligacions reconegudes netes de l’exercici 2018 (171.332.529 euros), la qual cosa implica 
que una important part de la despesa de l’exercici es va executar de manera 
extrapressupostària. 

Regulació 

L’Ajuntament no disposava de normes específiques per a la tramitació dels REC. 

Els acords plenaris d’aprovació dels REC estableixen que es tramiten de conformitat amb 
els articles 26 i 60 del Reial Decret 500/1990, la base 20 d’execució del pressupost, la 
sentència número 302 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Castelló de 
data 12 de setembre de 2007, així com l’informe emés pel titular de l’assessoria jurídica 
amb data 6 d’agost de 2008. Es proposa la seua aprovació per part de l’òrgan plenari, 
d’acord amb la reiterada doctrina del Tribunal Suprem que intenta evitar l’enriquiment 
injust de l’Administració per prestacions efectuades no degudament adquirides. 
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La base 20 d’execució del pressupost regula els REC, els aspectes més destacables dels 
quals són: 

 A càrrec del pressupost de despeses de l’exercici corrent s’imputaran les obligacions
que nasquen i es reconeguen basant-se en la doctrina de l’enriquiment injust, i ha de
tramitar-se expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit.

 La prohibició de l’enriquiment injust afecta totes les obligacions indegudament
adquirides que haja de reconéixer l’Administració municipal, tant per prestacions
efectuades en l’exercici corrent com en exercicis tancats.

 La competència per a l’aprovació d’aquests expedients correspon al Ple de
l’Ajuntament.

Revisió d’una mostra d’expedients 

La mostra seleccionada per a la seua anàlisi es compon dels expedients REC números 
6/2018 i 14/2018, que sumen 3.621.240 euros i representen un 30,3% de l’import total. 

A) Situació i anàlisi dels REC revisats

A continuació es mostra la naturalesa de les factures analitzades: 

Quadre 14. Naturalesa de les despeses 

Naturalesa de la despesa 
Nre. de 

factures 
Import 

factures % factures % import 

Contracte de serveis 56 2.372.762 64,4% 65,5% 

Contracte de subministraments 21 374.861 24,1% 10,3% 

Contracte de gestió de servei públic 9 845.817 10,3% 23,4% 

Despeses d’emergència social 1 27.800 1,2% 0,8% 

Total 87 3.621.240 100,0% 100,0% 

La principal despesa analitzada correspon a diversos contractes de serveis, els més 
importants dels quals són el de “Manteniment i conservació de parcs i jardins” (tres factures, 
1.281.062 euros) i el de “Manteniment d’instal·lacions semafòriques i centre de control de 
mobilitat urbana” (sis factures, 328.274 euros). 

Els subministraments, que arriben a un 10,3% de l’import revisat, es refereixen a diversos 
conceptes, com ara energia elèctrica, telefonia, vestuari, senyalització i sistemes de 
seguretat i alarmes. 

El contracte de gestió de servei públic correspon al servei de col·laboració en matèria de 
gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, i les despeses d’emergència social, a les 
ajudes concedides per l’Ajuntament per a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació i 
higiene. 
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La totalitat de les obligacions revisades es van contraure en l’exercici 2018. 

B) Origen i causa de les obligacions

Es considera que les obligacions que conformen els REC revisats han sigut indegudament 
adquirides, per omissió del procediment legalment establit. Les infraccions detectades han 
sigut les següents: 

1) Hi ha obligacions que suposen un excés en la despesa realitzada amb càrrec al
compromís de despesa adquirida en aquests contractes.

2) S’ha excedit el termini legal de duració de la contractació menor.

3) La resta d’obligacions són serveis i subministraments en els quals no s’ha tramitat un
contracte d’acord amb l’LCSP.

En els dos REC s’emet un informe d’objecció suspensiva a l’expedient de referència, atés 
que s’ha produït l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits que pogueren donar lloc a 
la nul·litat de l’acte, motiu recollit en l’article 12.3.c del Reial Decret 424/2017.  

La realització de despeses sense cobertura contractual representa un dels supòsits 
susceptibles de provocar la nul·litat de l’acte, en haver sigut dictats prescindint totalment i 
absolutament del procediment legalment establit (article 47.1.e LPAC). 

La falta o insuficiència de crèdit es considera també una causa de nul·litat, de conformitat 
amb l’article 39.2 de l’LCSP i l’article 173.5 del TRLRHL, que declara nuls de ple dret els 
acords, resolucions i actes que prevegen un compromís de despesa per quantia superior 
als crèdits autoritzats en l’estat de despeses. 

C) Regulació i tramitació d’expedients

Els expedients revisats han seguit la tramitació següent: 

1. Comprovació dels requisits formals dels documents i conformitat de la despesa per
part del personal municipal de l’Àrea Gestora i del regidor responsable.

2. Informe de l’òrgan de Gestió Pressupostària i Comptabilitat i fiscalització prèvia
limitada de la Intervenció General Municipal, amb resultat d’advertiment.

3. Proposta del regidor delegat de Gestió Municipal.

4. Omissió dels efectes suspensius de l’advertiment formulat per la Intervenció General
Municipal i aprovació del REC pel Ple de l’Ajuntament.

No consta que s’hagen exigit responsabilitats derivades de les actuacions incloses en el 
REC, ni tampoc que s’haja iniciat algun procediment de revisió d’ofici. 
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Les resolucions i els acords adoptats contraris a les objeccions formulades per la Intervenció 
General Municipal es remeten al Tribunal de Comptes, de conformitat amb el que es preveu 
en l’article 218.3 del TRLRHL. 

D) Comptabilització

El saldo del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, a 31 
de desembre de 2017, ascendia a un import total de 440.084 euros. 

Totes les obligacions incloses en els REC revisats procedien de factures registrades en 
l’exercici 2018. No obstant això, hi ha algunes despeses meritades i vençudes en l’exercici 
anterior que fan que el saldo d’aquest compte estiguera infravalorat en almenys 84.375 
euros a 31 de desembre de 2017.  
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4. AJUNTAMENT D’ELX

Informació general 

L’Ajuntament va aprovar quatre expedients de REC en l’exercici 2018, que van suposar 
despeses per un import total de 6.421.589 euros, amb el detall que es reflecteix en el quadre 
següent: 

Quadre 15. REC aprovats en l’exercici 2018 

Origen de 
l’expedient Ex. meritació 

Òrgan 
aprovació Nombre 

Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Acords contraris a 
advertiments 

Ex. anteriors Ple 1 33.606 0,5% 0,5% 

Altres Ex. anteriors Ple 3 6.387.983 99,5% 99,5% 

Total 4 6.421.589 100,0% 100,0% 

Tots els REC van ser aprovats pel Ple, en estar compostos per obligacions adquirides en 
exercicis anteriors a 2018. Dins de l’apartat “Altres” figura el REC 1/2018, que conté tres 
factures on es va ometre la fiscalització prèvia i una altra factura que va ser objecte 
d’advertiment de la Intervenció. 

L’acord contrari a advertiment que figura en la taula es refereix al REC aprovat pel Ple el 24 
de setembre de 2018, destinat a l’abonament de dietes per damunt de l’import màxim 
previst en la normativa, en compliment d’una sentència judicial. 

Les obligacions aprovades per mitjà de REC constitueixen un 3,4% del total de les 
obligacions reconegudes netes de l’exercici 2018 (186.762.404 euros).  

Regulació 

L’Ajuntament no disposava de normes específiques per a la tramitació dels REC. 

La base 20a de les BEP regula el règim de competències que regeix en els REC de la manera 
següent: 

“Atés el seu caràcter excepcional, correspon a l’Ajuntament en Ple l’aprovació dels 
expedients de reconeixement extrajudicial d’obligacions, sempre que no existisca 
consignació pressupostària, amb habilitació prèvia dels crèdits corresponents en el 
pressupost al qual hagen de ser imputades. Quan hi haja crèdit suficient en el pressupost 
vigent, l’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial d’obligacions serà 
competència de la Junta de Govern.” 

A més, la base 9a estableix que les modificacions que s’efectuen per a donar cobertura 
pressupostària als REC seran executives des de l’aprovació inicial i així s’ha de reflectir en 
l’acord plenari i, en conseqüència, a partir d’aquest moment podrà aplicar-se la despesa. 
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Revisió d’una mostra d’expedients 

La mostra seleccionada per a la seua anàlisi es compon dels expedients REC números 
1/2018 i 2/2018, que sumen 6.253.417 euros i representen un 97,4% de l’import total. 

A) Situació i anàlisi dels REC revisats 

A continuació es mostra la naturalesa de les factures analitzades: 

Quadre 16. Naturalesa de les despeses 

Naturalesa de la despesa 
Nre. de 
factures 

Import 
factures 

% 
factures % import 

Contracte de serveis 251 1.084.802 41,4% 17,3% 

Contracte de subministraments 243 503.800 40,0% 8,1% 

Contracte d’obres 1 80.416 0,2% 1,3% 

Conveni de col·laboració 2 313.750 0,3% 5,0% 

Operacions de dret privat 11 1.654 1,8% 0,1% 

Subvencions 36 15.153 5,9% 0,2% 

Operacions urbanístiques 63 4.253.842 10,4% 68,0% 

Total 607 6.253.417 100,0% 100,0% 

La principal despesa analitzada correspon a les operacions urbanístiques, un 68,0% de 
l’import total de la mostra. 

Els contractes de serveis suposen un 17,3% de l’import revisat i els més importants són el 
transport col·lectiu urbà de viatgers (11 factures, 273.813 euros) i el servei d’ajuda a domicili 
(dues factures, 176.471 euros). 

Els subministraments, que arriben a un 8,1% de l’import revisat, es refereixen a diversos 
conceptes, principalment d’energia elèctrica, carburant per a vehicles municipals i material 
divers. 

El conveni de col·laboració es refereix al tractament de residus urbans, i representa un 5% 
de l’import revisat. 

La totalitat de les obligacions revisades es van contraure en exercicis anteriors a 2018.  

B) Origen i causa de les obligacions 

El REC 1/2018 conté 544 factures, que sumen un import total d’1.999.575 euros. Està format 
per obligacions que es van adquirir indegudament, així com altres que van ser degudament 
adquirides, però que per diverses causes no es van poder aplicar al pressupost 
corresponent. 
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L’informe d’Intervenció no especifica ni classifica les factures segons la causa de la seua 
inclusió en el REC. Segons aquest informe, les obligacions tenen el seu origen en els motius 
següents:  

 Despeses en què no existeix contracte i superen l’import de 3.000 euros previst en les
BEP per a la tramitació simplificada, per la qual cosa hauria d’haver-se tramitat
l’expedient de contractació corresponent.

