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RESUM 

La fiscalització efectuada s’ha centrat en la informació relativa a l’exercici del control intern 
que els òrgans d’Intervenció de les entitats locals han de remetre telemàticament a través 
de la Plataforma de Rendició de Comptes, corresponent als exercicis 2019 i 2020, i que 
consisteix en: 

1. Informació sobre l’exercici del control intern en l’entitat local.  

2. Acords de despeses contràries al criteri d’una objecció de l’òrgan interventor. 

3. Acords i resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

4. Anomalies en la gestió d’ingressos. 

Així mateix, s’ha triat i analitzat una mostra d’aquests expedients en catorze municipis del 
tram de població comprés entre 20.000 i 30.000 habitants: Alaquàs, Algemesí, Almassora, 
Benicarló, Calp, Catarroja, Crevillent, Novelda, Onda, Quart de Poblet, Sueca, Xàbia, Xàtiva 
i Xirivella. 

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

Conclusions de l’anàlisi de la informació retuda 

Hi ha un alt grau de provisionalitat en el lloc d’Intervenció reservat a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional i, d’altra banda, més del 70% dels òrgans d’Intervenció de 
les entitats locals considerava insuficient la dotació de mitjans personals i materials de què 
disposaven. 

En termes generals, destaca el baix compliment en l’elaboració de l’informe resum anual 
del control intern, de la seua remissió al Ple de la corporació i a la IGAE, així com de la 
confecció del pla d’acció pel president de l’entitat. 

També és rellevant l’escassa implantació del control financer en els exercicis fiscalitzats, així 
com d’altres actuacions de control permanent. 

D’altra banda, del total d’intervencions que van remetre informació relativa al control intern, 
només un 5,5% en 2019 i un 8,0% en 2020 afirmava haver realitzat auditories públiques en 
alguna o diverses de les seues entitats dependents o adscrites. 

En 2019 hi hagué 194 entitats que van comunicar l’adopció de 7.825 acords contraris a les 
objeccions de la Intervenció, amb un import total associat de 290 milions d’euros. En 2020 



Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. 
Exercicis 2019-2020 

 

hi hagué 162 entitats amb 6.301 acords adoptats, que van sumar un total de 243 milions 
d’euros. 

Les principals modalitats de despesa sobre les quals es va formular una objecció van ser, 
per ordre de rellevància, els expedients de contractació, les despeses de personal, les 
subvencions, altres procediments i els incompliments en la prelació de pagaments. La causa 
més comuna de les objeccions formulades va ser l’omissió en l’expedient de requisits o 
tràmits essencials. La gran majoria d’acords contraris a objeccions els va adoptar el 
president de l’entitat, seguit pel Ple i per la Junta de Govern. 

Només 67 entitats van comunicar l’existència d’expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia en 2019. El nombre d’expedients va ascendir a 1.480, amb un import total associat 
de 78 milions d’euros. El nombre d’entitats que va comunicar aquesta informació en 2020 
va experimentar un increment del 61,2%, mentre que l’import associat va augmentar el 
87,7%. Les causes més freqüents han sigut la falta de tramitació de l’expedient corresponent 
i la utilització incorrecta del procediment de contractació. 

En l’àmbit dels ingressos, 37 ajuntaments en 2019 i 23 en 2020 van informar sobre 
anomalies en un total de 289 expedients, amb un import associat de 5 milions d’euros. Els 
ingressos patrimonials, seguits per les taxes, els impostos locals i els preus públics van ser 
els ingressos amb el major nombre d’anomalies comunicades. 

Recomanacions  

La Sindicatura de Comptes reitera la necessitat que les entitats milloren la rendició de 
manera completa i dins del termini establit. Es recomana també, entre altres qüestions, que 
no es considere adequat el funcionament habitual per mitjà d’acords de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, així com la reiteració d’objeccions i d’informes desfavorables de la 
Intervenció en les despeses de caràcter periòdic i altres de tracte successiu, una vegada 
intervinguda la despesa corresponent al període inicial. 

Finalment, es posa de manifest la necessitat que s’establisquen les mesures necessàries per 
a assegurar una dotació d’efectius suficient en els òrgans de control intern, perquè la funció 
interventora i la de control financer puguen dur-se a terme de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 
Totes les dades econòmiques de l’Informe s’expressen en euros. Hem efectuat un arredoniment per 
a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la 
suma de dades arredonides. 

 
NOTA SOBRE LES ABREVIACIONS DE LEGISLACIÓ 
Les sigles de la legislació que figuren en l’Informe es troben definides en l’apèndix 1, “Objectius, abast 
i marc normatiu de la fiscalització”.   
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 8.3 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2021 
(PAA2021), ha realitzat la fiscalització de la informació relativa a l’exercici del control intern 
que els òrgans d’Intervenció de les entitats locals han de remetre telemàticament a través 
de la Plataforma de Rendició de Comptes, corresponent als exercicis 2019 i 2020. La 
rendició d’aquesta informació està regulada en la instrucció aprovada per l’Acord de 29 de 
gener de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes (d’ara en avant, la Instrucció), i per 
la instrucció aprovada per la Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del 
Tribunal de Comptes.  

L’àmbit d’aplicació de la Instrucció el formen les entitats locals valencianes, tal com es 
defineixen en l’article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana, així com els organismes autònoms i els consorcis que en 
depenen. 

2. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE LA INTERVENCIÓ 

La informació relativa a l’exercici del control intern que han de remetre els interventors de 
les entitats locals a la plataforma compartida amb el Tribunal de Comptes està continguda 
en l’article 1 de la Instrucció del Tribunal de Comptes:  

1. Informació relativa a l’estructura de l’òrgan d’Intervenció, configuració i exercici del 
control intern de l’entitat local.  

2. Acords de despeses contràries al criteri d’una objecció de l’òrgan interventor. 

3. Acords i resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia. 

4. Anomalies en la gestió d’ingressos. 

El termini per a remetre la informació conclou el 30 d’abril de l’exercici següent al qual es 
referisca. No obstant això, en aplicació de l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 
de març, el termini de remissió corresponent a l’exercici 2019 previst en la Instrucció es va 
ampliar en 99 dies, és a dir, la informació s’havia d’haver remés abans del 7 d’agost de 2020. 

En cas que no s’hagen donat les circumstàncies previstes en les instruccions respectives, 
s’ha d’accedir a les adreces web esmentades en aquestes per a deixar-ne constància. 

3. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

La responsabilitat de la Sindicatura de Comptes és expressar una conclusió sobre el 
compliment de la legalitat aplicable a la rendició de la informació de les entitats locals 
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indicada en l’apartat 2, corresponent als exercicis 2019 i 2020, 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 la rendició d’informació i el compliment d’altres obligacions 
formals han sigut conformes amb la normativa aplicable, en els aspectes significatius. 

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

L’abast i els objectius d’aquesta fiscalització, així com el marc normatiu que hi resulta 
aplicable, es detallen en l’apèndix 1 d’aquest informe. En l’apèndix 2 s’inclou una anàlisi de 
la informació remesa per les entitats locals en compliment de la Instrucció. En els apèndixs 
3 i 4 s’examina l’exercici del control intern i la documentació d’una mostra seleccionada 
d’expedients de catorze municipis de la Comunitat Valenciana del tram de població 
comprés entre 20.000 i 30.000 habitants. 

4. LIMITACIONS A L’ABAST 

No ha sigut possible integrar en aquest informe els aspectes relatius al règim de control 
intern de l’exercici 2019 d’un total de 70 entitats (55 ajuntaments, 14 mancomunitats i una 
entitat local menor), ja que no van complir l’obligació de remetre la informació a què es 
refereix l’article 218 del TRLRHL, o bé van remetre aquesta informació amb posterioritat a 
la data límit per a la recollida de dades d’aquesta fiscalització, el 30 de setembre de 2021. 
El nombre d’entitats locals que van incomplir la seua obligació respecte a l’exercici 2020 va 
ser de 154 (128 ajuntaments, 24 mancomunitats, una àrea metropolitana i una entitat local 
menor). 

5. CONCLUSIONS 

5.1. INFORMACIÓ REBUDA EN LA PLATAFORMA COMPARTIDA AMB EL 
TRIBUNAL DE COMPTES 

5.1.1. Anàlisi i explotació de la informació rebuda 
Informació sobre el grau de compliment de l’obligació 

El 88,6% de les entitats locals ha retut la informació de l’exercici 2019 prevista en la 
Instrucció, mentre que en 2020 aquest percentatge és del 75,0%; no obstant això, en termes 
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homogenis, si considerem la rendició fins a cinc mesos després del termini legal, havien 
remés la informació de 2019 un total de 459 entitats, un 74,6% del cens.  

Els percentatges d’aquelles que van complir l’obligació dins del termini legal van ser del 
67,3% i del 67,8%, respectivament. Es constata un notable augment en la rendició en termini 
de les entitats locals, ja que aquests percentatges només van aconseguir el 53,2% en 2017 
i el 43,5% en 2018. 

El major grau de rendició en els dos exercicis correspon als ajuntaments de més població, 
les diputacions provincials i les entitats locals menors. Per contra, el grau de compliment 
més baix va tindre lloc en les mancomunitats i als ajuntaments amb menor població 
(quadre 1).  

En 2019 hi hagué 340 entitats que van comunicar no tindre cap tipus d’informació per 
remetre, la qual cosa equival a un 62,4% del total d’entitats que van realitzar trameses, 
mentre que en 2020 el percentatge va ser del 62,3%. Per tipus d’informació, les 
certificacions negatives en anomalies en ingressos superen el 90% per als dos exercicis, 
mentre que en l’omissió de fiscalització prèvia arriben a uns percentatges del 87,7% en 
2019 i del 83,7% en 2020 (quadre 2). 

Aquests percentatges no resulten homogenis atenent el tipus d’entitat i el tram de població 
en el cas dels ajuntaments. Amb caràcter general, com més gran és la dimensió de l’entitat 
local, menor és el percentatge d’entitats amb absència d’acords contraris a objeccions, 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia i anomalies en la gestió d’ingressos. 

Les entitats que van comunicar algun tipus de fet en la plataforma van arribar al 37,6% en 
2019 i al 37,7% en 2020, percentatges similars als d’exercicis anteriors (37,2% en 2018 i 
42,6% en 2017). 

Aspectes generals del control intern dels exercicis 2019 i 2020 en les entitats que han 
presentat informació 

Estructura de l’òrgan d’Intervenció  

Hi ha un alt grau de provisionalitat en el lloc d’Intervenció reservat a funcionaris amb 
habilitació de caràcter nacional, la qual cosa evidencia una debilitat important del sistema 
de control intern de les entitats locals. Així, els nomenaments amb caràcter definitiu 
(concurs, lliure designació i nomenament de primera destinació) només representaven un 
52,5% en 2019. La provisió del lloc d’interventor per mitjà de concurs constituïa un 49,4% 
del total, seguit del nomenament accidental (16,9%), l’acumulació (13,8%) i els 
nomenaments interins (7,0%) (gràfic 1). 

En 2020 els nomenaments definitius mantenen una importància similar, un 52,1% del total. 
El concurs continua sent majoritari, amb un 49,2%, seguit pel nomenament accidental, 
l’acumulació i la interinitat (17,4%, 13,4% i 7,8%, respectivament) (gràfic 2). 

Els nivells d’ocupació dels diferents llocs de treball que formen part dels òrgans 
d’Intervenció es trobaven per damunt del 75% per a cada una de les categories o subgrups 
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analitzats (funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i llocs dels 
subgrups A1/A2 i C1/C2 o equivalents), i arribaven al 90% en els llocs definits per als 
subgrups C1/C2 o equivalents (gràfic 3). 

D’altra banda, un 73,8% dels òrgans d’Intervenció de les entitats locals considerava 
insuficient la dotació de mitjans personals i materials de què disposava en 2019, el 51,2% 
dels quals havia comunicat aquesta circumstància al Ple. Aquestes xifres passen a ser del 
71,6% i del 60,6% en l’exercici 2020, respectivament. 

Sistema de control intern 

Segons el que s’ha comunicat en la plataforma de rendició, el 56,9% de les entitats locals 
aplicava el règim de control intern simplificat en l’exercici 2019 (un 59,7% en 2020). No 
obstant això, s’ha comprovat que almenys 30 d’aquestes entitats en 2019 i 25 entitats en 
2020 no complien els requisits per a aplicar el model simplificat de comptabilitat, per la 
qual cosa o bé han omplit aquesta informació de manera errònia o bé estan aplicant aquest 
règim de fiscalització inadequadament.  

La modalitat de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics s’aplicava pel 
60,2% de les entitats locals en 2019 (el 68,5% en 2020), de les quals únicament el 13,0% 
comprovava altres requisits o tràmits essencials aprovats per acord plenari (el 16,5% en 
2020), diferents dels previstos expressament en l’article 13 del Reial Decret 424/2017, 
mentre que el 54,5% (63,1% en 2020) afirmava aplicar aquest règim de fiscalització limitada 
prèvia a tot tipus de despeses i obligacions de l’entitat. 

D’altra banda, el 77,4% del total d’òrgans d’Intervenció que havien remés la informació 
relativa al control intern de l’exercici 2019 van comunicar la substitució de la fiscalització 
prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat (el 83,1% en 2020) 
(quadres 4 i 5). 

Resultats del control intern 

Un 52,7% dels òrgans d’Intervenció que van enviar informació en matèria de control intern 
de l’exercici 2019 va comunicar haver elaborat el resum anual dels resultats de control 
intern, dels quals un 47,4% va indicar que es va remetre al Ple de l’entitat i un 51,9% a la 
IGAE. Aquests percentatges arriben en 2020 al 67,9%, 59,7% i 64,2%, respectivament. 

Quant a l’elaboració pel president de l’entitat d’un pla d’acció, per a esmenar les 
deficiències advertides en l’informe resum anual, solament s’havia realitzat en el 3,1% de 
les entitats locals de les quals s’havia rebut informació en 2019, percentatge que arriba a 
l’11,8% en 2020. 

En termes generals, destaca el baix compliment en l’elaboració de l’informe resum anual, la 
seua remissió al Ple de la corporació i a la IGAE, així com de la confecció del pla d’acció. Els 
municipis de menor tram de població i les mancomunitats són les entitats que van 
incomplir en major grau aquestes obligacions (quadre 6). 
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Actuacions de control financer 

També és rellevant la baixa incidència del control financer en els exercicis fiscalitzats. 
Només el 12,1% de les entitats locals havia elaborat el pla anual de control financer en 
2019, un percentatge que augmenta fins a un 22,1% en 2020. Quant a altres actuacions de 
control permanent i el control financer posterior dels ingressos, no s’ha arribat al 30% de 
les entitats en cap dels dos exercicis. 

D’altra banda, del total d’intervencions que van remetre informació relativa al control intern, 
només un 5,5% en 2019 i un 8,0% en 2020 afirmava haver realitzat auditories públiques en 
alguna o diverses de les seues entitats dependents o adscrites, incloent-hi si és el cas la 
contractació amb firmes privades d’auditoria (gràfic 4). 

Les intervencions de 31 entitats locals en 2019 i de 15 entitats en 2020 van emetre informes 
desfavorables sobre modificacions pressupostàries. Pel que fa a l’existència d’informes 
negatius sobre l’aprovació del pressupost, representen un 2,6% i un 4,3% del total de 
trameses rebudes en 2019 i 2020, respectivament. Els informes negatius sobre la seua 
liquidació corresponien a un 1,8% en 2019 i un 0,9% en 2020 del total de trameses. 

Al llarg de l’exercici 2019, un 36,3% de les intervencions locals van emetre informes 
desfavorables sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, un 
percentatge que disminueix en 2020 fins al 24,9% (quadre 7). 

Acords contraris a objeccions dels exercicis 2019 i 2020 comunicats a través de la 
Plataforma 

En 2019 hi hagué 194 entitats que van comunicar l’adopció de 7.825 acords contraris a les 
objeccions de la Intervenció, amb un import total associat de 290 milions d’euros. En 2020 
hi hagué 162 entitats amb 6.301 acords adoptats, que van sumar un total de 243 milions 
d’euros. Per tipus d’entitats, els ajuntaments van adoptar la gran majoria d’acords contraris 
a objeccions, i destaquen per la seua importància aquells la població dels quals es troba 
entre 5.001 i 50.000 habitants (quadre 8). 

Respecte a la modalitat de la despesa objecte de l’objecció, són rellevants aquells amb 
origen en expedients de contractació, que van arribar a més del 60% del total en els dos 
exercicis. Els segueixen en importància les despeses de personal (13,2% en 2019 i 15,2% en 
2020) i en menor grau les subvencions i ajudes públiques, els incompliments en la prelació 
de pagaments i les despeses derivades d’altres procediments (quadre 9). 

La causa més comuna de les objeccions formulades en els exercicis 2019 i 2020, tant per 
import com per nombre d’expedients, va ser l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits 
essencials. A continuació, destaquen els expedients amb absència dels requisits establits en 
l’acord del Consell de Ministres1 i, en menor grau, els motivats per altres tràmits declarats 

                                                 
1 L’article 13 del Reial Decret 424/2017 estableix que el Ple de l’entitat local pot acordar el règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, i en aquest cas es comprovaran 
determinats elements necessaris, com l’existència de crèdit pressupostari suficient i adequat; la 
competència de l’òrgan que genera la despesa o reconeix l’obligació; els aspectes fixats en l’acord 
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essencials pel Ple, la insuficiència o inadequació del crèdit i aquells que tenien diverses 
causes alhora (quadre 10). 

La gran majoria d’acords contraris a objeccions en els dos exercicis fiscalitzats van ser 
adoptats pel president de l’entitat local, seguits dels acords adoptats pel Ple i per la Junta 
de Govern Local (quadre 11). 

Expedients amb omissió de fiscalització prèvia dels exercicis 2019 i 2020 comunicats a 
través de la Plataforma 

Només 67 entitats van comunicar l’existència d’expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia en 2019. El nombre d’expedients va ascendir a 1.480, amb un import total associat 
de 78 milions d’euros. El nombre d’entitats que va comunicar aquesta informació en 2020 
va experimentar un increment del 61,2%, mentre que l’import associat va augmentar el 
87,7%. Cal tindre en compte que el període considerat en 2020 (cinc mesos) ha sigut menor 
que el de 2019 (catorze mesos), per la qual cosa s’observa una major implantació d’aquest 
procediment a partir de la seua regulació en l’RCIL2 (quadre 12). 

Els ajuntaments són les entitats que acaparen la pràctica totalitat d’aquests expedients, i 
predominen els adoptats pel tram de major població, sobretot per l’Ajuntament de 
València. 

Els expedients de contractació són la modalitat de despesa amb el major nombre i import 
d’obligacions reconegudes, amb uns percentatges superiors al 80% sobre el total. També 
destaquen les modalitats de subvencions i despeses de personal (quadre 13). 

La causa més freqüent ha sigut la falta de tramitació de l’expedient corresponent, que en 
2019 i 2020 ha suposat al voltant del 70% dels expedients i de l’import total. Una altra de 
les causes importants va ser la utilització incorrecta del procediment de contractació 
(quadre 14). 

Anomalies d’ingressos dels exercicis 2019 i 2020 comunicades a través de la Plataforma 

Només 37 entitats en 2019 i 23 en 2020, totes les quals són ajuntaments, van comunicar 
l’existència d’anomalies en ingressos. El nombre total d’expedients dels dos exercicis va 
ascendir a 289, amb un import associat de 5 milions d’euros. En destaquen els ajuntaments 
de 5.001 fins a 50.000 habitants, que acaparen la gran majoria d’anomalies i que 
representen un 79,1% en 2019 i un 69,9% en 2020 del total d’expedients (quadre 15). 

Segons la seua naturalesa econòmica, el major nombre d’anomalies en 2019 es van 
comunicar en els ingressos patrimonials, seguits per les taxes, els impostos locals i els preus 
públics. No existeix un comportament homogeni en els exercicis analitzats, ja que en 2020 
van ser significatives les irregularitats en els impostos locals i en les taxes (quadre 16). 

                                                 
corresponent del Consell de Ministres vigent a cada moment i tots aquells altres aspectes addicionals 
que determine el Ple de la corporació. 
2 Reglament de Control Intern del Sector Públic Local, aprovat pel Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril. 
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5.1.2. Anàlisi de la informació i documentació presentada per les entitats 
de la mostra 

Criteris i relació d’entitats que componen la mostra seleccionada 

S’ha realitzat l’examen dels acords contraris a objeccions, expedients amb omissió de 
fiscalització prèvia i les principals anomalies d’ingressos de les entitats locals de la mostra 
de la fiscalització, formada per catorze municipis del tram de població comprés entre 
20.000 i 30.000 habitants: Alaquàs, Algemesí, Almassora, Benicarló, Calp, Catarroja, 
Crevillent, Novelda, Onda, Quart de Poblet, Sueca, Xàbia, Xàtiva i Xirivella. 

Totes aquestes entitats, excepte l’Ajuntament de Catarroja, van remetre la informació de 
2019 en el termini estipulat per la Instrucció i l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020. En 
2020 hi hagué una entitat que no va complir la tramesa d’informació, l’Ajuntament de Calp, 
mentre que els ajuntaments de Catarroja i Crevillent ho van fer fora de termini (quadre 17). 

Anàlisi del control intern sobre les entitats de la mostra 

Els ajuntaments de Benicarló, Calp, Onda i Sueca van realitzar una fiscalització prèvia plena 
de les despeses. La resta d’entitats (un 71,4%) van declarar tindre implantat en 2019 el 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics (existència de crèdit 
adequat i suficient, competència de l’òrgan i els aspectes fixats en l’Acord del Consell de 
Ministres). Només el 28,6% d’aquestes entitats van declarar que a més es comprovaven 
altres requisits o tràmits essencials aprovats per acord plenari. En 2020 aquests 
percentatges van ser el 71,4% i el 35,7%, respectivament. 

D’altra banda, totes les entitats analitzades, excepte l’Ajuntament de Benicarló, havien 
substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat (quadre 18). 

L’òrgan interventor del 64,3% dels ajuntaments fiscalitzats en 2019 (el 71,4% en 2020) va 
elaborar l’informe resum anual dels resultats del control intern, segons estableix l’article 37 
de l’RCIL. Aquest informe resum es va remetre al Ple de la corporació en un 57,1% dels 
casos (64,3% en 2020) i en un 28,6% a la IGAE (64,3% en 2020). 

Només el 7,1% dels ajuntaments en 2019 i el 14,3% en 2020 van formalitzar un pla d’acció 
amb les mesures per a esmenar les debilitats, deficiències, errors i incompliments posats 
de manifest en l’informe resum esmentat, tal com exigeix l’article 38 de l’RCIL. 

En resum, es detecta un notable incompliment de les prescripcions de l’RCIL en la mostra 
d’ajuntaments analitzada, i experimenta una evident millora en 2020 respecte dels resultats 
de 2019. Només l’Ajuntament d’Almassora va complir en els dos exercicis amb tot el que 
s’estipula en aquests aspectes (quadre 19). 

En huit dels ajuntaments analitzats, l’òrgan interventor va elaborar un pla anual de control 
financer, amb les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant 
cada exercici (article 31 de l’RCIL). 
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En 2019, el 71,4% dels ajuntaments de la mostra va realitzar altres actuacions de control 
permanent (el mateix percentatge en 2020). El control financer posterior dels ingressos es 
va realitzar en huit de les entitats en cada exercici. D’altra banda, cinc entitats van executar 
l’auditoria pública en alguna o diverses de les seues entitats dependents o adscrites 
(quadre 20). La proporció d’entitats auditades va ser del 42,9% en 2019 i del 46,2% en 2020. 

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

Els ajuntaments de Benicarló i Xàbia van remetre la majoria dels acords contraris a 
objeccions (un 62,7% entre els dos). Els segueixen en importància els ajuntaments de 
Xirivella, Sueca, Quart de Poblet, Alaquàs i Xàtiva, mentre que la informació remesa pels 
altres ajuntaments és de menor incidència. Els ajuntaments d’Almassora i Catarroja no van 
adoptar cap acord en aquests exercicis (quadre 21). 

La modalitat en la qual es va adoptar major nombre d’acords va ser la contractació, seguida 
de les despeses de personal i les subvencions (quadre 22).  

Després de la revisió d’una selecció d’expedients, la infracció més freqüent s’ha produït en 
els principis i procediments que regeixen la contractació. En destaca el fraccionament en el 
preu dels contractes, les despeses realitzades sense expedient de contractació i l’execució 
de contractes una vegada finalitzada la seua vigència. 

També són importants els incompliments en les despeses de personal. Les observacions de 
l’interventor s’han centrat en la inadequada percepció de determinats complements i en la 
forma de provisió de certs llocs de treball. 

En el cas de les subvencions s’objecta sobre les bonificacions no previstes en la normativa 
tributària i la inexistència del pla estratègic preceptiu o de normes que regulen la concessió 
de subvencions. 

Cinc ajuntaments de la mostra van comunicar a la Plataforma de Rendició de Comptes 
haver adoptat acords amb omissió de fiscalització prèvia (OFP) durant el període 2019-
2020. Els ajuntaments de Xirivella i de Crevillent comprenen la majoria d’expedients 
remesos. La resta d’entitats van ser els ajuntaments d’Almassora, Calp i Novelda 
(quadre 23). 

Tots els expedients on hi hagué omissió de fiscalització prèvia corresponen a la modalitat 
de contractació. Quant als incompliments normatius, consisteixen en la inexistència 
d’expedient de contractació i, en conseqüència, de licitació legalment exigible, incomplint 
així les disposicions de l’article 116.1 de l’LCSP. 

Anàlisi sobre la tramitació dels acords contraris a objeccions i expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia de les entitats de la mostra  

En l’anàlisi dels expedients i documentació de les entitats de la mostra s’ha observat una 
certa heterogeneïtat en el tractament donat als reconeixements extrajudicials de crèdits. 
Així, els òrgans de la Intervenció d’algunes entitats els van tramitar com a expedients amb 
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omissió de fiscalització prèvia, mentre que altres els van considerar acords contraris a 
objeccions, basats en la insuficiència de crèdit o en l’omissió de requisits o tràmits 
essencials. 

De totes les entitats de la mostra, cap ajuntament va iniciar un expedient de revisió d’ofici 
davant supòsits de nul·litat, en els termes establits per l’article 106 de l’LPAC. En tots els 
casos, la revisió de l’acte s’ha materialitzat acudint a la via d’indemnització de danys i 
perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de l’Administració, a conseqüència 
d’haver-se produït un enriquiment injust a favor seu o d’incomplir l’obligació al seu càrrec. 

Tampoc hi ha constància que alguna de les entitats haja exigit algun tipus de responsabilitat 
al personal al servei de les administracions públiques, tal com estableixen la disposició 
addicional 28a de l’LCSP i l’article 28 de l’LTBG. 

Anàlisi de les anomalies dels ingressos 

Les entitats de la mostra que han comunicat haver tingut anomalies en ingressos durant 
2019 i 2020 van ser els ajuntaments de Benicarló i Sueca (quadre 24). 

La majoria d’anomalies en ingressos es van detectar en les taxes. També s’hi han inclòs els 
informes anuals que realitza la Intervenció de l’Ajuntament de Benicarló sobre els ingressos, 
en compliment del que s’estableix en l’article 218.3 del TRLRHL. 

Les principals infraccions que s’han revelat han sigut les deficiències en els padrons 
d’algunes taxes i la concessió d’exempcions tributàries no permeses per la llei (quadre 25). 

5.2. CONCLUSIONS GENERALS  

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

b) Les entitats fiscalitzades han utilitzat de manera freqüent l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990, que habilita, per mitjà del reconeixement extrajudicial de crèdits, la 
imputació de despeses d’exercicis anteriors al pressupost en vigor. No obstant això, 
aquesta excepcionalitat al principi de temporalitat dels crèdits no ha de convertir-se en 
forma habitual de convalidació dels actes nuls, ja que en cap cas esmena les 
irregularitats o vicis que siguen la causa de nul·litat.  

c) L’absència d’actuacions de control financer que complementen la fiscalització limitada 
prèvia configura un sistema de control intern insuficient, en el qual, a més de no 
comprovar si es compleixen els principis de bona gestió financera (eficiència, eficàcia i 
economia), no completa el control de legalitat de la fiscalització prèvia de la Intervenció 
amb actuacions posteriors. 

d) El fet que les objeccions de la Intervenció siguen reiterades i persistents en les mateixes 
incidències agreuja les seues conseqüències legals. Això obliga a adoptar les mesures 
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necessàries per a regularitzar les circumstàncies que els motiven. En aquest sentit, els 
òrgans de govern han d’evitar que el funcionament amb aquestes objeccions i 
incidències es convertisca en una cosa ordinària i normal. 

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

6. RECOMANACIONS 

a) Les entitats locals han de millorar la rendició de la informació requerida en la Instrucció, 
de manera completa i dins del termini establit per aquesta. 

b) Cal establir les mesures necessàries per a assegurar una dotació d’efectius suficient en 
els òrgans de control intern de les entitats locals, tant de funcionaris d’habilitació 
nacional, la selecció dels quals correspon a l’Administració general de l’Estat, com de 
personal de suport, perquè la funció interventora i de control financer puguen dur-se 
a terme de manera efectiva. 

c) L’òrgan interventor ha d’elaborar l’informe resum anual dels resultats del control intern 
(article 37 de l’RCIL), i remetre’l al Ple de la corporació i a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE) en el primer quadrimestre de cada any. A més, el 
president de l’entitat ha de formalitzar un pla d’acció amb les mesures necessàries per 
a esmenar les deficiències i incompliments posats de manifest en l’informe resum, 
segons l’article 38 del mateix reglament. 

d) Ha de dur-se a terme una adequada planificació del control posterior de la gestió 
economicofinancera local, tal com estableix l’article 31 de l’RCIL, que introdueix com a 
requisit bàsic que l’òrgan interventor elabore un pla anual de control financer, del qual 
ha d’informar el Ple. Aquest control es du a terme per mitjà de les modalitats de control 
permanent i d’auditoria pública. 

e) Els òrgans de govern i de gestió no han de considerar com una conducta ordinària i 
normal el funcionament per mitjà d’acords de reconeixement extrajudicial de crèdits i 
la reiteració d’objeccions i informes desfavorables de la Intervenció. 

f) En molts expedients, els òrgans de govern solucionen les discrepàncies alçant les 
objeccions de la Intervenció aplicant el principi d’enriquiment injust reconegut per la 
jurisprudència, que ha de ser totalment excepcional. L’entitat ha d’esbrinar les causes i 
adoptar les mesures dirigides a evitar que la incidència es reproduïsca, així com 
depurar, tal com exigeix la normativa, les possibles responsabilitats que se’n deriven. 
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g) Ha d’evitar-se la reiteració d’objeccions en les despeses de caràcter periòdic i les altres 
de tracte successiu, una vegada intervinguda la despesa corresponent al període inicial 
de l’acte o contracte del qual deriven, tal com estableix l’article 219.1 del TRLRHL.



 

 

 

 

 

APÈNDIX 1 
Objectius, abast i marc normatiu de la fiscalització 
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1. INICIATIVA DE LA FISCALITZACIÓ 

El Consell de la Sindicatura de Comptes, en sessió celebrada el 15 de gener de 2021, va 
acordar incloure en el Programa Anual d’Actuació de 2021 (PAA2021) la fiscalització dels 
acords i resolucions contraris a objeccions formalitzades pels interventors locals, anomalies 
detectades en matèria d’ingressos i acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització 
prèvia, corresponent als exercicis 2019 i 2020. 

Des de l’exercici 2015, la Sindicatura de Comptes realitza fiscalitzacions de la informació 
continguda en la Instrucció, de manera coordinada amb el Tribunal de Comptes (exercicis 
2015 i 2016) o de manera independent (exercicis 2017 i 2018). 

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

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

La Sindicatura de Comptes vol reforçar el control intern de les entitats locals per mitjà del 
coneixement de les objeccions i dels informes efectuats per l’òrgan interventor, d’acord 
amb el que es preveu en els articles 215 i següents del TRLRHL. 

2. MARC LEGAL I REGULADOR 

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

Posteriorment, per mitjà dels acords de 30 de juliol de 2015 i 17 de novembre de 2017, es 
va adaptar aquella instrucció als nous requeriments sorgits a conseqüència de la instrucció 
del Tribunal de Comptes aprovada per l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, en compliment 
de les disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 
de l’Administració Local, que va modificar l’article 218 del TRLRHL. 

A partir de aquesta adaptació, la informació que cal subministrar al Tribunal de Comptes i 
a la Sindicatura de Comptes és la mateixa i es remet en un mateix acte als dos organismes, 
a través de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals 
(www.rendiciondecuentas.es). 
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El Ple del Tribunal de Comptes, amb data 19 de desembre de 2019, va aprovar una nova 
instrucció sobre la remissió d’informació relativa a l’exercici del control intern de les entitats 
locals, que deroga l’aprovada en 2015. La nova regulació obeeix a la necessitat d’incorporar 
les novetats introduïdes pel Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim 
jurídic de control intern en les entitats del sector públic local. 

D’acord amb això, el Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en 
la seua reunió amb data 29 de gener de 2020, va aprovar la instrucció que regula la remissió 
telemàtica d’informació relativa a l’exercici del control intern de les entitats locals, la finalitat 
de la qual és mantindre la coincidència amb el Tribunal de Comptes quant a la informació 
que cal trametre i canalitzar la remissió conjunta a través de la plataforma referida. 

3. RENDICIÓ DE LA INFORMACIÓ 

Els interventors de les entitats locals han de remetre certa informació sobre la seua activitat 
a la plataforma de rendició compartida entre la major part dels OCEX i el Tribunal de 
Comptes. La Sindicatura té signat un conveni amb el Tribunal per a l’explotació conjunta 
d’aquesta plataforma, la qual cosa li permet disposar de la informació retuda per les entitats 
locals. 

La informació que cal remetre, segons la instrucció dictada sobre això pel Tribunal de 
Comptes, és la següent: 

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

2. Informació de cada un dels acords i resolucions adoptats en contra d’objeccions 
suspensives formulades en l’exercici de la funció interventora, acompanyats de còpia 
dels acords i informes emesos. 

3. Informació sobre els acords i resolucions del Ple, de la Junta de Govern Local i del 
president de l’entitat local que concloguen expedients administratius de despeses amb 
omissió de la fiscalització prèvia, acompanyada dels acords i informes emesos. 