 Despeses tramitades com a proposta de pagaments, segons la BEP 22.4, no
susceptibles de contractació, l’import de les quals supera el límit de les adquisicions
simplificades. Per aquest sistema es tramiten pagaments de convenis, aportacions a
consorcis i a organismes autònoms i pagaments periòdics a grans subministradors amb
els quals no existeix contracte, mentre es produeix aquest.

 Compromisos de despeses que, en uns casos, no estaven avalats per la suficient
cobertura pressupostària i, en altres, a pesar d’existir consignació suficient, s’han
presentat les factures una vegada tancat l’any 2017.

Les despeses tramitades d’acord amb la normativa aplicable, que per diverses raons no van 
ser imputats a l’exercici corresponent, s’haurien de considerar com a obligacions 
degudament adquirides en exercicis anteriors. La seua tramitació adequada seria per mitjà 
d’un procediment ordinari de reconeixement d’obligacions, sense necessitat d’acudir a un 
REC.  

D’altra banda, la realització de despeses sense cobertura contractual representa un supòsit 
de nul·litat, en haver sigut dictats prescindint totalment i absolutament del procediment 
legalment establit (article 47.1.e, LPAC). 

El REC 2/2018 està compost per 63 factures que sumen 4.253.842 euros. Els compromisos 
de despeses deriven de la construcció d’un edifici d’habitatges per part d’una empresa 
municipal. Les factures emeses no van poder ser aplicades en l’exercici 2017 per no existir 
la consignació pressupostària corresponent, per la qual cosa no poden considerar-se com 
degudament adquirides segons el que s’estableix en el TRLRHL. 

Al seu torn, l’Ajuntament va reconéixer drets en 2017 per la venda dels habitatges per un 
import de 4.237.276 euros, per la qual cosa aquest import formava part del romanent de 
tresoreria per a despeses generals. 

Es procedeix a l’aprovació del REC per a aplicar aquesta despesa a l’exercici 2018, finançat 
amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, i es realitza el pagament d’aquestes 
factures en formalització amb càrrec al dret reconegut en 2017. 

C) Regulació i tramitació d’expedients

Els expedients revisats han seguit la tramitació següent: 

1. Conformitat de la despesa per part del personal municipal de cada àrea gestora i del
regidor responsable, proposant el reconeixement de l’obligació.
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2. Informe de la Intervenció General Municipal sobre el REC, la modificació pressupostària
per a finançar-lo i el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

3. Moció del tinent d’alcalde d’Hisenda i Contractació.

4. Aprovació del projecte per la Junta de Govern Local.

5. Dictamen de la Comissió de Ple Economicofinancera.

6. Proposta d’acord de la Secció de l’Oficina Pressupostària.

7. Aprovació del REC i de la modificació pressupostària que el finança pel Ple de
l’Ajuntament.

Conjuntament a l’acte del reconeixement es van efectuar les oportunes modificacions 
pressupostàries, en la modalitat de crèdits extraordinaris, que es van finançar amb càrrec al 
romanent líquid de tresoreria. 

No consta que s’hagen exigit responsabilitats derivades de les actuacions incloses en el 
REC, ni tampoc que s’haja iniciat algun procediment de revisió d’ofici. 

Les resolucions i els acords adoptats contraris a les objeccions formulades per la Intervenció 
General Municipal s’han remés al Tribunal de Comptes, de conformitat amb el que es 
preveu en l’article 218.3 del TRLRHL. 

D) Comptabilització

El saldo del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, a 31 
de desembre de 2017, ascendia a un import total de 6.287.023 euros. Aquest saldo va 
disminuir en 2018 un 15,9%, fins als 5.287.153 euros. 

Totes les obligacions incloses en els REC revisats procedien de factures registrades en 
exercicis anteriors a 2018 i es trobaven comptabilitzades en el compte 413, tal com estableix 
la ICAL. 
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5. AJUNTAMENT DE PICASSENT 

Informació general 

L’Ajuntament ha comunicat que en l’exercici 2018 va aprovar deu expedients de REC, que 
van suposar despeses per un import total de 36.016 euros, amb el detall que es reflecteix 
en el següent quadre: 

Quadre 17. REC aprovats en l’exercici 2018 

Origen de 
l’expedient 

Òrgan 
aprovació Ex. meritació Nombre 

Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

OFP Alcaldia Ex. 2018 i anteriors 10 36.016 100,0% 100,0% 

Total 10 36.016 100,0% 100,0% 

Tots els REC tramitats en 2018 van tindre el seu origen en expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia. 

L’aprovació dels expedients va correspondre a l’Alcaldia, segons la delegació d’atribucions 
realitzada pel Ple. 

Les obligacions aprovades per mitjà del REC constitueixen un 0,2% del total de les 
obligacions reconegudes netes de l’exercici 2018 (16.460.206 euros). 

Regulació 

L’Ajuntament no disposava de normes específiques per a la tramitació dels REC. Es regulen 
en les bases d’execució del pressupost (base núm. 24), els aspectes més importants de les 
quals són: 

 Es tramita a través del procediment de reconeixement extrajudicial de crèdit la 
imputació al pressupost de les despeses generades en exercicis anteriors, bé per 
tractar-se de despeses efectuades sense consignació pressupostària, bé perquè van 
arribar a la Intervenció els documents justificatius per al reconeixement de l’obligació 
en un exercici posterior.  

 La seua aprovació requereix un informe previ de l’interventor sobre l’existència de 
crèdit adequat i suficient per a la imputació de la despesa respectiva. En cas de no 
existir, es requerirà la seua habilitació per mitjà de l’oportú expedient de modificació 
de crèdits, que podrà ser previ o simultani al reconeixement de l’obligació. 

 Correspon la seua aprovació a l’Alcaldia, segons delegació d’atribucions realitzada pel 
Ple en l’acord adoptat el 25 de juny de 2015. 
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Revisió d’una mostra d’expedients 

La mostra seleccionada per a la seua anàlisi es compon de l’expedient REC número 1/2018 
(10.638 euros), que representa el 29,5% de l’import total. 

A) Situació i anàlisi dels REC revisats

A continuació es mostra la naturalesa de les factures analitzades: 

Quadre 18. Naturalesa de les despeses 

Naturalesa de la despesa 
Nre. de 
factures 

import factures % factures % import 

Contracte de serveis 9 6.653 25,7% 62,5% 

Contracte de 
subministraments 

26 3.985 74,3% 37,5% 

Total 35 10.638 100,0% 100,0% 

La principal despesa analitzada correspon a diversos contractes de serveis, com la 
sonorització d’actes culturals i el manteniment d’extintors. 

Els subministraments, que arriben a un 37,5% de l’import revisat, corresponen a diversos 
conceptes, com ara llibres i material de ferreteria. 

La totalitat de les obligacions revisades es van contraure en l’exercici 2018. 

B) Origen i causa de les obligacions

L’informe de la Intervenció classifica les irregularitats detectades en l’expedient en matèria 
de contractació pública: 

Grup 1. Prestacions realitzades sense observar les normes de tramitació dels contractes 
menors (4.676 euros). 

Grup 2. Serveis i subministraments de caràcter recurrent, concertats sense procediment 
de contractació (4.207 euros). 

Grup 3. Prestacions recurrents concertades sense procediment de contractació i, a més, 
hi concorre la causa de prohibició de contractar establida en l’article 71.1.d de 
l’LCSP, perquè hi ha deutes amb l’Ajuntament pendents de pagament en 
període executiu a nom dels proveïdors (1.755 euros). 

Es formula un advertiment a l’expedient, per omissió en aquest de requisits o tràmits 
essencials, i se’n suspén la tramitació fins que siga resolt per l’òrgan competent.  

L’informe de la Intervenció considera que ens trobem davant supòsits de nul·litat plena i 
proposa la revisió d’ofici. És a dir, declarar la nul·litat i, si és el cas, indemnitzar i considerar 
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l’expedient per enriquiment injust l’instrument per a fer efectiva la liquidació prevista en 
l’article 42.1 de l’LCSP. 

El decret d’Alcaldia de 16 de gener de 2019 alça l’advertiment de la Intervenció municipal i 
resol aprovar parcialment l’expedient REC, per un import de 8.883 euros, de les factures 
incloses en els grups 1 i 2, i conclou la conformitat dels béns lliurats o serveis prestats, així 
com la convalidació dels contractes menors que els autoritzen, en els termes de l’article 52 
de l’LPAC, després que s’hagen esmenat els vicis que l’afectaven. 

D’altra banda, es tramita un expedient de revisió d’ofici per concórrer causa de nul·litat en 
les factures del grup 3 per un import total de 1.755 euros, en estar el contractista incurs en 
la prohibició per a contractar per no trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries (article 71.1.d de l’LCSP). 

C) Regulació i tramitació d’expedients

Els expedients revisats han seguit la tramitació següent: 

1. Conformitat de la despesa per part de l’Àrea Gestora i del regidor responsable.

2. Informes emesos pels òrgans gestors.

3. Informe de la Intervenció Municipal, amb resultat d’advertiment.

4. Informe del secretari municipal general de l’Ajuntament sobre la nul·litat de les
prestacions realitzades.

5. Omissió dels efectes suspensius de l’advertiment formulat per la Intervenció i aprovació
del REC per l’Alcaldia, per delegació del Ple de l’Ajuntament.

No consta l’exigència de les eventuals responsabilitats en les quals haguera pogut incórrer 
el funcionari o autoritat que va tramitar irregularment la contractació. 

Les resolucions i els acords adoptats contraris a les objeccions formulades per la Intervenció 
municipal es remeten al Tribunal de Comptes, de conformitat amb el que es preveu en 
l’article 218.3 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

D) Comptabilització

El saldo del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, a 31 
de desembre de 2017 ascendia a un import total de 90.766 euros. 

Les obligacions incloses en el REC 1/2018 procedien de despeses meritades en l’exercici 
2018, de les quals no es comprova la seua anotació en el compte 413.  
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6. AJUNTAMENT DE TORREVELLA  

Informació general 

L’Ajuntament ha comunicat l’aprovació en l’exercici 2018 de quatre expedients de REC, que 
van suposar despeses per un import total de 2.731.285 euros, amb el detall que es reflecteix 
en el quadre següent: 

Quadre 19. REC aprovats en l’exercici 2018 

Origen de l’expedient 
Òrgan 
aprovació 

Ex. 
meritació Nombre 

Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Acords contraris a 
advertiments Ple Ex. anteriors 4 2.731.285 100,0% 100,0% 

Total   4 2.731.285 100,0% 100,0% 

Aquests REC contenen l’adopció de 18 acords contraris a advertiments. 

Les obligacions aprovades per mitjà de REC constitueixen el 4,3% del total de les 
obligacions reconegudes netes de l’exercici 2018 (64.227.485 euros).  

Regulació 

L’Ajuntament no disposava de normes específiques per a la tramitació dels REC. Es regulen 
en les bases d’execució del pressupost, en concret en la base núm. 16. 

Segons aquesta base, es tramitarà expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit per 
a la imputació al pressupost corrent d’obligacions derivades de despeses efectuades en 
exercicis anteriors. 

No obstant això, podran imputar-se al pressupost corrent, sense necessitat de tramitar un 
REC, les següents obligacions procedents d’exercicis anteriors: endarreriments a favor del 
personal; compromisos de despeses degudament adquirides; contractes vàlidament 
formalitzats de tracte successiu i periòdics; resolucions del Jurat Provincial d’Expropiació, 
d’òrgans judicials, sancions o tributs. 

El reconeixement extrajudicial de crèdits exigeix la dotació pressupostària adequada i 
suficient per a la imputació de la despesa. En cas de no existir, es requerirà habilitació per 
mitjà d’un expedient de modificació de crèdits, que serà previ al reconeixement de 
l’obligació. 

La competència per a aprovar els reconeixements extrajudicials de crèdit correspon a 
l’Ajuntament ple. 

En els supòsits en què la funció interventora fora preceptiva i s’haguera omés, la Intervenció 
emetrà un informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, en el qual posarà de manifest 
l’omissió esmentada i formularà la seua proposta. 
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La competència per a la convalidació dels actes administratius de contingut econòmic 
correspon a la Junta de Govern Local. 

Revisió d’una mostra d’expedients 

La mostra seleccionada per a la seua anàlisi es compon dels expedients REC números 
2/2018 (1.746.206 euros) i 3/2018 (862.093 euros), aprovats pel Ple de l’Ajuntament en la 
sessió de 30 d’agost de 2018. Entre els dos representen el 95,5% de l’import total. 

A) Situació i anàlisi dels REC revisats

A continuació es mostra la naturalesa de les factures analitzades: 

Quadre 20. Naturalesa de les despeses 

Naturalesa de la despesa 
Nre. 

factures Import factures % factures % import 

Contracte de serveis 22 2.598.238 81,5% 99,6% 

Contracte de 
subministraments 

4 6.982 14,8% 0,3% 

Contractes privats 1 3.079 3,7% 0,1% 

Total 27 2.608.299 100,0% 100,0% 

La principal despesa analitzada correspon a diversos contractes de serveis. Els més 
importants són el servei de neteja viària (450.042 euros), la recollida de residus urbans 
(535.335 euros) i el de manteniment general i conservació de les zones verdes (845.927 
euros). 

Els subministraments, que arriben a un 14,8% de l’import revisat, corresponen a diversos 
conceptes, com ara cartelleria, màquina fotocopiadora i material de ferreteria. 

Totes les obligacions es van contraure en exercicis anteriors a 2018. 

B) Origen i causa de les obligacions

Segons els informes d’Intervenció, les factures que formen els expedients revisats, 
corresponents a serveis i subministraments realitzats durant l’exercici 2017, han sigut 
compromeses indegudament perquè s’hi ha prescindit totalment i absolutament del 
procediment establit, la qual cosa fa nul·les de ple dret les actuacions realitzades (article 
47.1.e de l’LPAC). En concret: 

 No consta que s’haguera incoat en el seu moment expedient de contractació pels
serveis i subministraments que s’indiquen, amb les formalitats que preveu el TRLCSP.

 Tampoc consta que s’haguera efectuat l’acte interventor de fiscalització prèvia en els
termes continguts en el TRLRHL i en les bases d’execució del pressupost.
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 No es pot determinar l’existència de crèdit per a la realització dels serveis continguts 
en les factures indicades perquè no figura en l’expedient la data d’aquesta execució, 
per la qual cosa es manifesta la inexistència de crèdit adequat i/o suficient a 31 de 
desembre en l’estat de despeses del pressupost. 

 L’expedient conté factures de serveis prestats en exercicis anteriors, la qual cosa suposa 
una vulneració del principi d’anualitat. 

C) Regulació i tramitació d’expedients 

Els expedients revisats han seguit la tramitació següent: 

 Informes tècnics, memòries i escrits dels centres gestors, amb la conformitat del regidor 
delegat corresponent, i documentació justificativa de les despeses realitzades. 

 Informe de la Intervenció municipal sobre fiscalització prèvia. 

 Informe de la Secretaria General de l’Ajuntament. 

 Informe de l’òrgan de comptabilitat en el qual es manifesta si les factures es troben 
comptabilitzades en el compte 413. 

 Proposta del regidor delegat d’Hisenda, sobre aprovació del REC. 

 Dictamen favorable per la Comissió Permanent d’Hisenda. 

 Aprovació del REC pel Ple de la corporació. 

En els acords s’estableix que és procedent reconéixer les obligacions i satisfer les despeses 
realitzades, a fi d’evitar conseqüències lesives per a les parts, atés el principi doctrinal de 
l’enriquiment injust. 

El REC 2/2018 es finança amb recursos ordinaris del pressupost, en acreditar-se l’existència 
de crèdit en les partides corresponents. El REC 3/2018 es finança a través de la modificació 
de crèdit 2/2018, amb càrrec al romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici 2017, 
en els termes previstos en el Reial Decret Llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga 
la destinació del superàvit pressupostari. 

No s’ha tramitat expedient de revisió d’ofici per concórrer causa de nul·litat, ni tampoc s’ha 
procedit a l’exigència de responsabilitats a què es refereix a l’article 65 de l’LPAC.  

Les resolucions i els acords adoptats contraris a les objeccions formulades per la Intervenció 
General municipal es remeten al Tribunal de Comptes, de conformitat amb el que es preveu 
en l’article 218.3 del TRLRHL. 
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C) Comptabilització

El saldo del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, era, a 
31 de desembre de 2017, d’1.006.518 euros. Aquest saldo va augmentar en l’exercici 2018 
un 762,4%, amb un import final a 31 de desembre de 2018 de 8.680.351 euros. 

Les obligacions incloses en els REC analitzats procedien de despeses meritades en exercicis 
anteriors. Es trobaven comptabilitzades en el compte 413 al 31 de desembre de 2017, tal 
com estableix la ICAL. 
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7. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 

Informació general 

En l’exercici 2018 l’Ajuntament va aprovar deu relacions de REC, per un import total de 
13.267.710 euros. Cada relació de REC està composta de diversos expedients d’omissió de 
fiscalització prèvia. El detall es reflecteix en el quadre següent: 

Quadre 21. REC aprovats en l’exercici 2018 

Origen de l’expedient 
Òrgan 
aprovació 

Ex. 
meritació Nombre 

Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Omissió de fiscalització prèvia Ple Ex. anteriors 130 13.267.710 100,0% 100,0% 

Total   130 13.267.710 100,0% 100,0% 

Les obligacions aprovades per mitjà de REC constitueixen un 1,3% del total de les 
obligacions reconegudes netes de l’exercici 2018 (1.043.869.282 euros). 

La xifra aprovada en 2018 va suposar una reducció del 34,8% sobre la xifra aprovada en 
2017, 20.334.200 euros, segons les dades que figuren en l’Informe de control financer 
permanent de la despesa de l’Ajuntament de València de l’exercici 2018. 

No obstant això, a partir de 2018 les obligacions derivades de sentències fermes no 
s’incorporen als REC, sinó que s’imputen directament al pressupost. En 2017 va haver-hi 
8.282.746 euros que provenien de sentències judicials, principalment de l’expropiació de 
terrenys. Descomptant aquest efecte, les despeses aprovades per mitjà de REC haurien 
augmentat un 10,1% entre els exercicis 2017 i 2018. 

La composició de la despesa aprovada per mitjà de REC en 2018, segons l’informe 
esmentat, manté les característiques d’exercicis anteriors: 

 Importància dels REC aprovats en el primer quadrimestre, vinculats al tancament del 
pressupost, bé per insuficiència de crèdit, bé per retards en la tramitació dels 
documents d’obligació.  

 Concentració de les despeses en les contractes vinculades als principals serveis i 
subministraments municipals, en particular, el trasllat de les despeses del mes de 
desembre de l’any en curs a l’exercici següent. 

 Existència d’una quantia important de despeses corrents que no es tramiten 
adequadament en l’exercici. Entre altres, les derivades de contractes incorrectament 
tramitats o les realitzades per mitjà de bestretes de caixa fixa no justificades en el 
mateix exercici. 
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Regulació 

L’Ajuntament no disposava de normes específiques per a la tramitació dels REC. Es regulen 
en les bases d’execució del pressupost de l’any 2018, en concret en la base 31.3: 

 Competència: correspon al Ple, segons l’article 123.1.h i p de l’LRBRL.

 Supòsits: imputació al pressupost corrent d’obligacions derivades de despeses
efectuades en exercicis anteriors no compreses en els supòsits previstos en l’article
176.2 del TRLRHL, així com les realitzades en el mateix exercici sense cobertura
pressupostària.

 Requisits:

a) Expressió motivada de les circumstàncies que van originar l’actuació irregular i de
la indemnització substitutiva a favor del tercer interessat, per les despeses
ocasionades per la prestació.

b) Dotació pressupostària adequada i suficient per a la imputació de la despesa. En
cas de no existir, s’habilitarà dotació en el pressupost per mitjà d’una modificació
de crèdit, prèvia o simultània al reconeixement de l’obligació.

c) Comptabilització prèvia de les despeses en el compte 413.

Revisió d’una mostra d’expedients 

La mostra seleccionada per a l’anàlisi es compon de les relacions 1/2018 i 3/2018, que 
sumen 7.591.267 euros i representen un 57,2% de l’import total. 