4. Informació relativa a les principals anomalies o incidències que s’hagen advertit en el 
desenvolupament de les tasques de control intern de la gestió dels ingressos. Han 
d’adjuntar l’informe de control en el qual s’haja posat de manifest l’anomalia de la qual 
s’estiga informant. 

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

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

4.1. Àmbit subjectiu 

L’àmbit d’aplicació de la Instrucció el formen les entitats locals valencianes, tal com es 
defineixen en l’article 1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local 
de la Comunitat Valenciana, així com els organismes autònoms dependents i els consorcis 
adscrits d’aquelles. 

Per tant, no entren en l’àmbit de la Instrucció les societats mercantils públiques, fundacions 
o altres entitats dependents de les entitats locals, atés que compten amb un règim jurídic 
específic. 

El sector públic local valencià, a l’únic efecte del subministrament d’informació exigida en 
la Instrucció, estava compost per 615 entitats locals durant els exercicis fiscalitzats. 

4.2. Àmbit objectiu 

L’objecte de la fiscalització és la informació remesa a la plataforma compartida amb el 
Tribunal de Comptes, que està continguda en l’article 1 de la Instrucció:  

“Aquesta instrucció té per objecte regular la informació relativa a l’exercici del control intern 
que han de remetre a la Sindicatura de Comptes els òrgans d’intervenció de les entitats 
locals de la Comunitat Valenciana.” 

La fiscalització aborda dos aspectes: 

1. Anàlisi de les dades agregades resultants de la informació rebuda dels òrgans 
d’Intervenció local (import i nombre total d’acords adoptats en contra d’objeccions i 
expedients conclosos amb omissió de fiscalització prèvia, o anomalies en ingressos).  

2. Examen de la informació i documentació de tots els acords contraris a objeccions i 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia i de les principals anomalies d’ingressos 
que s’hagen rebut de les entitats locals que formen part de la mostra de la fiscalització, 
en aquest cas, catorze municipis del tram de població comprés entre 20.000 i 30.000 
habitants. 

Aquesta opció permet obtindre i fiscalitzar la informació d’entitats locals de menor 
grandària que no van formar part de fiscalitzacions anteriors, a més de revisar el seu 
control intern. 

4.3. Àmbit temporal 

L’àmbit temporal d’aquest informe s’estén als exercicis 2019 i 2020. Els òrgans de la 
Intervenció de les entitats locals havien de remetre la informació amb anterioritat al 30 
d’abril de l’exercici posterior al qual corresponen. 
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No obstant això, en aplicació de l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, 
una vegada conclòs l’estat d’alarma el 21 de juny de 2020, el termini de remissió 
corresponent a l’exercici 2019 previst en la Instrucció es va ampliar en 99 dies, la qual cosa 
determina que la informació i documentació en matèria de control intern d’aquest exercici 
s’havia d’haver remés abans del 7 d’agost de 2020. 

A l’efecte de recollir la major informació possible, i atesa la seua rellevància en l’Informe, 
s’han considerat les trameses realitzades fins al 30 de setembre de 2021. Això sense 
perjudici de recalcar l’incompliment del termini per part d’algunes entitats. 

5. TIPUS DE FISCALITZACIÓ I OBJECTIUS GENERALS 

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

Constitueixen els objectius generals d’aquesta fiscalització: 

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

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

3. Identificar les àrees de major risc en la gestió de les entitats locals de la mostra que 
resulten de la informació remesa pels òrgans de la Intervenció. 

4. Referir i analitzar els àmbits en els quals es pose de manifest de manera més 
significativa una falta d’homogeneïtat en els criteris i procediments aplicats pels òrgans 
de la Intervenció en l’exercici de la seua funció i en la seua comunicació al Tribunal de 
Comptes i als òrgans de control extern. 

6. RÈGIM JURÍDIC GENERAL 

El règim jurídic aplicable a la hisenda de les entitats locals, durant els exercicis 2019 i 2020, 
està contingut fonamentalment en la normativa assenyalada a continuació: 

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

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

‐ Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon 
govern (LTGB). 

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

‐ Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible. 

‐ Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP). 

‐ Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

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

‐ Llei 7/1985, de 2 abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 

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

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

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

‐ Reial Decret Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.  

‐ 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 (RCIL). 

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

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

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

‐ Ordre EHA/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model 
Normal de Comptabilitat Local (ICAL). 
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‐ Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la 
qual es publica l’Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual s’aprova la 
Instrucció sobre remissió d’informació relativa a l’exercici del control intern de les 
entitats locals (BOE de 17/01/2020). 

‐ Acord de 29 de gener de 2020, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova la instrucció que regula la remissió telemàtica 
d’informació relativa a l’exercici del control intern de les entitats locals (DOGV de 
07/02/2020). 



 

 

 

 
 

APÈNDIX 2 
 Aspectes generals sobre la informació rebuda en la plataforma 

compartida amb el Tribunal de Comptes 
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1. INFORMACIÓ SOBRE EL GRAU DE COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ.
EXERCICIS 2019-2020

En aquest apèndix s’analitza el compliment de l’obligació de rendició a la plataforma 
compartida amb el Tribunal de Comptes dels acords contraris a objeccions de la Intervenció 
(ACO), els expedients amb omissió de fiscalització prèvia (OFP) i les anomalies d’ingressos 
(AI), corresponents als exercicis 2019 i 2020. 

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

Quadre 1. Percentatge i grau de compliment en termini, per exercici, tipus d’entitat i 
tram de població. Exercicis 2019-2020 

Tipus entitat 

EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Cens 
Tra-

meses % 
En 

termini % Cens 
Tra-

meses % 
En 

termini % 
Ajuntament 542 487 89,9% 369 68,1% 542 414 76,4% 375 69,2% 

De 500.001 a 1.000.000 h. 1 1 100,0% 1 100,0% 1 1 100,0% 1 100,0% 
De 100.001 a 500.000 h. 3 3 100,0% 2 66,7% 3 3 100,0% 3 100,0% 
De 50.001 a 100.000 h. 11 10 90,9% 8 72,7% 11 9 81,8% 8 72,7% 
De 20.001 a 50.000 h. 50 49 98,0% 42 84,0% 50 45 90,0% 41 82,0% 
De 5.001 a 20.000 h. 90 86 95,6% 72 80,0% 92 79 85,9% 72 78,3% 
De 1.001 a 5.000 h. 162 138 85,2% 102 63,0% 161 105 65,2% 97 60,2% 
D’1 a 1.000 h. 225 200 88,9% 142 63,1% 224 172 76,8% 153 68,3% 

Diputació 3 3 100,0% 3 100,0% 3 3 100,0% 2 66,7% 
Mancomunitat 61 47 77,0% 34 55,7% 61 37 60,7% 34 55,7% 
Àrea metropolitana 2 2 100,0% 2 100,0% 2 1 50,0% 1 50,0% 
Entitat local menor 7 6 85,7% 6 85,7% 7 6 85,7% 5 71,4% 
Total 615 545 88,6% 414 67,3% 615 461 75,0% 417 67,8% 

El quadre anterior reflecteix la situació a 30 de setembre de 2021, i això comporta que les 
dades de 2019 corresponen fins a quasi 14 mesos després del termini legal (6 d’agost de 
2020), mentre que la rendició de 2020 només ha tingut en compte els cinc mesos posteriors 
a aquest termini (30 d’abril de 2021).  

El 88,6% de les entitats locals ha retut la informació de l’exercici 2019 prevista en la 
Instrucció. En termes homogenis, si considerem la rendició fins a cinc mesos després del 
termini legal, havien remés la informació de 2019 un total de 459 entitats, un 74,6% del 
cens, una proporció que va augmentar fins al 75,0% per a l’exercici 2020.  

Els percentatges d’aquelles que van complir l’obligació dins del termini legal van ser del 
67,3% i del 67,8%, respectivament. Es constata un notable augment en la rendició en termini 
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de les entitats locals, ja que aquests percentatges només van arribar al 53,2% en 2017 i al 
43,5% en 2018. En l’annex I d’aquest informe s’inclou la relació d’entitats que han retut 
informació a la plataforma de rendició compartida amb el Tribunal de Comptes, amb 
indicació del termini i els fets que han manifestat. 

Les entitats de major grandària van registrar el grau de compliment més significatiu en els 
dos exercicis, que arriba al 100% en els ajuntaments de més de 100.000 habitants i en les 
diputacions. Per contra, el grau de compliment més baix va tindre lloc en les mancomunitats 
i en els ajuntaments amb menys població.  

A continuació s’analitza el contingut de la informació remesa, segons el tipus d’entitat, 
relativa als exercicis 2019 i 2020. La Plataforma de Rendició de Comptes té l’opció que cada 
entitat puga consignar una certificació negativa en el cas que no hi haja fets a comunicar 
sobre la informació sol·licitada. 

Quadre 2. Nombre d’entitats amb certificats negatius: classificació per tipus d’entitat i 
tram de població. Exercicis 2019-2020 

Tipus entitat 

EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Trameses Certificacions negatives Trameses Certificacions negatives 
ACO OFP AI Tots ACO OFP AI Tots 

Ajuntament 487 299 423 450 289 414 262 345 391 251 
De 500.001 a 1.000.000 h. 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 
De 100.001 a 500.000 h. 3 1 1 3 0 3 2 3 3 2 
De 50.001 a 100.000 h. 10 1 5 7 1 9 0 4 6 0 
De 20.001 a 50.000 h. 49 8 27 40 5 45 8 24 39 4 
De 5.001 a 20.000 h. 86 24 63 74 23 79 22 50 68 19 
De 1.001 a 5.000 h. 138 94 132 133 93 105 77 94 104 75 
D’1 a 1.000 h. 200 171 195 193 167 172 152 170 170 151 

Diputació 3 1 2 3 1 3 1 1 3 1 
Mancomunitat 47 43 45 47 42 37 31 33 37 29 
Àrea metropolitana 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
Entitat local menor 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 
Total 545 351 478 508 340 461 300 386 438 287 
% 100,0% 64,4% 87,7% 93,2% 62,4% 100,0% 65,1% 83,7% 95,0% 62,3% 

En 2019 hi hagué 340 entitats que van comunicar no tindre cap tipus d’informació a 
remetre, la qual cosa equival a un 62,4% del total d’entitats que van realitzar trameses, 
mentre que en 2020 el percentatge va ser del 62,3%. Per tipus d’informació, les 
certificacions negatives en anomalies en ingressos superen el 90% per als dos exercicis, 
mentre que en l’omissió de fiscalització prèvia arriben a uns percentatges del 87,7% en 
2019 i del 83,7% en 2020. 
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Aquests percentatges no resulten homogenis atenent el tipus d’entitat i el tram de població 
en el cas dels ajuntaments. Amb caràcter general, com més gran és la dimensió de l’entitat 
local menor és el percentatge d’entitats amb absència d’acords contraris a objeccions, 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia i anomalies en la gestió d’ingressos. 

Les entitats que van comunicar algun tipus de fet en la plataforma van arribar al 37,6% en 
2019 i al 37,7% en 2020, percentatges similars als d’exercicis anteriors (37,2% en 2018 i 
42,6% en 2017).  

2. ASPECTES GENERALS DEL CONTROL INTERN DE LES ENTITATS QUE 
HAN PRESENTAT INFORMACIÓ. EXERCICIS 2019 I 2020  

Tal com estableix la Instrucció sobre remissió d’informació relativa a l’exercici del control 
intern de les entitats locals, l’òrgan d’Intervenció ha de remetre, per mitjà de l’emplenament 
d’un qüestionari, informació general relativa a l’estructura de l’òrgan d’intervenció en la 
data de tancament de l’exercici, el sistema de control intern, els resultats del control intern 
i les actuacions de control financer. 

2.1. Estructura de l’òrgan d’Intervenció 

Els gràfics següents exposen els resultats obtinguts de la Plataforma sobre les formes de 
provisió del titular de l’òrgan d’Intervenció reservat a funcionaris de l’Administració local 
amb habilitació de caràcter nacional, a 31 de desembre de cada exercici fiscalitzat. 

Gràfic 1. Forma de provisió del lloc de treball reservat a funcionari d’habilitació nacional 
adscrit a l’òrgan d’Intervenció. Exercici 2019 
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A final de l’exercici 2019 els nomenaments de caràcter definitiu (concurs, lliure designació 
i nomenament de primera destinació) ascendien a un 52,5% del total, mentre que el 47,5% 
restant corresponia a formes de provisió no definitives. Aquest alt grau d’eventualitat 
reflecteix una debilitat important del sistema de control intern de les entitats locals. La 
provisió del lloc d’interventor per mitjà de concurs representava un 49,4%, seguit del 
nomenament accidental, que representa un 16,9%, així com del nomenament per 
acumulació i interí, que constituïen un 13,8% i un 7,0%, respectivament. 

Gràfic 2. Forma de provisió del lloc de treball reservat a funcionari d’habilitació 
nacional adscrit a l’òrgan d’Intervenció. Exercici 2020 

 

En 2020 els nomenaments definitius mantenen una importància similar, un 52,1% del total. 
El concurs continua sent majoritari, amb un 49,2%, seguit pel nomenament accidental, 
l’acumulació i la interinitat (17,4%, 13,4% i 7,8%, respectivament). 

Un altre aspecte important és el grau d’ocupació dels llocs de la Intervenció, en relació amb 
els llocs definits. Ací s’inclouen els llocs de col·laboració reservats a funcionaris 
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, així com els destinats als 
subgrups A1/A2 i C1/C2, o equivalents. 
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Gràfic 3. Ocupació del personal adscrit a l’òrgan d’Intervenció, exercicis 2019-2020 
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d’Intervenció es trobaven per damunt del 75% per a cada una de les categories o subgrups 
analitzats, i arribava al 90% l’ocupació dels llocs definits per als subgrups C1/C2 o 
equivalent. 

Així mateix, s’ha sol·licitat informació sobre la consideració, per part del responsable de 
l’òrgan d’Intervenció local, sobre la suficiència de mitjans personals i materials per al 
desenvolupament de les seues funcions i, en cas d’insuficiència, sobre si aquesta 
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Quadre 3. Insuficiència de mitjans personals i/o materials segons declaració del titular 
de l’òrgan d’Intervenció. Exercicis 2019-2020 

Tipus entitat 

EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 
Tra-

meses 
Insuf. de 

mitjans % 
Elevat al 

Ple % 
Tra-

meses 
Insuf. de 

mitjans % 
Elevat  
al Ple % 

Ajuntament 487 366 75,2% 193 52,7% 414 302 72,9% 187 61,9% 
De 500.001 a 1.000.000 h. 1 0 0,0% 0 - 1 0 0,0% 0 - 
De 100.001 a 500.000 h. 3 3 100,0% 1 33,3% 3 3 100,0% 3 100,0% 
De 50.001 a 100.000 h. 10 10 100,0% 8 80,0% 9 9 100,0% 6 66,7% 
De 20.001 a 50.000 h. 49 42 85,7% 26 61,9% 45 39 86,7% 30 76,9% 
De 5.001 a 20.000 h. 88 81 92,0% 47 58,0% 79 75 94,9% 55 73,3% 
De 1.001 a 5.000 h. 137 92 67,2% 38 41,3% 105 65 61,9% 27 41,5% 
D’1 a 1.000 h. 199 138 69,3% 73 52,9% 172 111 64,5% 66 59,5% 

Diputació 3 2 66,7% 1 50,0% 3 2 66,7% 2 100,0% 
Mancomunitat 47 30 63,8% 10 33,3% 37 23 62,2% 9 39,1% 
Àrea metropolitana 2 0 0,0% 0 - 1 0 0,0% 0 - 
Entitat local menor 6 4 66,7% 2 50,0% 6 3 50,0% 2 66,7% 
Total 545 402 73,8% 206 51,2% 461 330 71,6% 200 60,6% 

Un 73,8% dels òrgans d’Intervenció de les entitats locals considerava insuficient la dotació 
de mitjans personals i materials de què disposava en 2019, dels quals el 51,2% havia 
comunicat aquesta circumstància al Ple. Aquestes xifres passen a ser del 71,6% i del 60,6% 
en l’exercici 2020, respectivament. 

2.2. Sistema de control intern 

Entre la informació sol·licitada als òrgans d’Intervenció local es troba la relativa al sistema 
de control intern de l’entitat local, segons el que s’estableix en el Reial Decret 424/2017. 

En els quadres següents es recull la informació sobre l’aplicació, per part dels òrgans 
d’Intervenció, del règim de control simplificat i el de fiscalització i intervenció limitada 
prèvia de requisits bàsics, així com sobre el règim de control dels drets i ingressos. 
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Quadre 4. Sistema de control intern aplicat en cada entitat, exercici 2019 

Tipus entitat 

EXERCICI 2019 

Trameses 

Control 
simplificat Fiscalització limitada prèvia 

Presa raó en 
ingressos 

Nre. % Nre. % 

Altres 
req. 
Ple % 

Tot tipus 
de desp. i 

obl. % Nre. % 
Ajuntament 487 276 56,7% 305 62,6% 64 13,1% 275 56,5% 382 78,4% 

De 500.001 a 1.000.000 h. 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 
De 100.001 a 500.000 h. 3 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 3 100,0% 
De 50.001 a 100.000 h. 10 2 20,0% 9 90,0% 4 40,0% 9 90,0% 10 100,0% 
De 20.001 a 50.000 h. 49 5 10,2% 38 77,6% 17 34,7% 32 65,3% 46 93,9% 
De 5.001 a 20.000 h. 88 8 9,1% 54 61,4% 22 25,0% 47 53,4% 70 79,5% 
De 1.001 a 5.000 h. 137 101 73,7% 76 55,5% 11 8,0% 66 48,2% 96 70,1% 
D’1 a 1.000 h. 199 160 80,4% 126 63,3% 9 4,5% 119 59,8% 156 78,4% 

Diputació 3 0 0,0% 3 100,0% 3 100,0% 2 66,7% 2 66,7% 
Mancomunitat 47 29 61,7% 15 31,9% 3 6,4% 15 31,9% 32 68,1% 
Àrea metropolitana 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 2 100,0% 
Entitat local menor 6 4 66,7% 4 66,7% 1 16,7% 4 66,7% 4 66,7% 
Total 545 310 56,9% 328 60,2% 71 13,0% 297 54,5% 422 77,4% 

Quadre 5. Sistema de control intern aplicat en cada entitat, exercici 2020 

Tipus entitat 

EXERCICI 2020 

Trameses 

Control 
simplificat Fiscalització limitada prèvia 

Presa raó en 
ingressos 

Nre. % Nre. % 
Altres 

req. Ple % 

Tot tipus 
de desp. i 

obl. % Nre. % 
Ajuntament 414 245 59,2% 293 70,8% 71 17,1% 269 65,0% 349 84,3% 

De 500.001 a 1.000.000 h. 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 
De 100.001 a 500.000 h. 3 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3% 3 100,0% 
De 50.001 a 100.000 h. 9 1 11,1% 8 88,9% 5 55,6% 8 88,9% 9 100,0% 
De 20.001 a 50.000 h. 45 7 15,6% 38 84,4% 19 42,2% 33 73,3% 42 93,3% 
De 5.001 a 20.000 h. 79 11 13,9% 60 75,9% 27 34,2% 53 67,1% 71 89,9% 
De 1.001 a 5.000 h. 105 81 77,1% 69 65,7% 9 8,6% 61 58,1% 80 76,2% 
D’1 a 1.000 h. 172 145 84,3% 116 67,4% 10 5,8% 112 65,1% 143 83,1% 

Diputació 3 0 0,0% 3 100,0% 2 66,7% 2 66,7% 2 66,7% 
Mancomunitat 37 25 67,6% 15 40,5% 2 5,4% 15 40,5% 27 73,0% 
Àrea metropolitana 1 1 100,0% 1 100,0% 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0% 
Entitat local menor 6 4 66,7% 4 66,7% 1 16,7% 4 66,7% 4 66,7% 
Total 461 275 59,7% 316 68,5% 76 16,5% 291 63,1% 383 83,1% 
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En el títol V de l’RCIL es regula el règim de control intern simplificat, que poden utilitzar 
aquelles entitats incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local. 
En aquest règim és potestatiu el control financer, sense perjudici d’aquelles actuacions que 
deriven d’una obligació legal.  

Segons el que s’ha comunicat en la plataforma de rendició, el 56,9% de les entitats locals 
aplicava el règim de control intern simplificat en l’exercici 2019 (un 59,7% en 2020). No 
obstant això, s’ha comprovat que almenys 30 d’aquestes entitats en 2019 i 25 entitats en 
2020 no complien els requisits per a aplicar el model simplificat de comptabilitat, per la 
qual cosa o bé han emplenat aquesta informació de manera errònia o bé estan aplicant 
aquest règim de fiscalització inadequadament.  

La modalitat de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics s’aplicava pel 
60,2% de les entitats locals en 2019 (el 68,5% en 2020), de les quals únicament el 13,0% 
comprovava altres requisits o tràmits essencials aprovats per acord plenari, diferents dels 
previstos expressament en l’article 13 de l’RCIL (el 16,5% en 2020), mentre que el 54,5% 
(63,1% en 2020) afirmava aplicar aquest règim de fiscalització limitada prèvia a tot tipus de 
despeses i obligacions de l’entitat. 

D’altra banda, el 77,4% del total d’òrgans d’Intervenció que havien remés la informació 
relativa al control intern de l’exercici 2019 van comunicar la substitució de la fiscalització 
prèvia de drets i ingressos per la presa de raó en comptabilitat (el 83,1% en 2020). 

2.3. Resultats del control intern 

L’article 37 del Reial Decret 424/2017 estableix que l’òrgan interventor ha d’elaborar un 
informe resum anual dels resultats del control intern, previst en l’article 213 del TRLRHL. 
Aquest informe resum s’ha de remetre al Ple de la corporació i a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE) en el primer quadrimestre de cada any. Segons l’article 38 
del mateix reial decret, el president de l’entitat formalitzarà un pla d’acció amb les mesures 
necessàries per a esmenar les debilitats, deficiències, errors i incompliments posats de 
manifest en l’informe resum, en un termini màxim de tres mesos des de la seua remissió al 
Ple.  

El quadre següent recull de manera resumida la informació sobre els resultats del control 
intern en els exercicis 2019 i 2020, remesa pels òrgans d’Intervenció local. 

  



Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. 
Exercicis 2019-2020 

30 

Quadre 6. Resultats del control intern per tipus d’entitat, exercicis 2019-2020 

Tipus entitat 

EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Trameses 

Informe 
anual 

res. CI 
Remés  

al Ple 
Enviat a 
la IGAE 

Pla 
d’acció Trameses 

Informe 
anual 

res. CI 
Remés 

al Ple 
Enviat a 
la IGAE 

Pla 
d’acció 

Ajuntament 487 263 126 137 9 414 289 172 188 34 
De 500.001 a 1.000.000 h. 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
De 100.001 a 500.000 h. 3 1 1 0 0 3 3 2 2 0 
De 50.001 a 100.000 h. 10 4 3 1 0 9 6 4 6 2 
De 20.001 a 50.000 h. 49 22 13 10 2 45 30 26 24 11 
De 5.001 a 20.000 h. 88 40 28 23 5 79 53 45 40 9 
De 1.001 a 5.000 h. 137 80 32 42 1 105 74 37 48 3 
D’1 a 1.000 h. 199 115 49 61 1 172 122 57 67 8 

Diputació 3 2 1 1 0 3 3 3 3 2 
Mancomunitat 47 19 7 10 0 37 17 9 7 0 
Àrea metropolitana 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
Entitat local menor 6 2 2 1 0 6 3 2 2 0 
Total 545 287 136 149 9 461 313 187 201 37 
% 100,0% 52,7% 47,4% 51,9% 3,1% 100,0% 67,9% 59,7% 64,2% 11,8% 

Un 52,7% dels òrgans d’Intervenció que van enviar informació en matèria de control intern 
de l’exercici 2019 va comunicar haver elaborat el resum anual dels resultats de control 
intern, dels quals un 47,4% va indicar que va ser remés al Ple de l’entitat i un 51,9% a la 
IGAE. Aquests percentatges arriben en 2020 al 67,9%, 59,7% i 64,2%, respectivament. 

Quant a l’elaboració pel president de l’entitat d’un pla d’acció, per a esmenar les 
deficiències advertides en l’informe resum anual, solament s’havia realitzat en el 3,1% de 
les entitats locals de les quals s’havia rebut informació en 2019, un percentatge que arriba 
a l’11,8% en 2020. 

En termes generals, destaca el baix compliment en l’elaboració de l’informe resum anual, la 
seua remissió al Ple de la corporació i a la IGAE, així com de la confecció del pla d’acció. Els 
municipis de menor tram de població i les mancomunitats són les entitats que van 
incomplir en major grau aquestes obligacions. 

2.4. Actuacions de control financer 

L’RCIL estableix la necessitat de dur a terme una adequada planificació del control posterior 
de la gestió economicofinancera local; per a això, l’article 31 introdueix com a requisit bàsic 
que l’òrgan interventor elabore un pla anual de control financer, del qual ha d’informar el 
Ple. 
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El control financer del sector públic local es du a terme per mitjà de les modalitats de 
control permanent i d’auditoria pública. 

Els treballs de control permanent inclouen, entre altres aspectes, la verificació a través de 
tècniques d’auditoria que la informació comptable reflecteix raonablement el resultat de la 
seua activitat economicofinancera. També inclou el control posterior dels drets i ingressos 
de l’entitat local, quan se n’ha substituït la fiscalització prèvia per la presa de raó en 
comptabilitat. 

D’altra banda, l’auditoria pública comprén l’auditoria de comptes, de compliment i 
operativa, per a l’execució de les quals les entitats locals, a proposta de l’òrgan interventor, 
poden demanar col·laboració d’altres organismes públics o de firmes privades d’auditoria. 

En el quadre següent es resumeix la informació subministrada pels òrgans d’Intervenció 
local sobre les actuacions de control financer dutes a terme en els exercicis 2019 i 2020. 

Gràfic 4. Actuacions de control financer. Exercicis 2019-2020 

 

Només el 12,1% de les entitats locals havia elaborat el pla anual de control financer en 
2019, un percentatge que augmenta fins a un 22,1% en 2020. Quant a altres actuacions de 
control permanent i al control financer posterior dels ingressos, no s’ha arribat al 30% de 
les entitats en cap dels exercicis fiscalitzats. 

D’altra banda, del total d’intervencions que van remetre informació relativa al control intern, 
només un 5,5% en 2019 i un 8,0% en 2020 afirmava haver realitzat auditories públiques en 
alguna o diverses de les seues entitats dependents o adscrites, incloent-hi si és el cas la 
contractació amb firmes privades d’auditoria. 

El quadre següent presenta les entitats en què l’interventor ha informat negativament sobre 
el pressupost i sobre les modificacions pressupostàries en els exercicis 2019 i 2020, així com 
aquelles en què s’ha aprovat la liquidació amb informe desfavorable de l’interventor. També 
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s’analitzen les entitats amb informes desfavorables sobre l’estabilitat pressupostària i la 
regla de la despesa. 

Quadre 7. Entitats amb informes desfavorables de la Intervenció, exercicis 2019-2020 

Tipus entitat 

Trameses 
EXERCICI 2019 

Trameses 
EXERCICI 2020 

Aprov. 
press. 

Modif. 
press. 

Liquid. 
press. 

Estab. 
regla 

despesa 
Aprov. 
press. 

Modif. 
press. 

Liquid. 
press. 

Estab. 
regla 

despesa 
Ajuntament 487 12 29 10 188 414 17 15 4 107 

De 500.001 a 1.000.000 h. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
De 100.001 a 500.000 h. 3 0 0 0 2 3 0 0 0 2 
De 50.001 a 100.000 h. 10 0 1 1 7 9 2 1 0 4 
De 20.001 a 50.000 h. 49 2 6 1 24 45 5 6 1 23 
De 5.001 a 20.000 h. 88 4 12 1 37 79 3 7 0 18 
De 1.001 a 5.000 h. 137 1 2 4 61 105 3 1 0 20 
D’1 a 1.000 h. 199 5 8 3 57 172 4 0 3 40 

Diputació 3 0 1 0 1 3 0 0 0 2 
Mancomunitat 47 2 1 0 8 37 2 0 0 5 
Àrea metropolitana 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 
Entitat local menor 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
Total 545 14 31 10 198 461 20 15 4 115 
% 100,0% 2,6% 5,7% 1,8% 36,3% 100,0% 4,3% 3,3% 0,9% 24,9% 

Les intervencions de 31 entitats locals en 2019 i de 15 entitats en 2020 van emetre informes 
desfavorables sobre modificacions pressupostàries. Pel que fa a l’existència d’informes 
negatius sobre l’aprovació del pressupost, suposen un 2,6% i un 4,3% del total de trameses 
rebudes en 2019 i 2020, respectivament. Els informes negatius sobre la seua liquidació 
corresponien a un 1,8% en 2019 i un 0,9% en 2020 del total de trameses. 

Al llarg de l’exercici 2019, un 36,3% de les intervencions locals van emetre informes 
desfavorables sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, un 
percentatge que disminueix en 2020 fins al 24,9%. 
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3. DADES AGREGADES DELS ACORDS CONTRARIS A OBJECCIONS 
COMUNICADES PER LES ENTITATS LOCALS A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA. EXERCICIS 2019 I 2020 

Aquest apartat examina el nombre i l’import dels acords contraris a objeccions formulades 
per les intervencions locals segons diversos criteris: la modalitat de despesa, la motivació 
de l’objecció i l’òrgan que aprova l’acord. S’hi inclouen les dades dels organismes autònoms 
dependents i dels consorcis adscrits a les entitats locals. 

Quadre 8. Informes d’acords contraris a objeccions, per tipus d’entitat local. Exercicis 
2019-2020 (imports en milers d’euros) 

Tipus entitat 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Nre. ACO % Import % Nre. ACO % Import % 
Ajuntament 7.649 97,8% 285.270 98,4% 6.126 97,2% 237.348 97,5% 

De 500.001 a 1.000.000 h. 1 0,0% 273 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 
De 100.001 a 500.000 h. 67 0,9% 15.315 5,3% 61 1,0% 18.645 7,7% 
De 50.001 a 100.000 h. 371 4,7% 33.768 11,7% 405 6,4% 33.612 13,8% 
De 20.001 a 50.000 h. 2.585 33,0% 132.546 45,7% 2.210 35,1% 95.947 39,4% 
De 5.001 a 20.000 h. 3.936 50,3% 96.320 33,2% 2.945 46,7% 83.713 34,4% 
De 1.001 a 5.000 h. 505 6,5% 5.721 2,0% 281 4,5% 4.094 1,7% 
D’1 a 1.000 h. 184 2,4% 1.329 0,5% 224 3,6% 1.338 0,5% 

Diputació 156 2,0% 4.124 1,4% 114 1,8% 5.252 2,2% 
Mancomunitat 20 0,3% 392 0,1% 60 1,0% 785 0,3% 
Àrea metropolitana 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Entitat local menor 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 13 0,0% 
Total 7.825 100,0% 289.786 100,0% 6.301 100,0% 243.398 100,0% 

En 2019 hi hagué 194 entitats que van comunicar l’adopció de 7.825 acords contraris a les 
objeccions de la Intervenció, amb un import total associat de 290 milions d’euros. En 2020 
hi hagué 161 entitats amb 6.301 acords adoptats, que van sumar un total de 243 milions 
d’euros. Per tipus d’entitats, els ajuntaments van adoptar la gran majoria d’acords contraris 
a objeccions, i destaquen per la seua importància aquells la població dels quals es troba 
entre 5.001 i 50.000 habitants. 
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Quadre 9. Informes d’acords contraris a objeccions, per modalitat de despesa. Exercicis 
2019-2020 (imports en milers d’euros) 

Modalitat de despesa 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Nre. ACO % Import % Nre. ACO % Import % 
Contractació 5.306 67,4% 110.318 38,1% 3.906 61,6% 113.440 46,6% 
Encàrrecs a mitjans propis  3 0,0% 122 0,0% 27 0,4% 2.309 0,9% 
Convenis 48 0,6% 1.054 0,4% 34 0,5% 154 0,1% 
Subvencions 410 5,2% 5.964 2,1% 508 8,0% 6.700 2,8% 
Personal 1.035 13,2% 99.629 34,4% 966 15,2% 85.501 35,1% 
Operacions financeres 0 0,0% 0 0,0% 6 0,1% 270 0,1% 
Bestretes de caixa fixa 10 0,1% 258 0,1% 25 0,4% 598 0,2% 
Pagaments a justificar 61 0,8% 299 0,1% 34 0,5% 79 0,0% 
Prelació de pagaments 322 4,1% 21.031 7,3% 197 3,1% 15.902 6,5% 
Altres procediments 672 8,5% 51.111 17,6% 642 10,1% 18.446 7,6% 
Total 7.867 100,0% 289.786 100,0% 6.345 100,0% 243.398 100,0% 

Quant a la modalitat de la despesa objecte de l’objecció, són rellevants aquells amb origen 
en expedients de contractació, que van arribar a més del 60% del total en els dos exercicis. 
Els segueixen en importància les despeses de personal (13,2% en 2019 i 15,2% en 2020) i 
en menor grau les subvencions i ajudes públiques, els incompliments en la prelació de 
pagaments i les despeses derivades d’altres procediments.  

Si ens atenim a l’import, destaquen els expedients de contractació, seguits de les despeses 
de personal, les despeses derivades d’altres procediments i els incompliments en la prelació 
de pagaments. 
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Quadre 10. Informes d’acords contraris a objeccions, segons la motivació. Exercicis 
2019-2020 (imports en milers d’euros) 

Causa de l’objecció 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Nre. ACO % Import % Nre. ACO % Import % 
Insuficiència o inadequació de crèdit 265 3,4% 11.620 4,0% 227 3,6% 19.016 7,8% 
Comprovacions materials 275 3,5% 4.894 1,7% 45 0,7% 671 0,3% 
La despesa es proposa a un òrgan que no té 
competència per a l’aprovació 91 1,2% 1.319 0,5% 36 0,6% 1.375 0,6% 

Irregularitats en la documentació 
justificativa del rec. de l’obligació  176 2,2% 15.331 5,3% 231 3,7% 15.574 6,4% 

No s’acredita prou el dret del perceptor  134 1,7% 9.726 3,4% 91 1,4% 2.112 0,9% 
Omissió en l’expedient de requisits o tràmits 
essencials  3.352 42,8% 95.303 32,9% 3.026 48,0% 110.231 45,3% 

Es pot causar pèrdues econòmiques a la 
tresoreria de l’entitat local 9 0,1% 2.190 0,8% 3 0,0% 476 0,2% 

Es pot causar pèrdues econòmiques a un 
tercer  22 0,3% 74 0,0% 1 0,0% 0 0,0% 

Un altre tràmit declarat essencial per acord 
del Ple 493 6,3% 11.950 4,1% 966 15,3% 15.692 6,4% 

Absència requisits Consell de Ministres 2.481 31,7% 91.267 31,5% 1.222 19,4% 55.008 22,6% 
Omissió de requisits o tràmits que puguen 
donar lloc a la nul·litat de l’acte 1 0,0% 38 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Diverses causes 526 6,7% 46.074 15,9% 453 7,2% 23.243 9,5% 
Total 7.825 100,0% 289.786 100,0% 6.301 100,0% 243.398 100,0% 

La causa més comuna de les objeccions formulades en els exercicis 2019 i 2020, tant per 
import com per nombre d’expedients, va ser l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits 
essencials. A continuació destaquen els expedients amb absència de requisits del Consell 
de Ministres i, en menor grau, els motivats per altres tràmits declarats essencials pel Ple, la 
insuficiència o inadequació del crèdit i aquells que tenien diverses causes alhora. 

Quadre 11. Acords contraris a objeccions, segons l’òrgan que els adopta. Exercicis 2019-
2020 (imports en milers d’euros) 

Òrgan 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Nre. ACO % Import % Nre. ACO % Import % 
President 6.297 80,5% 212.384 73,3% 5.293 84,0% 177.664 73,0% 
Ple 691 8,8% 68.852 23,8% 584 9,3% 50.358 20,7% 
Junta de Govern Local 807 10,3% 7.574 2,6% 404 6,4% 12.520 5,1% 
Altres 30 0,4% 975 0,3% 20 0,3% 2.856 1,2% 
Total 7.825 100,0% 289.786 100,0% 6.301 100,0% 243.398 100,0% 
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En els dos exercicis fiscalitzats, la gran majoria d’acords contraris a objeccions van ser 
adoptats pel president de l’entitat local. Els segueixen en importància els acords adoptats 
pel Ple i per la Junta de Govern Local. 

4. DADES AGREGADES DELS EXPEDIENTS AMB OMISSIÓ DE 
FISCALITZACIÓ PRÈVIA COMUNICATS PER LES ENTITATS LOCALS A 
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA. EXERCICIS 2019 I 2020 

L’RCIL regula l’omissió de fiscalització prèvia en l’àmbit local, que pot donar-se en els 
supòsits següents: 

- Casos en què únicament s’omet la funció interventora, que s’esmena en el moment en 
què l’òrgan d’intervenció té coneixement de l’expedient. 

- Quan, a més de l’omissió de la fiscalització, l’acte té vicis corregibles, per la qual cosa 
podria ser objecte de convalidació si es corregeixen les deficiències. 

- 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 es resolga l’omissió, segons el procediment previst en l’article 28 de 
l’RCIL, 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. 

En aquest epígraf s’analitza el nombre i l’import d’expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia, les deficiències i irregularitats segons la modalitat i tipus de despesa, així com la 
motivació de les objeccions dels interventors. 
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Quadre 12. Expedients d’omissió de fiscalització prèvia, per tipus d’entitat local. 
Exercicis 2019-2020 (imports en milers d’euros) 

Tipus entitat 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Nre. OFP % Import % Nre. OFP % Import % 
Ajuntament 1.394 94,2% 76.969 99,1% 2.331 97,7% 139.702 95,9% 

De 500.001 a 1.000.000 h. 591 39,9% 40.927 52,7% 704 29,5% 51.805 35,6% 
De 100.001 a 500.000 h. 27 1,8% 238 0,3% 69 2,9% 30.494 20,9% 
De 50.001 a 100.000 h. 166 11,2% 9.395 12,1% 141 5,9% 11.472 7,9% 
De 20.001 a 50.000 h. 344 23,2% 21.019 27,1% 615 25,8% 16.296 11,2% 
De 5.001 a 20.000 h. 141 9,5% 5.059 6,5% 605 25,4% 29.145 20,0% 
De 1.001 a 5.000 h. 89 6,0% 262 0,3% 195 8,2% 481 0,3% 
D’1 a 1.000 h. 36 2,4% 69 0,1% 2 0,1% 9 0,0% 

Diputació 78 5,3% 636 0,8% 40 1,7% 5.889 4,0% 
Mancomunitat 8 0,5% 28 0,0% 15 0,6% 130 0,1% 
Total 1.480 100,0% 77.633 100,0% 2.386 100,0% 145.721 100,0% 

D’acord amb el que s’ha vist en el quadre 2, només 67 entitats van comunicar l’existència 
d’expedients amb omissió de fiscalització prèvia en 2019. El nombre d’expedients va 
ascendir a 1.480, amb un import total associat de 78 milions d’euros. El nombre d’entitats 
que va comunicar aquesta informació en 2020 va experimentar un increment del 61,2%, 
mentre que l’import associat va augmentar el 87,7%. Cal tindre en compte que el període 
considerat en 2020 (cinc mesos) ha sigut menor que el de 2019 (catorze mesos), per la qual 
cosa s’observa una major implantació d’aquest procediment a partir de la seua regulació 
en l’RCIL. 

Els ajuntaments són les entitats que acaparen la pràctica totalitat d’expedients amb omissió 
de fiscalització prèvia, i hi predomina el tram de major població, corresponent a 
l’Ajuntament de València. 
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Quadre 13. Expedients d’omissió de fiscalització prèvia, per modalitat de despesa. 
Exercicis 2019-2020 (imports en milers d’euros) 

Modalitat de despesa 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Nre. OFP % Import % Nre. OFP % Import % 
Contractació 1.383 86,4% 67.749 87,3% 3.093 87,4% 96.099 65,9% 
Encàrrecs a mitjans propis  2 0,1% 37 0,0% 9 0,3% 5.648 3,9% 
Convenis 7 0,4% 318 0,4% 4 0,1% 11 0,0% 
Subvencions 78 4,9% 600 0,8% 120 3,4% 2.476 1,7% 
Personal 82 5,1% 7.528 9,7% 150 4,2% 1.784 1,2% 
Operacions financeres 0 0,0% 0 0,0% 6 0,2% 17.094 11,7% 
Bestretes de caixa fixa 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 3 0,0% 
Pagaments a justificar 0 0,0% 0 0,0% 1 0,0% 3 0,0% 
Altres procediments 48 3,0% 1.401 1,8% 156 4,4% 22.603 15,5% 
Total 1.600 100,0% 77.633 100,0% 3.540 100,0% 145.721 100,0% 

La informació referida a les modalitats de despesa es presenta atenent el nombre 
d’operacions de despesa que es troben en cada expedient amb omissió de fiscalització 
prèvia. En cada expedient se sol tramitar més d’una operació de despesa, per la qual cosa 
el seu nombre és superior al nombre d’expedients reflectit en els quadres anteriors i 
posteriors. 

Els expedients de contractació són la modalitat de despesa amb el major nombre i import 
d’obligacions reconegudes, amb uns percentatges superiors al 80% sobre el total. També 
en destaquen les modalitats de subvencions i despeses de personal. 
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Quadre 14. Expedients d’omissió de fiscalització prèvia, segons la motivació. Exercicis 
2019-2020 (imports en milers d’euros) 

Causa de l’omissió de fiscalització 
prèvia 

EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 
Nre. OFP % Import % Nre. OFP % Import % 

Retard en la tramitació de l’expedient 55 3,7% 6.003 7,7% 84 3,5% 15.504 10,6% 
Incorrecta utilització del procediment 
de contractació 44 3,0% 3.721 4,8% 246 10,3% 8.535 5,9% 

Falta de tramitació de l’expedient 
corresponent 1.103 74,5% 56.578 72,9% 1.645 68,9% 53.988 37,0% 

Incompliments no justificats 29 2,0% 189 0,2% 20 0,8% 5.961 4,1% 
Urgència 14 0,9% 1.504 1,9% 3 0,1% 63 0,0% 
Falta de crèdit 14 0,9% 528 0,7% 49 2,1% 14.365 9,9% 
Despeses que el gestor considerava 
ja fiscalitzats, o no fiscalitzables 39 2,6% 1.026 1,3% 90 3,8% 3.198 2,2% 

Excés d’obra executada 1 0,1% 12 0,0% 3 0,1% 116 0,1% 
Altres 105 7,1% 4.939 6,4% 123 5,2% 38.002 26,1% 
Diverses causes 76 5,1% 3.133 4,0% 123 5,2% 5.989 4,1% 
Total 1.480 100,0% 77.633 100,0% 2.386 100,0% 145.721 100,0% 

La causa més freqüent ha sigut la falta de tramitació de l’expedient corresponent, que en 
2019 i 2020 ha representat al voltant del 70% dels expedients i de l’import total. Una altra 
de les causes importants va ser la utilització incorrecta del procediment de contractació. 

5. DADES AGREGADES DE LES ANOMALIES D’INGRESSOS 
COMUNICADES PER LES ENTITATS LOCALS A TRAVÉS DE LA 
PLATAFORMA. EXERCICIS 2019 I 2020 

En aquest apartat s’analitza la rendició d’anomalies d’ingressos, atenent el tipus d’entitat i 
la naturalesa econòmica dels ingressos. 
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Quadre 15. Anomalies en ingressos, per tipus d’entitat local. Exercicis 2019-2020 
(imports en milers d’euros) 

Tipus entitat 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Nre. AI % Import % Nre. AI % Import % 
Ajuntament 186 100,0% 1.820 100,0% 103 100,0% 3.277 100,0% 

De 500.001 a 1.000.000 h. 10 5,4% 175 9,6% 13 12,6% 686 20,9% 
De 50.001 a 100.000 h. 3 1,6% 299 16,4% 3 2,9% 1.409 43,0% 
De 20.001 a 50.000 h. 42 22,6% 612 33,6% 44 42,7% 628 19,2% 
De 5.001 a 20.000 h. 105 56,5% 658 36,1% 28 27,2% 521 15,9% 
De 1.001 a 5.000 h. 5 2,7% 17 0,9% 1 1,0% 1 0,0% 
D’1 a 1.000 h. 21 11,3% 59 3,2% 14 13,6% 33 1,0% 

Total 186 100,0% 1.820 100,0% 103 100,0% 3.277 100,0% 

Només 37 entitats en 2019 i 23 en 2020, totes les quals són ajuntaments, van comunicar 
l’existència d’anomalies en ingressos, d’acord amb el que s’ha vist en el quadre 2. El nombre 
total d’expedients dels dos exercicis va ascendir a 289, amb un import associat de 5 milions 
d’euros. 

En destaquen els ajuntaments de 5.001 fins a 50.000 habitants, que acaparen la gran 
majoria d’anomalies i que representen un 79,1% en 2019 i un 69,9% en 2020 del total 
d’expedients. 

Quadre 16. Anomalies en ingressos, per tipus d’ingrés. Exercicis 2019-2020 (imports en 
milers d’euros) 

Tipus d’ingrés 
EXERCICI 2019 EXERCICI 2020 

Nre. AI % Import % Nre. AI % Import % 
Impostos locals 21 11,3% 198 10,9% 40 38,8% 76 2,3% 
Ingressos patrimonials 105 56,5% 747 41,0% 7 6,8% 946 28,9% 
Multes i sancions 1 0,5% 38 2,1% 5 4,9% 2 0,1% 
Preus públics 12 6,5% 33 1,8% 6 5,8% 84 2,6% 
Taxes 41 22,0% 793 43,6% 37 35,9% 446 13,6% 
Altres 6 3,2% 11 0,6% 8 7,8% 1.725 52,6% 
Total 186 100,0% 1.820 100,0% 103 100,0% 3.277 100,0% 

Segons la seua naturalesa econòmica, el major nombre d’anomalies en 2019 es van 
comunicar en els ingressos patrimonials, seguits per les taxes, els impostos locals i els preus 
públics. No existeix un comportament homogeni en els exercicis analitzats, ja que en 2020 
van ser significatives les irregularitats en els impostos locals i en les taxes.  

 



 

 

 
 
 

APÈNDIX 3 
Resultats globals obtinguts de l’anàlisi de la informació i documentació 

presentada per les entitats de la mostra 
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1. MOSTRA D’ENTITATS LOCALS 

En aquest apartat s’examina la informació i documentació dels acords contraris a objeccions 
(ACO), expedients amb omissió de fiscalització prèvia (OFP) i anomalies d’ingressos (AI) de 
les entitats locals que formen part de la mostra de la fiscalització (catorze municipis del 
tram de població comprés entre 20.000 i 30.000 habitants). 

En el quadre següent es mostren les entitats que formen part de la mostra, amb les 
incidències dels exercicis 2019 i 2020 presentats per cada una, distribuïdes per tipus 
d’informació.  

Quadre 17. Informació dels exercicis 2019-2020 comunicada per les entitats de la 
mostra 

Entitat 
Població 

2019 
Data presentació ACO OFP AI 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Alaquàs 29.561 31/03/2020 30/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 
Algemesí 27.331 29/04/2020 26/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 
Almassora 26.270 23/04/2020 20/04/2021 NO NO SÍ SÍ NO NO 
Benicarló 26.912 30/04/2020 30/04/2021 SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 
Calp 22.725 23/04/2020 - SÍ - SÍ - NO - 
Catarroja 28.120 07/08/2020 25/01/2022 NO NO NO NO NO NO 
Crevillent 28.952 30/04/2020 12/05/2021 NO SÍ SÍ SÍ NO NO 
Novelda 25.651 25/04/2020 21/04/2021 SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Onda 24.859 20/04/2020 19/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 
Quart de Poblet 24.760 22/07/2020 22/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 
Sueca 27.479 11/05/2020 26/04/2021 SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 
Xàbia 27.604 28/04/2020 14/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 
Xàtiva 29.231 20/03/2020 05/02/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 
Xirivella 29.623 30/04/2020 30/04/2021 SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
TOTAL SÍ    11 11 3 4 2 2 
%    78,6% 78,6% 21,4% 28,6% 14,3% 14,3% 

Totes aquestes entitats, excepte l’Ajuntament de Catarroja, van remetre la informació de 
2019 en el termini estipulat per la Instrucció i l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020. En 
2020 va haver-hi una entitat que no va complir la tramesa d’informació, l’Ajuntament de 
Calp, mentre que els ajuntaments de Catarroja i Crevillent ho van fer fora de termini. 
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2. ANÀLISI DEL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS DE LA MOSTRA 

S’ha obtingut la informació remesa a través de la Plataforma sobre l’activitat del control 
intern en els exercicis 2019 i 2020 per les entitats que componen la mostra, a partir de la 
qual s’analitza el sistema que aplica cada entitat, els resultats obtinguts i les actuacions de 
control financer realitzades durant aquests dos exercicis. 

Quadre 18. Sistema de control intern aplicat en cada entitat, exercicis 2019-2020 

Ajuntament 

Fiscalització 
limitada prèvia Altres req. Ple 

Tot tipus de 
despeses i obl. 

Presa de raó en 
ingressos 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Alaquàs SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Algemesí SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Almassora SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 
Benicarló NO NO N/A N/A N/A N/A NO NO 
Calp NO - N/A - N/A - SÍ - 
Catarroja SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ SÍ 
Crevillent SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 
Novelda SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Onda NO NO N/A N/A N/A N/A SÍ SÍ 
Quart de Poblet SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Sueca NO NO N/A N/A N/A N/A SÍ SÍ 
Xàbia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Xàtiva SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Xirivella SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ 
Total SÍ 10 10 4 5 7 7 13 12 
% 71,4% 71,4% 28,6% 35,7% 50,0% 50,0% 92,9% 85,7% 

N/A: No aplica en no realitzar-se la fiscalització limitada prèvia. 

Els ajuntaments de Benicarló, Calp, Onda i Sueca van realitzar una fiscalització prèvia plena 
de les despeses. La resta d’entitats (un 71,4%) van declarar tindre implantat en 2019 el 
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics (existència de crèdit 
adequat i suficient, competència de l’òrgan i els aspectes fixats en l’Acord del Consell de 
Ministres). Només el 28,6% d’aquestes entitats van declarar que a més es comprovaven 
altres requisits o tràmits essencials aprovats per acord plenari. En 2020 aquests 
percentatges van ser el 71,4% i el 35,7%, respectivament. 

D’altra banda, totes les entitats analitzades, excepte l’Ajuntament de Benicarló, havien 
substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó 
en comptabilitat. 
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En el quadre següent es mostra el resultat de l’exercici del control intern realitzat al llarg 
dels exercicis de referència. 

Quadre 19. Resultats del control intern per a les entitats de la mostra, exercicis 2019-
2020 

Ajuntament 

Informe anual  
res. CI Remés al Ple Enviat a la IGAE Pla d’acció 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Alaquàs SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Algemesí SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 
Almassora SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Benicarló SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO 
Calp NO - NO - NO - NO - 
Catarroja SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 
Crevillent NO NO NO NO NO NO NO NO 
Novelda SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 
Onda NO SÍ NO SÍ NO NO NO NO 
Quart de Poblet SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Sueca NO NO NO NO NO NO NO NO 
Xàbia SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Xàtiva SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Xirivella NO NO NO NO NO NO NO NO 
Total SÍ 9 10 8 9 4 9 1 2 
% 64,3% 71,4% 57,1% 64,3% 28,6% 64,3% 7,1% 14,3% 

L’òrgan interventor del 64,3% dels ajuntaments fiscalitzats en 2019 (el 71,4% en 2020) va 
elaborar l’informe resum anual dels resultats del control intern, segons estableix l’article 37 
de l’RCIL. Aquest informe resum es va remetre al Ple de la corporació en un 57,1% dels 
casos (64,3% en 2020) i en un 28,6% a la IGAE (64,3% en 2020). 

Només el 7,1% dels ajuntaments en 2019 i el 14,3% en 2020 va formalitzar un pla d’acció 
amb les mesures per a esmenar les debilitats, deficiències, errors i incompliments posats 
de manifest en l’informe resum esmentat, tal com exigeix l’article 38 de l’RCIL. 

En resum, es detecta un notable incompliment de les prescripcions de l’RCIL en la mostra 
d’ajuntaments analitzada, que experimenta una evident millora en 2020 respecte dels 
resultats de 2019. Només l’Ajuntament d’Almassora va complir en els dos exercicis el que 
s’estipula en aquests aspectes. 

A continuació s’examina l’activitat de control intern en l’aspecte de control financer 
permanent i d’auditoria. 
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Quadre 20. Actuacions de control financer en les entitats de la mostra, exercicis 2019-
2020 

Ajuntament 

Pla anual control 
financer 

Altres actuacions 
control permanent 

Control financer 
posterior ingressos Auditories públiques 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Alaquàs SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Algemesí SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 
Almassora SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Benicarló SÍ SÍ SÍ NO N/A N/A NO NO 
Calp NO - NO - NO - NO - 
Catarroja SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 
Crevillent NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO 
Novelda SÍ SÍ NO SÍ NO NO NO NO 
Onda NO NO SÍ SÍ NO NO NO NO 
Quart de Poblet SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Sueca NO NO SÍ SÍ NO NO NO NO 
Xàbia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Xàtiva NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Xirivella NO NO NO SÍ NO NO NO NO 
Total SÍ 8 8 10 10 8 8 5 5 
% 57,1% 57,1% 71,4% 71,4% 57,1% 57,1% 35,7% 35,7% 

N/A: No aplica en no realitzar-se la presa de raó en ingressos. 

En huit dels ajuntaments analitzats, l’òrgan interventor va elaborar un pla anual de control 
financer, amb les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant 
cada exercici (article 31 de l’RCIL). 

En 2019, el 71,4% dels ajuntaments de la mostra va realitzar altres actuacions de control 
permanent (el mateix percentatge en 2020). El control financer posterior dels ingressos es 
va realitzar en huit de les entitats en cada exercici. 

D’altra banda, cinc entitats van executar l’auditoria pública en alguna o diverses de les seues 
entitats dependents o adscrites. La proporció d’entitats auditades va ser del 42,9% en 2019 
i del 46,2% en 2020. 
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3. ANÀLISI DELS ACORDS CONTRARIS A OBJECCIONS I L’OMISSIÓ DE 
FISCALITZACIÓ PRÈVIA EN LES ENTITATS DE LA MOSTRA 

Aquest apartat estudia els tipus de negoci jurídic en els quals tendeixen a produir-se els 
acords contraris a objeccions o l’omissió de fiscalització prèvia, les causes de les objeccions 
no ateses, així com les principals infraccions que s’han posat de manifest, i s’identifiquen 
les àrees de risc en la gestió. En la selecció d’expedients s’ha buscat la major 
representativitat possible, i l’import de la mostra és almenys el 20% del comunicat per cada 
entitat. 

3.1. Resultats sobre els acords contraris a objeccions  
En aquest primer quadre es mostra el nombre i l’import dels acords contraris a objeccions 
que han comunicat les entitats que formen part del treball. 

Quadre 21. Acords contraris a objeccions de les entitats de la mostra. Exercicis 2019-
2020 

Entitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import  
Alaquàs 67 1.075.938 26 1.230.883 93 2.306.820 5,8% 4,8% 
Algemesí 8 832.723 2 7.877 10 840.600 0,6% 1,8% 
Benicarló 230 7.777.879 294 10.841.020 524 18.618.898 32,6% 38,9% 
Calp 1 796.529 - - 1 796.529 0,1% 1,7% 
Crevillent 0 0 1 9.159 1 9.159 0,1% 0,0% 
Novelda 1 1.271 2 75.525 3 76.796 0,2% 0,2% 
Onda 2 20.340 5 230.934 7 251.274 0,4% 0,5% 
Quart de Poblet 76 477.850 29 244.487 105 722.338 6,5% 1,5% 
Sueca 60 1.896.156 64 1.995.507 124 3.891.662 7,7% 8,1% 
Xàbia 258 8.800.200 225 7.639.584 483 16.439.784 30,1% 34,4% 
Xàtiva 33 745.857 55 394.173 88 1.140.030 5,5% 2,4% 
Xirivella 107 1.890.602 61 835.902 168 2.726.504 10,5% 5,7% 
Total 843 24.315.345 764 23.505.051 1.607 47.820.394 100,0% 100,0% 

Els ajuntaments de Benicarló i Xàbia van remetre la majoria dels acords contraris a 
objeccions (un 62,7% entre els dos). Els segueixen en importància els ajuntaments de 
Xirivella, Sueca, Quart de Poblet, Alaquàs i Xàtiva. Els ajuntaments d’Almassora i Catarroja 
no van adoptar cap acord en aquests exercicis. 

A continuació s’exposa la distribució dels acords contraris a objeccions de 2019 i 2020 
comunicats per les entitats de la mostra, en funció de la seua modalitat de despesa: 
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Quadre 22. Acords contraris a objeccions de les entitats de la mostra, per modalitat de 
despesa. Exercicis 2019-2020 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import  
Bestretes de caixa fixa 2 245.353 4 26.455 6 271.808 0,4% 0,6% 
Contractació 551 17.944.516 443 16.799.712 994 34.744.227 61,9% 72,7% 
Convenis 0 0 2 4.510 2 4.510 0,1% 0,0% 
Despeses de personal 178 2.575.464 229 3.991.332 407 6.566.796 25,3% 13,7% 
Altres procediments 3 184.067 2 87.592 5 271.659 0,3% 0,6% 
Pagaments a justificar 16 117.919 4 894 20 118.813 1,2% 0,2% 
Prelació de pagaments 49 867.770 2 26.325 51 894.095 3,2% 1,9% 
Subvencions 44 2.380.256 78 2.568.231 122 4.948.486 7,6% 10,3% 
Total 843 24.315.345 764 23.505.051 1.607 47.820.394 100,0% 100,0% 

La modalitat en la qual es van adoptar major nombre d’acords va ser la contractació, 
seguida de les despeses de personal i les subvencions. 

S’han revisat 48 expedients, que arriben al 3,0% del nombre d’acords i al 31,4% de l’import 
total. L’anàlisi individual de cada entitat es troba en l’apèndix 4 d’aquest informe. 

La infracció més freqüent s’ha produït en els principis i procediments que regeixen la 
contractació. En destaca el fraccionament en el preu dels contractes, les despeses 
realitzades sense expedient de contractació i l’execució de contractes una vegada 
finalitzada la seua vigència. 

També són importants els incompliments en les despeses de personal. Les observacions de 
l’interventor s’han centrat en la inadequada percepció de determinats complements i en la 
forma de provisió de certs llocs de treball. 

En el cas de les subvencions s’objecta sobre les bonificacions no previstes en la normativa 
tributària i la inexistència del pla estratègic preceptiu o de normes que regulen la concessió 
de subvencions. 

3.2. Resultats sobre els expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

El quadre següent mostra el nombre i l’import dels expedients amb omissió de fiscalització 
prèvia comunicats per les entitats que formen part del treball. 
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Quadre 23. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia de les entitats de la mostra. 
Exercicis 2019-2020 

Entitat 
2019 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import % nre. % import 
Almassora 11 290.691 9 164.608 20 455.299 6,0% 7,4% 
Calp 22 1.987.744 - - 22 1.987.744 6,6% 32,2% 
Crevillent 53 1.447.836 79 1.316.056 132 2.763.892 39,8% 44,7% 
Novelda 0 0 1 919 1 919 0,3% 0,0% 
Xirivella 0 0 157 969.320 157 969.320 47,3% 15,7% 
Total 86 3.726.271 246 2.450.903 332 6.177.174 100,0% 100,0% 

Només cinc ajuntaments de la mostra van comunicar a la Plataforma de Rendició de 
Comptes haver incorregut en OFP durant el període 2019-2020. Els ajuntaments de 
Crevillent i Xirivella comprenen la majoria d’expedients remesos. En aquest apartat van 
informar que no tenien fets que comunicar els ajuntaments d’Alaquàs, Algemesí, Benicarló, 
Catarroja, Onda, Quart de Poblet, Sueca, Xàbia i Xàtiva. 

Tots els expedients on hi hagué omissió de fiscalització prèvia corresponen a la modalitat 
de contractació. 

La mostra d’expedients està formada per quinze expedients que representen un 34,1% de 
l’import total. Respecte de les factures i/o despeses que els conformen, cal entendre que 
s’ha omés la fiscalització preceptiva de la despesa i hi era aplicable l’article 28 de l’RCIL. 

Quant als incompliments normatius, consisteixen principalment en la inexistència 
d’expedient de contractació i, en conseqüència, de licitació legalment exigible, incomplint 
així les disposicions de l’article 116.1 de l’LCSP. 

3.3. Anàlisi sobre la tramitació dels acords contraris a objeccions i 
expedients amb omissió de fiscalització prèvia de les entitats de la 
mostra 

En l’anàlisi dels expedients i documentació de les entitats de la mostra s’ha observat una 
certa heterogeneïtat en el tractament donat als reconeixements extrajudicials de crèdits. 
Així, els òrgans d’Intervenció d’algunes entitats els van tramitar com a expedients amb 
omissió de fiscalització prèvia, mentre que altres els van considerar acords contraris a 
objeccions, basats en la insuficiència de crèdit o en l’omissió de requisits o tràmits 
essencials. 

De totes les entitats de la mostra, cap ajuntament va iniciar un expedient de revisió d’ofici 
davant supòsits de nul·litat, en els termes establits per l’article 106 de l’LPAC.  

Segons l’article 28 de l’RCIL, la possibilitat i conveniència de revisió dels actes dictats amb 
infracció de l’ordenament serà apreciada per l’interventor en funció de si s’han realitzat o 
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no les prestacions, el caràcter d’aquestes i la seua valoració, així com dels incompliments 
legals que s’hagen produït. En tots els casos, la revisió de l’acte s’ha materialitzat acudint a 
la via d’indemnització de danys i perjudicis derivada de la responsabilitat patrimonial de 
l’Administració, a conseqüència d’haver-se produït un enriquiment injust a favor seu o 
d’incomplir l’obligació al seu càrrec. 

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. Així mateix, l’article 28 de l’LTBG assenyala que 
constitueixen infraccions molt greus, entre altres, la realització de despeses i pagaments 
sense consignació pressupostària. 

3.4. Anàlisi de les anomalies d’ingressos 

A continuació s’exposa el nombre i l’import de les anomalies en ingressos comunicades per 
les entitats que formen part del treball. 

Quadre 24. Anomalies en ingressos de les entitats de la mostra. Exercicis 2019-2020 

Entitat 
2019 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import % nre. % import 
Benicarló 2 2 1 1 3 3 15,8% 0,0% 
Sueca 9 473.492 7 400.032 16 873.524 84,2% 100,0% 
TOTAL 11 473.494 8 400.033 19 873.527 100,0% 100,0% 

La resta de les entitats de la mostra no va comunicar l’existència d’anomalies en ingressos. 

En el quadre següent es desglossen les anomalies segons el tipus d’ingrés que les origina: 

Quadre 25. Anomalies en ingressos de les entitats de la mostra, per tipus d’ingrés. 
Exercicis 2019-2020 

 Tipus d’ingrés 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import % nre. % import 
Preus públics 1 4.269 0 0 1 4.269 5,6% 0,5% 
Taxes 8 469.223 7 400.032 15 869.255 83,3% 99,5% 
Altres 1 1 1 1 2 2 11,1% 0,0% 
Total 10 473.493 8 400.033 18 873.526 100,0% 100,0% 

La majoria d’anomalies en ingressos es van detectar en les taxes. En “Altres” s’han inclòs els 
informes anuals que realitza la Intervenció de l’Ajuntament de Benicarló sobre els ingressos, 
en compliment del que s’estableix en l’article 218.3 del TRLRHL. 
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La mostra d’expedients conté tres anomalies, que suposen un 20,0% de l’import total. 

Les principals infraccions detectades han sigut les deficiències en els padrons d’algunes 
taxes i la concessió d’exempcions tributàries no permeses per la llei. 
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APÈNDIX 4 
 Apartat específic de cada entitat de la mostra 
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1. AJUNTAMENT D’ALAQUÀS 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

L’Ajuntament tenia en aquests exercicis una entitat dependent, la societat mercantil 
Alaquàs Empresa Municipal, SL.  

1.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes.  

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des del 5 de maig de 2021. Anteriorment va estar ocupat per mitjà de comissió de 
serveis. No exerceix el control intern en altres entitats locals. 

No hi ha llocs de col·laboració reservats a funcionaris d’habilitació nacional, ni dels 
subgrups A1 o A2. La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials 
amb què està dotat l’òrgan, a més de la falta de formació en matèria de fiscalització i de 
mitjans informàtics que permeten un adequat control intern. Aquestes circumstàncies s’han 
traslladat al Ple i s’ha sol·licitat l’adequada dotació de mitjans personals i materials. 

També hi ha quatre llocs de treball definits dels subgrups C1 o C2, tots els quals estan 
ocupats. 

Sistema de control intern 

L’entitat aplica el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 
aprovat per acord plenari de 31 de maig de 2018. S’estén a tot tipus de despeses i 
obligacions de l’entitat. 

A més de l’existència de crèdit adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes 
fixats en l’Acord del Consell de Ministres sobre requisits bàsics, es comproven altres 
requisits o tràmits essencials aprovats per acord plenari en els expedients de personal i les 
subvencions. 

La fiscalització prèvia dels drets i ingressos s’ha substituït pel control inherent a la presa de 
raó en comptabilitat. 
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Resultats del control intern 

S’ha elaborat l’informe resum anual de resultats de control intern (article 37 del Reial Decret 
424/2017) dels exercicis 2019 i 2020. Aquests informes van ser enviats al Ple, i a la IGAE 
només es va remetre el de 2020. 

El president de l’entitat no ha confeccionat cap pla d’acció en relació amb els informes 
resum anteriors. 

Actuacions de control financer 

S’ha elaborat el pla anual de control financer dels exercicis 2019 i 2020, que van ser remesos 
al Ple. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació del 
pressupost, modificacions de crèdit ni de la liquidació del pressupost. 

S’ha emés informe d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària o de la regla 
de despesa en els dos exercicis fiscalitzats. S’han realitzat altres actuacions de control 
permanent, com el control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels 
ingressos. 

En els exercicis fiscalitzats s’han realitzat auditories sobre la societat mercantil Alaquàs 
Empresa Municipal, SL, i per a això s’han contractat mitjans aliens, amb un cost anual (IVA 
inclòs) de 7.260 euros en 2019 i de 8.445 euros en 2020. 

1.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat 93 acords contraris a objeccions en els exercicis fiscalitzats, tal com mostra 
el quadre següent: 

Quadre 26. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Contractació 0 0 13 1.087.700 13 1.087.700 14,0% 47,2% 
Despeses de 
personal 6 148.969 0 0 6 148.969 6,5% 6,5% 
Altres 
procediments 0 0 1 87.592 1 87.592 1,1% 3,8% 

Prelació de 
pagaments 49 867.769 2 26.324 51 894.093 54,8% 38,8% 
Subvencions 12 59.200 10 29.267 22 88.466 23,7% 3,8% 
Total 67 1.075.938 26 1.230.882 93 2.306.821 100,0% 100,0% 
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L’Ajuntament va adoptar el 54,8% dels acords en la modalitat d’incompliment en la prelació 
de pagaments, i també són rellevants els adoptats en matèria de subvencions i contractació. 

S’han seleccionat set acords per a formar part de la mostra, que suposen un 33,5% de 
l’import total: 

Incompliment de l’ordre de prelació de pagaments 

El 28 de maig de 2019 s’emet un informe d’Intervenció sobre una proposta d’ordenació de 
pagament per un import total de 150.000 euros (relació núm. 411/2019). El motiu de 
l’objecció és l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials, perquè no es 
compleix el pla de disposició de fons aprovat per l’Ajuntament. 

L’informe de discrepància de l’òrgan gestor fa les consideracions següents: 

- L’incompliment d’aquest pla és degut a l’existència d’obligacions pendents de 
pagament d’exercicis anteriors. En concret, es tracta de despeses emmarcades en una 
subvenció el pagament de la qual depén d’aquest ingrés, que en la data no s’ha produït. 

- Es tracta de despeses urgents. El pla de disposició de fons vigent des de 2015 està 
pendent de revisió i actualització a fi d’introduir el pagament prioritari de determinades 
despeses per raons d’urgència. 