A) Situació i anàlisi dels REC revisats

A continuació es mostra la naturalesa de les factures analitzades: 

Quadre 22. Naturalesa de les despeses 

Naturalesa de la despesa 
Nre. de 

factures 
Import 

factures % factures % import 

Contracte de serveis 38 5.247.613 12,4% 69,1% 

Contracte de subministraments 13 1.134.212 4,2% 15,0% 

Contracte de concessió d’obra pública i explotació 2 546.547 0,7% 7,2% 

Xicotets serveis, subministraments i obres 254 662.895 82,7% 8,7% 

Total 307 7.591.267 100,0% 100,0% 

La principal despesa analitzada correspon a diversos contractes de serveis i els més 
importants són el de neteja viària, recollida i transport de residus urbans (11 factures, 
4.237.784 euros) i el de conservació i manteniment de mercats, centres educatius, 
cementeris i edificis municipals (quatre factures, 405.644 euros). 
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El 14,9% de l’import revisat és degut al subministrament d’energia elèctrica en diverses 
instal·lacions municipals meritat en l’exercici anterior. El contracte de concessió d’obra 
pública i explotació correspon al cànon d’inversió del Centre Cultural Rambleta. 

B) Origen i causa de les obligacions 

Es tracta d’obligacions d’exercicis anteriors a 2018, en els quals s’ha omés la fiscalització 
prèvia que preceptua l’article 214 del TRLRHL. Segons l’informe de la Intervenció hi ha 
diverses causes que han originat la inclusió d’aquestes despeses en un REC:  

1. Contracte menor sense crèdit i sense respectar el procediment. 

Corresponen a despeses realitzades en exercicis tancats, sense crèdit pressupostari 
autoritzat i disposat en el moment de produir-se, en les quals no s’ha respectat el 
procediment establit per als contractes menors en l’àmbit de l’Ajuntament. 

2. Despeses fora de contracte sense autorització i disposició prèvia.  

Es tracta de despeses realitzades en un exercici tancat, sense contracte i sense crèdit 
pressupostari autoritzat i disposat en el moment de produir-se. No s’ha respectat el 
procediment establit en matèria de contractació i de gestió pressupostària, ni s’ha fet la 
fiscalització prèvia que preceptua l’article 214 del TRLRHL.  

Els conceptes més rellevants es refereixen al subministrament d’energia elèctrica i a 
diversos serveis (gestió de residències, gestió de centres de dia i vigilància i seguretat en 
museus), per un total d’1.421.063 euros. 

3. Despeses sustentades en contractes vigents, en els quals el crèdit inicialment disposat 
ja s’havia esgotat per a l’exercici 2017. 

Són despeses realitzades en un exercici tancat, amb insuficiència de crèdit en el moment 
de produir-se, sense respectar el procediment establit i sense la fiscalització prèvia que 
preceptua el TRLRHL. 

Destaquen el contracte de neteja viària, recollida i transport de residus urbans, i el contracte 
de concessió d’obra pública i explotació del Centre Cultural Rambleta. L’import total 
analitzat és de 5.494.897 euros. 

Els casos anteriors suposen l’adquisició d’obligacions adquirides indegudament, 
susceptibles de provocar la nul·litat de l’acte, per una o diverses de les causes següents: 

 Realització de despeses sense cobertura contractual, en haver sigut dictades 
prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establit (article 47.1.e, 
LPAC). 

 Falta o insuficiència de crèdit, de conformitat amb l’article 39.2 de l’LCSP i l’article 173.5 
del TRLRHL. 
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C) Tramitació d’expedients

Els REC segueixen la tramitació següent: 

1. El regidor delegat d’Hisenda impulsa la tramitació de la relació de REC.

2. Els serveis gestors tramiten les despeses pendents d’aplicació relacionades per a
dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda.

3. El Servei Fiscal de la Despesa emet informe d’omissió de fiscalització de la despesa que
es tramita, i del compliment de les bases d’execució del pressupost.

Els informes, que no tenen naturalesa de fiscalització, estan conformats per l’interventor
general. S’emeten, amb independència de les responsabilitats en què s’haguera pogut
incórrer, exclusivament amb l’efecte que es puga esmenar l’omissió de fiscalització per
mitjà del reconeixement de les obligacions per l’òrgan competent.

D’aquests informes, se’n dona compte al Ple per mitjà de l’informe anual al qual fa
referència la base 75a.6 de les d’execució del pressupost.

4. Els expedients es remeten al Servei Econòmic Pressupostari, que assenyala l’aplicació
pressupostària amb càrrec al pressupost municipal vigent. S’agreguen les propostes
per al seu dictamen per la Comissió d’Hisenda, i, si és el cas, s’eleven al Ple per a la seua
aprovació.

5. La Intervenció General fiscalitza de conformitat la proposta d’acord formulada pel
Servei Econòmic Pressupostari.

No s’ha produït la revisió d’ofici en cap expedient, encara que s’han adquirit obligacions 
susceptibles de provocar la nul·litat de l’acte, en els termes establits en l’article 106 de 
l’LPAC. Tampoc s’han exigit responsabilitats derivades de les actuacions incloses en els REC. 

D) Comptabilització

El saldo del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, a 31 
de desembre de 2017 ascendia a un import total de 21.510.915 euros. Aquest saldo va 
disminuir un 30,3% en 2018, fins a arribar als 14.999.149 euros. 

Totes les obligacions incloses en els REC revisats es trobaven prèviament comptabilitzades 
en el compte 413, tal com exigeix la base d’execució 31.3. 
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8. DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 

Informació general 

La Diputació ha comunicat que va aprovar tres expedients REC en l’exercici 2018, que van 
suposar despeses per un import total de 2.316.513 euros, amb el detall que es reflecteix en 
el quadre següent: 

Quadre 23. REC aprovats en l’exercici 2018 

Origen de l’expedient 
Òrgan 
aprovació 

Ex. 
meritació 

Nombre 
Import 
(euros) 

Percentatge 
nombre 

Percentatge 
import 

Acords contraris a 
advertiments Ple Ex. anteriors 

1 1.327.647 33,3% 57,3% 

Altres Ple Ex. anteriors 2 988.866 66,7% 42,7% 

Total 3 2.316.513 100,0% 100,0% 

Les obligacions que figuren en l’apartat “Altres” corresponen a factures de serveis o 
subministraments prestats en exercicis anteriors.  

Les obligacions aprovades per mitjà de REC constitueixen un 0,5% del total de les 
obligacions reconegudes netes de l’exercici 2018 (474.771.080 euros). 

Regulació 

La Diputació no disposava de normes específiques per a la tramitació dels REC. Es regulen 
en les bases d’execució del pressupost (base núm. 88) de la manera següent: 

“Als documents justificatius d’obligacions per despeses realitzades efectivament sense el 
crèdit adequat i suficient que les empare, en la mesura que suposen l’existència d’un 
creditor que pot exercitar el seu dret al cobrament del deute davant la hisenda provincial, 
se’ls donarà el tràmit previst, sense perjudici de la responsabilitat en què es puga incórrer, 
d’acord amb l’article 173.5 del TRLRHL, que declara la nul·litat de ple dret dels acords, les 
resolucions i els actes administratius que emparen compromisos de despeses per quanties 
superiors als crèdits autoritzats. 

Independentment de tot això, l’òrgan gestor de la despesa que ha motivat l’obligació 
contra la hisenda provincial, per a l’efectivitat del pagament de la despesa, instruirà un 
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, previst en l’art. 23.1.e del TRRL i 
desplegat en l’art. 60.2 del Reial Decret 500/1990, amb habilitació de crèdits prèvia o 
simultània per a l’aplicació al pressupost de l’any en curs.” 

Revisió d’una mostra d’expedients 

La mostra seleccionada per a l’anàlisi es compon de l’expedient REC número 1/2018 
(962.076 euros) i de l’acord contrari a l’advertiment 38/2018 (1.327.648 euros), aprovats pel 
Ple de la Diputació. Entre els dos representen el 98,8% de l’import total. 
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A) Situació i anàlisi dels REC revisats

A continuació es mostra la naturalesa de les factures analitzades: 

Quadre 24. Naturalesa de les despeses 

Naturalesa de la despesa 
Nre. de 

factures 
Import 

factures % factures % import 

Contracte de serveis 54 2.269.235 85,7% 99,1% 

Contracte de subministraments 9 20.489 14,3% 0,9% 

Total 63 2.289.724 100,0% 100,0% 

La principal despesa analitzada correspon a la contractació de serveis. Els més importants 
són “Manteniment d’equips de cloració i control analític de l’aigua potable domiciliària” (32 
factures, 1.327.648 euros) i “Correspondència” (dues factures, 898.936 euros). 

Els subministraments, que només arriben a un 0,9% de l’import revisat, corresponen a 
diversos conceptes, com ara llibres i carburant per a vehicles. 

La totalitat de les obligacions revisades es van contraure en exercicis anteriors a 2018. 

B) Origen i causa de les obligacions

L’informe d’Intervenció descriu les causes que han originat la inclusió de les despeses en 
l’expedient 1/2018: 

S’ha vulnerat el principi d’especialitat quantitativa establit en l’art. 173.5 del TRLRHL, pel 
qual no es podran adquirir compromisos de despeses per quantia superior als crèdits 
autoritzats en els estats de despeses. Aquest article estableix la nul·litat de les despeses que 
infringisquen la norma, sense perjudici de les responsabilitats al fet que pertoque. 

D’altra banda, hi ha factures emeses que s’haurien de sotmetre quant a la seua preparació 
i adjudicació als procediments previstos en l’LCSP, i no ser objecte de tramitació com a 
contractes menors, ja que això pot determinar un fraccionament de l’objecte del contracte. 

L’advertiment 38/2018 (1.327.648 euros) es refereix a les factures emeses pels serveis 
prestats en matèria de manteniment d’equips de cloració, control analític de l’aigua potable 
domiciliària i serveis de manteniment de l’aplicació informàtica SIG. 

Aquestes despeses es van realitzar sense la necessària consignació pressupostària l’any en 
què es van realitzar les prestacions.  

En els dos expedients revisats ens trobem amb compromisos de despeses adquirides de 
manera indeguda. La falta de consignació pressupostària, o l’absència d’un procediment de 
contractació, són supòsits susceptibles de provocar la nul·litat de l’acte, segons els articles 
173.5 del TRLRHL i 47.1.e de l’LPAC. 
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C) Regulació i tramitació d’expedients

Els expedients revisats han seguit la tramitació següent: 

 Informe emés pel servei corresponent, en el qual consta la inexistència de crèdit en
l’exercici en què es van realitzar les prestacions i la conformitat prestada a cada una de
les factures.

 Proposta de decret del diputat delegat de l’àrea, relativa a l’aprovació de les
certificacions corresponents i les seues factures associades.

 Informe de fiscalització de la Intervenció en el qual es formula advertiment suspensiu,
per insuficiència de crèdit en el pressupost de l’any en què es van realitzar les
prestacions i/o per la falta de cobertura contractual.

 Resolució de la discrepància a favor del centre gestor, que alça l’advertiment formulat
per la Intervenció i aprovació del REC pel Ple. Prèviament, aprovació i comptabilització
de la modificació pressupostària a l’efecte de consignar crèdit suficient i adequat en
l’exercici corrent per a reconéixer les obligacions.

En els dos acords s’estableix que les despeses obeeixen a necessitats que no s’han pogut 
fer efectives amb càrrec al pressupost de 2018 i anteriors per falta de consignació 
pressupostària. És procedent reconéixer les obligacions i satisfer les despeses realitzades, a 
fi d’evitar conseqüències lesives per a les parts i atés el principi doctrinal de l’enriquiment 
injust. 

No consta que s’hagen exigit responsabilitats derivades de les actuacions incloses en el 
REC, ni tampoc que s’haja iniciat algun procediment de revisió d’ofici en els termes establits 
en l’article 106 de l’LPAC. 

Les resolucions i els acords adoptats contraris a les objeccions formulades per la Intervenció 
General Municipal es remeten al Tribunal de Comptes, de conformitat amb l’article 218.3 
del TRLRHL. 

D) Comptabilització

El saldo del compte 413, “Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost”, a 31 
de desembre de 2017, ascendia a un import total de 895.984 euros. Aquest saldo va 
disminuir en 2018 un 72,8%, fins a arribar als 244.005 euros. 

Les obligacions incloses en els REC revisats procedien de despeses meritades en exercicis 
anteriors, per la qual cosa era obligatori comptabilitzar-les en el compte 413, tal com 
estableix la ICAL, que diu que s’abonaran a aquest compte, almenys, el 31 de desembre. 

En el cas del REC 1/2018 són despeses que figuraven en el compte 413 a 31 de desembre 
de 2017. No ocorre el mateix amb les factures incloses en l’advertiment 38/2018, per la qual 
cosa el saldo del compte 413 estaria infravalorat en almenys 1.327.648 euros a 31 de 
desembre de 2017.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

En compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat 
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim 
Interior de la Sindicatura de Comptes, per mitjà d’escrit de data 3 de desembre de 2020, es 
va comunicar a les entitats locals mencionades en aquest informe la possibilitat d’accedir-
hi a través del lloc web de la Sindicatura de Comptes perquè les entitats locals interessades 
pogueren efectuar fins al 21 de desembre de 2020 les al·legacions que consideraren 
oportunes. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent: 

1. Les entitats locals han formulat, si és el cas, al·legacions i consideracions que afecten 
determinades parts o qüestions de l’Informe. 

2. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament. 

3.  Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos III i IV s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la 
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament 
de Règim Interior i dels programes anuals d’actuació de 2019 i 2020 d’aquesta institució,
el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 21 de gener de 2021, va 
aprovar aquest informe de fiscalització. 



ANNEX I 

Relació d’entitats de la mostra, amb la informació sobre els 
REC que han comunicat a la seu electrònica del Tribunal de 
Comptes i a la plataforma compartida amb els OCEX 
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ANNEX I. RELACIÓ D’ENTITATS DE LA MOSTRA, AMB LA INFORMACIÓ SOBRE ELS REC QUE HAN COMUNICAT A LA SEU 
ELECTRÒNICA DEL TRIBUNAL DE COMPTES I A LA SEUA PLATAFORMA COMPARTIDA AMB ELS OCEX 

Entitat Província Pobl. 
ACA OFP ALTRES TOTAL REC 

ORN_2018 
%REC/O

RN Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Alacant Alacant 331.576 0 0 0 0 57 5.841.300 57 5.841.300 284.625.781 2,1% 
Alaquàs València 29.341 0 0 0 0 0 0 0 0 20.849.090 0,0% 
Alboraia València 24.221 6 860.297 0 0 0 0 6 860.297 19.918.709 4,3% 
Alcoi Alacant 58.976 4 792.005 0 0 0 0 4 792.005 56.588.887 1,4% 
Aldaia València 31.489 3 139.972 0 0 4 194.583 7 334.555 21.990.237 1,5% 
Alfafar València 20.762 0 0 0 0 2 3.050 2 3.050 17.769.469 0,0% 
L’Alfàs del Pi Alacant 20.053 0 0 0 0 0 0 0 0 20.499.570 0,0% 
Algemesí València 27.284 0 0 0 0 4 41.148 4 41.148 20.572.566 0,2% 
Almassora Castelló 25.828 6 70.083 6 89.363 0 0 12 159.446 22.459.466 0,7% 
Almoradí Alacant 20.539 3 4.643 0 0 4 110.915 7 115.559 13.289.513 0,9% 
Altea Alacant 21.994 0 0 1 161.131 0 0 1 161.131 24.559.626 0,7% 
Alzira València 44.392 0 0 0 0 3 20.189 3 20.189 43.910.179 0,0% 
Asp Alacant 20.536 0 0 2 177.617 0 0 2 177.617 18.435.826 1,0% 
Benicarló Castelló 26.743 57 5.105.009 0 0 0 0 57 5.105.009 23.264.617 21,9% 
Benidorm Alacant 67.557 0 0 0 0 3 236.756 3 236.756 94.719.917 0,2% 
Bétera València 23.644 4 262.235 0 0 43 872.316 47 1.134.551 18.923.775 6,0% 
Borriana Castelló 34.543 8 169.384 0 0 0 0 8 169.384 27.013.752 0,6% 
Burjassot València 37.583 0 0 0 0 6 717.612 6 717.612 26.675.383 2,7% 
Calp Alacant 21.632 26 1.657.872 0 0 0 0 26 1.657.872 37.749.357 4,4% 
El Campello Alacant 27.890 25 68.601 0 0 18 173.123 43 241.724 24.103.590 1,0% 
Carcaixent València 20.423 0 0 0 0 1 4.800 1 4.800 23.164.981 0,0% 
Castelló de la Plana Castelló 170.885 18 11.759.392 0 0 7 196.958 25 11.956.350 171.332.529 7,0% 
Catarroja València 27.826 0 0 0 0 4 5.740 4 5.740 21.734.486 0,0% 
Crevillent Alacant 28.954 6 483.643 0 0 10 398.504 16 882.147 23.779.167 3,7% 
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Entitat Província Pobl. 
ACA OFP ALTRES TOTAL REC 

ORN_2018 
%REC/O

RN Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Cullera València 21.917 0 0 0 0 1 8.165 1 8.165 35.110.857 0,0% 
Dénia Alacant 41.732 0 0 0 0 4 761.584 4 761.584 68.422.418 1,1% 
Elda Alacant 52.403 0 0 3 1.175.672 0 0 3 1.175.672 33.273.947 3,5% 
Elx Alacant 230.620 1 33.606 0 0 3 6.387.984 4 6.421.590 186.762.404 3,4% 
Gandia València 73.828 4 513.164 0 0 0 0 4 513.164 92.910.590 0,6% 
Ibi Alacant 23.403 0 0 0 0 0 0 0 0 17.742.223 0,0% 
Llíria València 22.971 2 29.705 0 0 0 0 2 29.705 19.317.653 0,2% 
Manises València 30.693 0 0 0 0 0 0 0 0 28.165.564 0,0% 
Mislata València 43.277 3 114.741 0 0 0 0 3 114.741 30.364.001 0,4% 
Montcada València 21.802 0 0 0 0 0 0 0 0 18.131.221 0,0% 
Mutxamel Alacant 25.008 6 8.505 0 0 0 0 6 8.505 16.630.752 0,1% 
Novelda Alacant 25.722 0 0 1 15.443 2 38.528 3 53.971 23.747.952 0,2% 
Oliva València 25.198 4 322.529 0 0 0 0 4 322.529 22.345.090 1,4% 
Onda Castelló 24.849 1 300.515 0 0 0 0 1 300.515 23.636.286 1,3% 
Ontinyent València 35.394 0 0 7 368.250 0 0 7 368.250 28.341.831 1,3% 
Oriola Alacant 76.775 34 111.290 0 0 2 615.001 36 726.291 72.130.841 1,0% 
Paiporta València 25.308 0 0 0 0 4 164.675 4 164.675 18.055.887 0,9% 
Paterna València 69.153 0 0 16 616.252 4 355.099 20 971.351 65.398.904 1,5% 
Petrer Alacant 34.478 0 0 0 0 6 341.522 6 341.522 25.541.012 1,3% 
Picassent València 20.708 0 0 10 36.016 0 0 10 36.016 16.460.206 0,2% 
El Pilar de la 
Foradada 

Alacant 21.417 8 314.328 0 0 0 0 8 314.328 29.223.401 1,1% 

La Pobla de Vallbona València 24.065 1 139.720 0 0 3 119.535 4 259.255 19.141.050 1,4% 
Quart de Poblet València 24.535 0 0 0 0 4 198.174 4 198.174 27.088.282 0,7% 
Requena València 20.226 0 0 0 0 2 4.005 2 4.005 14.898.848 0,0% 
Riba-Roja de Túria València 21.991 4 514.344 0 0 0 0 4 514.344 28.863.470 1,8% 
Sagunt València 65.277 0 0 2 704.312 0 0 2 704.312 64.235.766 1,1% 
Sant Joan d’Alacant Alacant 23.517 5 513.839 0 0 0 0 5 513.839 18.061.106 2,8% 
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Entitat Província Pobl. 
ACA OFP ALTRES TOTAL REC 