El decret d’Alcaldia de 29 de maig de 2019 resol la discrepància i alça l’objecció sobre la 
base de les argumentacions exposades per l’òrgan gestor, i conclou que es continue amb 
el procés de pagament, sense perjudici que s’incoe el procediment per a la modificació del 
referit pla de disposició de fons. 

Despeses de personal 

Els informes de la Intervenció de les nòmines de febrer i juny de 2019, per un import conjunt 
de 60.808 euros, contenen les excepcions següents: 

a) En la contractació del professorat i de personal divers de l’àrea sociocultural no consta 
la realització de cap procés de selecció, amb respecte als principis de publicitat, mèrit i 
capacitat. 

b) El taller d’ocupació comporta l’exercici d’una competència impròpia (foment de 
l’ocupació). De conformitat amb l’article 7.4 de l’LRBRL, en aquests casos seran 
necessaris i vinculants els informes previs d’inexistència de duplicitats i de sostenibilitat 
financera, llevat que no existisca aportació municipal, d’acord amb el que s’estableix en 
el Decret 67/2018, del Consell. En aquest cas sí que existeix aportació municipal i no 
consten els informes esmentats en l’expedient. 

Per mitjà dels decrets d’Alcaldia de 28 de febrer i de 27 de juny de 2019 s’autoritza i disposa 
la despesa de la nòmina i es reconeix l’obligació. L’òrgan gestor argumenta que es tracta 
de personal que ha demostrat capacitat professional per a la realització de les funcions 
assignades i que la paralització de les contractacions perjudicaria la prestació dels serveis. 
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Tot això sense detriment de la realització dels processos selectius necessaris per a cobrir 
aquests llocs. 

Subvencions 

L’informe d’Intervenció de 22 d’octubre de 2019 fiscalitza amb objeccions la concessió de 
subvencions per un import total de 17.315 euros (relació 911/2019). Es tracta de 
bonificacions no previstes en la normativa tributària local encobertes amb la forma de 
subvenció. Per tant, es prescindeix del procediment establit per a l’atorgament de 
subvencions i, a més, es vulnera el principi de reserva de llei per a l’establiment de 
bonificacions en les taxes locals. 

L’informe de l’òrgan gestor considera que es tracta d’una ajuda prevista en l’Ordenança 
reguladora de les taxes de clavegueram, aigua potable i ecotaxa, i que es realitza el mateix 
procés que en convocatòries anteriors. A més, es genera un perjudici a la ciutadania que 
ha sol·licitat les ajudes per al pagament de les taxes municipals. 

El decret d’Alcaldia d’11 de novembre de 2019 resol la discrepància i alça l’objecció sobre 
la base de les argumentacions exposades per l’òrgan gestor, que conclou que es continue 
amb el procés de concessió d’aquestes ajudes, sense detriment d’iniciar un expedient per 
a la modificació de les ordenances fiscals que esmene les deficiències detectades des de la 
Intervenció municipal. 

Contractació 

La Intervenció informa sobre dues relacions de factures dels mesos de novembre i 
desembre de 2020, per un import conjunt de 457.968 euros. Aquests informes contenen 
dues observacions i una objecció per a algunes de les despeses que contenen: 

1a observació: S’ha tramitat l’expedient de contractació corresponent, però la comptabilitat 
no reflecteix les fases comptables (A/D/AD). 

2a observació: Atenent el caràcter temporal de la contractació menor, en els casos de 
contractació repetitiva s’ha de tramitar un expedient de contractació. 

Objecció: No consta en l’expedient l’informe de necessitat de l’òrgan gestor ni l’aprovació 
de la despesa. 

L’informe de l’Oficina de Control Pressupostari de 30 de desembre de 2020 considera que 
les bases d’execució del pressupost preveuen la possibilitat d’agrupar les fases d’ADO per 
a les despeses previstes en aquesta proposta. A més, totes les factures responen a serveis 
efectivament prestats i conformats pels responsables de les diferents àrees gestores. 

El decret d’Alcaldia de 30 de desembre de 2020 resol la discrepància i alça l’objecció sobre 
la base de les argumentacions exposades per l’òrgan gestor. També aprova la despesa i 
reconeix les obligacions que es deriven d’aquesta relació. 
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Reconeixement extrajudicial de crèdits 

La Intervenció de l’Ajuntament va emetre un informe, amb data 29 de desembre de 2020, 
sobre la proposta d’aprovació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per 
un import total de 87.592 euros. Corresponen a despeses d’exercicis anteriors, per a les 
quals no hi havia dotació pressupostària adequada ni suficient. Els justificants de les 
despeses esmentades s’han presentat en l’exercici anterior o actual i conformat l’any en 
curs, cosa que fa impossible la seua imputació pressupostària a l’exercici d’origen. 

La Intervenció informa que el reconeixement extrajudicial de crèdits suposa una fallida del 
principi d’anualitat pressupostària, a més de la prohibició que estableix l’article 173.5 del 
TRLHL d’adquirir compromisos de despeses per un import superior al crèdit autoritzat.  

Per mitjà de l’Acord del Ple de 30 de desembre de 2020 s’aprova el reconeixement 
extrajudicial i s’autoritzen, disposen i reconeixen les obligacions amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del pressupost prorrogat vigent. A més, l’Administració està obligada al 
pagament del seu import, per a impedir que es produïsca un enriquiment injust d’aquella. 

1.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

1.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

2. AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

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

2.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat 

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des del 28 de març de 2018. No exerceix el control intern en altres entitats locals. 
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No hi ha llocs de col·laboració reservats a funcionaris d’habilitació nacional. Hi ha un lloc 
definit dels subgrups A1 o A2 i quatre llocs dels subgrups C1 o C2, tots els quals estan 
ocupats. 

La Intervenció considera suficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan. 

Sistema de control intern 

L’entitat està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, aprovada per acord plenari de 25 d’octubre de 2018. S’estén a tot tipus de despeses 
i obligacions de l’entitat. 

A més de l’existència de crèdit adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes 
fixats en l’Acord del Consell de Ministres sobre requisits bàsics aplicables, no es comproven 
altres requisits o tràmits essencials. 

La fiscalització prèvia dels drets i ingressos s’ha substituït pel control inherent a la presa de 
raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

S’ha elaborat l’informe resum anual de resultats de control intern dels exercicis 2019 i 2020 
(article 37 del Reial Decret 424/2017). Aquests informes s’han remés al Ple i a la IGAE. 

El president de l’entitat no ha elaborat cap pla d’acció en relació amb els informes anteriors. 

Actuacions de control financer 

S’han elaborat els plans anuals de control financer de 2019 i 2020, que es van remetre al 
Ple amb data 30 d’octubre de 2019 i 25 de juny de 2020, respectivament. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació del 
pressupost, de modificacions de crèdit ni de la liquidació del pressupost. 

S’ha emés un informe d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària o de regla 
de despesa de l’exercici 2019. També es verifica que les dades i informació amb 
transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a suport de la 
informació comptable reflectisquen raonablement el resultat de les operacions derivades 
de la seua activitat economicofinancera. 

A més, s’han realitzat altres actuacions de control permanent, inclòs el control financer 
posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos. L’Ajuntament no tenia en els 
exercicis fiscalitzats cap entitat dependent sobre la qual realitzar auditories públiques. 

2.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat deu acords contraris a objeccions relatives als exercicis 2019 i 2020, tal 
com mostra el quadre següent: 
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Quadre 27. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Tipus 
d’expedient 

2019 2020 Total 
Nre. Import Nre. Import Nre. Import % nre. % import 

Contractació 8 832.723 2 7.877 10 840.600 100,0% 100,0% 
Total 8 832.723 2 7.877 10 840.600 100,0% 100,0% 

L’Ajuntament va adoptar tots els acords en la modalitat de contractació, el 99,1% dels quals 
en contractes de gestió de serveis públics.  

S’han seleccionat quatre acords per a formar part de la mostra, que suposen un 48,8% de 
l’import total: 

Contracte de gestió de serveis públics  

Es revisen els informes d’Intervenció emesos sobre tres relacions de factures de l’exercici 
2019 del servei de recollida de residus i neteja viària, per un import total de 403.770 euros. 

La Intervenció emet una nota d’objecció, ja que el contracte va finalitzar el dia 30 de 
novembre de 2015. Es considera que hi ha hagut omissió en l’expedient de requisits o 
tràmits essencials, ja que no existia expedient de contractació que donara cobertura a 
aquestes despeses. 

No obstant això, a l’efecte d’evitar l’enriquiment injust de l’Administració, i sense perjudici 
de les responsabilitats que pogueren derivar-se d’aquestes actuacions administratives, 
l’Ajuntament ha de procedir a l’abonament de les factures corresponents. 

Per mitjà de la Resolució d’Alcaldia de 19 de setembre de 2019 i sengles acords de la Junta 
de Govern amb dates 17 de maig i 22 de novembre de 2019, s’aprova el reconeixement i 
pagament de les obligacions a favor dels creditors. Consideren que les factures estan 
degudament visades i signades pel tècnic gestor i el regidor responsable i estan dotades 
de crèdit adequat i suficient. 

Contracte d’obres 

L’informe d’Intervenció de 21 de setembre de 2020 fiscalitza unes factures emeses en 
concepte de col·locació de tanques mòbils per al carril bici, per un import de 6.559 euros. 
Amb anterioritat s’havia aprovat el pagament de dues factures més pel mateix concepte, 
de manera que la quantia total facturada per l’empresa és de 8.985 euros. 

Segons el parer de la Intervenció i sobre la base de la documentació que es troba en 
l’expedient, es considera que s’han omés tràmits essencials, ja que no existeix expedient de 
contractació que done cobertura a les factures esmentades. 

Per mitjà de la Resolució d’Alcaldia de 23 de setembre de 2020 s’acorda alçar l’objecció 
formulada per Intervenció i continuar la tramitació de l’expedient, a més de reclamar la 
competència delegada en la Junta de Govern per a l’aprovació de la despesa i autoritzar-
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ne el pagament. L’informe de l’òrgan gestor argumenta que s’ha prestat efectivament el 
servei indicat en la factura esmentada i que caldria reconéixer l’obligació per enriquiment 
injust. 

2.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

2.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

3. AJUNTAMENT D’ALMASSORA 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

L’Ajuntament tenia en aquests exercicis una entitat dependent, la societat mercantil 
Residència Tercera Edat d’Almassora, SA.  

3.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes.  

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des del 22 d’octubre de 2015. No exerceix el control intern en altres entitats locals. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionaris d’habilitació nacional, ni dels 
subgrups A1 o A2. Hi ha dos llocs definits dels subgrups C1 o C2, dels quals només un està 
ocupat. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, circumstància que s’ha traslladat al Ple i se n’ha sol·licitat la dotació 
adequada. Es considera convenient disposar d’un tècnic, a més de mitjans adequats per al 
control en l’entorn tecnològic. 

Sistema de control intern 

L’entitat està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, aprovat per acord plenari de 8 de febrer de 2020, que s’estén a tot tipus de despeses 
i obligacions de l’entitat. 
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A més de l’existència de crèdit adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes 
fixats en l’Acord del Consell de Ministres sobre requisits bàsics, es comproven altres 
requisits o tràmits essencials en els expedients FEDER. 

La fiscalització prèvia dels drets i ingressos s’ha substituït pel control inherent a la presa de 
raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

S’han elaborat els informes resum anuals de resultats del control intern dels exercicis 2019 
i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017). Aquests informes s’han remés al Ple i a la IGAE.  

En relació amb els informes resum anteriors, el president de l’entitat ha elaborat un pla 
d’acció per a cada exercici. 

Actuacions de control financer 

La Intervenció ha elaborat els plans anuals de control financer de 2019 i 2020, que es van 
remetre al Ple amb data 10 de desembre de 2018 i 9 de desembre de 2019, respectivament. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre les modificacions de 
crèdit ni de la liquidació del pressupost. No obstant això, sobre l’aprovació del pressupost 
de l’exercici 2020 es va informar desfavorablement. 

En els dos exercicis fiscalitzats es van emetre informes d’incompliment dels objectius 
d’estabilitat pressupostària o de la regla de despesa. També es verifica que les dades i 
informació amb transcendència econòmica proporcionades pels òrgans gestors com a 
suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el resultat de les operacions 
derivades de la seua activitat economicofinancera. 

S’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament, com el control 
financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos.  

En 2019 es va dur a terme l’auditoria pública de l’única entitat dependent de l’Ajuntament, 
la societat mercantil Residència Tercera Edat d’Almassora, SA, que es va realitzar amb 
mitjans propis de l’entitat. Segons l’al·legació efectuada per l’Ajuntament, en 2020 també 
es va realitzar una auditoria pública sobre aquesta societat, en estar sotmesa a l’obligació 
d’auditar-se anualment. 

3.2. Acords contraris a objeccions  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havien aprovat acords contraris a objeccions 
durant els exercicis 2019 i 2020. 

3.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en vint 
expedients durant els exercicis 2019 i 2020, tal com mostra el quadre següent: 
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Quadre 28. Omissió de fiscalització prèvia. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Tipus d’expedient 
2019 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import % nre. % import 
Contractació 11 290.691 9 164.608 20 455.299 100,0% 100,0% 
Total  11 290.691 9 164.608 20 455.299 100,0% 100,0% 

Els quatre expedients de més import formen la mostra dels tramitats amb omissió de 
fiscalització prèvia, que suposen un 55,1% de l’import total. 

Relacions de despeses  

Es revisen tres informes d’Intervenció emesos amb motiu de l’aprovació d’unes relacions 
de despeses realitzades amb omissió de la funció interventora, en virtut de les disposicions 
de l’article 28.2 del Reial Decret 424/2017. Els informes estan datats el 25 d’abril de 2019, 
16 de setembre de 2019 i 15 de desembre de 2020. Sumen un import total de 199.207 
euros. 

Les despeses que contenen aquestes relacions es refereixen al subministrament d’energia 
elèctrica d’edificis i instal·lacions municipals, serveis d’alarma, serveis de grua, serveis 
realitzats en les festes i serveis de comunicacions postals. 

El valor estimat de cada una de les despeses anteriors supera l’import establit en l’article 
118 de l’LCSP, per la qual cosa s’ha obviat el procediment de contractació, i s’ha produït 
l’omissió de la funció interventora de conformitat amb les disposicions de l’article 116.3 de 
l’LCSP. 

D’altra banda, l’informe d’Intervenció de 26 de maig de 2020 fiscalitza el “subministrament 
de mascaretes”, que es va tramitar per procediment d’emergència, per un import de 51.480 
euros. Si bé aquestes despeses estan excloses de fiscalització prèvia, estan subjectes a 
intervenció material de la inversió d’acord amb les disposicions de l’article 120 de l’LCSP. El 
subministrament s’ha rebut però no s’ha notificat a la Intervenció l’acte de recepció 
material, de conformitat amb les disposicions de l’article 20 del Reial Decret 424/2017. 

La convalidació de l’omissió de la funció interventora es produeix per mitjà de les 
resolucions d’Alcaldia amb dates 2 de maig i 17 de setembre de 2019, i amb els acords de 
la Junta de Govern d’1 de juny i 21 de desembre de 2020. Consideren que és procedent 
reconéixer la despesa efectivament realitzada com a indemnització per a evitar 
l’enriquiment injust de l’Administració i que existeix crèdit en les partides relacionades. 

3.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 
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4. AJUNTAMENT DE BENICARLÓ 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

L’entitat també va comunicar la informació del seu organisme autònom dependent, 
denominat Centres Socials Especialitzats. 

4.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des de l’1 d’abril de 2014. No exerceix el control intern en altres entitats locals. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionaris d’habilitació nacional, ni dels 
subgrups A1 o A2. Hi ha cinc llocs definits dels subgrups C1 o C2, tots ocupats, que es 
dediquen a funcions de gestió, excepte actuacions molt puntuals i d’escassa significació 
relacionades amb la fiscalització. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, ja que l’únic efectiu adscrit a les tasques de fiscalització és l’interventor. 
Aquesta circumstància no s’ha traslladat al Ple. 

Sistema de control intern 

L’entitat no està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, sinó que realitza una fiscalització prèvia plena. Tampoc ha substituït la fiscalització 
prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

S’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 2019 
i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017). Aquests informes s’han remés a la IGAE però 
no al Ple de l’entitat.  

El president de l’entitat no ha elaborat cap pla d’acció en relació amb els informes resum 
anteriors. 

Actuacions de control financer 

La Intervenció ha elaborat els plans anuals de control financer de 2019 i 2020, que es van 
remetre al Ple amb dates 28 de febrer de 2019 i 30 de gener de 2020, respectivament. 
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Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre les modificacions de 
crèdit ni de la liquidació del pressupost. No obstant això, es va informar desfavorablement 
sobre l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019. 

S’ha emés un informe d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària o de regla 
de despesa de l’exercici 2020.  

Es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels 
òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el 
resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera. 

Durant els exercicis fiscalitzats, no s’han realitzat auditories públiques en l’entitat 
dependent de l’Ajuntament, incomplint d’aquesta manera el que s’estableix en l’article 
29.3.A de l’RCIL. 

4.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat 524 acords contraris a objeccions en els exercicis fiscalitzats, tal com 
mostra el quadre següent: 

Quadre 29. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Contractació 69 6.238.883 64 6.294.402 133 12.533.284 25,4% 67,3% 
Convenis 0 0 2 4.510 2 4.510 0,4% 0,0% 
Despeses de personal 137 1.360.411 193 3.406.987 330 4.767.398 62,9% 25,6% 
Altres procediments 1 1 1 0 2 1 0,4% 0,0% 
Pagaments a justificar 16 117.919 4 894 20 118.813 3,8% 0,6% 
Prelació de pagaments 0 1 0 1 0 2 0,0% 0,0% 
Subvencions 7 60.664 30 1.134.226 37 1.194.890 7,1% 6,4% 
Total 230 7.777.878 294 10.841.021 524 18.618.899 100,0% 100,0% 

L’Ajuntament va adoptar el 62,9% dels acords en la modalitat de despeses de personal, que 
sumen un import de 4,8 milions d’euros. No obstant això, el 67,3% de l’import total el 
conformen els expedients de contractació, amb un 25,6% dels ACO adoptats. 

S’han seleccionat nou acords per a formar part de la mostra, que suposen un 20,0% de 
l’import total: 

Reconeixement extrajudicial de crèdit  

Es revisa l’aprovació de quatre relacions de factures dels exercicis 2019 i 2020 per mitjà 
d’expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits, que sumen un import de 2.895.073 
euros. La Intervenció de l’Ajuntament emet els informes amb objeccions, ja que són 
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actuacions de l’Ajuntament nul·les de ple dret, per tractar-se de contractacions en les quals 
s’ha prescindit totalment i absolutament del procediment establit en l’LCSP. 

a) Tractant-se de contractes menors, no s’ha seguit el procediment establit en l’article 118 
de l’LCSP per a la seua contractació; això és, s’ha dut a terme una contractació verbal. 

b) Tractant-se de contractes no menors, s’ha seguit el procediment establit en l’LCSP per 
als contractes menors o no s’ha dut a terme cap procediment per a la seua contractació 
(contractació verbal). 

En el cas de la relació de factures F/2020/04, es formula objecció per tractar-se de 
contractacions dutes a terme sense el crèdit adequat i suficient. 

L’interventor destaca que, a l’Ajuntament de Benicarló, el reconeixement extrajudicial de 
crèdits és el procediment habitual de l’abonament de factures. Any rere any es duen a terme 
contractacions nul·les de ple dret per prescindir totalment i absolutament del procediment 
legalment establit. Se’n posa com a exemple el contracte de gestió del servei de piscina 
municipal, el procediment de contractació de la qual fa més d’11 anys que no es du a terme. 

Els reconeixements extrajudicials es van aprovar per mitjà d’acords del Ple. L’Administració 
està obligada al pagament del seu import, per a impedir que es produïsca un enriquiment 
injust d’aquella. 

Plantilla de personal 

L’informe de la Intervenció de 21 de març de 2019 es refereix a l’aprovació de la plantilla 
orgànica municipal corresponent a l’exercici 2019. 

Es formula una objecció a l’expedient pel fet que no es realitza cap valoració de la despesa 
que representen per a l’entitat les places que s’inclouen en aquesta. Això és, la plantilla no 
compleix la seua finalitat d’instrument per a verificar la correlació amb els crèdits de 
despeses de personal consignats en el pressupost. 

Tampoc es concreten en la plantilla les places ocupades per funcionaris, per personal 
laboral fix o per personal laboral temporal. 

El Ple de 28 de març de 2019 alça l’objecció i resol la discrepància a què es fa referència en 
l’informe emés per l’interventor. Així mateix, s’aprova inicialment la plantilla de l’Ajuntament 
per a l’exercici 2019. 

Nòmina dels mesos de desembre de 2019 i desembre de 2020 de l’OACSE  

Els informes de la Intervenció fan referència a diverses incidències detectades en els 
expedients de nòmines de l’OA Centres Socials Especialitzats (OACSE): 

‐ L’expedient remés a la Intervenció municipal consta de documents no ordenats i no té 
diligència d’actuació, per la qual cosa infringeix l’article 70.2 de l’LPACAP. 
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‐ No consta l’informe preceptiu del cap de la dependència, la qual cosa incompleix 
l’article 172.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF). 

‐ En diversos conceptes retributius, falta la documentació justificativa que permeta 
verificar-ne la raonabilitat, la qual cosa conculca els articles 70.1 de l’LPACAP i 164.1 del 
ROF, al mateix temps que impedeix la seua fiscalització. 

‐ No consta en l’expedient la documentació que acredite el compliment de l’article 35 
de l’Estatut dels Treballadors, que estableix la limitació de 80 hores extraordinàries 
anuals per als treballadors. 

Les resolucions de la presidenta delegada de l’OA resolen les discrepàncies i aproven les 
nòmines de desembre de 2019 i de 2020, per un import total de 631.254 euros. 

Subvencions 

L’informe de la Intervenció amb data 1 de setembre de 2020 conté una objecció sobre la 
inexistència del pla estratègic de subvencions preceptiu. 

El Decret d’Alcaldia de 2 de setembre de 2020 justifica que s’està treballant en la confecció 
del pla estratègic de subvencions, però no està ultimat. Existeix urgència en la convocatòria 
d’ajudes destinades a pal·liar les dificultats econòmiques de les empreses, derivades de la 
pandèmia de la COVID-19, ja que resulta estratègic per a la sostenibilitat de l’economia 
local. 

Per tot el que s’ha expressat anteriorment s’acorda resoldre la discrepància formulada per 
la Intervenció municipal i aprovar les bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques a 
l’activitat comercial al detall afectada pel cessament d’activitat derivat de la crisi sanitària 
COVID-19 de l’Ajuntament de Benicarló, per un crèdit total de 200.000 euros. 

Assumpte: OACSE - Contracte director 

En l’informe de la interventora accidental de 17 de setembre de 2020 es formula una 
objecció a l’informe proposta de la directora de l’OACSE, amb data 10 de setembre de 2020, 
per a realitzar un contracte de duració determinada, per obra o servei, per a la direcció i 
supervisió del centre geriàtric Sant Bertomeu, des del dia 16 de setembre i fins a la 
contractació del psicòleg director del centre. 

La Intervenció sol·licita que la gestió del contracte es realitze segons el procediment 
ordinari. L’article 19.2 de l’LPGE només permet la contractació de personal temporal en 
casos excepcionals. 

En la documentació remesa a la Intervenció municipal no consta cap justificació de la 
contractació per obra o servei que es proposa. Aquest contracte està precedit d’una 
concatenació de contractes temporals per acumulació de tasques que demostra que les 
necessitats del servei són permanents. 
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La presidenta delegada, per mitjà de la Resolució de 17 de setembre de 2020, va acordar 
resoldre les objeccions formulades per la interventora accidental de l’OACSE i realitzar la 
contractació de la directora a jornada completa en el CG Sant Bertomeu, per mitjà de la 
modalitat de contracte de duració determinada, per obra o servei. 

4.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

4.4. Principals anomalies d’ingressos 

L’òrgan de la Intervenció va certificar que es van produir quatre anomalies en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020, d’acord amb el detall següent: 

Quadre 30. Anomalies en ingressos. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Tipus d’ingrés 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 
Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import  

Preus públics 1 1 1 1 2 2 50,0% 50,0% 
Altres 1 1 1 1 2 2 50,0% 50,0% 
Total 2 2 2 2 4 4 100,0% 100,0% 

Les anomalies s’han comunicat tant per l’Ajuntament mateix (dues) com per l’organisme 
autònom dependent (les altres dues) i corresponen als informes anuals que realitza la 
Intervenció sobre els ingressos, en compliment del que s’estableix en l’article 218.3 del 
TRLRHL. 

Anomalies d’ingressos en l’exercici 2019 

L’informe de l’interventor de 25 d’abril de 2020 destaca les principals anomalies detectades 
en matèria d’ingressos en l’exercici 2019, de les quals es destaquen les següents: 

‐ La liquidació provisional a compte en l’ordenança de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres (ICIO) no s’ajusta a dret. A més, els mòduls establits en l’ordenança 
no estan actualitzats.  

‐ No es realitza la preceptiva comprovació de valors en l’ICIO. 

‐ S’autoritzen ocupacions de via pública en zones reservades d’aparcament gestionades 
indirectament (zona blava), la qual cosa provoca una disminució del cànon a cobrar per 
l’ajuntament per aquest contracte. 

‐ Per omissió, es concedeixen exempcions tributàries no permeses per la llei, en tarifes 
per ocupacions de via pública en algunes celebracions locals i en taxes d’utilització de 
les instal·lacions esportives pels clubs esportius de Benicarló. 
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‐ L’Ajuntament no ingressa cap import per la publicitat d’empreses privades en les 
tanques publicitàries del camp de futbol municipal. 

‐ No es tramiten expedients de liquidació i cobrament de determinades sancions, 
imposades per la policia municipal en matèria de convivència ciutadana (molèsties 
veïnals, abandó d’animals domèstics, embrutar la via pública, etc.). 

5. AJUNTAMENT DE CALP 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent a l’exercici 
2019, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020. 
Respecte a l’exercici 2020, no s’ha remés cap informació. En al·legacions, l’entitat comunica 
que s’ha creat la versió de treball de l’exercici 2020 per a la seua pròxima rendició a la 
Plataforma. 

L’entitat no tenia en 2019 cap entitat dependent sobre la qual comunicar informació. 

5.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
nomenament accidental des del 20 de gener de 2015. També exerceix el control intern en 
la Mancomunitat de Calp, Murla i la Vall de Laguar - Pou Lucifer. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionaris d’habilitació nacional. Hi ha 
tres llocs definits dels subgrups A1 o A2, dels quals estan ocupats dos. Hi ha quatre llocs 
definits i ocupats dels subgrups C1 o C2. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, ja que no permeten realitzar el control financer. Aquesta circumstància no 
s’ha traslladat al Ple. 

Sistema de control intern 

L’entitat no està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, sinó que realitza una fiscalització prèvia plena; no obstant això, ha substituït la 
fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en 
comptabilitat. 

Resultats del control intern 

No s’ha elaborat l’informe de resum anual de resultats de control intern de l’exercici 2019 
(article 37 del Reial Decret 424/2017) ni el president de l’entitat ha elaborat cap pla d’acció. 
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Actuacions de control financer 

No s’ha elaborat el pla anual de control financer de 2019. 

Durant 2019, no hi hagué informes desfavorables sobre les modificacions de crèdit ni de la 
liquidació del pressupost, encara que sobre l’aprovació del pressupost sí que es va informar 
desfavorablement. 

S’ha emés un informe d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la 
regla de la despesa de l’exercici 2019.  

Es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels 
òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el 
resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera. 

No s’han realitzat altres actuacions de control permanent, ni el control financer posterior a 
la presa de raó en comptabilitat dels ingressos. L’Ajuntament no tenia en els exercicis 
fiscalitzats cap entitat dependent sobre la qual realitzar auditories públiques.  

5.2. Acords contraris a objeccions  

Només s’ha comunicat un acord contrari a objecció relativa a l’exercici 2019, tal com mostra 
el quadre següent: 

Quadre 31. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 
Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 

Despeses de personal 1 796.529 - - 1 796.529 100,0% 100,0% 
Total 1 796.529 - - 1 796.529 100,0% 100,0% 

Nòmina de gener de 2019  

L’informe d’Intervenció de 31 de gener de 2019 fiscalitza la nòmina del mes de gener de 
2019, per un import de 796.529 euros. 

Es formula una objecció perquè la despesa en l’aplicació “Altre personal d’igualtat efectiva 
d’homes i dones” està condicionat per la subvenció de programes d’igualtat, s’ha finalitzat 
el programa de 2018 i no existeix resolució d’una nova subvenció per a 2019 (tan sols una 
previsió d’inclusió en el pressupost 2019 de la GV). 

Finalment, per mitjà de resolució d’Alcaldia d’1 de febrer de 2019 es resol la discrepància 
formulada per la Intervenció municipal i s’aprova la nòmina del mes de gener de 2019. 

L’informe del cap de Recursos Humans argumenta la necessitat de continuar comptant amb 
el lloc de treball subvencionat. La dotació pressupostària pot concretar-se fins i tot en un 
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expedient de modificació de crèdits si es consideren insuficients els recursos previstos en 
la partida corresponent. 

Segons aquest informe, per a cobrir aquest lloc de treball s’ha realitzat una convocatòria 
en la qual es van respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. En haver 
treballat la mensualitat afectada per l’objecció de la Intervenció, és procedent abonar les 
seues retribucions. 

5.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 22 
expedients de l’Ajuntament durant l’exercici 2019. 

Quadre 32. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import % nre.  % import  
Contractació 22 1.987.744 - - 22 1.987.744 100,0% 100,0% 
Total 22 1.987.744 - - 22 1.987.744 100,0% 100,0% 

S’analitzen quatre expedients, que suposen un 45,8% de l’import total. 

Expedients de convalidació de despeses 

L’interventor accidental informa sobre diversos expedients de convalidació de despeses: 

1. Recollida i transport de residus sòlids urbans, per 400.261 euros (expedient 09-2019). 

2. Servei de transport sanitari urgent en ambulància, per 225.313 euros (expedient 08-
2019). 

3. Diversos conceptes, per 208.633 euros (expedient 10-2019), entre els quals destaca el 
“Servei de manteniment i senyalització horitzontal del viari”. 

4. L’expedient RECO_2019_01 de reconeixement extrajudicial d’obligacions, per un import 
de 76.660 euros, per despeses que contravenen el principi d’anualitat pressupostària. 

A l’Ajuntament consten les factures incloses en els expedients de convalidació de despeses, 
per prestacions realitzades en aquest exercici per a les quals no consta l’existència de la 
fiscalització prèvia exigible. 

S’ha acreditat que les prestacions facturades s’han dut a terme efectivament i que el seu 
preu s’ajusta als preus de mercat, a més que existeix crèdit pressupostari adequat i suficient 
per a satisfer l’import de la despesa. 

Les facturacions incloses són el resultat d’una contractació administrativa, expressa o tàcita, 
en la qual concorre omissió de la funció interventora de l’article 28 del Reial Decret 



Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. 
Exercicis 2019-2020 

71 

424/2017, que resultava exigible perquè hi concorre alguna de les situacions que 
determinen la necessitat d’instrucció prèvia d’expedient: 

‐ Despeses realitzades sense expedient de contractació previ exigible. 

‐ Despeses amb contractació efectuada en forma, però que excedeixen l’abast del que 
s’ha contractat. 

‐ Despeses susceptibles de constituir fraccionament de l’objecte del contracte, perquè 
corresponen a un mateix o anàleg concepte repetidament facturat, amb un import 
anual superior al fixat en la base 17.3.1 d’execució del pressupost, sense existència 
d’expedient de contractació. 

‐ Altres situacions, en les quals s’assenyala la causa.  

El Ple de l’Ajuntament i la Junta de Govern Local (expedient 10-2019) van aprovar els 
expedients de convalidació de despeses i l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, ja que es tracta d’actuacions ja realitzades a sol·licitud i satisfacció municipal, amb 
un preu que s’ajusta als preus de mercat i l’impagament del qual suposaria un enriquiment 
injust per a l’Ajuntament. 

5.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en l’exercici 2019. 

6. AJUNTAMENT DE CATARROJA 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, fora del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

L’Ajuntament també va comunicar la informació de 2019 i 2020 del seu organisme autònom 
dependent, la Residència de la Tercera Edat Ramón Pastor. Hi ha a més una altra entitat 
dependent, la societat mercantil Empresa Pública de Serveis de Catarroja, SL. 

6.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des del 5 d’agost de 1991. No exerceix el control intern en altres entitats locals. 
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No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionaris d’habilitació nacional, ni dels 
subgrups A1 o A2. Hi ha cinc llocs definits dels subgrups C1 o C2, tots ocupats. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, en concret, la falta de personal qualificat per a col·laborar amb la Intervenció. 
Aquesta circumstància s’ha traslladat al Ple en l’informe resum de l’exercici 2019. 

Sistema de control intern 

L’entitat està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, aprovada per acord plenari de 14 de gener de 2020. A més de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes fixats en l’Acord del Consell de 
Ministres, no es comproven altres requisits o tràmits essencials. 

Aquest règim s’aplica a tot tipus de despeses i obligacions de l’entitat excepte a les de 
personal, despeses financeres, transferències corrents i de capital i a la variació d’actius i 
passius financers. 

També s’ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

S’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 2019 
i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017). Aquests informes es van remetre tant al Ple de 
l’entitat com a la IGAE. 

El president de l’entitat no ha elaborat cap pla d’acció en relació amb l’informe resum 
anterior. 

Actuacions de control financer 

S’han elaborat els plans anuals de control financer dels exercicis 2019 i 2020, que es van 
remetre al Ple en dates 25 de juliol de 2019 i 29 d’octubre de 2020, respectivament. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre les modificacions de 
crèdit ni de l’aprovació i liquidació del pressupost. 

No es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades 
pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement 
el resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera. 

A més, s’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament de Catarroja, 
com el control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos.  

Durant els exercicis fiscalitzats, no s’han realitzat auditories públiques, a pesar de comptar 
amb dues entitats dependents, un organisme autònom i una societat mercantil, fet que 
incompleix el que s’estableix en l’article 29.3.A de l’RCIL.  
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6.2. Acords contraris a objeccions  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que durant els exercicis 2019 i 2020 no hi hagué acords 
contraris a objeccions de la Intervenció. 

6.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

6.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

7. AJUNTAMENT DE CREVILLENT 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent a l’exercici 
2019, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020. La 
informació de 2020 es va remetre fora de termini. 

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

7.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
mitjà de nomenament interí des del 21 d’agost de 2020. Prèviament, el lloc havia sigut 
ocupat per una interventora accidental. No exerceix el control intern en altres entitats locals. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionari d’habilitació nacional. Hi ha un 
lloc definit dels subgrups A1 o A2, que no estava ocupat. Hi ha quatre llocs definits dels 
subgrups C1 o C2, tots ocupats. 

La Intervenció no considera suficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, encara que aquesta circumstància no s’ha traslladat al Ple. 

Sistema de control intern 

L’entitat està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, aprovat per acord plenari del 30 de gener de 2020. A més de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes fixats en l’Acord del Consell de 
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Ministres, es comproven altres requisits o tràmits essencials en despeses pluriennals, 
despeses de personal, contractació, transferències i subvencions. 

Queden exceptuats del règim de fiscalització prèvia limitada, i s’han de sotmetre a una 
fiscalització prèvia plena, els expedients que hagen de ser aprovats pel Ple amb quòrum 
especial i aquells que ho requerisquen per precepte legal. 

A més, s’ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

No s’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 
2019 i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017), ni el president de l’entitat ha elaborat 
cap pla d’acció. 

Actuacions de control financer 

No s’han elaborat els plans anuals de control financer dels exercicis 2019 i 2020. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre les modificacions de 
crèdit ni de la liquidació del pressupost. No obstant això, sobre l’aprovació del pressupost 
de l’exercici 2019 es va informar desfavorablement. 

S’ha emés un informe d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària o de la 
regla de despesa de l’exercici 2019.  

No es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades 
pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement 
el resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera.  

S’ha realitzat el control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos. 
L’Ajuntament no tenia en els exercicis fiscalitzats cap entitat dependent sobre la qual 
realitzar auditories públiques. 

7.2. Acords contraris a objeccions  

Només s’ha comunicat un acord contrari a objecció relativa a l’exercici 2020, tal com mostra 
el quadre següent: 

Quadre 33. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 
Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 

Despeses de personal 0 0 1 9.159 1 9.159 100,0% 100,0% 
Total 0 0 1 9.159 1 9.159 100,0% 100,0% 
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Abonament serveis extraordinaris Policia Local  

L’informe d’Intervenció de 24 de novembre de 2020 fiscalitza la proposta de resolució per 
a l’abonament de les hores extraordinàries de la Policia Local a incloure en la nòmina del 
mes de novembre, per un import de 9.159 euros.  

Es formula objecció per no ajustar-se a la normativa d’aplicació, ja que l’expedient no conté 
un informe del cap del servei que justifique el compliment de la base 24.4 d’execució del 
pressupost. S’està produint un incompliment reiterat en l’abonament dels serveis 
extraordinaris, en superar-se el límit permés de les hores extraordinàries estructurals, que 
són de dues al dia, quinze al mes i cent a l’any per funcionari. 

L’informe de l’intendent en cap de la Policia Local de 26 de novembre de 2020 justifica la 
realització d’aquests serveis extraordinaris per les baixes existents en el servei, permisos, 
llicències, conciliacions familiars i una plantilla insuficient per a cobrir els serveis establits. 

Finalment, per mitjà del Decret d’Alcaldia de 20 de novembre de 2020 es resol la discrepància 
i es procedeix a l’abonament de les gratificacions per serveis extraordinaris que han sigut 
objecte d’objecció, perquè es tracta de serveis efectivament realitzats pel personal de 
l’Ajuntament motivats per les necessitats que es justifiquen en l’informe del cap de la Policia 
Local i haver-se posat en funcionament les mesures tendents a corregir-ho. 

7.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 132 
expedients de l’Ajuntament durant els exercicis fiscalitzats. 

Quadre 34. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import % nre. % import 
Contractació 53 1.447.836 79 1.316.056 132 2.763.892 100,0% 100,0% 
Total 53 1.447.836 79 1.316.056 132 2.763.892 100,0% 100,0% 

S’han seleccionat sis expedients per a formar part de la mostra, que suposen un 27,8% de 
l’import total.  

Relació de factures 

La Intervenció de l’Ajuntament va emetre sengles informes el 6 i el 18 de novembre de 2019 
sobre unes factures en concepte de subministrament d’energia elèctrica, per un import 
total de 307.632 euros. 

Així mateix, s’han revisat altres informes sobre relacions de factures, amb dates 8 de maig 
de 2019 i 18 de novembre de 2020, per un import total de 157.891 euros, que corresponen 
a prestacions que han tingut lloc una vegada finalitzat el contracte o que, d’acord amb la 
seua naturalesa, haurien de tindre’n. 
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Respecte de les factures que s’indiquen, cal entendre que s’ha omés la fiscalització 
preceptiva de la despesa, i hi és aplicable l’article 28 de l’RCIL. 

Quant als incompliments normatius, aquests consisteixen en la inexistència d’expedient de 
contractació i, en conseqüència, de licitació legalment exigible, incomplint les disposicions 
de l’article 116.1 de l’LCSP, segons el qual la subscripció de contractes per part de les 
administracions públiques requerirà la tramitació prèvia de l’expedient corresponent. 

Totes aquestes despeses són convalidades per acords de la Junta de Govern Local, en els 
quals s’acorda reconéixer a favor de les persones físiques i jurídiques que figuren en els 
annexos una indemnització per l’import de la despesa a conseqüència de l’enriquiment 
injust de l’Administració. 

Reconeixement extrajudicial de crèdits  

La Intervenció de l’Ajuntament emet informes sobre dues relacions de factures 
corresponents a exercicis anteriors, tramitades per mitjà de reconeixements extrajudicials 
de crèdits.  

En el primer cas són factures corresponents a l’exercici 2018, l’import de les quals ascendeix 
a un total de 64.942 euros. 

Els gestors han tramitat els contractes a què es refereixen aquestes factures com a 
contractes menors. Aquesta tramitació exigeix observar els requisits previstos en l’article 
118 de l’LCSP i, en el cas que la despesa, per la seua quantia, reiteració i possibilitat de ser 
planificada, no ho permeta, haurà de procedir-se a la tramitació d’un expedient de 
contractació ordinari, la qual cosa no s’ha produït. 

Segons la Intervenció, per a regularitzar les despeses corresponents a exercicis anteriors ha 
de procedir-se al reconeixement extrajudicial de crèdits, perquè en cas contrari s’originaria 
un enriquiment injust per a l’Administració. 

El segon informe es refereix a l’increment del cost en la tarifa de compra d’aigua, per un 
import de 239.226 euros, per al qual no existeix dotació pressupostària. 

El Ple de l’Ajuntament, per mitjà dels acords de 25 de març de 2019 i 7 de maig de 2020, 
acorda aprovar els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits 5/2019 i 2/2020, 
respectivament. En el segon cas s’aprova també una modificació de crèdits per a satisfer 
les obligacions. 

7.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 
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8. AJUNTAMENT DE NOVELDA 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

L’entitat no tenia en 2019 ni en 2020 cap entitat dependent sobre la qual comunicar 
informació. 

8.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
nomenament accidental des del 23 de juliol de 2018. No exerceix el control intern en altres 
entitats locals. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionari d’habilitació nacional. Hi ha un 
lloc definit dels subgrups A1 o A2, que no estava ocupat, i tres llocs definits dels subgrups 
C1 o C2, tots ocupats. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, circumstància que ha sigut traslladada al Ple. Amb data 31 de desembre de 
2020 existeix un contracte de col·laboració externa per al control financer i subvencions, 
sota la supervisió d’Intervenció, dins de l’execució del pla anual de control financer.  

Sistema de control intern 

L’entitat està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, aprovat per acord plenari del 6 de novembre de 2018. A més de l’existència de crèdit 
adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes fixats en l’Acord del Consell de 
Ministres, no es comproven altres requisits o tràmits essencials. 

La fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics s’aplica a tot tipus de 
despeses i obligacions de l’entitat. A més, s’ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i 
ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

S’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 2019 
i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017) i s’han remés al Ple de l’entitat. L’informe de 
2019 no es va remetre a la IGAE, ni tampoc es va elaborar el pla d’acció corresponent, 
encara que el president de l’entitat sí que ha elaborat el pla d’acció en relació amb l’informe 
de 2020.  
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Actuacions de control financer 

S’ha elaborat el pla anual de control financer de l’exercici 2020, que es va remetre al Ple 
amb data 7 de gener de 2020.  

Durant els exercicis fiscalitzats, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació ni de 
la liquidació del pressupost. En 2020 es va informar desfavorablement sobre una 
modificació de crèdit. 

Es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels 
òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el 
resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera.  

S’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament de Novelda, encara 
que no s’ha realitzat el control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels 
ingressos. L’Ajuntament no tenia en els exercicis fiscalitzats cap entitat dependent sobre la 
qual realitzar auditories públiques. 

8.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat tres acords contraris a objeccions relatives als exercicis fiscalitzats, tal com 
mostra el quadre següent: 

Quadre 36. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Contractació 1 1.271 0 0 1 1.271 33,3% 1,7% 
Despeses de 
personal 0 0 2 75.525 2 75.525 66,7% 98,3% 
Total 1 1.271 2 75.525 3 76.796 100,0% 100,0% 

S’han analitzat els dos acords de més import, que suposen un 98,3% de l’import total: 

Gratificacions de les eleccions generals, autonòmiques, municipals i europees de 2019 

L’informe d’Intervenció de 3 de desembre de 2019 fiscalitza l’expedient d’aprovació de les 
gratificacions als efectius de la Policia Local per serveis realitzats fora de la seua jornada 
laboral en les eleccions celebrades en 2019, per un import de 25.525 euros. 

La Intervenció informa desfavorablement sobre la proposta per haver observat les 
deficiències següents:  

a) La despesa és competència de la Subdelegació del Govern a Alacant, no de 
l’Ajuntament. A més, l’import que es fixa és superior al que estableixen les instruccions 
de la Subdelegació per tots els conceptes. 
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b) No existeix consignació pressupostària en el moment de la seua realització, i per tant 
és nul de ple dret (art. 173 del TRLRHL). 

c) No s’ha tramitat conforme a la base 40.9.c d’execució del pressupost per a 2019, ja que 
aquests serveis no van ser sol·licitats amb prou antelació i les propostes no van ser 
signades pels regidors, tal com obliga la base.  

El Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de gener de 2020, va resoldre l’objecció 
indicada per l’interventor municipal i va acordar que la Junta de Govern procedisca a 
l’aprovació de les gratificacions esmentades. S’assenyala que, si no s’abonen les 
gratificacions, s’estaria propiciant un enriquiment injust per part de l’Ajuntament. 

Serveis extraordinaris i hores extraordinàries  

El 17 de novembre de 2020 la Intervenció emet un informe de fiscalització desfavorable 
sobre la proposta del regidor de recursos humans d’un expedient de modificació de crèdit 
a l’efecte de l’abonament de gratificacions. 

L’article 6 del Reial Decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les 
retribucions dels funcionaris de l’Administració local, assenyala que correspon al Ple de la 
corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a les gratificacions als 
funcionaris, dins dels límits màxims assenyalats en l’article 7.2.c d’aquest reial decret. 

No obstant això, la proposta realitzada implica sobrepassar el límit màxim de l’article 7.2.c 
(quantificat en la data d’emissió de l’informe en 220.000 euros) en uns 50.000 euros. 

Tampoc se segueix el procediment aprovat en les bases d’execució de sol·licitar 
l’autorització i existència de consignació prèviament a la realització de les hores 
extraordinàries. 

El Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 25 de novembre de 2020, va aprovar la 
proposta per a la modificació de crèdits del pressupost 2020 relativa a l’abonament de 
gratificacions al personal de l’Ajuntament, augmentant en 60.000 euros l’aplicació 
pressupostària corresponent, la qual cosa implica sobrepassar el límit imposat per l’article 
7.2.c del Reial Decret 861/1986. 

Aquest acord es justifica perquè, a causa de la pandèmia, s’han hagut de reforçar treballs 
relatius a manteniment i neteja per a desinfecció, recursos tecnològics amb motiu del 
teletreball i els serveis de vigilància i seguretat ciutadana prestats per la Policia Local. 

8.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en un sol 
expedient de l’Ajuntament durant els exercicis fiscalitzats.  
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Quadre 37. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import % nre. % import 
Contractació 0 0 1 919 1 919 100,0% 100,0% 
Total 0 0 1 919 1 919 100,0% 100,0% 

8.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

9. AJUNTAMENT D’ONDA 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020.  

L’entitat també va comunicar la informació de 2019 del seu consorci adscrit, el Pacte 
Territorial per l’Ocupació dels Municipis Ceràmics de la Província de Castelló. 

9.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des del 26 d’agost de 2011. En l’exercici 2019 també exercia el control intern en el 
consorci adscrit. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionari d’habilitació nacional. Hi ha 
definit un lloc dels subgrups A1 o A2 i dos llocs dels subgrups C1 o C2, tots els quals estan 
ocupats. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, circumstància que s’ha traslladat al Ple. El personal adscrit hauria 
d’incrementar-se, ja que s’acumulen les actuacions de gestió pressupostària i el control 
financer està per desenvolupar.  

Sistema de control intern 

L’entitat no aplica el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 
sinó que realitza una fiscalització prèvia plena. A més, s’ha substituït la fiscalització prèvia 
dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. 
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Resultats del control intern 

S’ha elaborat l’informe resum anual de resultats de control intern de l’exercici 2020 (article 
37 del Reial Decret 424/2017) però no el de 2019, i s’ha remés al Ple de l’entitat encara que 
no a la IGAE. El president de l’entitat no ha elaborat el pla d’acció corresponent en relació 
amb l’informe esmentat. 

Actuacions de control financer 

No s’ha elaborat el pla anual de control financer dels exercicis 2019 i 2020.  

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació del 
pressupost. En 2019 es va informar desfavorablement sobre nou modificacions de crèdit i 
la liquidació del pressupost. 

S’han emés informes d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària o de la 
regla de despesa, tant de l’exercici 2019 com de l’exercici 2020.  

Es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels 
òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el 
resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera.  

S’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament d’Onda i en el seu 
consorci adscrit, encara que no s’ha realitzat el control financer posterior a la presa de raó 
en comptabilitat dels ingressos. Tampoc s’han realitzat auditories públiques, a pesar de 
tindre adscrit un consorci en l’exercici 2019, la qual cosa podria vulnerar el que s’estableix 
en l’article 29.3.A de l’RCIL. 

9.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat set acords contraris a objeccions relatives als exercicis 2019 i 2020, tal com 
mostra el quadre següent: 

Quadre 38. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Contractació 0 0 1 147.015 1 147.015 14,3% 58,5% 
Despeses de 
personal 2 20.340 4 83.919 6 104.259 85,7% 41,5% 
Total 2 20.340 5 230.934 7 251.274 100,0% 100,0% 

L’Ajuntament va adoptar set acords que suposen una suma de 251.274 euros, el 85,7% dels 
quals en la modalitat de despeses de personal. La resta d’acords contraris a objeccions 
correspon a contractació. 

S’han analitzat quatre acords, que suposen un 78,0% de l’import total. 
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Nomenament de personal interí  

Es remeten per a la seua fiscalització tres decrets d’Alcaldia amb diversos nomenaments 
interins en el lloc d’infermera, per un import total de 48.989 euros, dins del projecte 
“Assistència en matèria de salut local”.  

En els expedients s’inclou un informe tècnic en què s’indica que han de constar els informes 
previs de l’Administració competent per raó de la matèria, en el qual s’assenyale la 
inexistència de duplicitats, i de l’Administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre 
la sostenibilitat financera de les noves competències, de conformitat amb les disposicions 
de l’article 7.4 de l’LRBRL. 

L’interventor emet una nota d’objecció en aquests nomenaments. Es basa en l’informe del 
director general d’Administració Local de la Generalitat Valenciana, subscrit el 25 de 
setembre de 2019, que indica l’existència de duplicitat en la contractació d’aquest personal, 
i en l’informe previ de la subdirectora general de Promoció de Salut i Prevenció, que 
conclou que no és competència de l’Ajuntament la contractació de personal d’infermeria 
escolar. 

L’informe jurídic de resolució de discrepàncies exposa que la selecció dels nomenaments 
interins s’ha realitzat atenent els principis assenyalats en l’article 55 del TREBEP i de 
conformitat amb les bases aprovades, si bé haurien de constar en l’expedient els informes 
previs d’acord amb les disposicions de l’article 7.4 de l’LBRL. 

Els decrets d’Alcaldia de 18 de novembre de 2019 i de 6 de març de 2020 resolen les 
discrepàncies formulades per la Intervenció i efectuen els nomenaments de diverses 
funcionàries interines en el lloc d’infermera escolar. Es considera que ha quedat acreditada 
la necessitat i urgència dels nomenaments, ja que no es podia atendre la prestació d’aquest 
servei amb personal de plantilla de l’Ajuntament. 

Subministrament de material esportiu 

L’interventor de l’Ajuntament emet un informe el 10 de març de 2020, sobre l’acta de 
recepció del subministrament d’equipament de material esportiu del Pavelló de Gimnàstica 
Rítmica. 

El 7 de gener de 2020 es rep la factura relativa al subministrament que s’indica, per 147.015 
euros, en el marc del contracte que el proveïdor manté amb l’Ajuntament. 

Amb data 30 de gener de 2020 s’estén l’acta de recepció dels aparells subministrats, que 
és de disconformitat, per la qual cosa s’emet informe d’objecció d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 215 del TRLRHL, i té caràcter suspensiu. 

El tècnic d’esports emet el dia 11 de març de 2020 un informe favorable al subministrament 
realitzat, en concloure que, a pesar que els equipaments i aparells gimnàstics subministrats 
no són els mateixos que els indicats en el plec de prescripcions tècniques, en el seu lloc hi 
havia altres materials i equipaments que substitueixen aquells, i que presenten un valor 
equivalent en els aspectes econòmic i esportiu. 
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El Decret d’Alcaldia de 16 de març de 2020 alça l’objecció efectuada i reconeix les 
obligacions que es justifiquen en la factura presentada, vista la conformitat del funcionari 
responsable i del regidor de l’àrea i considerant el principi que prohibeix l’enriquiment 
injust de l’Administració. 

9.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

9.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

10. AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

L’Ajuntament tenia en aquests exercicis una entitat dependent, la societat mercantil 
Empresa Pública de Servicis Quart de Poblet, SL. 

10.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des del 14 de juny de 2002. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionari d’habilitació nacional. Hi ha 
definit un lloc dels subgrups A1 o A2 i sis llocs dels subgrups C1 o C2, tots els quals estan 
ocupats. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, circumstància que s’ha traslladat al Ple. Es considera que falten llocs tècnics 
per al control financer.  

Sistema de control intern 

S’està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 
aprovat per acord plenari de 26 de novembre de 2019. S’aplica a tot tipus de despeses i 
obligacions de l’entitat. 
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A més de l’existència de crèdit adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes 
fixats en l’Acord del Consell de Ministres, no es comproven altres requisits o tràmits 
essencials. 

També s’ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la 
presa de raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

S’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 2019 
i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017) i s’han remés al Ple de l’entitat i a la IGAE. El 
president de l’entitat no ha elaborat els plans d’acció corresponents en relació amb els 
informes esmentats. 

Actuacions de control financer 

S’han elaborat els plans anuals de control financer dels exercicis 2019 i 2020, que es van 
remetre al Ple amb dates 29 d’agost de 2019 i 25 de novembre de 2020, respectivament. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació o liquidació 
del pressupost, ni de les modificacions de crèdit. 

Es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels 
òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el 
resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera.  

S’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament, com el control 
financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos. En els exercicis 
fiscalitzats s’han realitzat auditories públiques en la societat mercantil Empresa Pública de 
Servicis Quart de Poblet, SL amb mitjans propis de l’Ajuntament. 

10.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat 105 acords contraris a objeccions relatives als exercicis 2019 i 2020, tal 
com mostra el quadre següent: 

Quadre 39. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Contractació 63 236.163 24 228.690 87 464.853 82,9% 64,4% 
Altres procediments 2 184.066 0 0 2 184.066 1,9% 25,5% 
Despeses de personal 10 54.621 5 15.797 15 70.419 14,3% 9,7% 
Subvencions 1 3.000 0 0 1 3.000 1,0% 0,4% 
Total 76 477.851 29 244.487 105 722.338 100,0% 100,0% 
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S’han analitzat quatre acords, que suposen un 39,6% de l’import total. 

Cànon d’abocaments  

L’informe d’Intervenció de 18 de juliol de 2019 fiscalitza els pagaments relatius al cànon de 
l’exercici 2014, sobre el control d’abocaments no autoritzats d’aigües residuals a favor de 
la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per un import total de 182.066 euros. L’informe 
d’objecció es basa en els motius següents: 

‐ No consta expedient administratiu en el qual es produïsca la resolució de l’òrgan 
competent per a aprovar i autoritzar la despesa. 

‐ L’informe jurídic i el Decret número 1982/2019 autoritza la despesa sense menció 
expressa de l’import de les liquidacions. 

‐ Existeix consignació en el pressupost de l’exercici 2019 per a fer front a la despesa 
proposada, però aquesta no és adequada ja que les liquidacions que cal comptabilitzar 
són de l’exercici 2015. 

El Decret d’Alcaldia de 18 de juliol de 2019 resol donar compliment a les obligacions de 
pagament derivades de les liquidacions referides, de conformitat amb el que s’exposa a 
continuació: 

En 2015 es va efectuar una reclamació en la qual es va dictar resolució desestimatòria el dia 
5 de maig de 2015 pel comissari d’aigües de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 
Posteriorment es va interposar una reclamació econòmica contra la qual es va dictar decisió 
desestimatòria pel Tribunal Economicoadministratiu Regional de la Comunitat Valenciana 
el dia 24 d’octubre de 2018.  

A la vista d’això es va emetre un informe jurídic en què es posava de manifest que resultava 
necessari exercir les accions corresponents a la defensa dels interessos de l’Ajuntament, per 
mitjà de la impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Aquestes accions 
no han arribat a realitzar-se i, per tant, les liquidacions han esdevingut fermes i s’han de 
complir en els seus propis termes i, amb això, resulta obligat procedir a l’abonament 
d’aquestes. 

Reconeixement extrajudicial de crèdits 

El 26 de juny de 2019 l’interventor emet un informe amb objeccions en relació amb els 
pagaments realitzats a la Tresoreria General de la Seguretat Social, per import de 26.632 
euros, per l’extemporaneïtat en el pagament de quotes d’assegurances socials del personal 
de l’Ajuntament de Quart de Poblet al març de 2019. Segons l’informe: 

‐ No consta expedient administratiu en virtut del qual es produïsca la resolució d’òrgan 
competent per a aprovar i autoritzar la despesa, i posteriorment reconéixer i ordenar 
el seu pagament, si és el cas.  
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‐ EI pagament realitzat no compta amb la signatura dels tres autoritzats, això és, 
alcaldessa, interventor i tresorer, que ho són de manera mancomunada. 

‐ No existeix consignació en el pressupost general de l’Ajuntament de l’exercici 2019 per 
a fer front a la despesa proposada. 

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària celebrada el 29 d’agost de 2019, va 
adoptar l’acord d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 
número 4/2019, per import de 212.957 euros, vista la memòria de l’Alcaldia, que estima 
que es fa necessari procedir al reconeixement de crèdits de despeses d’exercicis anteriors 
no imputats al pressupost corresponent. 

Despeses de patrocini 

El 10 d’abril de 2019 s’emet un informe d’objecció de la Intervenció sobre les despeses de 
patrocini de la carrera ciclista Volta a la Comunitat Valenciana 2019, com a municipi d’eixida 
de la quarta etapa. 

En relació amb la factura núm. 7 de 18 de febrer de 2019, per un import total de 24.200 
euros, existeix crèdit adequat i suficient, si bé no s’han seguit els tràmits i requisits oportuns 
per a la seua contractació, en els termes dels articles 116 i següents de l’LCSP. Així mateix 
s’adverteix que supera l’import de 15.000 euros, IVA exclòs, a què es refereix l’article 118 
d’aquesta llei, per la qual cosa no es podrà utilitzar el contracte menor com a forma de 
contractació del servei. 

El Decret d’Alcaldia de 10 d’abril de 2019 aprova l’autorització, disposició i reconeixement 
de l’obligació de la despesa que ha de realitzar-se, dins de la relació de factures núm. 33.  

Despeses de gestió esportiva 

S’analitzen els informes emesos per la Intervenció amb motiu de les despeses de gestió 
esportiva i servei d’ensenyament de natació i socorrisme, dels mesos de setembre i octubre 
de 2020, que sumen un import de 53.420 euros. 

L’informe exposa que existeix crèdit adequat i suficient en l’aplicació pressupostària, si bé 
ha finalitzat el contracte sense que s’haja presentat sol·licitud de pròrroga en el cas del 
servei d’ensenyament de la natació, ni s’haja iniciat la tramitació per a una nova contractació 
dels serveis. Per tant, si el servei s’ha de realitzar de manera habitual s’ha de procedir a la 
seua contractació seguint els tràmits i requisits oportuns en els termes de l’article 116 i 
següents de l’LCSP. 

Les despeses s’aproven per mitjà de sengles decrets d’Alcaldia, en els quals s’autoritza, es 
disposa i es reconeix l’obligació de la despesa, en haver-se realitzat la prestació tal com 
consta en els antecedents de l’expedient, i en virtut del principi d’enriquiment injust. 
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10.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

10.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

11. AJUNTAMENT DE SUECA 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

L’entitat també va comunicar la informació del consorci que té adscrit, Consorci de la TDT 
de la Ribera, i dels seus organismes autònoms dependents, la Residència d’Ancians Sant 
Josep i el Consell Agrari Local. L’Ajuntament té una altra entitat dependent, l’entitat pública 
empresarial Aigües i Sanejament. 

11.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des del 16 d’abril de 2018. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionari d’habilitació nacional. Hi ha 
definit un lloc dels subgrups A1 o A2 i tres llocs dels subgrups C1 o C2, tots els quals estan 
ocupats. 

La Intervenció no considera suficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan, encara que aquesta circumstància no s’ha traslladat al Ple. 

Sistema de control intern 

L’entitat no aplica el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 
sinó que realitza una fiscalització prèvia plena. S’ha substituït la fiscalització prèvia dels 
drets i ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. 
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Resultats del control intern 

No s’han elaborat els informes de resum anual de resultats del control intern dels exercicis 
2019 i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017) i, per tant, el president de l’entitat no ha 
elaborat els plans d’acció corresponents en relació amb els informes esmentats. 

Actuacions de control financer 

No s’han elaborat els plans anuals de control financer dels exercicis 2019 i 2020. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació del 
pressupost, de les modificacions de crèdit ni de la liquidació del pressupost. 

S’ha emés informe d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària o de la regla 
de despesa de l’exercici 2020.  

Es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels 
òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el 
resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera.  

S’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament de Sueca i les seues 
entitats dependents, encara que no s’ha realitzat el control financer posterior a la presa de 
raó en comptabilitat dels ingressos. 

En 2019 i 2020 no es van realitzar auditories públiques sobre les entitats dependents de 
l’Ajuntament, que són dos organismes autònoms, un consorci i una entitat pública 
empresarial. D’aquesta manera s’ha incomplit el que s’estableix en l’article 29.3.A de l’RCIL. 

11.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat 124 acords contraris a objeccions relatives als exercicis 2019 i 2020, tal 
com mostra el quadre següent: 

Quadre 40. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Contractació 57 1.806.499 61 1.973.707 118 3.780.205 95,2% 97,1% 
Despeses de personal 1 1.521 0 0 1 1.521 0,8% 0,0% 
Subvencions 2 88.136 3 21.800 5 109.936 4,0% 2,8% 
Total 60 1.896.156 64 1.995.507 124 3.891.663 100,0% 100,0% 

La gran majoria d’acords es van prendre en la modalitat de contractació. La resta d’acords 
contraris a objeccions corresponen a subvencions i a despeses de personal. Als organismes 
dependents de l’Ajuntament els corresponen 27 dels acords adoptats. 

S’han analitzat sis acords, que suposen un 20,4% de l’import total:  
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Relacions de factures  

La Intervenció informa desfavorablement sobre el procediment seguit per a la realització 
de les despeses incloses en les relacions de factures F/2019/66, F/2019/68, F/2019/71, 
F/2019/81 i F/2020/82, per un import total de 711.058 euros, i es formula objecció a 
l’empara de l’article 216.2.c del TRLRHL, per trobar-se en algun dels supòsits següents: 

- No s’ha realitzat la corresponent fiscalització prèvia per a tindre coneixement de 
l’existència de prou consignació pressupostària. 

- Es tracta de prestacions de serveis i subministraments que no disposen de contracte en 
vigor que els atorgue la necessària cobertura jurídica.  

- No s’ha comprovat cap dels requisits que marca la legislació vigent en matèria de 
contractes, ni en les bases d’execució del pressupost. 

- Corresponen a despeses que actualment disposen de contracte en vigor, on s’ha 
excedit l’import de l’anualitat.  

- Es tracta de concessió de subvencions en espècie, no contractes de subministrament o 
serveis. 

Per mitjà de les resolucions d’Alcaldia corresponents es resolen les discrepàncies 
formulades, atés que totes les factures compten amb el vistiplau dels responsables de les 
àrees corresponents i que la prestació dels serveis és necessària per al bon funcionament 
de l’activitat municipal. Per tant, es fa necessari atendre els pagaments per a evitar 
l’enriquiment injust de l’Administració. 

Reconeixement extrajudicial de crèdits 

La Intervenció informa desfavorablement sobre el procediment seguit per a la realització 
d’una sèrie de despeses per un import de 83.516 euros, i es formula objecció a l’empara de 
l’article 216.2 del TRLRHL. 

Durant 2019, consten en la Intervenció municipal de la Residència de Gent Gran Sant Josep 
de Sueca factures relatives a la prestació de serveis i subministraments de béns 
corresponents a l’exercici 2018, per a les quals o bé no es disposava en l’exercici 
corresponent de crèdit suficient o bé els justificants de les despeses s’han presentat o 
conformat l’any en curs, i resulta impossible la seua imputació pressupostaria en l’exercici 
d’origen. 

Les factures es refereixen a conceptes repetitius en el temps que s’haurien de sotmetre 
quant a la preparació i adjudicació als procediments previstos en l’LCSP, i no ser objecte de 
tramitació com a contracte menor, ja que això pot determinar un fraccionament de l’objecte 
del contracte. En el pressupost general de 2019 hi ha consignació pressupostaria suficient 
i adequada per a fer front al reconeixement de l’obligació. 
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió del 7 de març de 2019, va aprovar el reconeixement 
extrajudicial de crèdits amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019. Tractant-se d’obres, 
serveis i subministraments de béns efectivament prestats han d’emparar-se en la pròpia 
responsabilitat de l’Ajuntament i en la doctrina jurisprudencial de prohibició de 
l’enriquiment injust. 

11.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

11.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que es van produir setze anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

Quadre 41. Anomalies en ingressos. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Tipus d’ingrés 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Taxes 8 469.223 7 400.032 15 869.255 93,8% 99,5% 
Preus públics 1 4.269 0 0 1 4.269 6,3% 0,5% 
Total 9 473.492 7 400.032 16 873.524 100,0% 100,0% 

Les anomalies corresponen als informes que realitza la Intervenció de l’Ajuntament sobre 
els ingressos, en compliment del que s’estableix en l’article 218.3 del TRLRHL. 

Es revisen els informes de l’interventor amb dates 23 d’abril i 24 de setembre de 2019 i de 
18 de setembre de 2020, per un import total de 174.632 euros, en els quals consten les 
anomalies següents: 

- Analitzats els rebuts pendents en executiva de la taxa per ocupació de la via pública a 
través de parades i barraques, s’ha observat que hi ha subjectes passius amb deutes 
d’exercicis anteriors que continuen d’alta en el padró dels anys 2019 i 2020, sense 
complir el que estableix l’ordenança de venda no sedentària. 

- Analitzats els rebuts pendents en executiva del padró de mercats s’ha observat que hi 
ha subjectes passius amb deutes corresponents a anys anteriors que continuen d’alta 
en els padrons dels anys 2019 i 2020, sense complir el que estableix el Reglament de 
Mercats de Sueca. 
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12. AJUNTAMENT DE XÀBIA 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020.  

L’Ajuntament tenia en aquests exercicis una entitat dependent, la societat mercantil Aigües 
Municipals de Xàbia, SA. 

12.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des de l’1 d’abril de 2016. No exerceix el control intern en altres entitats locals. 

No hi ha definits llocs de col·laboració reservats a funcionari d’habilitació nacional. Hi ha un 
lloc definit dels subgrups A1 o A2, que estava ocupat, i sis llocs definits dels subgrups C1 o 
C2, dels quals només tres estaven ocupats. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans amb què està dotat aquest òrgan, ja que 
estima que no es poden realitzar les funcions exigides i complir els terminis establits. 
Aquesta circumstància s’ha traslladat al Ple i s’ha sol·licitat l’adequada dotació de mitjans 
personals i materials. 

Sistema de control intern 

L’entitat està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics, aprovat per acord plenari de l’11 de novembre de 2019. A més de l’existència de 
crèdit adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes fixats en l’Acord del 
Consell de Ministres, es comproven altres requisits o tràmits essencials en diverses matèries. 

La fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics s’aplica a tot tipus de 
despeses i obligacions de l’entitat. A més, s’ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i 
ingressos pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

S’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 2019 
i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017) i s’han remés al Ple. En al·legacions, 
l’Ajuntament envia justificació de l’enviament a la IGAE de l’informe corresponent a 2020, 
encara que no el de 2019. El president de l’entitat no ha elaborat cap pla d’acció en relació 
amb els informes esmentats. 
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Actuacions de control financer 

La Intervenció ha elaborat el pla anual de control financer de l’exercici 2020, que es va 
remetre al Ple en data 23 de novembre de 2020. En la fase d’al·legacions, s’acredita que 
també s’ha elaborat el pla anual corresponent a l’exercici 2019, del qual es va donar compte 
al Ple. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació ni de la 
liquidació del pressupost. En 2019 es va emetre informe desfavorable sobre una modificació 
de crèdit. 

Es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels 
òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el 
resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera.  