ORN_2018 
%REC/O

RN Nre. Import Nre. Import Nre. Import Nre. Import 

Sant Vicent del 
Raspeig 

Alacant 57.782 0 0 2 83.068 1 38.567 3 121.635 36.510.148 0,3% 

Santa Pola Alacant 31.744 0 0 0 0 12 195.122 12 195.122 29.525.931 0,7% 
Sueca València 27.459 9 243.996 0 0 0 0 9 243.996 26.775.726 0,9% 
Torrent València 81.242 1 9.405 0 0 3 124.338 4 133.743 52.244.237 0,3% 
Torrevella Alacant 82.598 4 2.731.285 0 0 0 0 4 2.731.285 64.227.485 4,3% 
València València 791.412 0 0 130 13.267.710 0 0 130 13.267.710 1.043.869.282 1,3% 
La Vall d’Uixó Castelló 31.549 0 0 16 1.203.811 15 195.868 31 1.399.679 32.248.039 4,3% 
la Vila Joiosa Alacant 33.966 1 4.173 0 0 7 113.088 8 117.261 37.171.930 0,3% 
Vila-real Castelló 50.574 2 63.797 0 0 2 111.662 4 175.459 53.767.926 0,3% 
Villena Alacant 33.982 8 612.156 0 0 0 0 8 612.156 20.915.377 2,9% 
Vinaròs Castelló 28.435 2 147.650 0 0 1 36.434 3 184.084 25.147.931 0,7% 
Xàbia Alacant 27.221 29 523.321 0 0 4 171.104 33 694.425 34.723.015 2,0% 
Xàtiva València 29.044 0 0 0 0 6 267.582 6 267.582 28.758.892 0,9% 
Xirivella València 29.107 0 0 0 0 4 872.722 4 872.722 18.792.098 4,6% 
 Total ajuntaments 65 295 28.625.206 196 17.898.646 256 19.937.754 747 66.461.606 3.626.610.054 1,8% 
Alacant Alacant 1.747.791 0 0 0 0 10 109.574 10 109.574 184.534.183 0,1% 
Castelló Castelló 541.278 56 679.107 48 43.072 0 0 104 722.179 154.329.177 0,5% 
València València 2.303.998 1 1.327.648 0 0 2 988.866 3 2.316.514 474.771.080 0,5% 
Total diputacions provincials 3 57 2.006.755 48 43.072 12 1.098.440 117 3.148.267 813.634.441 0,4% 

Total general 68 352 30.631.961 244 17.941.718 268 21.036.194 864 69.609.873 4.440.244.495 1,6% 



ANNEX II 

Origen i tramitació dels REC seleccionats per a la seua revisió 
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ANNEX II. ORIGEN I TRAMITACIÓ DELS REC SELECCIONATS PER A LA SEUA REVISIÓ 

Tipus entitat Denominació Província Població Origen Núm. expedient Data aprovació Òrgan d’aprovació Nre. factures Import 

Ajuntament Alacant Alacant 331.577 ACA 2018/35 27/9/2018 Ple 167 870.930 

Ajuntament Alacant Alacant 331.577 ACA REC-2018-31 26/2/2018 JGL 4 1.342.988 

Ajuntament Alboraia València 24.222 ACA 1/2018 19/2/2018 Ple 6 580.478 

Ajuntament Alboraia València 24.222 ACA 4/2018 17/9/2018 Ple 10 133.435 

Ajuntament Alcoi Alacant 58.977 ACA 1/2018 29/1/2018 Ple 316 730.726 

Ajuntament Alcoi Alacant 58.977 ACA 2/2018 26/2/2018 Ple 22 32.683 

Ajuntament Aldaia València 31.492 ACA 1/2018 30/1/2018 Ple 76 77.353 

Ajuntament Aldaia València 31.492 ACA 4/2018 22/03/2018 Alcaldia 14 115.694 

Ajuntament Algemesí València 27.285 Altres 01/2018 07/02/2018 Alcaldia 86 19.495 

Ajuntament Almassora Castelló 25.831 OFP 4/2018-INTGEN 26/04/2018 Alcaldia 17 32.297 

Ajuntament Almoradí Alacant 20.542 ACA 1/2018 03/04/2018 Ple 120 98.077 

Ajuntament Altea Alacant 21.995 OFP 15/2018 20/12/2018 Alcaldia 170 161.131 

Ajuntament Alzira València 44.393 ACA 2018-46-1107 28/02/2018 Ple 7 13.137 

Ajuntament Asp Alacant 20.537 OFP 1/2018 27/3/2018 Ple 126 142.530 

Ajuntament Asp Alacant 20.537 OFP 2/2018 28/11/2018 Ple Sense dades 35.086 

Ajuntament Benicarló Castelló 26.744 ACA 2/2018 4/4/2018 Ple 20 597.764 

Ajuntament Benicarló Castelló 26.744 ACA 45/2018 29/11/2018 Ple 69 571.758 

Ajuntament Benidorm Alacant 67.558 Altres Rel. extrajudicial núm. 15 30/4/2018 Ple 18 125.126 

Ajuntament Benidorm Alacant 67.558 Altres Rel. extrajudicial núm. 44 29/10/2018 Ple 23 91.577 

Ajuntament Bétera València 23.647 ACA 1/2018 22/01/2018 Alcaldia 170 393.457 

Ajuntament Bétera València 23.647 ACA 10/2018 29/03/2018 Alcaldia 51 257.096 

Ajuntament Borriana Castelló 34.544 ACA 5/2018 21/11/2018 Alcaldia 25 27.036 

Ajuntament Burjassot València 37.584 Altres 4/2018 28/05/2018 Ple 308 399.985 

Ajuntament Calp Alacant 21.633 ACA 10/2018 11/05/2018 Ple 8 97.990 
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Tipus entitat Denominació Província Població Origen Núm. expedient Data aprovació Òrgan d’aprovació Nre. factures Import 

Ajuntament Calp Alacant 21.633 ACA 15/2018 13/07/2018 Ple 5 84.369 

Ajuntament El Campello Alacant 27.893 Altres D07E-18 15/3/2018 Alcaldia Sense dades 97.139 

Ajuntament 
Castelló de la 
Plana 

Castelló 170.888 ACA  14 REC /2018 26/07/2018 Ple 31 1.412.334 

Ajuntament 
Castelló de la 
Plana 

Castelló 170.888 ACA  6 REC /2018 26/04/2018 Ple 56 2.208.905 

Ajuntament Crevillent Alacant 28.957 ACA 03/2018 23/04/2018 Ple 495 188.389 

Ajuntament Dénia Alacant 41.733 Altres 02/2018 15/03/2018 Ple 159 377.216 

Ajuntament Elda Alacant 52.404 OFP 2/2018 N/C Ple 334 1.014.640 

Ajuntament Elx Alacant 230.625 Altres 1/2018 26/03/2018 Ple 577 1.999.575 

Ajuntament Elx Alacant 230.625 Altres 2/2018 26/03/2018 Ple 63 4.253.842 

Ajuntament Gandia València 73.829 ACA 1/2018 22/03/2018 Ple 155 264.453 

Ajuntament Gandia València 73.829 ACA 3/2018 24/07/2018 Ple 46 169.411 

Ajuntament Llíria València 22.972 ACA 2018/00007585W 15-març-18 Ple 35 15.973 

Ajuntament Mislata València 43.278 ACA 1/2018 29/3/2018 Ple 109 71.215 

Ajuntament Mislata València 43.278 ACA 2/2018 27/12/2018 Ple 1 34.021 

Ajuntament Novelda Alacant 25.725 OFP 1/2018 3/7/2018 Ple 72 29.661 

Ajuntament Oliva València 25.199 ACA 1/2018 22/2/2018 Ple 91 190.922 

Ajuntament Oliva València 25.199 ACA 4/2018 27/12/2018 Ple 13 32.777 

Ajuntament Oliva València 25.199 ACA Aigua Blanca 27/12/2018 Ple 2 69.469 

Ajuntament Onda Castelló 24.850 ACA F.1.3/2018/28 14/03/2018 Ple 55 300.515 

Ajuntament Ontinyent València 35.395 OFP EJ-18-R5 29/11/2018 Ple 11 148.266 

Ajuntament Oriola Alacant 76.778 Altres 1/2018 12/06/2018 Ple 382 603.271 

Ajuntament Oriola Alacant 76.778 Altres 2/2018 29/11/2018 Ple 30 121.710 

Ajuntament Paiporta València 25.309 Altres 3/2018 28/06/2018 Ple 15 77.462 

Ajuntament Paterna València 69.156 OFP 221/2017/356 28/02/2018 Ple 2 123.114 

Ajuntament Paterna València 69.156 OFP 221/2018/550 30/05/2018 Ple 2 123.115 
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Tipus entitat Denominació Província Població Origen Núm. expedient Data aprovació Òrgan d’aprovació Nre. factures Import 

Ajuntament Paterna València 69.156 Altres 
Relacions pagament núm. 

14/15/17/18 
28/11/2018 Ple 67 355.099 

Ajuntament Petrer Alacant 34.479 Altres ene-18 25/1/2018 Ple 50 175.581 

Ajuntament Picassent València 20.709 OFP  1/2018 18/5/2018 Alcaldia 35 10.638 

Ajuntament 
El Pilar de la 
Foradada 

Alacant 21.418 OFP  1/2018 26/4/2018 Ple 5 72.274 

Ajuntament 
La Pobla de 
Vallbona 

València 24.068 ACA 4632/2018 11/10/2018 Ple 6 139.720 

Ajuntament Quart de Poblet València 24.536 Altres  4/2018 26/11/2018 
JGL (per delegació 

del Ple) 
1 73.638 

Ajuntament Riba-roja de Túria València 21.992 ACA 254/2018/GEN 22/01/2018 JGL 62 147.595 

Ajuntament Riba-roja de Túria València 21.992 ACA 342/2018/GEN 05/02/2018 Ple 145 324.283 

Ajuntament Sagunt València 65.669 OFP 1/2018 29/5/2018 Ple 263 644.949 

Ajuntament Sagunt València 65.669 OFP 2/2018 27/12/2018 Ple 35 44.843 

Ajuntament 
Sant Joan 
d’Alacant 

Alacant 23.518 ACA 3/2017 25/01/2018 Ple 195 134.397 

Ajuntament 
Sant Joan 
d’Alacant 

Alacant 23.518 ACA 5/2018 23/10/2018 Ple 25 165.431 

Ajuntament 
Sant Vicent del 
Raspeig 

Alacant 57.785 Altres 1/2018 25/4/2018 Ple 228 82.213 

Ajuntament Santa Pola Alacant 31.745 Altres REC_26/01/2018 26/01/2018 Ple 80 64.346 

Ajuntament Sueca València 27.460 ACA 1/2018 01/03/2018 Ple 67 81.863 

Ajuntament Sueca València 27.460 ACA 3/2018 7/6/2018 Ple 25 133.600 

Ajuntament Torrent València 81.245 Altres EXP.14243/2018 27/09/2018 
Regidor (per 
delegació de 

l’Alcaldia) 
102 88.297 

Ajuntament Torrent València 81.245 Altres FDM 1/2018 29/05/2018 
Regidor (per 
delegació de 

l’Alcaldia) 
40 26.636 
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Tipus entitat Denominació Província Població Origen Núm. expedient Data aprovació Òrgan d’aprovació Nre. factures Import 

Ajuntament Torrevella Alacant 82.599 ACA 2/2018 30/08/2018 Ple 15 1.746.206 

Ajuntament Torrevella Alacant 82.599 ACA 3/2018 23/10/2018 Ple 12 862.093 

Ajuntament València València 791.413 OFP E-5501-20018-000002 22/02/2018 Ple 144 5.343.476 

Ajuntament València València 791.413 OFP E-5501-20018-000010 26/4/2018 Ple 163 2.247.792 

Ajuntament La Vall d’Uixó Castelló 31.552 Altres 09/2018 14/05/2018 JGL 63 202.386 

Ajuntament La Vila Joiosa Alacant 33.969 ACA 05/2018 16/08/2018 Ple 26 57.023 

Ajuntament Vila-real Castelló 50.577 ACA 
Relació de despeses 

número 1/2018 
29/01/2018 Ple 51 45.742 

Ajuntament Vila-real Castelló 50.577 Altres 
Relació de despeses 

número 70/2018 
19/09/2018 Ple 72 107.533 

Ajuntament Villena Alacant 33.983 ACA 1/2017 22/02/2018 Ple 167 216.266 

Ajuntament Villena Alacant 33.983 ACA 2/2018 28/3/2018 Ple 27 103.257 

Ajuntament Vinaròs Castelló 28.438 OFP 1/2018 26/04/2018 Ple 74 147.650 

Ajuntament Xàbia València 27.224 ACA F/2018/17 24/05/2018 Ple 76 74.958 

Ajuntament Xàbia València 27.224 ACA F/2018/193 22/10/2018 Alcaldia 7 63.048 

Ajuntament Xátiva València 29.045 Altres 1/2018 19/02/2018 JGL 56 181.704 

Ajuntament Xirivella València 29.108 Altres 4/2018 29/11/2018 Ple 342 465.333 

Total ajuntaments 82 7.300 35.589.462 

Diputació Diputació Alacant Alacant 1.747.792 Altres 1/2018 12/03/2018 Ple 18 38.964 

Diputació Diputació Alacant Alacant 1.747.792 Altres 2/2018 04/04/2018 Ple 27 40.721 

Diputació Diputació Castelló Castelló 541.281 ACA Objecció 22-2018 22/05/2018 Ple 2 115.720 

Diputació Diputació Castelló Castelló 541.281 ACA Objecció 29-2018 18/09/2018 Ple 1 76.958 

Diputació Diputació València València 2.304.001 Altres 1/2018 22/05/2018 Ple 31 962.076 

Diputació Diputació València València 2.304.001 ACA Objecció 38 30/11/2018 Ple 32 1.327.648 

Total diputacions provincials 6 111 2.562.086 

Total general 88 7.411 38.151.548 
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Referencia: 2020/54403R

Procedimiento: Relaciones con otras instituciones públicas en materias económico-financieras.

Interesado: SINDICATURA DE COMPTES DE LA G.V.  

INTERVENCIÓN (SAY451C) 

ALEGACIONES QUE SE FORMULAN AL BORRADOR DEL INFORME ESPECIAL EN COLABORACIÓN CON 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

Primera alegación:

Apéndice III, apartado 4, del borrador de informe (página 45, párrafos 7, 8 y 9):

“El REC 2/2018 está compuesto por 63 facturas que suman 4.253.842 euros. En este caso son gastos 
indebidamente adquiridos por la falta de crédito.

Los compromisos de gastos derivan de la construcción de un edificio de viviendas por parte de una 
empresa municipal. Las facturas emitidas no pudieron ser aplicadas en el ejercicio 2017 por no existir 
la consignación presupuestaria correspondiente.

Ante la falta de consignación presupuestaria, el Ayuntamiento no ha seguido el procedimiento de 
revisión de oficio en los términos establecidos en el artículo 106 de la LPAC, por adquirir obligaciones 
susceptibles de haber provocado la nulidad del acto según el artículo 39.2 de la LCSP y el artículo 
173.5 del TRLRHL” 

Contenido de la alegación:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2013, aprobó el Convenio 
de cesión de la condición de Ente Gestor y Agente Urbanizador que ostentaba la Entidad de 
Infraestructuras de la Generalitat –EIGE (antes IVVSA) en el ARU Barrio de San Antón, a favor del 
Ayuntamiento, asumiendo éste la continuación del expediente, así como todas las obligaciones y 
compromisos contraídos por dicha Entidad relativas a esta actuación, formalizándose el Convenio 
con fecha 11 de marzo de 2014.

Con fecha 23 de octubre de 2014, fue declarado el ámbito de Renovación Urbana del Barrio de San 
Antón (ARRU) por la Generalitat Valenciana, a los efectos previstos en el Real Decreto 233/2013.

Con fecha 24 de octubre de 2014, se formalizó entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat 
Valenciana y el Ajuntament d’Elx el Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo al ARRU Barrio de San 
Antón, al objeto de la financiación de la realización conjunta de las obras de edificación, 
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reurbanización de espacios públicos y demás aspectos específicos de dicha Área, estimándose un 
coste total subvencionable de la actuación que ascendía a 20.876.072,43 euros, constando como 
ente gestor y promotor de la actuación la empresa municipal “Promociones e Iniciativas Municipales 
de Elche S.A.” (PIMESA)

Con fecha 22 de julio de 2016, la Junta de Gobierno Local acordó aprobar el Pliego de Condiciones 
para la comercialización y adjudicación de 74 viviendas y 51 plazas de garaje vinculadas a los 
propietarios y titulares de derechos de dominio incluidos en el Área de Regeneración y Renovación 
Urbana (ARRU) “Barrio de San Antón” de Elche, encargando a la empresa municipal PIMESA que, una 
vez finalizado el proceso de comercialización de las viviendas, se practicara la correspondiente 
liquidación que debía incluir tanto los importes facturados por cuenta del Ayuntamiento a los 
adquirentes como las ayudas del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana percibidas por 
PIMESA y los importes de la facturaciones parciales de PIMESA al Ayuntamiento por la construcción 
del edificio, emitidas en el momento de la entrega de las viviendas a los adquirentes.  En dicho pliego 
se establecía que los propietarios y/o titulares de derechos de dominio sobre los inmuebles incluidos 
en el ámbito delimitado espacialmente como 1ª Fase del proyecto (Bloques 11, 12, 13 y 14) que 
decidieran libremente trasladarse a las nuevas viviendas deberían entregar necesariamente al 
Ajuntament d’Elx sus viviendas iniciales como parte del pago del precio de las nuevas viviendas.

Entre los meses de septiembre de 2017 y enero de 2018, PIMESA presentó relaciones de las facturas 
emitidas entre julio y diciembre de 2017 por cuenta del Ayuntamiento a los adquirentes de viviendas 
del edificio nº 1 del PRIM del Barrio de San Antón, sito en la calle Francisco Pérez Campillo, nº 24, por 
un importe total de 4.174.250,83 euros (más 417.425,10 euros de IVA), correspondiente a las 
escrituras otorgadas en ese periodo, y 63.025,02 euros (más 6.302,43 euros de IVA) por contratos 
con aplazamiento de pagos, así como de las facturas emitidas por PIMESA al Ayuntamiento en 
concepto de coste de edificación de las viviendas y garajes entregados, por un importe total de 
3.160.450,61 euros. Por otro lado, el importe de las viviendas iniciales aportadas por los particulares 
y que constaban en las escrituras de compraventa realizadas en el año 2017 ascendían a 
1.093.392,28 euros. 

Con fecha de 28 de diciembre de 2017 se reconocieron derechos en la partida 16903/11/17 por un 
importe de 4.237.275,86 euros, equivalente a las escrituras realizadas y los cobros efectuados por 
contratos de compraventa, y, en ausencia de crédito presupuestario adecuado, se contabilizaron en 
la cuenta de Acreedores pendientes de aplicar al Presupuesto tanto las facturas emitidas por PIMESA 
por la construcción de las viviendas (3.160.450,61 euros) como el importe de las viviendas iniciales 
entregadas por los compradores (1.093.392,28 euros). 

Por todo ello, se considera:

Que los gastos fueron debidamente comprometidos como lo muestra el contenido de los numerosos 
acuerdos adoptados y convenios suscritos sobre la referida actuación urbanística. No obstante, se 
consideró que para su aplicación al presupuesto debería utilizarse la figura del reconocimiento 
extrajudicial de créditos por tratarse de gastos de ejercicios anteriores.
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Que el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito respondía exclusivamente a la  
aplicación al Presupuesto municipal (una vez conocidos los importes a finales del ejercicio) de las 
operaciones realizadas conforme a los acuerdos y convenios suscritos con las administraciones 
estatal y autonómica y con el encargo de gestión realizado a PIMESA, resultando así una mera 
formalización contable sin salida material de fondos, que fue financiada, a través del Remanente de 
Tesorería generado en 2017, con los propios recursos afectados generados por la venta de las 
viviendas y las subvenciones del Ministerio de Fomento y de la Generalitat Valencia.

Que, por lo tanto, no procedía la declaración de nulidad prevista en el artículo 106 de la LPAC, dado 
que el compromiso de gasto se produjo en el momento del encargo de la gestión a la empresa 
municipal PIMESA.

Documentación justificativa de la alegación:

Anexo 1. Convenio de cesión de la condición de ente gestor y agente urbanizador que ostenta la 
Entidad de Infraestructuras de la Generalitat en el Área de Remodelación Urbana “Barrio 
de San Antón” a favor del Excmo. Ayuntamiento de Elche.

Anexo 2. Acuerdo de la Comisión Bilateral celebrada el 24 de octubre de 2014 relativo al Área de 
Regeneración y Renovación Urbana “Barrio de San Antón” de Elche.

Anexo 3. Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 22 de julio de 2016, de aprobación del 
Pliego de Condiciones para la comercialización y adjudicación de las viviendas, así como 
de encargo a la empresa municipal PIMESA de practicar la correspondiente liquidación.

Anexo 4. Acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 23 de marzo de 2018, de aprobación de la 
liquidación presentada por PIMESA.

Anexo 5. Mandamiento de ingreso.

Anexo 6. Mandamiento de ingreso.



Ayuntamiento de Moncada SINDICATURA DE COMPTES 
Comunitat Valenciana 
C/ San Vicente 4, 46002 Valencia 
Procedimiento PAA2019/28

Alegaciones que formula al borrador de informe especial en colaboración con el
Tribunal de Cuentas sobre reconocimiento extrajudicial de créditos 2018.

Visto el  borrador de informe de fiscalización sobre el  informe especial  en colaboración con el
Tribunal de Cuentas sobre reconocimiento extrajudicial de créditos del ejercicio 2018,  Registro
General  de  Entrada  nº8921  de  fecha  03  de  diciembre  de  2020,  plataforma  electrónica
SEDIPUALBA,  exp. Nº66200IX, se formula por la Alcaldía la siguiente alegación:

Primera y única 

Apartado 5 CONCLUSIONES del borrador del informe, página 6 párrafo primero.

El borrador del informe refiere:

La información se obtuvo mediante un cuestionario a través de la sede electrónica del Tribunal de
Cuentas (TCU), que cumplimentaron todas las entidades excepto los ayuntamientos de Moncada
y Sagunto.

Contenido  de  la  alegación;  el  Ayuntamiento  de  Moncada  no  remitió  información  respecto  el
reconocimiento extrajudicial del ejercicio 2018 el 11/10/2019. No obstante remitió la información
correspondiente  al  citado  reconocimiento  extrajudicial  el  3/11/2020,  por  conducto  de  la  sede
electrónica del Tribunal de Cuentas, (registro 202099900044667).

La Alcaldesa 

Intervención

Expediente 662001XNIF: P4617300A

ALEGACIÓN BORRADOR INFORME SINDICATURA RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL 2018 - SEFYCU
2394198

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://moncada.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: JYAA JJPU LDUH C74E ZLKXAJUNTAMENT DE MONCADA
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De: Sindicatura - Corporaciones Locales <sindicom_ccll@gva.es>
Enviado el: jueves, 10 de diciembre de 2020 8:09

RV: Rec 2018 indebidosAsunto:

De: Intervenció (Viceinterventora ‐ Rosa García) [mailto:r.garcia@aytosagunto.es]  
Enviado el: jueves, 3 de diciembre de 2020 13:00 
Para: d7f.rec_2018@tcu.es 
CC: sindicom_ccll@gva.es 
Asunto: Rec 2018 indebidos 

Hola buenos días, 

Le remito información, cuando he podido disponer de ella,  sobre los importes de los Expedientes de 
Reconocimientos extrajudicial de créditos tramitados en los ejercicios que se detallan y aprobados por el Pleno  del 
Ayto Sagunto 

AÑO Presupuesto 
inicial Gtos 

Obligaciones 
reconocidas 

netas 

Nº Exped. 
REC 

Importe REC %Variación 
N/ N+1 

%REC / 
Presup 
inicial 

%REC / 
Obligacion 
Reconoc 

2017 73.328.779 € 61.712.034 € 1 153.783,09  0,21% 0,25% 

2018 79.166.475 € 64.235.766 € 3 749.155,58 79,47% 0,95% 1,17% 

2019 79.829.633 € 62.674.210 € 10 1.254.625,54 40,29% 1,57% 2,00% 

2020 87.600.000 € 

Un cordial saludo 
La Viceinterventora 

Ajuntament de Sagunt C/L'Autonomia, 2, 46500 - Sagunt, Valencia 

Rosa María García López Tf. 962655727 | Ext. 6049 
Viceinterventora r.garcia@aytosagunto.es - www.sagunt.es
Intervención 

CAST. Este mensaje y los ficheros anexos son confidenciales dirigiéndose exclusivamente al destinatario mencionado en el encabezamiento. Los mismos contienen información 
reservada que no puede ser difundida. Si usted ha recibido este correo por error, tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema y avisar al remitente mediante reenvío a su dirección 
electrónica; no deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona. Los datos personales facilitados por usted o por terceros serán tratados por el AYUNTAMIENTO 
DE SAGUNTO con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que mantiene con el Ayuntamiento. 
Normalmente, la base jurídica que legitima este tratamiento será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para gestionar una relación contractual o similar. El plazo de 
conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirija una comunicación por escrito al AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, C/Autonomía, 2. CP: 46500 Sagunto (Valencia) o, en su caso, a 
nuestro Delegado de Protección de Datos dpo@aytosagunto.es. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es). Asimismo, es responsabilidad suya comprobar que este mensaje o sus archivos adjuntos no contengan virus 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT 
EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS EN COL·LABORACIÓ AMB EL TRIBUNAL DE 
COMPTES. EXERCICI 2018 

El termini concedit per a efectuar al·legacions a l’esborrany de l’Informe va finalitzar el 21 
de desembre de 2020. Han remés i s’han analitzat al·legacions de tres entitats. El text de les 
al·legacions es publica juntament amb l’informe corresponent al qual fan referència. 

De l’anàlisi realitzada s’informa del que segueix: 

AJUNTAMENT D’ELX 

Al·legació: Apartat 4 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. Revisió 
d’una mostra d’expedients, apartat B, “Origen i causa de les 
obligacions”, paràgrafs 8, 9 i 10 

Comentaris 

L’Ajuntament considera que, en el cas del REC 2/2018, les despeses de la referida actuació 
urbanística van ser degudament compromeses segons els acords adoptats i convenis 
subscrits. No obstant això, es va considerar que per a aplicar-les al pressupost hauria 
d’utilitzar-se la figura del reconeixement extrajudicial de crèdits, per tractar-se de despeses 
d’exercicis anteriors. 

L’expedient de REC responia exclusivament a l’aplicació al pressupost municipal (una 
vegada coneguts els imports a la fi de l’exercici) de les operacions realitzades conforme als 
acords i convenis subscrits amb les administracions estatal i autonòmica i amb l’encàrrec 
de gestió realitzat a l’empresa municipal, de manera que resulta una mera formalització 
comptable sense eixida material de fons que va ser finançada, a través del romanent de 
tresoreria generat en 2017, amb els propis recursos afectats generats per la venda dels 
habitatges i les subvencions del Ministeri de Foment i de la Generalitat Valenciana. 

Segons l’Ajuntament, no era procedent la declaració de nul·litat prevista en l’article 106 de 
l’LPAC, atés que el compromís de despesa es va produir en el moment de l’encàrrec de la 
gestió a l’empresa municipal. 

Segons el parer d’aquesta Sindicatura, les despeses del REC 2/2012 no es poden considerar 
degudament compromeses, tal com estableix el TRLRHL, perquè s’han executat sense la 
consignació pressupostària preceptiva. 

Conseqüències en l’Informe 

Es modifica la redacció dels tres últims paràgrafs, que queden de la manera següent: 

“El REC 2/2018 està compost per 63 factures que sumen 4.253.842 euros. Els compromisos 
de despeses deriven de la construcció d’un edifici d’habitatges per part d’una empresa 
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municipal. Les factures emeses no van poder ser aplicades en l’exercici 2017 per no existir 
la consignació pressupostària corresponent, per la qual cosa no poden considerar-se com 
degudament adquirides segons el que s’estableix en el TRLRHL. 

Al seu torn, l’Ajuntament va reconéixer drets en 2017 per la venda dels habitatges per un 
import de 4.237.276 euros, per la qual cosa aquest import formava part del romanent de 
tresoreria per a despeses generals. 

Es procedeix a l’aprovació del REC per a aplicar aquesta despesa a l’exercici 2018, finançat 
amb el romanent de tresoreria per a despeses generals, i es realitza el pagament d’aquestes 
factures en formalització amb càrrec al dret reconegut en 2017.” 

AJUNTAMENT DE MONTCADA 

Al·legació: Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf segon 

Comentaris 

L’esborrany de l’informe es refereix al fet que hi hagué dues entitats que no van contestar 
el qüestionari dels REC en la seu electrònica del TCU: els ajuntaments de Montcada i Sagunt. 
Per a aquestes entitats s’ha utilitzat la informació de la plataforma de rendició del TCU 
compartida amb els OCEX, on consta que l’Ajuntament de Sagunt havia aprovat dos REC 
en 2018, mentre que l’Ajuntament de Montcada no en va aprovar cap. 

Per mitjà d’aquesta al·legació, l’Ajuntament remet a la Sindicatura informació corresponent 
a un reconeixement extrajudicial de crèdit tramitat en 2018, per un import de 288.750 euros, 
a fi que figure en l’Informe. 

Es fa referència a aquesta circumstància, sense analitzar l’expedient perquè s’ha remés amb 
posterioritat a la finalització dels treballs de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe 

S’afig una nota a peu de pàgina amb el contingut següent: 

“Durant el tràmit d’al·legacions, els òrgans d’Intervenció dels ajuntaments de Montcada i 
Sagunt van informar que en l’exercici 2018 les entitats havien tramitat REC per import de 
288.750 euros i 749.156 euros, respectivament. Per a aquestes entitats s’ha revisat la 
informació retuda en el mòdul d’advertiments de la plataforma del TCU compartida amb 
els OCEX (vegeu annex I). La informació remesa en al·legacions no ha sigut analitzada 
perquè s’ha remés amb posterioritat a la finalització dels treballs.” 
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AJUNTAMENT DE SAGUNT 

Al·legació: Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf segon 

Comentaris 

L’esborrany de l’informe es refereix al fet que hi hagué dues entitats que no van contestar 
el qüestionari dels REC en la seu electrònica del TCU, els ajuntaments de Montcada i Sagunt. 
Per a aquestes entitats s’ha utilitzat la informació de la plataforma de rendició del TCU 
compartida amb els OCEX, on consta que l’Ajuntament de Sagunt havia aprovat dos REC 
en 2018, mentre que l’Ajuntament de Montcada no en va aprovar cap. 

Per mitjà d’aquesta al·legació, l’Ajuntament indica que en l’exercici 2018 el Ple va aprovar 
tres expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, per un import total de 749.156 
euros. 

Es fa referència a aquesta circumstància, sense analitzar la nova informació proporcionada 
perquè s’ha remés amb posterioritat a la finalització dels treballs de fiscalització. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu al·legació anterior de l’Ajuntament de Montcada. 
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