S’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament de Xàbia, inclòs el 
control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos. 

S’han realitzat auditories públiques en 2019 i 2020 sobre la societat mercantil que posseeix 
l’Ajuntament, Aigües Municipals de Xàbia, SA, i per a això s’han contractat mitjans aliens, 
amb un cost anual (IVA inclòs) de 7.500 euros. 

12.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat 483 acords contraris a objeccions en els exercicis fiscalitzats, tal com 
mostra el quadre següent: 

Quadre 35. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Bestretes de caixa fixa 2 245.353 0 0 2 245.353 0,4% 1,5% 
Contractació 253 6.619.279 221 6.581.886 474 13.201.165 98,1% 80,3% 
Despeses de personal 2 34.012 3 260.000 5 294.012 1,0% 1,8% 
Subvencions 1 1.901.556 1 797.698 2 2.699.254 0,4% 16,4% 
Total 258 8.800.200 225 7.639.584 483 16.439.784 100,0% 100,0% 

La gran majoria dels acords contraris a objeccions es van adoptar en la modalitat de 
contractació. També són rellevants pel seu import els adoptats en subvencions. 

S’han seleccionat tres acords per a formar part de la mostra, que suposen un 41,9% de 
l’import total. 
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Pròrroga de contracte  

Es fiscalitza amb caràcter desfavorable la proposta de despesa per a la pròrroga del 
“Contracte de recollida i transport de residus sòlids urbans, neteja d’espais públics i 
platges”, per l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials. 

El contracte es va adjudicar a l’agost de 2007. La vigència del contracte es va definir per a 
deu anys, prorrogable d’any en any de manera expressa per dos més, de manera que la 
duració màxima del contracte no excedira els dotze anys totals. No obstant això, el 
concessionari està obligat a prestar els serveis fins a l’inici del nou període de concessió, 
amb les mateixes condicions i mitjans que regeixen el contracte. 

La segona pròrroga del contracte va finalitzar el 30 de novembre de 2019, amb el mateix 
objecte i condicions que el contracte original, amb un preu anual de 4.195.463 euros. 

Els informes tècnic i jurídic han informat favorablement sobre la pròrroga forçosa, una 
vegada finalitzada l’última pròrroga. L’interventor entén que la causa exposada en aquests 
informes no justifica la pròrroga forçosa, amb caràcter indefinit i indeterminat, fins que 
s’adjudique un nou contracte. Aquesta situació no està prevista en la normativa vigent, la 
falta de tramitació d’un nou expedient de contractació amb l’antelació suficient és 
atribuïble a la falta de planificació. 

El Ple de l’Ajuntament, en la seua sessió del dia 25 de novembre de 2019, va acordar alçar 
les objeccions formulades per Intervenció i continuar la prestació del servei, amb el mateix 
objecte i condicions del contracte original i per un període màxim que comprendria de l’1 
de desembre del 2019 al 30 de novembre del 2020, o si es produeix abans, fins que el nou 
contracte siga formalitzat. 

Així mateix, s’autoritza i es disposa la despesa corresponent a l’exercici 2019, amb el 
compromís municipal de consignar quantitat suficient en el pressupost de 2020 per a 
finançar-lo. Aquest acord es fonamenta en la impossibilitat d’adjudicar el contracte en 
termini i vist que el servei en qüestió no pot deixar de prestar-se en cap moment per 
qüestions de neteja i salubritat. 

Generació de crèdits  

L’informe d’Intervenció de 5 de març de 2019 fiscalitza una modificació del pressupost de 
despeses per generació de crèdits, amb finançament de la Generalitat Valenciana, per al 
programa Edificant, per un import d’1.901.553 euros.  

Es formula objecció pels motius següents: 

- L’entitat delegant no acredita prou el compromís d’aprovar en pressupostos futurs la 
dotació necessària per a finançar el programa. 

- No consta acreditat en les resolucions de delegació de competències el finançament 
del cent per cent dels costos totals de l’execució dels projectes.  
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- En les memòries econòmiques no consta la totalitat dels costos estimats que derivarien 
de l’exercici de la competència i la prestació del servei per part de l’Ajuntament.  

Per tant, es considera que l’exercici de la competència no resulta sostenible ni 
pressupostàriament ni financerament. S’adverteix que l’incompliment de l’objectiu 
d’equilibri o superàvit comportaria un pla economicofinancer, segons estableix l’article 21 
de la LOEPSF. 

Finalment, per mitjà de resolució d’Alcaldia de 6 de maig de 2019 s’aprova la generació de 
crèdits. La resolució es basa en l’informe de l’advocat municipal que considera que les 
discrepàncies formulades no són de prou consistència per a renunciar al programa de la 
Generalitat Valenciana.  

Bestretes de caixa fixa de serveis socials 

L’informe d’Intervenció de 16 de desembre de 2020 aprova el compte justificatiu de les 
bestretes de caixa fixa de serveis socials, per un import de 797.698 euros. 

No obstant això, s’inclou una objecció perquè s’aprove un reglament municipal de 
prestacions de caràcter econòmic, amb les normes i bases reguladores de les subvencions 
i ajudes individualitzades a persones en situació d’especial necessitat social i per a atendre 
situacions d’estat o risc d’exclusió social. 

L’Alcaldia, per mitjà de la Resolució de 17 de desembre de 2020, aprova les relacions de 
despeses corresponents a la liquidació de la bestreta de caixa fixa de serveis socials de l’any 
2020. 

12.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

12.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

13. AJUNTAMENT DE XÀTIVA 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020.  

L’entitat també va comunicar la informació del seu organisme autònom dependent, el 
Consell Esportiu Municipal. L’Ajuntament té una altra entitat dependent, la societat 
mercantil Promoció Econòmica de Xàtiva, SA. 
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13.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des del 3 de setembre de 2007. També exerceix el control intern en una altra entitat, 
el consorci Pla Zonal de Residus X, XI, XII, Àrea de Gestió 2. 

Hi ha definit un lloc de col·laboració reservat a funcionari d’habilitació nacional, que es 
trobava ocupat en 2019. No hi ha definits llocs dels subgrups A1 o A2 ni dels subgrups C1 
o C2. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan. Concretament, es necessita personal per a realitzar la fiscalització posterior, 
a més d’un programa informàtic per al control intern. Aquestes circumstàncies no s’han 
traslladat al Ple. 

Sistema de control intern 

S’està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 
aprovat per acord plenari de 31 de desembre de 2019, a tot tipus de despeses i obligacions 
de l’entitat. 

S’ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de 
raó en comptabilitat. 

A més de l’existència de crèdit adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els aspectes 
fixats en l’Acord del Consell de Ministres sobre requisits bàsics, no es comproven altres 
requisits o tràmits essencials. 

Resultats del control intern 

S’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 2019 
i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017) i s’han remés al Ple i a la IGAE (no el de 2019). 
El president de l’entitat no ha elaborat els plans d’acció corresponents en relació amb els 
informes esmentats. 

Actuacions de control financer 

No s’han elaborat els plans anuals de control financer dels exercicis 2019 i 2020. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació del 
pressupost, de les modificacions de crèdit ni de la liquidació del pressupost. 

S’han emés informes d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària o de la 
regla de despesa dels exercicis 2019 i 2020. 
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Es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades pels 
òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement el 
resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera.  

S’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament de Xàtiva i en 
l’organisme autònom Consell Esportiu Municipal. S’ha realitzat el control financer posterior 
a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos.  

També s’han realitzat auditories públiques en els exercicis fiscalitzats sobre les entitats 
dependents de l’Ajuntament, la societat mercantil Promoció Econòmica de Xàtiva, SA i 
l’organisme autònom Consell Esportiu Municipal, amb mitjans propis de l’Ajuntament. 

13.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat 88 acords contraris a objeccions relatives als exercicis 2019 i 2020, tal com 
mostra el quadre següent: 

Quadre 42. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Contractació 14 586.796 35 255.238 49 842.035 55,7% 73,9% 
Despeses de personal 19 159.061 20 138.935 39 297.995 44,3% 26,1% 
Total 33 745.857 55 394.173 88 1.140.030 100,0% 100,0% 

Es van adoptar 88 acords que suposen una suma d’1.140.030 euros, tots en l’Ajuntament 
mateix. 

S’ha seleccionat per a l’anàlisi una mostra de tres acords, que representen un 42,4% de 
l’import total: 

Relació de factures 

L’informe d’Intervenció de 16 de gener de 2019 fiscalitza l’aprovació d’una relació de 299 
factures de l’exercici 2018, per un import total de 339.073 euros. 

La llista correspon a una relació de factures presentades per registre durant l’any 2018, 
totes amb consignació pressupostària en aquest exercici. Se’n proposa l’aprovació de 
manera que l’acord es prenga en el 2019 i la comptabilitat es realitze en l’exercici 2018, dins 
de les operacions de tancament. 

De conformitat amb els articles 213 i següents del TRLRHL, s’informa que, si bé aquesta 
proposta de comptabilització presenta una sèrie d’avantatges i que l’efecte econòmic final 
és neutre per a l’Administració, no es troba recollida en la ICAL ni en cap altra norma legal. 
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També s’informa amb disconformitat sobre una factura de 5.206 euros en concepte de 
serveis postals per incompliment de l’article 118 de l’LCSP, i s’insta novament l’obertura 
d’un procediment de contractació.  

En la sessió plenària celebrada el 21 de gener de 2019 es va adoptar l’acord d’aprovació de 
la relació de factures. A més, es comuniquen al departament corresponent les factures que, 
d’acord amb l’informe de fiscalització de la interventora, presentaven discrepàncies. 

Reconeixement extrajudicial de crèdits 

El 4 de juny de 2019 es va emetre un informe del director de l’Àrea de Foment, fiscalitzat 
amb les observacions de la interventora municipal per l’assumpte “Honoraris corresponents 
a la redacció del projecte Rehabilitació de l’exconvent de Sant Doménec”. 

Amb data 13 de juliol de 2017 l’arquitecte encarregat va presentar una factura per import 
de 106.440 euros, corresponent als honoraris per aquest projecte, redactat el mes de juny 
de 2014, segons l’acord de la Junta de Govern Local de 29 de setembre de 2014. 

Sobre aquest tema, es realitzen les consideracions jurídiques següents: 

El contracte per a la redacció d’un projecte d’obres és un contracte de serveis, definit en 
l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, TRLCSP, vigent en el moment en cas que es 
duga a terme l’encàrrec del projecte. La contractació hauria d’haver-se articulat a través 
d’un contracte de serveis, per mitjà de la tramitació del procediment corresponent d’acord 
amb l’article 138.2 del TRLCSP. 

Totes les actuacions dutes a terme en l’exconvent de Sant Doménec, des de l’any 1988, 
s’han projectat i dirigit pel mateix arquitecte, però això no legitima la contractació verbal 
del projecte objecte d’aquest informe. En aquesta contractació s’ha prescindit totalment 
del procediment establit en la legislació de contractes del sector públic, per la qual cosa 
resulta clara la nul·litat de l’acte de contractació, segons l’article 39.1 de l’LCSP vigent. 

La intervenció manifesta la seua disconformitat en tractar-se d’una contractació nul·la de 
ple dret, sense perjudici que la jurisprudència reconega l’enriquiment injust de 
l’Administració i que s’emeta l’informe d’objecció pertinent. 

La Resolució de l’Alcaldia de 10 de juny de 2019 declara la recepció del projecte de 
restauració del refectori de l’exconvent de Sant Doménec. A més, acorda que es duguen a 
terme els tràmits necessaris per a l’aprovació de la despesa corresponent a l’execució 
d’aquests treballs, per 106.440 euros, per mitjà d’un reconeixement extrajudicial de crèdits, 
d’acord amb l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990. 

Complement de productivitat 

El 26 de març de 2020, la Direcció de l’Àrea de Règim Interior i la Intervenció informen 
desfavorablement sobre la proposta del regidor de Medi Ambient d’abonar un 
complement de productivitat als empleats de Parcs i Jardins pels serveis del muntatge, 
manteniment i desmuntatge del pessebre nadalenc de 2019, en la quantia de 38.190 euros. 
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L’informe conclou que el programa proposat no s’ajusta als criteris aprovats pel ple de 27 
de maig de 2017, ni a les directrius dictades per la Regidoria de Recursos Humans. A més, 
es tracta de serveis que s’han executat sense haver-se aprovat prèviament el programa 
corresponent.  

Existeix consignació pressupostaria suficient per a fer front a aquesta despesa, segons 
acredita l’informe emés per l’Oficina Pressupostària. 

La Resolució d’Alcaldia de 26 de març de 2020 aprova la proposta del regidor de Medi 
Ambient d’abonar als empleats de Parcs i Jardins el complement de productivitat esmentat 
que, en cap cas, pot originar cap tipus de dret individual respecte a les valoracions 
corresponents en períodes successius. 

Aquesta decisió es basa en els criteris generals per a l’assignació anual del complement de 
productivitat aprovats pel Ple i en l’informe del Departament de Planificació i Gestió de 
Recursos Humans, en el qual s’indica que la quantia que cal retribuir en productivitat no 
supera el límit establit per a l’exercici 2019. 

13.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020. 

13.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 

14. AJUNTAMENT DE XIRIVELLA 

L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020. 

L’Ajuntament no tenia en aquests exercicis entitats dependents sobre les quals comunicar 
informació. 

14.1. Sistema de control intern utilitzat en l’entitat  

En aquest apartat es descriu el sistema de control intern que utilitza l’entitat, segons el que 
s’ha manifestat en la Plataforma de Rendició de Comptes. 

Estructura de l’òrgan d’intervenció 

El lloc de treball d’Intervenció reservat a funcionari d’habilitació nacional està proveït per 
concurs des de l’1 d’abril de 2020. Prèviament el lloc estava ocupat per acumulació de 
funcions. 
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No hi ha definit cap lloc de col·laboració reservat a funcionari d’habilitació nacional. Hi ha 
definits dos llocs dels subgrups A1 o A2 i quatre dels subgrups C1 o C2, que es trobaven 
ocupats en 2019 i 2020. 

La Intervenció considera insuficients els mitjans personals i materials amb què està dotat 
aquest òrgan. Es requeririen almenys dos llocs administratius per al correcte exercici de les 
funcions de fiscalització prèvia i control financer. Aquesta circumstància s’ha traslladat al 
Ple de l’entitat. 

Sistema de control intern 

S’està aplicant el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, 
aprovada per acord plenari de 30 d’abril de 2020, a tot tipus de despeses i obligacions de 
l’entitat. A més de l’existència de crèdit adequat i suficient, la competència de l’òrgan i els 
aspectes fixats en l’Acord del Consell de Ministres, es comproven altres requisits o tràmits 
essencials en matèria de personal, així com en altres àrees diferents de contractació i 
subvencions. 

S’ha substituït la fiscalització prèvia dels drets i ingressos pel control inherent a la presa de 
raó en comptabilitat. 

Resultats del control intern 

No s’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 
2019 i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017) i, per tant, el president de l’entitat no ha 
elaborat els plans d’acció corresponents en relació amb els informes esmentats. 

Actuacions de control financer 

No s’han elaborat els plans anuals de control financer dels exercicis 2019 i 2020. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre l’aprovació del 
pressupost, de les modificacions de crèdit ni de la liquidació del pressupost. 

S’ha emés un informe d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària o de la 
regla de despesa de l’exercici 2020. 

No es verifica que les dades i informació amb transcendència econòmica proporcionades 
pels òrgans gestors com a suport de la informació comptable reflectisquen raonablement 
el resultat de les operacions derivades de la seua activitat economicofinancera.  

En 2020 s’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament de Xirivella, 
encara que no es realitza el control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat 
dels ingressos. L’Ajuntament no tenia en els exercicis fiscalitzats cap entitat dependent 
sobre la qual realitzar auditories públiques. 
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14.2. Acords contraris a objeccions  

S’han comunicat 168 acords contraris a objeccions relatives als exercicis fiscalitzats, tal com 
mostra el quadre següent: 

Quadre 43. Acords contraris a objeccions. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 

Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 
Bestretes de caixa fixa 0 0 4 26.455 4 26.455 2,4% 1,0% 
Contractació 86 1.622.902 22 223.197 108 1.846.099 64,3% 67,7% 
Despeses de personal 0 0 1 1.010 1 1.010 0,6% 0,0% 
Subvencions 21 267.700 34 585.240 55 852.940 32,7% 31,3% 
Total 107 1.890.602 61 835.902 168 2.726.504 100,0% 100,0% 

S’han seleccionat quatre acords per a formar part de la mostra, que suposen un 20,6% de 
l’import total. 

Relacions de factures 

En els informes de fiscalització sobre tres relacions de factures (números O/57, F/66 i O/158 
de 2019) amb un import global de 501.254 euros, es formulen objeccions amb caràcter 
suspensiu, basades en l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials. 

Examinats els justificants presentats, s’observa la conformitat de l’autoritat competent i 
l’existència de crèdit adequat en les aplicacions corresponents. 

La interventora, juntament amb la secretària accidental, adverteix sobre la improcedència 
del reconeixement de factures que no estan emparades per un contracte vigent. Es tracta 
de necessitats permanents de l’Ajuntament, les quals es presten amb absència del 
procediment legalment establit. 

Per mitjà de diferents resolucions d’Alcaldia s’alcen les objeccions formulades per la 
Intervenció i s’ordena la comptabilització i pagament de les factures, perquè el contrari 
constituiria un enriquiment il·lícit i una vulneració de l’obligació de pagament en termini als 
proveïdors. 

Expedients de subvencions i ajudes públiques 

La Intervenció, en el seu informe de 20 de juliol de 2020, emet una objecció sobre la 
proposta de concessió d’ajudes d’emergència social dels mesos de juliol i agost, en règim 
de concurrència competitiva.  

Segons l’informe, aquestes subvencions no tenen bases reguladores del procediment de 
concessió i de convocatòria pública. No s’han definit ni publicat els requisits dels 
beneficiaris, la documentació justificativa ni la quantia de les ajudes. Per tant, no s’estaria 
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actuant d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat i no-discriminació, previstos en la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

Se suspén la tramitació de l’expedient fins que l’objecció siga solucionada o es resolguen 
les discrepàncies per òrgan competent, segons el que s’estableix en l’article 15 del Reial 
Decret 424/2017.  

El Decret d’Alcaldia de 21 de juliol de 2020 resol la discrepància de la Intervenció en favor 
del centre gestor, ordena la continuació de l’expedient i aprova les ajudes d’emergència 
social per un import de 61.100 euros, a favor dels beneficiaris que es detallen en la mateixa 
resolució. 

14.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

La Intervenció va certificar que s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 157 
expedients de l’Ajuntament durant els exercicis fiscalitzats.  

Quadre 44. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia. Exercicis 2019-2020 (euros) 

Modalitat 
Exercici 2019 Exercici 2020 Total 
Nre. Import Nre. Import Nre. Import  % nre. % import 

Contractació 0 0 157 969.320 157 969.320 100,0% 100,0% 
Total 0 0 157 969.320 157 969.320 100,0% 100,0% 

S’han seleccionat dos expedients per a formar part de la mostra, que representen un 23,3% 
de l’import total.  

Relació de factures 

L’interventor de l’Ajuntament emet el 22 d’octubre de 2020 un informe sobre una relació 
comptable en la qual s’inclouen factures per un import total de 143.915 euros. 

Sobre aquestes factures, degudament registrades i conformades, s’ha omés la tramitació 
administrativa que incloïa, com a tràmit preceptiu, la fiscalització prèvia de la despesa, com 
es desprén de l’article 8.2 del Reial Decret 424/2017. 

Les despeses s’han realitzat prescindint totalment i absolutament del procediment establit 
(articles 47.1.e de la Llei 39/2015 i 37 i 116 i següents de l’LCSP) ja que corresponen a serveis 
o subministraments efectuats en favor de l’Administració que no han seguit el procediment 
de contractació preceptiu. 

En el pressupost vigent existeix crèdit en l’aplicació pressupostària indicada per a reconéixer 
obligacions derivades de despeses corresponents a aquest exercici. 

El Decret d’Alcaldia de 21 de desembre de 2020 resol l’omissió de fiscalització i acorda la 
continuïtat de l’expedient. A més s’autoritzen, es disposen i es reconeixen les obligacions 
incloses en la relació, tenint en compte que els emissors de les factures han efectuat treballs 
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en favor de l’Administració i que, de conformitat amb la doctrina del Tribunal Suprem 
respecte a l’enriquiment injust, l’Administració ha d’atendre el pagament de les actuacions 
realitzades a pesar de no disposar d’acte administratiu que done cobertura jurídica a 
l’actuació. 

Reconeixement extrajudicial de crèdits 

Es revisa l’informe d’Intervenció emés el 15 de juny de 2020, relatiu a l’aprovació de 
l’expedient administratiu extrajudicial de crèdits 2/2020, per un import de 81.565 euros. 

Les factures incloses en les relacions de despeses no responen a contractes vàlidament 
adjudicats per òrgans de contractació de l’Ajuntament i, per tant, s’ha apreciat un 
incompliment de la normativa administrativa de despesa pública, a més d’ometre’s el tràmit 
de fiscalització prèvia. 

Tractant-se de despeses realitzades en exercici tancat no compreses en els supòsits 
previstos en l’article 176.2 del TRLRHL, el procediment per a reconéixer les obligacions és 
l’extrajudicial de crèdits previst pels articles 26.2.c i 60.2 del Reial Decret 500/1990. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de juny de 2020, va acordar resoldre 
l’omissió de fiscalització per a les factures incloses en l’expedient i la continuïtat d’aquest 
amb la finalitat d’indemnitzar els tercers afectats per l’import de les prestacions efectuades. 
A més, existeix crèdit per a les obligacions proposades amb càrrec al pressupost 2020, les 
quals es consideren adequades per a donar-los cobertura. 

14.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020. 
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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 amb l’article 55.1.c del Reglament de Règim 
Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta institució 
pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització de l’exercici de 
control intern de les entitats locals corresponent als exercicis 2019-2020, aquest es va 
remetre als comptedants perquè, en el termini concedit, formularen al·legacions. 

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

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

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

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit d’antecedent 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 del Programa Anual d’Actuació de 2021 d’aquesta institució, el Consell de la 
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 23 de febrer de 2022, va aprovar aquest 
informe de fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 
Relació d’entitats que han retut informació dels exercicis 2019 
i 2020 a la plataforma de rendició compartida amb el Tribunal 
de Comptes, amb indicació del termini i dels fets que han 
manifestat 
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ANNEX I.1 

Relació d’entitats que han retut informació de l’exercici 2019 a la 
plataforma de rendició, amb indicació del termini i dels fets que hi han 
manifestat 

Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Àrea metropolitana Serveis Hidràulics València 21-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Àrea metropolitana Tractament de Residus València 06-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Total àrees metropolitanes  2 2 2 2 2 
Ajuntament Ademús València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Ador València 12-febr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Agost Alacant 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Agres Alacant 16-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Agullent València 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Aielo de Malferit València 25-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Aielo de Rugat València 06-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Aigües Alacant 02-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Aín Castelló 24-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Aiòder Castelló 29-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Aiora València 13-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alacant Alacant 08-jul-20 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Alaquàs València 31-març-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Albaida València 21-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Albal València 14-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Albalat de la Ribera València 29-abr-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Albalat dels Sorells València 16-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Albalat dels Tarongers València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Albatera Alacant 05-maig-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Alberic València 29-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Alboraia València 12-nov-20 No No No Sí 
Ajuntament Alboraig València 13-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Albuixec València 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alcalà de Xivert Castelló 09-març-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Alcàntera de Xúquer València 20-abr-21 No Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Alcàsser València 15-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alcoi Alacant 12-març-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Alcoleja Alacant 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament L’Alcora Castelló 05-ag-20 Sí No No No 
Ajuntament Alcosser Alacant 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Alcúdia València 08-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Alcúdia de Veo Castelló 27-jul-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Aldaia València 22-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Alfafar València 29-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Alfafara Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alfara de la Baronia València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alfarb València 20-oct-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alfarrasí València 24-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Alfàs del Pi Alacant 23-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Alfauir València 14-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Algemesí València 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Algímia d’Alfara València 02-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Algímia d’Almonesir Castelló 15-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alginet València 27-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Algorfa Alacant 04-juny-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament L’Alguenya Alacant 28-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Almàssera València 19-juny-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Almassora Castelló 23-abr-20 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Almedíxer Castelló 16-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Almenara Castelló 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Almiserà València 21-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Almoines València 13-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Almoradí Alacant 19-maig-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Almudaina Alacant 04-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Almussafes València 07-jul-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Alpont València 13-nov-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Alqueria d’Asnar Alacant 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Alqueria de la Comtessa València 15-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Les Alqueries Castelló 09-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Altea Alacant 28-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Altura Castelló 28-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alzira València 21-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Andilla València 15-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Anna València 15-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Antella València 26-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Aranyel Castelló 05-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Ares del Maestrat Castelló 24-set-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Argeleta Castelló 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Artana Castelló 19-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Asp Alacant 28-abr-20 Sí No No No 
Ajuntament Assuévar Castelló 06-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Atzeneta del Maestrat Castelló 10-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Balones Alacant 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Banyeres de Mariola Alacant 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Barraques Castelló 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Barx València 05-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Begís Castelló 20-abr-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Bèlgida València 22-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bellreguard València 23-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Bellús València 27-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Benafer Castelló 10-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Benaguasil València 28-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Benaixeve València 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benasau Alacant 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benassal Castelló 04-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benavites València 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Beneixama Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beneixida València 05-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benejússer Alacant 21-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benetússer València 15-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benferri Alacant 19-abr-21 No No Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Beniarbeig Alacant 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beniardà Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beniarjó València 27-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Beniarrés Alacant 27-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Beniatjar València 21-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benicarló Castelló 30-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Benicàssim Castelló 25-juny-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benicull de Xúquer València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benidoleig Alacant 04-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benidorm Alacant 22-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Benifaió València 06-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benifairó de la Valldigna València 04-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benifairó de les Valls València 29-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Benifallim Alacant 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benifato Alacant 24-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beniflà València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benigànim València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benijòfer Alacant 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Benilloba Alacant 17-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benillup Alacant 24-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benimarfull Alacant 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benimassot Alacant 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benimeli Alacant 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Benimodo València 28-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Benimuslem València 08-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beniparrell València 21-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benirredrà València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benissa Alacant 01-maig-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benissanó València 20-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Benissoda València 15-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Benissuera València 24-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benlloc Castelló 23-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Bétera València 21-abr-20 Sí No No No 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Betxí Castelló 03-ag-20 Sí No No No 
Ajuntament Biar Alacant 18-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Bicorb València 23-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bigastre Alacant 24-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bocairent València 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Bolbait València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bolulla Alacant 14-febr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bonrepòs i Mirambell València 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Borriana Castelló 12-juny-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Borriol Castelló 24-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Bufali València 22-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Bunyol València 08-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Burjassot València 20-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Busot Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cabanes Castelló 30-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Càlig Castelló 27-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Calles València 29-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Callosa d’en Sarrià Alacant 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Callosa de Segura Alacant 12-febr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Calp Alacant 23-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament El Campello Alacant 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Canals València 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Canet d’en Berenguer València 05-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Canet lo Roig Castelló 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Canyada Alacant 30-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Carcaixent València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Càrcer València 10-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Carlet València 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Cases Altes València 08-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Castalla Alacant 07-ag-20 No No Sí Sí 
Ajuntament Castell de Cabres Castelló 24-set-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Castell de Castells Alacant 17-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Castell de Guadalest Alacant 19-abr-21 No No Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament El Castell de Vilamalefa Castelló 08-set-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Castellfabib València 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Castellfort Castelló 22-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Castellnou Castelló 29-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Castelló València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Castelló de la Plana Castelló 28-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Castelló de Rugat València 12-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Castellonet de la Conquesta València 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Catadau València 30-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Catarroja València 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Catí Castelló 30-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Caudete de las Fuentes València 27-febr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Caudiel Castelló 02-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cerdà València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Cervera del Maestrat Castelló 08-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Cinctorres Castelló 13-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cirat Castelló 06-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cocentaina Alacant 30-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Cofrents València 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Coix Alacant 07-ag-20 No No Sí Sí 
Ajuntament Confrides Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Corbera València 30-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Cortes d’Arenós Castelló 22-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Cortes de Pallars València 04-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Costur Castelló 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cotes València 09-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Crevillent Alacant 30-abr-20 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Culla Castelló 23-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Cullera València 04-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Daia Nova Alacant 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Daia Vella Alacant 20-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Daimús València 05-ag-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Dénia Alacant 21-abr-20 Sí No No Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Dolores Alacant 27-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Domenyo València 22-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Dosaigües València 30-març-20 Sí Sí Sí No 
Ajuntament Elda Alacant 30-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament L’Eliana València 27-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Elx Alacant 07-ag-20 No No No Sí 
Ajuntament Emperador València 07-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Enguera València 25-març-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Énova València 21-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Eslida Castelló 29-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Espadella Castelló 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Estivella València 15-oct-20 No No Sí No 
Ajuntament Estubeny València 10-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Fageca Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Famorca Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Fanzara Castelló 30-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Faura València 01-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Favara València 27-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Figueres Castelló 15-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Figueroles Castelló 21-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Figueroles de Domenyo València 13-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Finestrat Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Foios València 30-març-20 Sí No No No 
Ajuntament El Fondó dels Frares Alacant 16-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament La Font d’en Carròs València 10-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament La Font de la Figuera València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Font de la Reina Castelló 05-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Les Fonts d’Aiòder Castelló 30-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament El Forcall Castelló 06-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Formentera del Segura Alacant 13-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Fortaleny València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Fuenterrobles València 17-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Gaibiel Castelló 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Gandia València 30-abr-20 Sí No No No 
Ajuntament Gata de Gorgos Alacant 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Gàtova València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Gavarda València 05-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Geldo Castelló 27-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Genovés València 23-nov-20 No No Sí Sí 
Ajuntament Godella València 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Godelleta València 30-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Gorga Alacant 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Granja de la Costera València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Granja de Rocamora Alacant 28-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Guadasséquies València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Guadassuar València 07-maig-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Guardamar de la Safor València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Guardamar del Segura Alacant 04-juny-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Herbers Castelló 24-set-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Iàtova València 14-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Ibi Alacant 03-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Iessa València 06-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Jana Castelló 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llanera de Ranes València 04-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llaurí València 03-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Llíber Alacant 21-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Llocnou d’en Fenollet València 27-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llocnou de la Corona València 08-juny-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Llocnou de Sant Jeroni València 05-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llombai València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Llosa Castelló 20-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Llosa de Ranes València 21-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament La Llosa del Bisbe València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llucena Castelló 21-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Lludient Castelló 21-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Llutxent València 15-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Los Montesinos Alacant 31-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Macastre València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Manises València 29-maig-20 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Manuel València 03-jul-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Marines València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Massalavés València 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Massamagrell València 27-jul-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Massanassa València 19-maig-20 Sí No No Sí 
Ajuntament La Mata Castelló 23-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Matet Castelló 22-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Meliana València 20-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Millars València 01-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Millena Alacant 04-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Miramar València 21-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Mislata València 23-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Moixent València 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Moncofa Castelló 23-juny-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Monòver Alacant 21-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Montanejos Castelló 28-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Montant Castelló 15-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Montaverner València 09-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Montcada València 28-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Montesa València 30-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Montfort Alacant 05-juny-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Montserrat València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Morella Castelló 23-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Murla Alacant 31-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Muro d’Alcoi Alacant 17-maig-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Museros València 06-ag-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Mutxamel Alacant 06-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Nàquera València 27-febr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Navaixes Castelló 23-set-20 No Sí No Sí 
Ajuntament Navarrés València 07-ag-20 No Sí Sí Sí 



Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. 
Exercicis 2019-2020 

11 

Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Novelda Alacant 25-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Novetlè València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Nules Castelló 14-abr-20 Sí No No No 
Ajuntament Oliva València 06-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament L’Olleria València 09-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Olocau València 31-març-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Olocau del Rei Castelló 23-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Onda Castelló 20-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Ondara Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Onil Alacant 23-juny-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Ontinyent València 18-abr-20 Sí No No No 
Ajuntament Oriola Alacant 11-març-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Orpesa Castelló 23-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament L’Orxa Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Orxeta Alacant 12-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Otos València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Paiporta València 23-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Palanques Castelló 24-set-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Palmera València 06-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Palomar València 15-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Parcent Alacant 15-febr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Paterna València 14-ag-20 No No Sí No 
Ajuntament Pavies Castelló 15-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Pedralba València 31-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Pedreguer Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Pego Alacant 05-maig-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Peníscola Castelló 07-ag-20 No No Sí Sí 
Ajuntament Petrer Alacant 19-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Petrés València 28-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Picanya València 22-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Picassent València 29-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament El Pilar de la Foradada Alacant 10-ag-20 No No No Sí 
Ajuntament Piles València 23-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Pina Castelló 06-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Pinet València 01-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament El Pinós Alacant 22-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Planes Alacant 26-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament La Pobla d’Arenós Castelló 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament La Pobla de Benifassà Castelló 20-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Pobla de Farnals València 06-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament La Pobla de Sant Miquel València 23-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Pobla de Vallbona València 07-ag-20 No No No No 
Ajuntament La Pobla Llarga València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Pobla Tornesa Castelló 18-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Els Poblets Alacant 21-maig-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Polinyà de Xúquer València 28-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Polop Alacant 06-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Portell de Morella Castelló 13-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Potries València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Puçol València 30-jul-20 Sí No No No 
Ajuntament Quart de les Valls València 28-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Quart de Poblet València 22-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Quatretonda València 02-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Quatretondeta Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Quesa València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Rafal Alacant 15-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Rafelbunyol València 17-març-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Rafelcofer València 04-maig-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Rafelguaraf València 21-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament El Ràfol d’Almúnia Alacant 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament El Ràfol de Salem València 28-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Real València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Real de Gandia València 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Redovà Alacant 03-març-21 No Sí No Sí 
Ajuntament Relleu Alacant 17-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Requena València 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Riba-roja de Túria València 30-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Ribesalbes Castelló 01-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Riola València 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Rocafort València 29-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Rojals Alacant 12-març-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Rossell Castelló 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Rotglà i Corberà València 27-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Ròtova València 03-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Rugat València 15-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sacanyet Castelló 10-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sagra Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sagunt València 06-ag-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Saix Alacant 08-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Salem València 21-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Salines Alacant 18-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament La Salzadella Castelló 13-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sanet i els Negrals Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Antoni de Benaixeve València 10-des-20 No No No Sí 
Ajuntament Sant Fulgenci Alacant 19-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Isidre Alacant 29-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Joan d’Alacant Alacant 07-ag-20 No No No Sí 
Ajuntament Sant Joan de Moró Castelló 30-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Sant Joanet València 13-maig-20 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Sant Jordi Castelló 08-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Mateu Castelló 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Miquel de les Salines Alacant 06-ag-20 Sí No No No 
Ajuntament Sant Rafel del Riu Castelló 18-gen-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Vicent del Raspeig Alacant 29-abr-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Santa Magdalena de Polpís Castelló 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Santa Pola Alacant 07-ag-20 No No No Sí 
Ajuntament Sedaví València 30-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Segart València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sella Alacant 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Sellent València 21-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sempere València 18-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Senija Alacant 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Senyera València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament La Serra d’en Galceran Castelló 25-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Serratella Castelló 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Setaigües València 24-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Silla València 07-ag-20 No No No Sí 
Ajuntament Simat de la Valldigna València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sogorb Castelló 02-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Sollana València 07-ag-20 No No Sí Sí 
Ajuntament Soneja Castelló 06-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sorita Castelló 09-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sot de Ferrer Castelló 21-maig-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Sot de Xera València 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sucaina Castelló 27-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Sueca València 11-maig-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Suera Castelló 05-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sumacàrcer València 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tales Castelló 05-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Tàrbena Alacant 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tavernes Blanques València 06-ag-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Tavernes de la Valldigna València 30-abr-20 Sí No No No 
Ajuntament Teresa Castelló 17-juny-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Terrateig València 19-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Teulada Alacant 22-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tibi Alacant 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Todolella Castelló 08-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Toga Castelló 05-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Toixa València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tollos Alacant 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Toràs Castelló 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Torís València 20-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Tormos Alacant 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Toro Castelló 08-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Torralba Castelló 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Torre d’en Besora Castelló 22-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament La Torre d’en Doménec Castelló 20-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Torre de les Maçanes Alacant 19-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Torrebaixa València 22-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Torreblanca Castelló 21-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Torrella València 20-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Torrent València 13-maig-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Torres Torres València 08-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Torre-xiva Castelló 05-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tous València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Traiguera Castelló 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Les Useres Castelló 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Utiel València 29-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament València València 06-jul-20 Sí No No No 
Ajuntament La Vall d’Alcalà Alacant 15-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Vall d’Almonesir Castelló 16-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament La Vall d’Ebo Alacant 04-maig-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament La Vall d’Uixó Castelló 13-abr-21 No No No Sí 
Ajuntament Vallanca València 09-ag-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Vallat Castelló 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vallés València 15-juny-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Vallibona Castelló 24-set-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Venta del Moro València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Verger Alacant 19-abr-21 No No Sí Sí 
Ajuntament La Vila Joiosa Alacant 27-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Vilafamés Castelló 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Vilafermosa Castelló 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vilafranca Castelló 06-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vilallonga València 21-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vilamalur Castelló 29-abr-20 Sí Sí Sí No 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Vilamarxant València 08-juny-20 Sí No No Sí 
Ajuntament Vilanova d’Alcolea Castelló 08-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vilanova de Viver Castelló 10-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Vila-real Castelló 03-juny-20 Sí No No Sí 
Ajuntament La Vilavella Castelló 18-març-20 Sí No No Sí 
Ajuntament El Villar València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Villargordo del Cabriel València 07-ag-20 No No No Sí 
Ajuntament Villena Alacant 06-ag-20 Sí No No No 
Ajuntament Villores Castelló 24-set-20 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Vinalesa València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vinaròs Castelló 24-abr-20 Sí No Sí No 
Ajuntament Vistabella del Maestrat Castelló 05-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Viver Castelló 28-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xàbia Alacant 28-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Xalans València 28-febr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xaló Alacant 21-febr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xarafull València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xàtiva València 20-març-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Xella València 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xelva València 28-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xera València 23-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xeraco València 30-jul-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Xeresa València 30-abr-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Xèrica Castelló 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xert Castelló 31-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xest València 07-ag-20 No No No Sí 
Ajuntament Xestalgar València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xilxes Castelló 28-abr-20 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Xirivella València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Xiva València 29-abr-20 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Xixona Alacant 12-abr-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Xodos Castelló 20-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xulilla València 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Total ajuntaments  487 369 299 423 450 
Diputació provincial Alacant Alacant 03-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Diputació provincial Castelló Castelló 06-ag-20 Sí No No Sí 
Diputació provincial València València 20-maig-20 Sí No Sí Sí 
Total diputacions provincials  3 3 1 2 3 
Entitat local menor Ballestar Castelló 20-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Entitat local menor La Barraca d’Aigües Vives València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Entitat local menor Jesús Pobre Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Entitat local menor La Llosa de Camacho Alacant 21-febr-20 Sí Sí Sí Sí 
Entitat local menor El Perelló València 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Entitat local menor La Xara Alacant 30-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Total entitats locals menors  6 6 6 6 6 
Mancomunitat L’Alacantí Alacant 08-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Albalat de la Ribera - Polinyà 

de Xúquer 
València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Alcàntera de Xúquer, Càrcer, 
Cotes i Sellent per a 
l’Abastiment d’Aigües 
Potables i Altres Serveis 

València 29-jul-20 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Alt Maestrat Castelló 06-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Alto Palancia Castelló 06-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Alto Turia València 14-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat Baix Maestrat Castelló 20-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Bajo Segura Alacant 16-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Baronia València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Barrio del Cristo València 20-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Bonaigua Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Callosa d’en Sarrià i altres Alacant 01-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Camp de Túria València 27-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Canal de Navarrés València 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat Carraixet València 21-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat Castelló Nord Castelló 09-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la 

Marina Alta 
Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Comarcal Els Ports Castelló 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Costera - Canal València 30-abr-20 Sí No Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Mancomunitat Espadán-Mijares Castelló 05-ag-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Font de la Pedra Alacant 28-juny-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat L’Horta Sud València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Hoya de Buñol - Chiva València 12-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat Interior Tierra del Vino València 28-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Intermunicipal l’Horta Nord València 31-jul-20 Sí No No Sí 
Mancomunitat Mancomunitat para Servicios 

de Bienestar Social de 
L’Énova... 

València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Mancomunitat de Calp, Murla 
i Vall de Laguar - Pou Lucifer 

Alacant 23-abr-20 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat El Marquesat València 29-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Penyagolosa - Pobles del Nord Castelló 08-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat Plana Alta Castelló 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Rectoria Alacant 07-ag-20 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Ribera Alta València 23-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Ribera Baixa València 19-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat Serveis Socials de la Marina 

Alta 
Alacant 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Serveis Socials i Turisme de 
Pego, l’Atzúbia i les Valls 

Alacant 27-abr-20 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Serveis Socials La Vega Alacant 23-abr-21 No Sí No Sí 
Mancomunitat Serveis Socials Mariola Alacant 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat El Tejo València 30-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Safor València 29-abr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Serranía València 13-abr-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Vall del Pop Alacant 15-febr-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Vall del Vinalopó Alacant 22-abr-20 Sí No Sí Sí 
Mancomunitat Vall dels Alcalans València 30-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Valldigna València 07-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Les Valls València 01-jul-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Vid y El Mármol (Vidimar) Alacant 05-maig-20 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat El Xarpolar Alacant 06-maig-20 Sí No Sí Sí 
Total mancomunitats  47 34 43 45 47 
Total general   545 414 351 478 508 
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ANNEX I.2 

Relació d’entitats que han retut informació de l’exercici 2020 a la 
plataforma de rendició, amb indicació del termini i dels fets que hi han 
manifestat 

Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Àrea metropolitana Serveis Hidràulics València 23-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Total àrees metropolitanes  1 1 1 1 1 
Ajuntament Ador València 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Agres Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Agullent València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Aielo de Malferit València 25-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Aielo de Rugat València 26-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Aigües Alacant 24-maig-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Aín Castelló 11-juny-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alacant Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alaquàs València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Albaida València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Albal València 20-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Albalat de la Ribera València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Albalat dels Tarongers València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Albatera Alacant 17-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Alberic València 29-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Albocàsser Castelló 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alboraig València 13-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alboraia València 27-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Albuixec València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alcalà de Xivert Castelló 09-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Alcàntera de Xúquer València 31-ag-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alcàsser València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alcoi Alacant 04-febr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Alcoleja Alacant 13-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament L’Alcora Castelló 23-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Alcosser Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament L’Alcúdia València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Alcúdia de Veo Castelló 07-juny-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Aldaia València 27-ag-21 No No No Sí 
Ajuntament Alfafar València 28-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Alfafara Alacant 28-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alfara de la Baronia València 21-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alfarrasí València 20-jul-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Alfàs del Pi Alacant 28-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Alfauir València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alfondeguilla Castelló 09-juny-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Algar de Palància València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Algemesí València 26-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Algímia d’Alfara València 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Algímia d’Almonesir Castelló 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Alginet València 26-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Algorfa Alacant 21-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament L’Algueña Alacant 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Almàssera València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Almassora Castelló 20-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Almedíxer Castelló 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Almiserà València 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Almoradí Alacant 24-maig-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Almussafes València 29-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Alpont València 02-ag-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament L’Alqueria de la Comtessa València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Les Alqueries Castelló 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Altea Alacant 28-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Altura Castelló 28-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Alzira València 10-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Anna València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Aranyel Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Aras de los Olmos València 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Ares del Maestrat Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament Asp Alacant 29-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament Assuévar Castelló 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Atzeneta del Maestrat Castelló 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Barraques Castelló 12-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Barx València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Barxeta València 30-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Begís Castelló 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Bèlgida València 05-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bellús València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benafer Castelló 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benaixeve València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benaguasil València 14-jul-21 No No No Sí 
Ajuntament Benasau Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benassal Castelló 27-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benavites València 16-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beneixama Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benetússer València 26-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Benferri Alacant 21-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Beniardà Alacant 24-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beniarjó València 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Beniarrés Alacant 23-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beniatjar València 28-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benicarló Castelló 30-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Benicàssim Castelló 13-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Benicolet València 04-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Benicull de Xúquer València 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benidoleig Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benifaió València 30-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Benifairó de la Valldigna València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benifairó de les Valls València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benifato Alacant 31-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Beniflà València 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benigànim València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 



Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. 
Exercicis 2019-2020 

22 

Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 
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Ajuntament Benimarfull Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benimassot Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benimeli Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benimodo València 26-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Benimuslem València 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benirredrà València 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Benissa Alacant 28-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benissanó València 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Benlloc Castelló 30-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Betxí Castelló 27-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Bicorb València 05-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bocairent València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bolbait València 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bolulla Alacant 05-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Bonrepòs i Mirambell València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Borriana Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Borriol Castelló 30-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Bufali València 31-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Bunyol València 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Burjassot València 26-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Cabanes Castelló 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Calles València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Callosa d’en Sarrià Alacant 16-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Callosa de Segura Alacant 03-jul-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament El Campello Alacant 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Canals València 30-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Canet d’en Berenguer València 22-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Canet lo Roig Castelló 15-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Canyada Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Carcaixent València 30-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Càrcer València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Carlet València 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Cases Baixes València 03-maig-21 No Sí Sí Sí 
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Ajuntament Castalla Alacant 27-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Castell de Cabres Castelló 21-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Castell de Guadalest Alacant 28-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament El Castell de Vilamalefa Castelló 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Castellfabib València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Castellfort Castelló 28-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Castellnou Castelló 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Castelló València 29-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Castelló de la Plana Castelló 28-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Castelló de Rugat València 12-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Catadau València 22-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Catí Castelló 26-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Caudete de las Fuentes València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Caudiel Castelló 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cerdà València 22-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cervera del Maestrat Castelló 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cinctorres Castelló 16-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cirat Castelló 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cocentaina Alacant 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Coix Alacant 03-maig-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Confrides Alacant 31-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Corbera València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cortes d’Arenós Castelló 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Costur Castelló 18-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Cotes València 18-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Crevillent Alacant 12-maig-21 No No No Sí 
Ajuntament Culla Castelló 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Cullera València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Dénia Alacant 22-febr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Dolores Alacant 07-maig-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Domenyo València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Dosaigües València 11-abr-21 Sí Sí Sí No 
Ajuntament Elda Alacant 29-abr-21 Sí No Sí No 
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Ajuntament L’Eliana València 14-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Elx Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Enguera València 19-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament L’Énova València 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Eslida Castelló 07-juny-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Espadella Castelló 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Estubeny València 25-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Fageca Alacant 24-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Famorca Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Fanzara Castelló 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Faura València 19-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Favara València 12-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Figueres Castelló 16-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Figueroles Castelló 21-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Finestrat Alacant 07-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Foios València 21-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament El Fondó dels Frares Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Font d’en Carròs València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Font de la Reina Castelló 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Forcall Castelló 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Formentera del Segura Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Fortaleny València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Fuenterrobles València 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Gaianes Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Gaibiel Castelló 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Gandia València 08-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Gata de Gorgos Alacant 19-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Gàtova València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Gavarda València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Geldo Castelló 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Godella València 19-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Godelleta València 27-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Gorga Alacant 13-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
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Ajuntament La Granja de la Costera València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Guadasséquies València 15-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Guardamar de la Safor València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Guardamar del Segura Alacant 22-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Herbers Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Iàtova València 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Iessa València 15-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Jana Castelló 13-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llanera de Ranes València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llaurí València 22-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Llíber Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llíria València 29-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Llocnou d’en Fenollet València 18-gen-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llocnou de la Corona València 17-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Llocnou de Sant Jeroni València 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llombai València 13-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Llosa Castelló 31-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Llosa de Ranes València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Llosa del Bisbe València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llucena Castelló 21-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Lludient Castelló 21-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Llutxent València 07-juny-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Los Montesinos Alacant 23-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Macastre València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Manises València 29-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Manuel València 07-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Marines València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Massalavés València 15-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Massalfassar València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Massamagrell València 20-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Massanassa València 07-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament La Mata Castelló 14-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Matet Castelló 22-març-21 Sí Sí Sí Sí 
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Ajuntament Meliana València 15-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Millars València 11-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Millena Alacant 15-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Miramar València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Mislata València 09-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Moncofa Castelló 21-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament Monòver Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Montanejos Castelló 18-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Montant Castelló 16-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Montaverner València 09-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Montcada València 28-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament Montesa València 30-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament Montfort Alacant 28-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Montitxelvo València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Montserrat València 22-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Morella Castelló 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Murla Alacant 16-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Muro d’Alcoi Alacant 29-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Museros València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Mutxamel Alacant 27-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Nàquera València 13-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Navarrés València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Novelda Alacant 21-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Novetlè València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Nules Castelló 27-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Oliva València 25-maig-21 No No Sí Sí 
Ajuntament L’Olleria València 19-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Olocau del Rei Castelló 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Onda Castelló 19-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Ondara Alacant 01-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Onil Alacant 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Ontinyent València 09-març-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Oriola Alacant 13-abr-21 Sí No Sí Sí 
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Ajuntament Orpesa Castelló 27-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament L’Orxa Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Orxeta Alacant 12-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Otos València 18-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Paiporta València 20-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Palanques Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Palmera València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Parcent Alacant 20-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Paterna València 04-maig-21 No No Sí No 
Ajuntament Pavies Castelló 16-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Pedralba València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Pedreguer Alacant 26-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Pego Alacant 03-juny-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Peníscola Castelló 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Petrés València 21-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Picanya València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Picassent València 08-març-21 Sí No No Sí 
Ajuntament El Pilar de la Foradada Alacant 21-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Piles València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Pina Castelló 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Pinet València 17-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament El Pinós Alacant 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Planes Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Pobla d’Arenós Castelló 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Pobla de Benifassà Castelló 20-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Pobla de Farnals València 26-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament La Pobla de Vallbona València 30-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament La Pobla Tornesa Castelló 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Els Poblets Alacant 24-març-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Polop Alacant 10-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Potries València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Puçol València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Quart de les Valls València 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
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Ajuntament Quart de Poblet València 22-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Quesa València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Rafal Alacant 18-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Rafelbunyol València 30-març-21 Sí No No No 
Ajuntament Rafelcofer València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Rafelguaraf València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Ràfol d’Almúnia Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Ràfol de Salem València 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Real València 26-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament El Real de Gandia València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Redovà Alacant 30-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Relleu Alacant 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Requena València 30-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament Riba-roja de Túria València 29-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament Rocafort València 26-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Rojals Alacant 13-maig-21 No No No Sí 
Ajuntament Rossell Castelló 15-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Rotglà i Corberà València 28-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Rugat València 26-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sacañet Castelló 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sagra Alacant 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sagunt València 22-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament Saix Alacant 26-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Salem València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Salines Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Salzadella Castelló 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sanet i els Negrals Alacant 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Antoni de Benaixeve València 30-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Sant Fulgenci Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Isidre Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Joan d’Alacant Alacant 22-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Sant Joan de Moró Castelló 20-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Sant Joanet València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
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Ajuntament Sant Jordi Castelló 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Mateu Castelló 09-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sant Miquel de les Salines Alacant 26-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Sant Vicent del Raspeig Alacant 07-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Santa Magdalena de Polpís Castelló 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Santa Pola Alacant 30-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Sedaví València 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Segart València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sella Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sellent València 22-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sempere València 06-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Senija Alacant 07-juny-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Serra València 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Serra d’en Galceran Castelló 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Silla València 30-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Simat de la Valldigna València 03-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sogorb Castelló 06-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sollana València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Soneja Castelló 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sorita Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sot de Ferrer Castelló 09-febr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Sot de Xera València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Sucaina Castelló 05-maig-21 No No Sí Sí 
Ajuntament Sueca València 26-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Suera Castelló 05-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Sumacàrcer València 20-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tales Castelló 05-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Tàrbena Alacant 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tavernes Blanques València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tavernes de la Valldigna València 26-abr-21 Sí No No No 
Ajuntament Teresa Castelló 17-juny-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Terrateig València 06-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Titaigües València 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament La Todolella Castelló 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Toga Castelló 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Tollos Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Toràs Castelló 16-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Torís València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Toro Castelló 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Torre d’en Besora Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Torre d’en Doménec Castelló 20-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Torrebaixa València 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Torreblanca Castelló 13-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Torrella València 28-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Torrent València 29-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Torres Torres València 22-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Torre-xiva Castelló 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Traiguera Castelló 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Les Useres Castelló 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament València València 27-abr-21 Sí Sí No Sí 
Ajuntament La Vall d’Alcalà Alacant 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Vall d’Almonesir Castelló 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament La Vall d’Uixó Castelló 29-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament La Vall de Laguar Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vallés València 30-març-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Vallibona Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Venta del Moro València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament El Verger Alacant 26-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament La Vila Joiosa Alacant 23-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Vilafamés Castelló 15-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Vilafermosa Castelló 17-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Vilafranca Castelló 21-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vilanova d’Alcolea Castelló 08-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vilanova de Viver Castelló 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vila-real Castelló 23-març-21 Sí No No Sí 
Ajuntament La Vilavella Castelló 22-març-21 Sí No No Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Ajuntament El Villar València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Villena Alacant 15-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Villores Castelló 22-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vinalesa València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Vinaròs Castelló 29-abr-21 Sí No Sí No 
Ajuntament Vistabella del Maestrat Castelló 05-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Xàbia Alacant 14-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Xalans València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xaló Alacant 20-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xarafull València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xàtiva València 05-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xella València 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xelva València 23-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xera València 10-maig-21 No Sí Sí Sí 
Ajuntament Xeraco València 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Xeresa València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xèrica Castelló 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Ajuntament Xert Castelló 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xest València 29-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Xilxes Castelló 20-maig-21 No Sí No Sí 
Ajuntament Xirivella València 30-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Xiva València 08-abr-21 Sí No No Sí 
Ajuntament Xixona Alacant 12-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xodos Castelló 20-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Ajuntament Xulilla València 20-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Total ajuntaments   414 375 262 345 391 
Diputació provincial Alacant Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Diputació provincial Castelló Castelló 18-maig-21 No No No Sí 
Diputació provincial València València 29-abr-21 Sí No No Sí 
Total diputacions provincials  3 2 1 1 3 
Entitat local menor Ballestar Castelló 20-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Entitat local menor La Barraca d’Aigües Vives València 03-maig-21 No Sí Sí Sí 
Entitat local menor Jesús Pobre Alacant 22-febr-21 Sí No Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Entitat local menor La Llosa de Camacho Alacant 05-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Entitat local menor El Perelló València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Entitat local menor La Xara Alacant 02-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Total entitats locals menors  6 5 5 6 6 
Mancomunitat L’Alacantí Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Alcàntera de Xúquer, Càrcer, 

Cotes i Sellent per a 
l’Abastiment d’ Aigües Potables 
i Altres Serveis 

València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Alt Maestrat Castelló 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Alto Palancia Castelló 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Alto Turia València 30-març-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Baix Maestrat Castelló 20-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Bajo Segura Alacant 16-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Baronia València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Barrio del Cristo València 31-ag-21 No No No Sí 
Mancomunitat La Bonaigua Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Callosa d’en Sarrià i altres Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Camp de Túria València 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Canal de Navarrés València 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Carraixet València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la 

Marina Alta 
Alacant 01-abr-21 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Comarcal Els Ports Castelló 03-juny-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Costera - Canal València 30-abr-21 Sí Sí No Sí 
Mancomunitat Espadán-Mijares Castelló 26-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Font de la Pedra Alacant 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat L’Horta Sud València 29-abr-21 Sí No Sí Sí 
Mancomunitat Hoya de Buñol - Chiva València 27-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Interior Tierra del Vino València 25-maig-21 No Sí Sí Sí 
Mancomunitat Intermunicipal l’Horta Nord València 30-abr-21 Sí No Sí Sí 
Mancomunitat Mancomunidad para Servicios 

de Bienestar Social de L’Énova… 
València 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 

Mancomunitat Penyagolosa - Pobles del Nord Castelló 08-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Rectoria Alacant 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
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Tipus d’entitat Denominació Província 

Data 
tramesa 

En 
termini Certificació negativa 

Data 1a tramesa ACO OFP AI 
Mancomunitat La Ribera Alta València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Ribera Baixa València 19-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Serveis Socials i Turisme de 

Pego, l’Atzúbia i les Valls 
Alacant 27-abr-21 Sí No Sí Sí 

Mancomunitat Serveis Socials La Vega Alacant 30-abr-21 Sí Sí No Sí 
Mancomunitat Serveis Socials Mariola Alacant 28-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat El Tejo València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat La Vall del Pop Alacant 20-febr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Vall del Vinalopó Alacant 29-abr-21 Sí No No Sí 
Mancomunitat La Valldigna València 30-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Mancomunitat Les Valls València 19-abr-21 Sí No Sí Sí 
Mancomunitat La Vid y El Mármol (Vidimar) Alacant 29-abr-21 Sí Sí Sí Sí 
Total mancomunitats  37 34 31 33 37 
Total general   461 417 300 386 438 
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SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53

sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO
202200506

FECHA DE ENTRADA
02/02/2022 14:55

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2020/24 Acuerdos y resoluciones contrarios a
reparos formalizados por las intervenciones locales,
anomalías detectadas en materia de ingresos y acuerdos
adoptados con omisión del trámite de fiscalización
previa. Ejercicio 2019

DATOS DEL PRESENTADOR 
Nombre: ROSA MARIA MICO VILLORA 
NIF / CIF: 
E-mail:
 Entidad: ALGEMESÍ

FIRMA DIGITAL
8B92AB868AC8EF44B303D46AC22C44881FC4EBA0

DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 20812039Y_202222_7. INFORME ANUAL CONTROL FINANCIERO 2020.pdf
Fichero2: 20812039Y_202222_6. INFORME FISCALIZACIÓN POSTERIOR EJERCICIO 2019.pdf
Fichero3: 20812039Y_202222_5. JUSTIFICANTE REGISTRO IGAE INFORME RESUMEN CONTROL INTERNO
2020.pdf
Fichero4: 20812039Y_202222_4. ACUERDO PLENO DAR CUENTA INFORME RESUMEN 2020.pdf
Fichero5: 20812039Y_202222_3. Justificante registro IGAE informe resumen control interno 2019.pdf
Fichero6: 20812039Y_202222_2 ACUERDO PLENO DAR CUENTA INFORME RESUMEN 2019.pdf
Fichero7: 20812039Y_202222_1. INFORME RESUMEN CONTROL INTERNO 2019.pdf
Fichero8: 20812039Y_202222_AL.LEGACIONS.pdf
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NÚMERO DE REGISTRO
202200333
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ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2020/24 Acuerdos y resoluciones contrarios a
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anomalías detectadas en materia de ingresos y acuerdos
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DATOS DEL PRESENTADOR
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FIRMA DIGITAL
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DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 50824949D_2022124_Alegaciones Sindicatura.pdf



SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53

sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO
202200555

FECHA DE ENTRADA
04/02/2022 14:26

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2020/24 Acuerdos y resoluciones contrarios a
reparos formalizados por las intervenciones locales,
anomalías detectadas en materia de ingresos y acuerdos
adoptados con omisión del trámite de fiscalización
previa. Ejercicio 2019
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E-mail: 
Entidad: ALMASSORA

FIRMA DIGITAL
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Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

Al·legacions que es formulen a l’esborrany de l’Informe de 
fiscalització del control intern en les entitats locals. Exercicis 
2019-2020 
Primera al·legació 
Apartat __ de l’esborrany de l’Informe, pàgina 49__, paràgraf __5 
Contingut de l’al·legació: 

En el informe de fiscalización se recoge literalmente: 

“En 2019 se llevó a cabo la auditoría pública de la única entidad dependiente del Ayuntamiento, la 
Sociedad Mercantil Residència 3ª Edat d'Almassora, S.A., que fue realizada con medios propios de 
la entidad. En 2020 no se realizó ninguna auditoría pública sobre esta sociedad, lo que podría 
incumplir lo establecido en el artículo 29.3.A) del RCIL” 

La afirmación recogida en el informe adolece de falta de rigor, puesto que o se cumple con la normativa o no se cumple. Un 
informe de control en ningún caso puede recoger una posibilidad de lo que ha sucedido. Por tanto, la Sindicatura debería haber 
comprobado si hay incumplimiento, y si este se produce recoger dicho extremo. En caso contrario,  no procede en ningún caso 
recoger la posibilidad en los términos que se ha puesto de manifiesto. 

Entrando ya en la normativa aplicable, la sociedad mercantil está sometida a obligación de auditarse y así se ha realizado 
respecto de las cuentas de 2020. Por tanto, dicha entidad no entra dentro del ámbito subjetivo de aplicación del artículo 
29.3.A).d) del RD 424/17.  

Por todo lo anterior se solicita la eliminación  en el informe de “lo que podría incumplir lo establecido en el artículo 29.3.A) del 
RCIL” 
Documentació justificativa de l’al·legació: 
Cal detallar i referenciar els annexos



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Nº de expediente: 4/2022/ALCCOA

Documento firmado digitalmente. Validar en https://sede.almassora.es  Nº de validación: 14167354255205232771 

SINDICATURA DE CUENTAS

CL SAN VICENT,    4
46002 VALÈNCIA/VALENCIA

ASSUMPTE: AL·LEGACIONS A L’ESBORRANY INFORME DE FISCALITZACIÓ CONTROL INTERN 
ENTITATS LOCALS, EXERCICIS 2019-2020.

Atenent la seva instància de data 21/01/2022, amb registre d'entrada núm. 2022/000717, on ens 
indiquen que podem formular al·legacions a l’esborrany  de l’Informe de fiscalització del control 
intern en les entitats locals, exercicis 2019-2020, indicar que ens adherim a les al·legacions 
presentades en el seu moment per l'interventor d'aquest Ajuntament.

El que pose en el seu coneixement als efectes oportuns.



Mercedes Gali Alfonso

Almassora, a 4 de febrero de 2022
L'alcaldessa
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DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 29024817J_202224_20220204_Informe_Informe alegaciones informe fiscalizacion sindicatura
interventora.pdf
Fichero2: 29024817J_202224_20220204_Acta toma de posesión INTERVENCION CALP.pdf
Fichero3: 29024817J_202224_20220204_Toma posesión MERCEDES MAS.pdf
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AJUNTAMENT DE CATARROJA 

1 

Al·legacions que es formulen a l’esborrany de l’Informe de 

Fiscalització del control intern en las entitats locals. Exercicis 

2019-2020 

Primera al·legació 

Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 8, paràgraf  2 

Contingut de l’al·legació: 

En relación con el informe de control de 2019, 

El Ayuntamiento de Catarroja remitió el  informe de control 2019  el día 7 de agosto de 

2020 y debería haber sido el día 6/8/20, es decir sólo 1 día de retraso y entiende debería 

constar este extremo. El retraso se ha debido a una errónea interpretación del art. 48 del 

Real Decreto Ley 11/2020 que, debido a la pandemia,  retrasa el plazo y establece que 

este informe de control se debía remitir con anterioridad al 7 de agosto y, en cambio por 

error  fue esta última fecha la que interpretó el Ayuntamiento y a ella se ajustó. 

Respecto al ejercicio 2020: 

Si bien es cierto que, en la fecha de recopilación de datos de la Sindicatura,  el informe de 

control de Catarroja figuraba en la Web de Rendición de Cuentas como versión de trabajo 

no firmada, también lo es que el informe SI ESTABA ELABORADO y  quedó en versión de 

trabajo por problemas con la firma electrónica que la Intervención entendió sí había 

realizado. En cambio, en la misma plataforma de rendición de cuentas (aunque con 

pestaña diferente) si se ha rendido la Cuenta General de 2020 en fecha legal. 

Intervención General

Expediente 850661ZNIF: P4609600D

Alegaciones - SEFYCU 3043381

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

Código Seguro de Verificación: JNAA RZDZ 9ZDT AXWM FVNTAJUNTAMENT DE CATARROJA

FIRMADO POR

El
 A

lca
ld

e 
de

 A
ju

nt
am

en
t d

e 
Ca

ta
rro

ja
Je

sú
s 

M
on

zó
 C

ub
illo

s
04

/0
2/

20
22

Pág. 1 de 12



AJUNTAMENT DE CATARROJA 

2 

El informe 2020 estaba elaborado en 28 de abril de 2020, así lo acredita la remisión del 

mismo a la IGAE EN ESA FECHA mediante la aplicación RICEL (Registro de Informes de 

Control de las Entidades Locales) en donde constan remitidos los dos, el de 2019 y el de 

2020  

Al recibir el borrador de informe de esa Sindicatura es cuando se advierte del error de la 

falta de  firma  en la WEB DE RENDICIÓ DE CUENTAS del Tribunal de Cuentas , en 

consecuencia en  fecha 25 Enero 2022 se ha firmado correctamente y remitido, TAL 

COMO PUEDE COMPROBARSE EN DICHA PLATAFORMA. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

ANEXO 1 Escrito de comunicación de la IGAE del registro del informe resumen de control 

2020 en fecha 28/4/2021. 

SEGONA al•legació 

APENDICE 3. 1. MUESTRA DE ENTIDADES. Página 37.  Cuadro 17 y último 

párrafo.  

Consecuencia  de no disponer del informe de control de 2020 en la Plataforma de 

Rendición de Cuentas, el cuadro 17 indica que el Ayuntamiento de Catarroja no ha 

informado sobre los Acuerdos contrarios a reparos, las omisiones de fiscalización ni las 

anomalías en Ingresos. En cambio con la rendición actual, fuera de plazo, en Rendición de 

Cuentas (aunque no así en la Plataforma RICES en que si se detallan dichos extremos del 

informe) se puede apreciar que el informe 2020 indica y así debería reflejarse en el  

Cuadro 17 

ACR OFP AI 

Catarroja  NO NO NO 

Intervención General
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 Y el último párrafo debería modificarse en el sentido de que el informe de Catarroja 

ha sido presentado fuera de plazo, mas teniendo en cuenta que se acredita la 

elaboración del informe y de remisión a RICEL en la fecha legal 28/4/21; y NO dejar la 

constancia de que no ha cumplido con el envío de información (Como así consta en el 

borrador de informe de fiscalización) 

TERCERA al•legació 

ANALISIS DEL CONTROL INTERNO EN LA MUESTRA. Pág. 38. CUADRO 18 

Con la rendición del informe 2020 se puede apreciar el cumplimiento de las acciones que 

refleja el cuadro 18 SISTEMA DE CONTROL INTERNO, puesto que en el mismo (sí 

remitido a la Intervención General del Estado en fecha; y NO a Rendición de Cuentas 

hasta el 25/1/22, como ya se ha relatado) se indica que Catarroja presenta la misma 

situación en 2020 que en 2019, es decir: 

Cuadro 18 – Ejercicio 2020 

Si realiza fiscalización previa limitada en la fiscalización de Gastos 

Sin otros requisitos mínimos exigidos que los dictados por el Consejo de Ministros 

Que no lo aplica a todo tipo de gastos, sólo a los capítulos 2 y 6 del Estado de 
Gastos 

Si realiza la toma de razón en ingresos 

Intervención General
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Quarta al.legació 

PUNT 2 ANALISIS DEL CONTROL INTERNO EN LA MUESTRA.  Pág. 39 CUADRO 19 

Resultado del control interno para las Entidades de la Muestra. Ejercicio 2019 

El informe de control interno de 2019 si ha sido remitido al Pleno como acredita la 

certificación que se adjunta 

Si se ha remitido a la IGAE como acredita el justificante de entrada de la plataforma RICEL 

que se adjunta. 

Documentació justificativa de l’al·legació: 

ANEXO 2. Certificación del acuerdo del Pleno de 26/11/2020 en el que se da por enterado 

del Informe de control de 2019 

ANEXO 3. Escrito de comunicación de la IGAE del registro del informe resumen de control 

2019 en fecha 7/8/21. 

CINQUENA  al.legació 

PUNT 2 ANALISIS DEL CONTROL INTERNO EN LA MUESTRA.  Pág. 40 CUADRO 20 

ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO EN 2020 

Se ha elaborado el Plan de Control Financiero de 2020 del que se dio cuenta al Pleno en 

sesión de fecha 29/10/2020 

SÍ se han realizado actuaciones de control permanente y de control posterior de ingresos, 

con la colaboración de auditores privados, tal como consta en el informe de control de 

2020, obrante en RICEL y ahora en RENDICIÓN DE CUENTAS 

Intervención General
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Documentació justificativa de l’al•legació: 

ANEXO 4. Certificación del acuerdo del Pleno de 29/10/2020 en el que se da cuenta del 

Plan de Control 2020 elaborado por la Intervención. 

SISENA AL.LEGACIÓ 

APENDICE 4. APARTADO 6. PAG 46. Párrafo 2 

En consonancia con el borrador del informe de fiscalización de esa Sindicatura en dicho 

párrafo se señala que no se ha presentado el informe de control de 2020. Con la misma 

coherencia del borrador, el relato de las alegaciones anteriores y el registro en 

RENDICIÓN DE CUENTAS el 25/1/2022 de dicho informe, en el borrador habría de 

corregirse dicho párrafo en el sentido de que SI SE HA PRESENTADO EL INFORME DE 

CONTROL DE 2020 AUNQUE FUERA DE PLAZO. 

SETENA AL.LEGACIO 

APENDICE 4. APARTADO 6.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO UTILIZADO EN LA 
ENTIDAD 

PAG 46. RESULTADOS DEL CONTROL INTERNO. PARRAFO 1. 

Los informes de control financiero  2019 y  2020, como se ha acreditado en las alegaciones 

anteriores, si se ha remitido al Pleno de la Entidad y a la Intervención General del 

Estado (precisamente ésta es la que ha registrado los dos informes, el de 2020 en 

28/4/21) 

PAG 47. ACTUACIONES DE CONTROL FINANCIERO. PARRAFO 1 

Este párrafo, por los motivos ya expuestos Y ACREDITADOS, debería señalar que dicho 

control se ha realizado en los ejercicios 2019 y 2020; sin variar el resto de párrafos de 

este punto. 

Intervención General
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Documentació justificativa de l’al•legació: 

ANEXO 5. Acuse recibo informe de control 2020 en plataforma RENDICION DE CUENTAS 

HUITENA AL.LEGACIÓ 

APARTAT 6.2- 6.3- 6.4. PÁG 47. TODOS LOS PARRAFOS 

Con la misma justificación que en el apartado 6.1, pág. 46 y 47, todos los párrafos de 

este apartado deberían ampliarse al ejercicio 2020 

A la vista de estas alegaciones se SOLICITA de la SINDICATURA DE COMPTES la 

modificación del BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONTROL 

2019-2020 en el sentido expresado y que básicamente afecta a  

o Informe de Control de 2020 que SI SE HA PRESENTADO en RENDICION

DE CUENTAS, aunque fuera de plazo. Y las consecuentes variaciones

en la información que contienen los cuadros del borrador señalados y

el apéndice concreto del Ayuntamiento de Catarroja

o La remisión al Pleno  y a la IGAE  de los dos informes, 2019 y  2020

QUE SI SE HA REALIZADO.

En Catarroja, a la fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE-PRESIDENTE 

JESUS MONZO I CUBILLOS 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DE L’EXERCICI DEL CONTROL INTERN EN 
LES ENTITATS LOCALS. EXERCICIS 2019-2020 

El termini concedit per a efectuar al·legacions a l’esborrany de l’Informe va finalitzar el 4 de 
febrer de 2022. Han remés i s’han analitzat al·legacions de sis entitats. El text de les 
al·legacions es publica juntament amb l’informe corresponent a què fan referència.  

Aquesta fiscalització s’ha realitzat amb la informació i la documentació aportada pels 
interventors locals en el mòdul de control intern de la Plataforma de Rendició de Comptes.  

La majoria d’al·legacions consisteixen en correccions a la informació que els mateixos 
òrgans d’Intervenció havien declarat prèviament en la Plataforma de Rendició. Per a evitar 
possibles errors, s’aconsella la major diligència a l’hora d’emplenar la informació en la 
Plataforma, de manera que reflectisca fidelment la realitat. Així mateix, s’aconsella que les 
dades errònies corregides en l’Informe es modifiquen al seu torn en la Plataforma de 
Rendició. 

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

AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ 

Primera al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
cinqué. Quadre 19 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. 
Apartat 2.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’esborrany de l’Informe afirma que l’entitat no va elaborar l’informe resum anual de 
resultats de control intern de l’exercici 2019, i que l’informe de l’exercici 2020 no es va 
remetre al Ple ni a la IGAE (article 37 del Reial Decret 424/2017).  

No obstant això, l’Ajuntament exposa que l’òrgan interventor sí que va elaborar l’informe 
resum anual de control intern corresponent a l’exercici 2019, que es va remetre al Ple de la 
corporació i a la IGAE, igual que l’informe corresponent a l’exercici 2020. 

A l’al·legació s’adjunta la documentació justificativa pertinent. Hi podem comprovar que les 
actuacions al·legades es van realitzar amb posterioritat a la rendició d’informació per part 
de la Intervenció. 

Es modifica l’esborrany de l’Informe per a incloure-hi la informació aportada per 
l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del cinqué paràgraf de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: 
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“L’òrgan interventor del 64,3% dels ajuntaments fiscalitzats en 2019 (el 71,4% en 2020) va 
elaborar l’informe resum anual dels resultats del control intern, segons estableix l’article 37 
de l’RCIL. Aquest informe resum es va remetre al Ple de la corporació en un 57,1% dels 
casos (64,3% en 2020) i en un 28,6% a la IGAE (64,3% en 2020).” 

Reelaboració del quadre 19 de l’esborrany de l’Informe: 

Quadre 19. Resultats del control intern per a les entitats de la mostra, exercicis 2019-2020 

Ajuntament 

Informe anual  
res. CI Remés al Ple Enviat a la IGAE Pla d’acció 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Alaquàs SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Algemesí SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 
Almassora SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Benicarló SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ NO NO 
Calp NO - NO - NO - NO - 
Catarroja SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 
Crevillent NO NO NO NO NO NO NO NO 
Novelda SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ 
Onda NO SÍ NO SÍ NO NO NO NO 
Quart de Poblet SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Sueca NO NO NO NO NO NO NO NO 
Xàbia SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Xàtiva SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ NO NO 
Xirivella NO NO NO NO NO NO NO NO 
Total SÍ 9 10 8 9 4 9 1 2 
% 64,3% 71,4% 57,1% 64,3% 28,6% 64,3% 7,1% 14,3% 

Nova redacció del paràgraf cinqué de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany de l’Informe: 

“L’òrgan interventor del 64,3% dels ajuntaments fiscalitzats en 2019 (el 71,4% en 2020) va 
elaborar l’informe resum anual dels resultats del control intern, segons estableix l’article 37 
de l’RCIL. Aquest informe resum es va remetre al Ple de la corporació en un 57,1% dels 
casos (64,3% en 2020) i en un 28,6% a la IGAE (64,3% en 2020).” 

Nova redacció dels paràgrafs huité i nové de l’apartat 2.1, apèndix 4, de l’esborrany de 
l’Informe: 

“S’ha elaborat l’informe resum anual de resultats de control intern dels exercicis 2019 i 2020 
(article 37 del Reial Decret 424/2017). Aquests informes s’han remés al Ple i a la IGAE. 
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El president de l’entitat no ha elaborat cap pla d’acció en relació amb els informes 
anteriors.” 

Segona al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgrafs 
huité i nové. Quadre 20 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de 
l’Informe. Apartat 2.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

L’esborrany de l’Informe afirma que l’entitat no efectua el control financer posterior a la 
presa de raó en comptabilitat dels ingressos, segons la informació proporcionada per la 
Intervenció en el mòdul de control intern de la Plataforma de Rendició de Comptes. 

L’Ajuntament informa que l’òrgan interventor va elaborar un informe de fiscalització 
posterior d’ingressos de l’exercici 2019. A més, el pla anual de control financer de l’exercici 
2020 conté actuacions de fiscalització posterior d’ingressos. Se’n va donar compte al Ple de 
la corporació. 

S’hi adjunta documentació justificativa de l’al·legació. 

Es modifica l’esborrany de l’Informe per a incloure-hi la informació aportada per 
l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció dels paràgrafs huité i nové de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: 

“En huit dels ajuntaments analitzats, l’òrgan interventor va elaborar un pla anual de control 
financer, amb les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant 
cada exercici (article 31 de l’RCIL). 

En 2019, el 71,4% dels ajuntaments de la mostra va realitzar altres actuacions de control 
permanent (el mateix percentatge en 2020). El control financer posterior dels ingressos es 
va realitzar en huit de les entitats en cada exercici. D’altra banda, cinc entitats van executar 
l’auditoria pública en alguna o diverses de les seues entitats dependents o adscrites 
(quadre 20). La proporció d’entitats auditades va ser del 42,9% en 2019 i del 46,2% en 
2020.” 

Reelaboració del quadre 20 de l’esborrany de l’Informe: 
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Quadre 20. Actuacions de control financer en les entitats de la mostra, exercicis 2019-
2020 

Ajuntament 

Pla anual control 
financer 

Altres actuacions 
control permanent 

Control financer 
posterior ingressos Auditories públiques 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Alaquàs SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Algemesí SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 
Almassora SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Benicarló SÍ SÍ SÍ NO N/A N/A NO NO 
Calp NO - NO - NO - NO - 
Catarroja SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 
Crevillent NO NO NO NO SÍ SÍ NO NO 
Novelda SÍ SÍ NO SÍ NO NO NO NO 
Onda NO NO SÍ SÍ NO NO NO NO 
Quart de Poblet SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Sueca NO NO SÍ SÍ NO NO NO NO 
Xàbia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Xàtiva NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Xirivella NO NO NO SÍ NO NO NO NO 
Total SÍ 8 8 10 10 8 8 5 5 
% 57,1% 57,1% 71,4% 71,4% 57,1% 57,1% 35,7% 35,7% 

Nova redacció dels paràgrafs nové i desé de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany de 
l’Informe: 

“En huit dels ajuntaments analitzats, l’òrgan interventor va elaborar un pla anual de control 
financer, amb les actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant 
cada exercici (article 31 de l’RCIL). 

En 2019, el 71,4% dels ajuntaments de la mostra va realitzar altres actuacions de control 
permanent (el mateix percentatge en 2020). El control financer posterior dels ingressos es 
va realitzar en huit de les entitats en cada exercici.” 

Nova redacció del paràgraf tretzé de l’apartat 2.1, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“A més, s’han realitzat altres actuacions de control permanent, inclòs el control financer 
posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos. L’Ajuntament no tenia en els 
exercicis fiscalitzats cap entitat dependent sobre la qual realitzar auditories públiques.” 
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AJUNTAMENT D’ALMASSORA 

Al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf nové. 
Quadre 20 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. Apartat 
3.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació efectuada per l’interventor, a la qual s’adhereix el mateix Ajuntament, considera 
que no és procedent recollir en l’Informe la possibilitat d’incomplir el Reglament de Control 
Intern, ja que la societat mercantil Residència Tercera Edat d’Almassora, SA, està obligada 
a auditar-se anualment i s’ha realitzat l’auditoria respecte dels comptes de 2020. Per tant, 
aquesta entitat no entra dins de l’àmbit subjectiu d’aplicació de l’article 29.3.A.d del Reial 
Decret 424/17. 

La informació proporcionada per la Intervenció en la Plataforma de Rendició va ser que 
l’entitat no havia realitzat cap auditoria pública respecte a l’exercici 2020. En l’Informe es va 
reflectir la possibilitat que s’haguera incomplit el que s’estableix en l’article 29.3.A de l’RCIL 
en considerar que, en cas que la societat no estiguera sotmesa a l’obligació d’auditar-se, 
podria haver-se inclòs en el pla anual d’auditories. Aquests aspectes no es poden conéixer 
amb la informació que recull el mòdul de control intern de la Plataforma de Rendició de 
Comptes, que ha servit de base per a aquesta fiscalització. 

L’òrgan interventor tampoc ha enviat la documentació que justifica la seua al·legació. 
A pesar d’això, ha pogut comprovar-se amb la documentació enviada a la Plataforma amb 
motiu de la rendició del Compte General de l’exercici 2020. 

Es modifica l’esborrany de l’Informe per a incloure-hi la informació aportada per 
l’Ajuntament.  

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del paràgraf nové de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la 
segona al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Reelaboració del quadre 20 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la segona al·legació de 
l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf onzé de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany de l’Informe: 

“D’altra banda, cinc entitats van executar l’auditoria pública en alguna o diverses de les 
seues entitats dependents o adscrites. La proporció d’entitats auditades va ser del 42,9% 
en 2019 i del 46,2% en 2020.” 

Nova redacció del paràgraf catorzé de l’apartat 3.1, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“En 2019 es va dur a terme l’auditoria pública de l’única entitat dependent de l’Ajuntament, 
la societat mercantil Residència Tercera Edat d’Almassora, SA, que es va realitzar amb 
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mitjans propis de l’entitat. Segons l’al·legació efectuada per l’Ajuntament, en 2020 també 
es va realitzar una auditoria pública sobre aquesta societat, en estar sotmesa a l’obligació 
d’auditar-se anualment.” 

AJUNTAMENT DE CALP 

Al·legació: Apartat 5 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
primer 

Comentaris 

L’Ajuntament comunica que no es va remetre la informació relativa al control intern de 
l’exercici 2020 a causa dels canvis successius que hi va haver en el titular de l’òrgan 
d’Intervenció municipal. S’hi adjunta la documentació justificativa de l’al·legació. 

També s’ha creat una versió de treball en el mòdul de control intern de la Plataforma, per 
a la remissió de la informació corresponent a 2020. 

Fins que la Intervenció no envie la versió definitiva corresponent a l’exercici 2020, no 
constarà com a retuda en la Plataforma de Rendició. La versió de treball té caràcter 
provisional, i només és accessible per a la mateixa entitat que la crea. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del primer paràgraf de l’apartat 5, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent a l’exercici 
2019, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020. 
Respecte a l’exercici 2020, no s’ha remés cap informació. En al·legacions, l’entitat comunica 
que s’ha creat la versió de treball de l’exercici 2020 per a la seua pròxima rendició a la 
Plataforma.” 

AJUNTAMENT DE CATARROJA 

Primera al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
segon. Quadre 17 i apartat 1 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. 
Apartat 6 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020 establia que la informació de control intern de 
l’exercici 2019 s’havia de remetre amb anterioritat al 7 d’agost de 2020. L’Ajuntament de 
Catarroja va remetre la informació aquell mateix dia, amb un sol dia de retard, ja que va ser 
la data que es va interpretar. 

En relació amb la informació de l’exercici 2020, en la Plataforma de Rendició figurava la 
versió de treball, mentre que la Intervenció va entendre que ja s’havia realitzat aquesta 
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rendició. En rebre l’esborrany de l’Informe de la Sindicatura és quan s’adverteix l’error. En 
conseqüència, el 25 gener de 2022 s’ha signat correctament i s’ha remés la informació. 

Quant a la rendició de 2019, el termini de rendició estava especificat en l’ofici remés per la 
Sindicatura a totes les entitats locals el 20 de juliol de 2020, per la qual cosa el seu 
incompliment origina una rendició fora de termini. 

Respecte a l’exercici 2020, s’utilitzarà la informació remesa a la Plataforma de Rendició per 
a l’elaboració dels apèndixs 3 i 4. Aquesta informació no serà inclosa dins de l’apèndix 2 ni 
en l’annex I, ja que la descàrrega de la base de dades de la Plataforma es va realitzar en la 
data de finalització dels treballs de fiscalització, el 30 de setembre de 2021. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del segon paràgraf de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: 

“Totes aquestes entitats, excepte l’Ajuntament de Catarroja, van remetre la informació de 
2019 en el termini estipulat per la Instrucció i l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020. En 
2020 va haver-hi una entitat que no va complir la tramesa d’informació, l’Ajuntament de 
Calp, mentre que els ajuntaments de Catarroja i Crevillent ho van fer fora de termini 
(quadre 17).” 

Reelaboració del quadre 17 de l’esborrany de l’Informe: 
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Quadre 17. Informació dels exercicis 2019-2020 comunicada per les entitats de la mostra 

Entitat 
Població 

2019 

Data presentació ACO OFP AI 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Alaquàs 29.561 31/03/2020 30/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 

Algemesí 27.331 29/04/2020 26/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 

Almassora 26.270 23/04/2020 20/04/2021 NO NO SÍ SÍ NO NO 

Benicarló 26.912 30/04/2020 30/04/2021 SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 

Calp 22.725 23/04/2020 - SÍ - SÍ - NO - 

Catarroja 28.120 07/08/2020 25/01/2022 NO NO NO NO NO NO 

Crevillent 28.952 30/04/2020 12/05/2021 NO SÍ SÍ SÍ NO NO 

Novelda 25.651 25/04/2020 21/04/2021 SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

Onda 24.859 20/04/2020 19/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 

Quart de Poblet 24.760 22/07/2020 22/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 

Sueca 27.479 11/05/2020 26/04/2021 SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 

Xàbia 27.604 28/04/2020 14/04/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 

Xàtiva 29.231 20/03/2020 05/02/2021 SÍ SÍ NO NO NO NO 

Xirivella 29.623 30/04/2020 30/04/2021 SÍ SÍ NO SÍ NO NO 

TOTAL SÍ    11 11 3 4 2 2 

%    78,6% 78,6% 21,4% 28,6% 14,3% 14,3% 

Nova redacció del tercer paràgraf de l’apartat 1, apèndix 3, de l’esborrany de l’Informe: 

“Totes aquestes entitats, excepte l’Ajuntament de Catarroja, van remetre la informació de 
2019 en el termini estipulat per la Instrucció i l’article 48 del Reial Decret Llei 11/2020. En 
2020 hi hagué una entitat que no va complir la tramesa d’informació, l’Ajuntament de Calp, 
mentre que els ajuntaments de Catarroja i Crevillent ho van fer fora de termini.” 

Nova redacció del primer paràgraf de l’apartat 6, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, fora del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020.” 
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Supressió del segon paràgraf de l’apartat 6, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe. 

Nova redacció del tercer paràgraf de l’apartat 6, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“L’Ajuntament també va comunicar la informació de 2019 i 2020 del seu organisme 
autònom dependent, la Residència de la Tercera Edat Ramón Pastor. Hi ha a més una altra 
entitat dependent, la societat mercantil Empresa Pública de Serveis de Catarroja, SL.” 

Segona al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
desé. Quadre 17 i apartats 3.1 i 3.2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de 
l’Informe. Apartats 6.2, 6.3 i 6.4 de l’apèndix 4 de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris 

L’Ajuntament sol·licita que es canvie la informació del quadre 17 respecte a l’exercici 2020, 
amb la informació remesa a la Plataforma durant el període d’al·legacions, el 25 de gener 
de 2021. 

També s’acredita l’elaboració de l’informe resum anual de control intern de l’exercici 2020 
i la seua remissió a la IGAE el 28 d’abril de 2021, per la qual cosa no ha de figurar en 
l’Informe que l’Ajuntament no ha complit la tramesa d’informació. 

Tal com consta en l’al·legació anterior, s’utilitzarà la informació remesa a la Plataforma de 
Rendició per a l’elaboració dels apèndixs 3 i 4. 

D’altra banda, la tramesa de l’informe anual de control intern a la IGAE, establida en l’article 
37 de l’RCIL, és un tràmit independent de la remissió telemàtica d’informació relativa a 
l’exercici del control intern de les entitats locals, que es regula per l’Acord del 29 de gener 
de 2020 del Consell de la Sindicatura de Comptes. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del desé paràgraf de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: 

“Els ajuntaments de Benicarló i Xàbia van remetre la majoria dels acords contraris a 
objeccions (un 62,7% entre els dos). Els segueixen en importància els ajuntaments de 
Xirivella, Sueca, Quart de Poblet, Alaquàs i Xàtiva, mentre que la informació remesa pels 
altres ajuntaments és de menor incidència. Els ajuntaments d’Almassora i Catarroja no van 
adoptar cap acord en aquests exercicis (quadre 21).” 

Reelaboració del quadre 17 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la al·legació anterior. 

Nova redacció de l’última frase del segon paràgraf de l’apartat 3.1, apèndix 3, de l’esborrany 
de l’Informe: 

“[…] Els ajuntaments d’Almassora i Catarroja no van adoptar cap acord en aquests exercicis.” 
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Nova redacció de l’última frase del segon paràgraf de l’apartat 3.2, apèndix 3, de l’esborrany 
de l’Informe: 

“[…] En aquest apartat van informar que no tenien fets que comunicar els ajuntaments 
d’Alaquàs, Algemesí, Benicarló, Catarroja, Onda, Quart de Poblet, Sueca, Xàbia i Xàtiva.” 

Nova redacció de l’apartat 6.2 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe: 

“6.2. Acords contraris a objeccions  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que durant els exercicis 2019 i 2020 no hi hagué acords 
contraris a objeccions de la Intervenció.” 

Nova redacció de l’apartat 6.3 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe: 

“6.3. Expedients amb omissió de fiscalització prèvia  

L’òrgan d’Intervenció va certificar que no s’havia realitzat l’omissió de fiscalització prèvia en 
cap expedient durant els exercicis 2019 i 2020.” 

Nova redacció de l’apartat 6.4 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe: 

“6.4. Principals anomalies d’ingressos 

La Intervenció va certificar que no es van produir anomalies rellevants en la gestió 
d’ingressos en els exercicis 2019 i 2020.” 

Tercera al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
tercer. Quadre 18 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. 
Apartat 6.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’Ajuntament sol·licita que s’incloga en el quadre 18, “Sistema de control intern aplicat en 
cada entitat”, la informació de l’exercici 2020 remesa a la Plataforma durant el període 
d’al·legacions, el 25 de gener de 2021. S’hi pot comprovar que l’entitat presenta la mateixa 
situació en el sistema de control intern de l’exercici 2020 que en l’exercici 2019. 

Tal com s’ha esmentat anteriorment, s’utilitzarà la informació remesa a la Plataforma de 
Rendició per a l’elaboració dels apèndixs 3 i 4. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció de l’última frase del tercer paràgraf de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de 
l’Informe: 

“[…] En 2020 aquests percentatges van ser el 71,4% i el 35,7%, respectivament.” 

Reelaboració del quadre 18 de l’esborrany de l’Informe: 
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Quadre 18. Sistema de control intern aplicat en cada entitat, exercicis 2019-2020 

Ajuntament 

Fiscalització 
limitada prèvia Altres req. Ple 

Tot tipus de 
despeses i obl. 

Presa de raó en 
ingressos 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Alaquàs SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Algemesí SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Almassora SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ SÍ SÍ 
Benicarló NO NO N/A N/A N/A N/A NO NO 
Calp NO - N/A - N/A - SÍ - 
Catarroja SÍ SÍ NO NO NO NO SÍ SÍ 
Crevillent SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ 
Novelda SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Onda NO NO N/A N/A N/A N/A SÍ SÍ 
Quart de Poblet SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Sueca NO NO N/A N/A N/A N/A SÍ SÍ 
Xàbia SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 
Xàtiva SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ SÍ SÍ 
Xirivella SÍ SÍ NO SÍ SÍ NO SÍ SÍ 
Total SÍ 10 10 4 5 7 7 13 12 
% 71,4% 71,4% 28,6% 35,7% 50,0% 50,0% 92,9% 85,7% 

Nova redacció de l’última frase del segon paràgraf de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany 
de l’Informe: 

“[…] En 2020 aquests percentatges van ser el 71,4% i el 35,7%, respectivament.” 

Quarta al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
cinqué. Quadre 19 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. 
Apartat 6.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’Ajuntament sol·licita que s’incloga en el quadre 19, ”Resultats del control intern per a les 
entitats de la mostra”, la realització de l’Informe resum anual dels resultats del control intern 
dels exercicis 2019 i 2020, que van ser remesos al Ple i a la IGAE, com acredita la 
documentació que s’adjunta.  

Tal com s’ha esmentat anteriorment, s’utilitzarà la informació de 2020 remesa a la 
Plataforma de Rendició en el període d’al·legacions per a l’elaboració dels apèndixs 3 i 4. 
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No obstant això, la informació que ja constava en la Plataforma de Rendició va ser que 
l’entitat no havia enviat al Ple ni a la IGAE l’informe anual de control intern de l’exercici 
2019, per la qual cosa aquestes dades haurien de modificar-se al seu torn en la Plataforma 
de Rendició. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del cinqué paràgraf de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la 
primera al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Reelaboració del quadre 19 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la primera al·legació de 
l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf cinqué de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany de l’Informe: 
vegeu la primera al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf huité de l’apartat 6.1, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“S’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 
2019 i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017). Aquests informes van ser remesos tant 
al Ple de l’entitat com a la IGAE.”  

Cinquena al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
huité i nové. Quadre 20 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de 
l’Informe. Apartat 6.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’Ajuntament sol·licita que es tinga en compte la informació de 2020, remesa a la 
Plataforma de Rendició en el període d’al·legacions, respecte a l’elaboració del Pla de 
Control Financer de 2020, del qual es va donar compte al Ple en sessió de data 29 d’octubre 
de 2020. També s’han realitzat actuacions de control permanent i de control posterior 
d’ingressos, amb la col·laboració d’auditors privats, tal com consta en l’informe de control 
intern de 2020, en poder de la IGAE. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció dels paràgrafs huité i nové de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: 
vegeu la segona al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Reelaboració del quadre 20 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la segona al·legació de 
l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció dels paràgrafs nové i onzé de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany de 
l’Informe: vegeu la segona al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf desé i onzé de l’apartat 6.1, apèndix 4, de l’esborrany de 
l’Informe: 
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“S’han elaborat els plans anuals de control financer dels exercicis 2019 i 2020, que es van 
remetre al Ple en dates 25 de juliol de 2019 i 29 d’octubre de 2020, respectivament. 

Durant aquests exercicis, no hi hagué informes desfavorables sobre les modificacions de 
crèdit ni de l’aprovació i liquidació del pressupost.” 

Nova redacció del paràgraf catorzé de l’apartat 6.1, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“Durant els exercicis fiscalitzats, no s’han realitzat auditories públiques, a pesar de comptar 
amb dues entitats dependents, un organisme autònom i una societat mercantil, fet que 
incompleix el que s’estableix en l’article 29.3.A de l’RCIL.” 

Sisena al·legació: Apartat 6.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es repeteix la quarta al·legació, respecte a l’Informe resum del control intern de l’exercici 
2020. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu la quarta al·legació de l’Ajuntament de Catarroja. 

Setena al·legació: Apartat 6.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

Es repeteix la quarta al·legació, respecte a l’Informe resum del control intern de l’exercici 
2020. 

Es repeteix la cinquena al·legació, respecte al Pla Anual de Control Financer de l’exercici 
2020. 

Conseqüències en l’Informe 

Vegeu la quarta al·legació de l’Ajuntament de Catarroja. 

Vegeu la cinquena al·legació de l’Ajuntament de Catarroja. 

Huitena al·legació: Apartats 6.2, 6.3 i 6.4 de l’apèndix 4 de l’esborrany de 
l’Informe 

Comentaris 

Es repeteix la segona al·legació, respecte als fets de l’exercici 2020 manifestats en la 
Plataforma de Rendició. 
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Conseqüències en l’Informe 

Vegeu la segona al·legació de l’Ajuntament de Catarroja. 

AJUNTAMENT DE NOVELDA 

Al·legació: Apartat 8 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
primer 

Comentaris 

L’Ajuntament exposa que la informació relativa al control intern de l’exercici 2020 es va 
remetre en el termini establit per la Instrucció, tal com figura en el quadre 17 i en l’annex 
I.2 de l’esborrany de l’Informe. 

Es fa referència a aquesta circumstància, en haver-se detectat un error en la transcripció de 
les dates de la rendició d’informació. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del primer paràgraf de l’apartat 8, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“L’Ajuntament va remetre la informació prevista en la Instrucció, corresponent als exercicis 
2019 i 2020, dins del termini establit per aquesta i per l’article 48 del Reial Decret Llei 
11/2020.” 

AJUNTAMENT DE XÀBIA 

Primera al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
cinqué. Quadre 19 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. 
Apartat 12.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’Ajuntament presenta la documentació que justifica la remissió de l’Informe anual de 
control intern de l’exercici 2020 a la IGAE. A més, s’estan ultimant els treballs d’auditoria 
externa del control financer de l’exercici 2020. 

La informació proporcionada per la Intervenció en el mòdul de control intern de la 
Plataforma de Rendició de Comptes, que ha servit de base per a aquesta fiscalització, 
indicava que els informes resum del control intern no s’havien enviat a la IGAE. 

Es modifica l’esborrany de l’Informe per a incloure-hi la informació aportada per 
l’Ajuntament.  
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Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del cinqué paràgraf de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la 
primera al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Reelaboració del quadre 19 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la primera al·legació de 
l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf cinqué de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany de l’Informe: 
vegeu la primera al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf seté de l’apartat 12.1, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“S’han elaborat els informes de resum anual de resultats de control intern dels exercicis 
2019 i 2020 (article 37 del Reial Decret 424/2017) i s’han remés al Ple. En al·legacions, 
l’Ajuntament envia justificació de l’enviament a la IGAE de l’informe corresponent a 2020, 
encara que no el de 2019. El president de l’entitat no ha elaborat cap pla d’acció en relació 
amb els informes esmentats.” 

Segona al·legació: Quadre 19 i apartat 12.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany 
de l’Informe, subapartat “Resultats del control intern” 

Comentaris 

L’Ajuntament informa que no s’ha aprovat el Pla d’Acció de l’exercici 2019. La justificació 
s’exposa en l’informe anual de control financer. D’una banda, la novetat del nou model de 
control intern i, d’una altra, la paralització administrativa que va comportar la pandèmia de 
la COVID-19. 

Està pendent l’aprovació del Pla d’Acció de l’exercici 2020. 

L’al·legació no contradiu el que manifesta en l’esborrany de l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
huité. Quadre 20 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. 
Apartat 12.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’al·legació de l’Ajuntament fa referència al pla anual de control financer de l’exercici 2018-
19, que va ser aprovat per decret de l’Alcaldia de 23 de desembre de 2019, en el qual 
s’ordena donar-ne compte al Ple en la pròxima sessió que se celebre. 
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La informació proporcionada per la Intervenció en el mòdul de control intern de la 
Plataforma de Rendició de Comptes indicava que no s’havia aprovat el pla anual de control 
financer de l’exercici 2019. 

Es modifica l’esborrany de l’Informe per a incloure-hi la informació aportada per 
l’Ajuntament.  

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del paràgraf huité de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la 
segona al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Reelaboració del quadre 20 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la segona al·legació de 
l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf nové de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany de l’Informe: 
vegeu la segona al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del huité paràgraf de l’apartat 12.1, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“La Intervenció ha elaborat el pla anual de control financer de l’exercici 2020, que es va 
remetre al Ple en data 23 de novembre de 2020. En la fase d’al·legacions, s’acredita que 
també s’ha elaborat el pla anual corresponent a l’exercici 2019, del qual es va donar compte 
al Ple.” 

Quarta al·legació: Apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe, paràgraf 
nové. Quadre 20 i apartat 2 de l’apèndix 3 de l’esborrany de l’Informe. 
Apartat 12.1 de l’apèndix 4 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

La Intervenció informa que es realitza el control financer posterior dels ingressos, i així 
consta en l’informe anual de control financer de l’exercici 2019. Està pendent d’ultimar 
l’informe de control financer dels ingressos de l’exercici 2020. 

La informació proporcionada per la Intervenció en el mòdul de control intern de la 
Plataforma de Rendició de Comptes indicava que no s’havia realitzat el control financer 
posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos en 2019. 

Es modifica l’esborrany de l’Informe per a incloure-hi la informació aportada per 
l’Ajuntament. 

Conseqüències en l’Informe 

Nova redacció del paràgraf nové de l’apartat 5.1.2 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la 
segona al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 
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Reelaboració del quadre 20 de l’esborrany de l’Informe: vegeu la segona al·legació de 
l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf desé de l’apartat 2, apèndix 3, de l’esborrany de l’Informe: vegeu 
la segona al·legació de l’Ajuntament d’Algemesí. 

Nova redacció del paràgraf onzé de l’apartat 12.1, apèndix 4, de l’esborrany de l’Informe: 

“S’han realitzat altres actuacions de control permanent a l’Ajuntament de Xàbia, inclòs el 
control financer posterior a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos.” 

Cinquena al·legació: Annexos I.1 i I.2 de l’esborrany de l’Informe 

Comentaris 

L’annex I conté la relació d’entitats que han retut informació dels exercicis 2019 i 2020, amb 
indicació del termini i els fets que han manifestat. 

L’Ajuntament informa que sí que s’han remés acords contraris a objeccions (ACO), per la 
qual cosa demana que se li aclarisca el contingut de l’annex. 

En efecte, les columnes corresponents a certificacions negatives de l’Ajuntament, tant en 
2019 com en 2020, tenen un NO en la columna d’ACO. Una certificació negativa indica que 
l’entitat no tenia fets a comunicar en aquest apartat. Per tant, si no hi ha una certificació 
negativa suposa que l’entitat sí que va comunicar ACO a la Plataforma de Rendició. Així 
mateix, el SÍ en certificacions negatives d’OFP i AI implica que no es van comunicar fets en 
aquestes categories. 

Conseqüències en l’Informe 

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



Podeu accedir a aquest document en format PDF-PAdES i comprovar la seua autenticitat en la Seu
Electrònica usant el codi CSV següent:

Resum de firmes i/o segells electrònics d'aquest document

Codi Segur de Verificació (CSV):

URL (adreça en Internet) de la Seu Electrònica: https://sindicom.sedipualba.es/

KUAA TWVH PLVQ JHUX KZE4
En aquesta adreça podeu obtenir més informació tècnica sobre el procés de firma, així com descarregar les firmes i
els segells en format XAdES corresponents.

Informe fiscalització exercici control intern entitats locals. Exercicis 2019-2020 VAL  - SEFYCU
3122659

Vicent Cucarella Tormo
Síndic Major

Firma electrònica - ACCV - 15/03/22 07:17
VICENT CUCARELLA TORMO

Empremta del 
document per a la 
persona  firmant

Text de la firma Dades addicionals de la firma

NIF: S9600001C

Document sota custòdia en Seu Electrònica

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Pàg. 181 de 181

https://sindicom.sedipualba.es/
https://sindicom.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KUAATWVHPLVQJHUXKZE4
https://sindicom.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=KUAATWVHPLVQJHUXKZE4
https://sindicom.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=9057837&csv=KUAATWVHPLVQJHUXKZE4

		2022-03-15T08:39:54+0100
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://sindicom.sedipualba.es/ con CSV KUAATWVHPLVQJHUXKZE4
	Sede Electrónica SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA




