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Vist i plau 
El síndic major 

Jaume Amat i Reyero 

 
 
MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 12 de desembre del 2018, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, Jaume Amat i Reyero, amb l’assistència dels 
síndics Jordi Pons i Novell, Miquel Salazar Canalda, Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom i 
Emma Balseiro Carreiras, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindicatura, 
Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom, amb 
deliberació prèvia s’acorda per majoria aprovar l’informe de fiscalització 30/2018, relatiu als 
acords i resolucions contraris a les objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 
2014 i 2015. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 20 de desembre de 2018 
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ABREVIACIONS 
 

ASCC-2015 Acord del 3 de novembre del 2015 del Ple de la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya que regula les regles de presentació davant la Sindicatura de 
Comptes, a través de la plataforma EACAT, de la informació sobre els 
acords i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formula-
des pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingres-
sos als quals es refereix l’article 218 del Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fisca-
lització prèvia, mitjançant un procediment telemàtic 

BEP Bases d’execució del pressupost 

ITC-2015 Instrucció del Tribunal de Comptes que regula la tramesa telemàtica de la 
informació sobre acords i resolucions de les entitats locals contraris a objec-
cions formulades per interventors locals i anomalies detectades en matèria 
d’ingressos, i també sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia, aprovada en l’Acord del Ple del 30 de juny del 2015 

JGL Junta de Govern Local 

M€ Milions d’euros 

ROAS Decret 179/1995, del 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals 

TRLCSP Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic 

TRLRHL Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. INTRODUCCIÓ A L’INFORME 

1.1.1. Origen, objecte i finalitat 

De conformitat amb la normativa vigent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya emet 
aquest informe relatiu als acords i les resolucions contraris a les objeccions formulades 
pels òrgans interventors locals i a les anomalies detectades en matèria d’ingressos, i 
també sobre els acords i les resolucions adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització 
prèvia durant els exercici 2014 i 2015. 
 
La revisió practicada ha tingut l’origen en la iniciativa conjunta del Tribunal de Comptes, la 
Sindicatura de Comptes i la resta d’Òrgans de control extern, en l’execució dels seus 
respectius programes anuals de fiscalitzacions o d’activitats aprovats pels plens de cadas-
cuna de les institucions.  
 
L’objecte del treball ha estat analitzar la documentació que els ens locals han de trametre 
anualment al Tribunal de Comptes1 o a la Sindicatura de Comptes2 en virtut del conveni 
signat entre ambdues institucions. Aquesta documentació són els acords i les resolucions 
de les entitats locals contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors locals i 
les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (TRLRHL). Les respectives normes reguladores afegeixen, a més, 
l’obligació d’enviar aquells acords i resolucions adoptats amb omissió del tràmit de fisca-
lització prèvia. 
 
En conseqüència, aquest treball té un caràcter limitat i, per tant, les conclusions no poden 
utilitzar-se fóra d’aquest context ni extrapolar-se a la resta de l’activitat desenvolupada pels 
ens locals durant el període examinat. 
 
Els objectius del treball han estat els següents: 
 

 

1. Establert en la Instrucció del Tribunal de Comptes que regula la tramesa telemàtica de la informació sobre 
acords i resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades per interventors locals i anomalies 
detectades en matèria d’ingressos, així com sobre acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització 
prèvia, aprovada en l’Acord del Ple del 30 de juny del 2015 (ITC-2015). 

2. Establert en l’Acord del 3 de novembre del 2015 del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya que 
regula les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma EACAT, de la 
informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades pels 
interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (TRLRHL), i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, mitjançant un 
procediment telemàtic (ASCC-2015). 
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1. Verificar el compliment de l’obligació que tenen tots els ens locals d’enviar la informació 
establerta en Acord del 3 de novembre del 2015 del Ple de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya que regula les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a 
través de la plataforma EACAT, de la informació sobre els acords i les resolucions de 
les entitats locals contraris a objeccions formulades pels interventors locals i les 
anomalies detectades en matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei regu-
ladora de les hisendes locals, i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia, mitjançant un procediment telemàtic (ASCC-2015) i en la Instrucció 
del Tribunal de Comptes que regula la tramesa telemàtica de la informació sobre 
acords i resolucions de les entitats locals contraris a objeccions formulades per inter-
ventors locals i anomalies detectades en matèria d’ingressos, i també sobre acords 
adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia (ITC-2015), aprovada en l’Acord 
del Ple del Tribunal del 30 de juny del 2015.3  

 
2. Determinar les situacions i les causes concretes que van donar lloc a acords o reso-

lucions contraris a objeccions formulades per la Intervenció, a expedients amb omissió 
de la fiscalització prèvia o a alguna anomalia en la gestió dels ingressos. 

 
3. Identificar les àrees de major risc en la gestió de les entitats locals a partir de la 

informació subministrada, per poder planificar actuacions fiscalitzadores específiques 
en determinats àmbits que permetin aprofundir en l’exercici del control intern i millorar-
ne els resultats per aconseguir així una gestió més eficaç.  

 
 

1.1.2. Metodologia i abast 

La Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local va modificar l’article 218 del TRLRHL afegint l’obligació, per als òrgans d’intervenció 
de les entitats locals, d’enviar al Tribunal de Comptes els acords adoptats i les resolucions 
dictades per l’òrgan competent de les entitats esmentades en què concorreguessin irregu-
laritats o deficiències posades de manifest en l’exercici de la funció interventora i que 
haguessin donat lloc a una objecció. També obligava a trametre un resum de les principals 
anomalies detectades en matèria d’ingressos. 
 
En virtut del conveni signat entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya el 2 de novembre del 2015 ambdues institucions van implantar mesures de 
 

 

3. Tant l’ASCC-2015 com la ITC-2015 regulen, en el seu àmbit, la tramesa de la informació que recull el punt 
tercer de l’article 218 del TRLRHL, modificat per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
(LRSAL), i inclouen a més a més l’obligació d’enviar els acords i resolucions adoptats amb omissió de 
fiscalització prèvia, convenients per ampliar la funció fiscalitzadora d’ambdues institucions. Així es tenen en 
consideració tots els expedients que s’hagin pogut concloure al marge de la funció interventora local. 
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coordinació per a la remissió telemàtica de la informació a què fa referència l’article 218.3 
del TRLRHL i dels acords i les resolucions adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització 
prèvia.  
 
El 3 de novembre del 2015 el Ple de la Sindicatura adoptà l’Acord per regular i concretar 
les regles de presentació davant la Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma 
EACAT, de la informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a 
les objeccions formulades pels òrgans interventors locals i les anomalies detectades en 
matèria d’ingressos als quals es refereix l’article 218.3 TRLRHL, i sobre els acords i les 
resolucions adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, mitjançant un procedi-
ment telemàtic. D’aquesta forma les entitats locals catalanes podien presentar l’esmentada 
informació indistintament en qualsevol de les dues institucions. 
 
Tots aquells ens locals que no hagin adoptat cap acord ni resolució contrari a les objec-
cions formulades per l’òrgan interventor, que no hagin detectat cap anomalia en matèria 
d’ingressos i que no hagin aprovat cap expedient amb omissió de la fiscalització prèvia, 
cal que enviïn un certificat en què hi consti. 
 
La Sindicatura de Comptes ha habilitat en el web institucional una aplicació web perquè 
els òrgans interventors de les corporacions locals puguin enviar la informació relativa a 
l’article 218.3 del TRLRHL i a l’ASCC-2015 mitjançant la generació d’un fitxer informàtic 
homogeni amb la informació corresponent o la generació d’un certificat negatiu, segons 
escaigui, que cal que enviïn pel portal EACAT. Aquesta aplicació web permet el registre 
continu al llarg de l’exercici, de les objeccions que formulin els òrgans interventors, dels 
expedients que es concloguin amb omissió de la fiscalització i de les anomalies d’ingres-
sos que detectin; és, per tant, una eina de gestió de la informació esmentada. 
 
El treball s’ha basat en l’anàlisi de la documentació que els òrgans interventor dels ens 
locals han enviat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes fins al 
31 de desembre del 2016 en relació amb l’article 218.3 del TRLRHL. 
 
Per complir el primer objectiu s’ha analitzat, en termes absoluts i relatius, el nivell de com-
pliment per tipus d’entitats i per distribucions territorials; els resultats es mostren en 
l’apartat 2.1.1. En els apartats 2.1.2 i 2.1.3 s’analitzen el nombre de certificacions negatives 
rebudes i es detallen aspectes generals sobre l’exercici de la funció interventora, respec-
tivament. 
 
Per assolir el segon objectiu s’han analitzat les dades prenent en consideració diversos 
aspectes en funció de la informació comunicada. Els resultats dels acords i les resolucions 
adoptats pels òrgans competents de les entitats locals contraris a objeccions formulades 
pels òrgans interventors locals, de les principals anomalies detectades en matèria d’ingres-
sos o dels expedients tramitats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia es mostren en 
els apartats 2.2, 2.3 i 2.4, respectivament. 
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Per assolir els objectius tercer i quart s’ha seleccionat una mostra específica: les entitats 
locals amb més de 75.000 habitants4 en algun dels exercicis analitzats, obligades a 
trametre la informació relativa a l’article 218.3 del TRLRHL. D’aquestes entitats s’ha fet una 
anàlisi addicional dels acords i les resolucions adoptats pels òrgans competents de les 
entitats locals contraris a objeccions, de les anomalies detectades en la gestió dels in-
gressos i dels expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia comunicats a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya superiors a 50.000 €. Aquests ens es detallen a 
continuació per tipus i per ordre decreixent de població i classificats en diputacions o 
ajuntaments. 
 
Quadre 1. Entitats que constitueixen la mostra 

Diputació Població 2014 Població 2015 

Barcelona 5.523.784 5.523.922 

Tarragona 800.962 795.101 

Girona 756.156 753.054 

Lleida 438.001 436.029 

Ajuntament Població 2014 Població 2015 

Barcelona 1.602.555 1.604.555 

Hospitalet de Llobregat, L’ 253.518  252.171  

Badalona 217.210  215.654  

Terrassa 215.517  215.214  

Sabadell 207.444  207.814  

Lleida 139.176  138.542  

Tarragona 132.199  131.255  

Mataró 124.280  124.867  

Santa Coloma de Gramenet 118.738  116.950  

Reus 104.962  103.194  

Girona 97.227  97.586  

Sant Cugat del Vallès 87.118  87.830  

Cornellà de Llobregat 86.234  86.376  

Sant Boi de Llobregat 83.107  82.195  

Manresa* 75.297  74.655  

* S’ha mantingut en la mostra per a l’exercici 2015 tot i que la seva població estava quantificada per sota dels 
75.000 habitants. 

 
Per altra banda, a aquells ens de la mostra específica que han enviat a la Sindicatura certi-

ficats negatius que indicaven la inexistència d’acords o resolucions dels òrgans com-

petents de les entitats locals contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors 
 

 

4. D’acord amb les dades de la població del padró municipal d’habitants referides a l’1 de gener del 2015, de-

clarades oficials mitjançant el Reial decret 1079/2015, del 27 de novembre, i del padró municipal d’habitants 
referides a l’1 de gener del 2014, declarades oficials mitjançant el Reial decret 1007/2014, del 5 de desembre.  
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locals, ni d’anomalies en matèria d’ingressos, ni d’expedients conclosos amb omissió del 

tràmit de fiscalització prèvia, en algun dels exercicis 2014 o 2015, se’ls va enviar un escrit, 

en data 31 de març del 2017, en què es demanava la col·laboració de l’òrgan interventor 

amb la formalització d’un qüestionari electrònic sobre el control intern exercit en l’entitat 

(vegeu annex 4.1) mitjançant una aplicació al web de la Sindicatura.  

El qüestionari s’estructurava en un primer bloc referit a la composició de la unitat d’inter-

venció i control intern, un segon bloc referit als procediments emprats per dur a terme la 

fiscalització i un tercer bloc on es demanaven dades estadístiques sobre l’activitat de la 

unitat d’intervenció en els exercicis considerats. Això ha permès analitzar l’abast del control 

intern exercit per aquelles entitats.  

 
Els ens que han enviat a la Sindicatura de Comptes certificats negatius d’algun exercici i 

que han formalitzat el qüestionari esmentat són els que es detallen a continuació per tipus 

d’ens i per ordre decreixent de població i classificats en diputacions o ajuntaments. 

 
Quadre 2. Entitats de la mostra que han comunicat certificats negatius dels exercicis 2014 o 2015 

Diputació Exercici Població 2015 

Barcelona 2014 i 2015 5.523.922 

Girona (a) 2014 i 2015 753.054 

Ajuntament Exercici Població 2015 

Barcelona 2014 i 2015 1.604.555 

Sabadell 2014 i 2015 207.814  

Santa Coloma de Gramenet 2014 i 2015 116.950  

Girona (b) 2015 97.586 

Sant Cugat del Vallès 2014 i 2015 87.830  

Sant Boi de Llobregat (c) 2014 82.195  

Notes: 

(a) Va comunicar una anomalia en la gestió dels ingressos de l’exercici 2014 i l’existència de dos expedients 

de despeses tramitats amb omissió de la fiscalització prèvia en l’exercici 2015 que afectaven únicament 

un dels seus ens dependents.  

(b) Va comunicar únicament un acord contrari a les objeccions de l’òrgan interventor en l’exercici 2014. 

(c) Va comunicar únicament un expedient de despeses conclòs amb omissió de la fiscalització en l’exercici 

2015. 

 
El resultat del treball efectuat en relació amb els dinou ens de la mostra específica consta 

en l’apartat 2.5 i es concreta en l’anàlisi individualitzada de la informació que han co-

municat cadascuna de les entitats. 

 
Finalment, les conclusions de l’informe inclouen les observacions més significatives que es 

dedueixen del treball efectuat i les recomanacions sobre l’exercici de la funció interventora 

en aquells aspectes susceptibles de millora que s’han posat de manifest durant la 

realització del treball. 
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L’abast subjectiu de l’informe el constitueixen les entitats locals territorials sotmeses a con-
trol intern sota la modalitat de fiscalització prèvia: diputacions, consells comarcals, entitats 
metropolitanes, mancomunitats de municipis, municipis i entitats municipals descentra-
litzades, i qualsevol altra entitat del sector públic local dependent que quedin sotmeses a 
la modalitat de control intern esmentada. Queden fora de l’abast subjectiu de l’informe els 
consorcis locals.  

 
L’àmbit objectiu de l’informe el constitueixen la informació i documentació que els òrgans 
interventors de les entitats locals han enviat a la Sindicatura de Comptes: acords i reso-
lucions contraris a les objeccions formulades per aquells, anomalies detectades en matèria 
d’ingressos i expedients de despesa tramitats amb omissió de la fiscalització prèvia. S’ha 
fet un tractament detallat d’aquells expedients comunicats per les dinou entitats de la 
mostra específica, en què l’import de l’expedient tramès a la Sindicatura superava els 
50.000€. 

 
Per poder dur a terme el treball amb el màxim abast subjectiu possible, el 25 de maig i el 4 
de juliol del 2016 es van enviar sengles escrits reclamant la documentació a tots aquells 
ens que, un cop exhaurit el termini per fer-ho, encara no havien tramès a la Sindicatura la 
informació objecte d’informe de l’exercici 2014, del 2015 o d’ambdós.  

 
L’annex 4.2 mostra tots aquells ens que el 31 de desembre del 2016 no havien enviat la 
documentació corresponent a l’exercici 2014 o al 2015, objecte d’aquest informe, i per tant 
han quedat fora de l’abast subjectiu. També s’indiquen les variacions en la seva situació a 
31 de desembre del 2017, en relació amb la tramesa de la documentació. 

 
El quadre següent mostra aquells ens locals majors de 5.000 habitants, per grup d’ens 
locals i per ordre decreixent de població, que al final de l’exercici 2016 no havien enviat la 
informació ni de l’exercici 2014 ni del 2015. 

 
Quadre 3. Ens locals majors de 5.000 habitants que el 31 de desembre del 2016 no havien enviat la 
informació 

Consell comarcal Població 2015 

Baix Camp, El 188.026 

Selva, La 168.555 

Baix Ebre, El 79.748 

Ribera d’Ebre, La 22.723 

Mancomunitat de municipis Població 2015 

Intermunicipal per a l’Abastament d’Aigua de Pinyana 171.430 

Intermunicipal de l’Alt Empordà 112.885 

Municipal Can Sellarès 111.954 

de Municipis del Galzeran 48.877 

Gestora dels Recursos Hídrics dels Municipis de Salou i de Vila-seca* 48.791 

dels Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a Serveis Deixalleria 47.300 
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Mancomunitat de municipis Població 2015 

Intermunicipal de Serveis d’Alella, el Masnou i Teià 38.821 

de Municipis de l’Alt Penedès 35.232 

Intermunicipal del Cardener 30.570 

de Municipis Berguedans per a la Biomassa 21.315 

Intermunicipal de la Beguda Alta 18.505 

Comarcal del Ripollès 17.971 

sobre el Sector Territorial de la Pista de Proves de Vehicles l’Albornar 12.180 

d’Abastament d’Aigua del Solsonès 11.378 

Intermunicipal Escola Comarcal d’Arts Aplicades i Oficis Artístics del Berguedà 9.092 

Intermunicipal de l’Anoia per a la Recollida, Gestió i Reducció de Residus 8.360 

Intermunicipal “Les Guilleries” 7.260 

Intermunicipal Verge dels Socors 6.984 

Intermunicipal Voluntària Segarrenca 5.069 

Ajuntament Població 2015 

Santa Perpètua de Mogoda 25.466 

Valls 24.321 

Manlleu 20.228 

Sant Quirze del Vallès 19.602 

Franqueses del Vallès, Les 19.446 

Balaguer 16.479 

Tàrrega 16.444 

Torredembarra* 15.371 

Arenys de Mar 15.289 

Vallirana 14.633 

Palau-solità i Plegamans 14.457 

Canet de Mar 14.177 

Llagosta, La 13.252 

Sant Sadurní d’Anoia 12.689 

Argentona* 11.978 

Montgat 11.501 

Ripoll* 10.632 

Palafolls 9.132 

Puigcerdà 8.825 

Arenys de Munt 8.736 

Vidreres 7.741 

Cabrils 7.250 

Santa Eulàlia de Ronçana 7.080 

Begues 6.670 

Navàs 6.103 

Sant Hilari Sacalm 5.608 

Móra d’Ebre 5.477 

Altafulla 5.052 

* Entitats que en el decurs de l’any 2017 han lliurat la informació corresponent a l’exercici 2014 o al 2015 o a 
ambdós. 
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L’àmbit temporal d’aquest informe és el dels exercicis 2014 i 2015. Per tant, en les anàlisis 

s’inclouen tots aquells acords i resolucions adoptats pels òrgans competents de les entitats 

locals contraris a objeccions formulades pels òrgans interventors i els acords resolutoris 

d’expedients de despesa tramitats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia que hagin 

estat adoptats en l’exercici 2014 o en el 2015 independentment de la data en què s’hagi 

formulat l’objecció. Així mateix inclou totes les anomalies d’ingressos detectades en els 

exercicis 2014 i 2015 i comunicades a la Sindicatura de Comptes, independentment de 

l’any de meritació de l’ingrés. 

 

L’abast de la revisió té un caràcter limitat, ja que s’ha centrat en l’àrea d’Intervenció i en 

uns aspectes molt concrets de la funció interventora en el sector públic local i s’ha limitat a 

la informació facilitada per aquells ens que han complert l’obligació de subministrar 

informació d’acord amb l’article 218.3 del TRLRHL i amb l’ASCC-2015. 

 

En aquest sentit cal tenir en compte el següent: 

 

• No totes les entitats locals, obligades a fer-ho, han lliurat la informació a què obliga 

l’article 218.3 del TRLRHL i els acords del Tribunal de Comptes i de la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya. Aquest fet ha estat una limitació a l’abast subjectiu de l’informe. 

 

• No s’ha verificat in situ la integritat i veracitat de la informació subministrada pels òrgans 

interventors, que en alguns casos pot ser errònia. Quan això s’ha detectat, s’ha esmenat 

l’error en aquells casos en què ha estat possible. Si no, s’ha optat per mantenir i 

respectar la informació facilitada per l’òrgan interventor o no s’ha considerat aquella 

informació. Aquest fet ha estat una limitació a l’abast del treball.  

 

• No totes les entitats analitzades tenen implantat el mateix règim de fiscalització i control 

ni pel que fa a l’abast ni pel que fa al rigor en l’aplicació. Això provoca que l’entorn de 

control sigui molt diferent d’uns ens locals als altres, i que també sigui molt diferent el 

resultat d’aquest control. Aquest fet impossibilita obtenir conclusions en termes com-

paratius. 

 

Per tant aquest informe conté una revisió limitada i les conclusions de l’informe no es 

poden utilitzar fora d’aquest context. 

 

 

 

2. TREBALL EFECTUAT 

El treball efectuat en l’elaboració d’aquest informe s’estructura en dos blocs. En un primer 

bloc (apartats 2.1 a 2.4) es fa una anàlisi de la documentació rebuda a la Sindicatura de 

Comptes i dels índexs de retiment, així com un resum del treball efectuat en relació amb 



SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 30/2018 

19 

els acords i resolucions dels òrgans competents de les entitats locals contraris a objec-

cions formulades per l’òrgan interventor, les anomalies d’ingressos detectades i els expe-

dients conclosos amb omissió del tràmit de fiscalització que les entitats locals han enviat a 

la Sindicatura abans del 31 de desembre del 2016, en compliment de l’article 218.3 del 

TRLRHL i de l’ASCC-2015. 

En un segon bloc (apartat 2.5) es mostra el resultat de l’examen de la informació enviada a 

la Sindicatura de Comptes pels dinou ens de la mostra específica. 

2.1. ASPECTES GENERALS SOBRE LA INFORMACIÓ REBUDA 

En aquest informe s’analitzen les manifestacions fetes pels òrgans interventors locals en 

desacord amb el fons o la forma dels actes, documents o expedients examinats que van 

donar lloc a objeccions de qualsevol índole i que van ser resoltes mitjançant acord o reso-

lució contrari a l’objecció. La mateixa anàlisi s’ha fet per a aquells acords o resolucions que 

conclouen expedients de despesa executats amb omissió de la fiscalització prèvia. 

 
En aquest apartat, s’analitzen, entre altres aspectes, el tipus de negoci jurídic en què ten-

deixen a produir-se els acords o les resolucions contraris a les objeccions formulades o a 

l’omissió de fiscalització prèvia, i la causa de l’objecció, la infracció detectada, la modalitat 

de despesa afectada o l’òrgan gestor de la despesa.  

 
S’ha fet un tractament de les anomalies detectades en l’àrea dels ingressos que han estat 

comunicades a la Sindicatura amb una anàlisi quantitativa per tipus d’ingrés, classificació 

econòmica i fase d’execució i amb una altra de qualitativa sobre les propostes de millora 

dels òrgans interventors, en funció de la tipologia de les incidències detectades. 

El resultat d’aquest treball es mostra en els subapartats 2.1.1 a 2.1.3. 

 

2.1.1. Grau de compliment 

En el quadre següent es mostra el grau de compliment en la tramesa de la informació que 

estableix l’ASCC-2015, a 31 de desembre del 2016, per tipus d’entitat.5 
 

 

5. L’informe número 1260 emès pel Tribunal de Comptes, treball realitzat en col·laboració amb els òrgans de 
control extern, ofereix diferències en el nombre de trameses considerades en el cas de Catalunya a causa dels 

problemes tècnics en el primer any d’implementació dels protocols d’intercanvi de la informació entre el 
Tribunal esmentat i la Sindicatura de Comptes que van ocasionar desfasaments en la tramesa de docu-
mentació.  
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Quadre 4. Grau de compliment en la tramesa de la informació a què es refereix l’article 218.3 del 
TRLRHL dels exercicis 2014 i 2015, a 31 de desembre del 2016 per tipus d’ens 

Tipus d’ens 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Nombre 
d’ens (a) 

Nombre de 
trameses % 

Nombre 
d’ens (b) 

Nombre de 
trameses  % 

Diputacions 4 4 100,00 4 4 100,00 

Consells comarcals 41 31 75,61 42 34 80,95 

Entitats metropolitanes 1 1 100,00 1 1 100,00 

Mancomunitats de municipis 76 24 31,58 68 34 50,00 

Ajuntaments 947 558 58,92 948 717 75,63 

Entitats municipals descentralitzades 65 34 52,31 65 47 72,31 

Total 1.134 652 57,50 1.128 837 74,20 

Font: Elaboració pròpia. 
Notes: 
(a) Dades referides al 31 de desembre del 2014.  
(b) Dades referides al 31 de desembre del 2015. 

 
Un 57,50% del total d’ens locals catalans obligats a enviar la informació a què es refereix 
l’article 218. 3 del TRLRHL i l’ASCC-2015 pel que fa a l’exercici 2014, i un 74,20% pel que 
fa al 2015 la van enviar fins el 31 de desembre del 2016, data de tancament de l’informe. 
 
El grau de compliment en el retiment de la documentació mostra una evolució positiva d’un 
exercici a l’altre. Aquesta tendència és el resultat de les actuacions dutes a terme per la 
Sindicatura de Comptes recordant a les entitats locals, abans que es complissin els 
terminis corresponents, les seves obligacions en el subministrament d’informació, i recla-
mant aquesta informació un cop superats els terminis establerts.  
 
El desglossament del grau de compliment de la tramesa d’informació per nombre 
d’habitants en el grup dels ajuntaments es mostra en el quadre següent: 
 
Quadre 5. Grau de compliment en la tramesa de la informació a què es refereix l’article 218.3 del 
TRLRHL dels exercicis 2014 i 2015 a 31 de desembre del 2016, dels ajuntaments per segments de 
població 

Segment de població 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Nombre 
d’ens 

Nombre de 
trameses % 

Nombre 
d’ens 

Nombre de 
trameses % 

Més de 300.000 habitants 1 1 100,00 1 1 100,00 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 9 100,00 9 9 100,00 
Entre 75.001 i 100.000 habitants 5 5 100,00 4 4 100,00 
Entre 50.001 i 75.000 habitants 8 7 87,50 9 9 100,00 
Entre 25.001 i 50.000 habitants 29 22 75,86 29 28 96,55 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 155 101 65,16 157 128 81,53 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 253 139 54,94 252 188 74,60 

Igual o menys de 1.000 habitants 487 274 56,26 487 350 71,87 

Ajuntaments 947 558 58,92 948 717 75,63 

Font: Elaboració pròpia. 
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Tots aquests resultats, però, són molt inferiors si es consideren les trameses efectuades 
dins els terminis establerts en la normativa, per a cadascun dels exercicis considerats.6 
Tan sols el 6,13% de les entitats que han enviat la informació corresponent a l’exercici 
2014 ho havien fet dins del termini marcat en la normativa. Pel que fa a l’exercici 2015 
aquest percentatge augmenta fins al 27,72% i continua augmentant per a l’exercici 20167. 
Els resultats, desglossats per tipus d’ens local, es mostren en el quadre següent: 
 
Quadre 6. Grau de presentació de la informació a què es refereix l’article 218.3 del TRLRHL dels 
exercicis 2014 i 2015 dins de termini, per tipus d’ens 

Tipus d’ens 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Trameses 
fins al 

31.12.2016 

Trameses dins 
de termini fins 
al 15.10.2015* 

Trameses 
dins de 

termini (%) 

Trameses 
fins al 

31.12.2016 

Trameses dins 
de termini fins 

al 30.4.2016 

Trameses 
dins de 

termini (%) 

Diputacions 4 2 50,00 4 2 50,00 

Consells comarcals 31 4 12,90 34 14 41,18 

Entitats metropolitanes 1 - 0,00 1 - 0,00 

Mancomunitats de 
municipis 24 - 0,00 34 6 17,65 

Ajuntaments 558 34 6,09 717 207 28,87 

Entitats municipals 
descentralitzades 34 - 0,00 47 3 6,38 

Total 652 40 6,13 837 232 27,72 

Font: Elaboració pròpia. 
* Per a l’exercici 2014 s’ha considerat el termini establert en la ITC-2015. 

 
 

2.1.2. Certificats negatius rebuts 

L’ASCC-2015 recull l’obligació que les entitats, en el supòsit que durant l’exercici no hagin 
adoptat acords ni resolucions dels òrgans competents de les entitats locals contraris a les 
objeccions formulades per l’òrgan interventor, no hagin conclòs expedients de despesa 
amb omissió de la fiscalització prèvia o tramitats al marge del procediment, ni hagin detec-
tat anomalies en matèria d’ingressos, ho han de comunicar a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya mitjançant la tramesa d’un certificat negatiu.  
 
El 85,12% de les entitats que han enviat documentació referida a l’exercici 2014 i el 
82,80% per a l’exercici 2015 van enviar a la Sindicatura certificats negatius en el sentit 
esmentat. El desglossament, per tipus d’entitat, es mostra en el quadre següent: 
 

 

6. El termini considerat per a la tramesa de la informació corresponent a l’exercici 2014 és el 15 d’octubre del 
2015, que estableix la ITC-2015. Per a la resta d’exercicis és el 30 d’abril de l’exercici següent al que es 
refereix la informació comunicada. 

7. A 30 d’abril del 2017, data d’acabament del termini per enviar la informació corresponent a l’exercici 2016, el 
grau de retiment era del 58,16%, molt superior als assolits per als exercicis 2014 i 2015 a la data del termini 
legal (vegeu quadre núm. 6). 
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Quadre 7. Nombre i distribució dels certificats negatius enviats pels ens locals. Exercicis 2014 i 2015 

Tipus d’ens 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Nombre 

d’ens que 

han enviat 

informació 

Certificats negatius 

Nombre 

d’ens que 

han enviat 

informació 

Certificats negatius 

Nombre  % Nombre  % 

Ajuntaments 558 472 84,59 717 589 82,15 

Més de 300.000 habitants 1 1 100,00 1 1 100,00 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 2 22,22 9 2 22,22 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 5 2 40,00 4 2 50,00 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 7 3 42,86 9 4 44,44 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 22 15 68,18 28 17 60,71 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 101 67 66,34 128 79 61,72 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 139 116 83,45 188 150 79,79 

Igual o menys de 1.000 habitants 274 266 97,08 350 335 95,71 

Diputacions 4 2 50,00 4 1 25,00 

Consells comarcals 31 24 77,42 34 23 67,65 

Mancomunitats de municipis 24 22 91,67 34 34 100,00 

Entitats metropolitanes 1 1 100,00 1 1 100,00 

Entitats municipals descentralitzades 34 34 100,00 47 44 93,62 

Total 652 555 85,12 837 693 82,80 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 

Per altra banda, els quadres següents –un per a cada exercici– mostren, per tipus d’ens, el 

nombre d’entitats que han comunicat que no han adoptat cap acord o resolució contrari a 

les objeccions formulades per l’òrgan interventor, que no han detectat cap anomalia en la 

gestió dels ingressos o que no han conclòs cap expedient de despesa amb omissió de la 

fiscalització.  

 
Quadre 8. Entitats que han comunicat la inexistència d’objeccions o anomalies o expedients sense 

fiscalització prèvia. Exercici 2014 

Tipus d’ens 

Nombre d’ens 

que han tramès 

informació a 

31.12.2016 

Sense objeccions 

Sense anomalies 

d’ingressos 

Sense expedients 

amb omissió de la 

fiscalització 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Ajuntaments 558 497 89,07 538 96,42 515 92,29 

Més de 300.000 habitants 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 5 55,56 7 77,78 2 22,22 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 5 2 40,00 4 80,00 3 60,00 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 7 4 57,14 6 85,71 4 57,14 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 22 16 72,73 21 95,45 20 90,91 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 101 73 72,28 90 89,11 87 86,14 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 139 125 89,93 136 97,84 129 92,81 

Igual o menys de 1.000 habitants 274 271 98,91 273 99,64 269 98,18 

Diputacions 4 4 100,00 3 75,00 2 50,00 

Consells comarcals 31 27 87,10 29 93,55 29 93,55 

Mancomunitats de municipis 24 24 100,00 24 100,00 22 91,67 

Entitats metropolitanes 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

Entitats municipals descentralitzades 34 34 100,00 34 100,00 34 100,00 

Total 652 587 90,03 629 96,47 603 92,48 

Font: Elaboració pròpia. 
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Quadre 9. Entitats que han comunicat la inexistència d’objeccions o anomalies o expedients sense 
fiscalització prèvia. Exercici 2015 

Tipus d’ens 

Nombre d’ens 
que han tramès 

informació a 
31.12.2016 

Sense objeccions 
Sense anomalies 

d’ingressos 

Sense expedients 
amb omissió de la 

fiscalització 

Nombre % Nombre % Nombre % 

Ajuntaments  717 633 88,28 685 95,54 656 91,49 

Més de 300.000 habitants 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 5 55,56 7 77,78 2 22,22 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 4 3 75,00 3 75,00 2 50,00 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 9 6 66,67 6 66,67 5 55,56 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 28 21 75,00 25 89,29 23 82,14 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 128 90 70,31 113 88,28 109 85,16 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 188 164 87,23 182 96,81 174 92,55 

Igual o menys de 1.000 habitants 350 343 98,00 348 99,43 340 97,14 

Diputacions  4 4 100,00 4 100,00 1 25,00 

Consells comarcals 34 27 79,41 31 91,18 29 85,29 

Mancomunitats de municipis 34 34 100,00 34 100,00 34 100,00 

Entitats metropolitanes 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

Entitats municipals descentralitzades 47 44 93,62 46 97,87 47 100,00 

Total 837 743 88,77 801 95,70 768 91,76 

Font: Elaboració pròpia. 

Els ajuntaments i els consells comarcals són els únics ens que informen d’algun acord o 
resolució dictat per l’òrgan competent contrari a les objeccions formulades pels òrgans 
interventors en l’exercici 2014, mentre que en l’exercici 2015 s’hi afegeixen les entitats 
municipals descentralitzades. A mesura que augmenta la població augmenta també el 
nombre d’ens amb objeccions comunicades a la Sindicatura, llevat del cas de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 
Tan sols les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments han informat d’alguna 
anomalia en la gestió dels ingressos en l’exercici 2014,8 mentre que en l’exercici 2015 han 
comunicat anomalies, a més, les entitats municipals descentralitzades. També en aquest 
cas, a mesura que augmenta la població augmenta el nombre d’entitats que comuniquen 
anomalies en la gestió dels ingressos, llevat del cas de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
En l’exercici 2014 tots els grups d’ens llevat de les entitats metropolitanes i de les entitats 
municipals descentralitzades van enviar informació respecte als acords i a les resolucions 
dels òrgans competents que concloïen expedients administratius de despesa que s’ha-
guessin dut a terme amb omissió de la fiscalització prèvia. En l’exercici 2015, a més dels 
grups esmentats, tampoc no van enviar informació les mancomunitats de municipis. Els 

 

 

8. L’òrgan interventor de la Diputació de Girona ha informat d’una anomalia en la gestió dels ingressos del 
Conservatori de Música Isaac Albéniz de l’exercici 2014, i no de l’entitat matriu. 
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ajuntaments entre 100.001 i 300.000 habitants són els que concentren una major inci-
dència percentual. 

2.1.3. Aspectes generals sobre l’exercici de la funció interventora  

La informació que han enviat els òrgans interventors de les entitats locals en relació amb 
l’exercici de la funció interventora i de control, d’acord amb l’ASCC-2015 s’analitza en els 
subapartats següents.  
 
 

2.1.3.1. Fiscalització prèvia limitada 

El Ple de l’entitat local pot acordar un règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
l’exercici de la funció fiscalitzadora de la despesa. En aquest cas, l’òrgan interventor haurà 
de comprovar, per cada despesa, els requisits bàsics que marca la normativa.  
 
L’article 219 del TRLRHL9 estableix que els requisits han de ser com a mínim els següents: 
 

a) L’existència de crèdit pressupostari i que el crèdit proposat és l’adequat a la natu-
ralesa de la despesa o obligació que es proposi contraure. En els casos en què es 
tracti de contraure compromisos de despesa de caràcter pluriennal, a més s’ha de 
comprovar si es compleix el que disposa l’article 174 del TRLRHL. 
 
b) Que les obligacions o la despesa es genera per un òrgan competent. 
 
c) Les altres condicions que, per la seva transcendència en el procés de gestió, 
determini pel Ple a proposta del president.  

 
La finalitat de la fiscalització prèvia limitada ha de ser agilitar els processos de gestió de la 
despesa i aquest ha de ser-ne el resultat, però mantenint sempre l’efectiva i correcta 
revisió de la legalitat.  
 
Els resultats de la revisió de la informació facilitada per les entitats locals en relació amb la 
fiscalització prèvia limitada es mostren a continuació. 
 
Al voltant del 45% del total de les entitats que han enviat la documentació recollida en 
l’ASCC-2015 han comunicat a la Sindicatura de Comptes que tenien establert un sistema 
de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics per dur a terme la intervenció de les 
despeses. La resta d’entitats realitzen una fiscalització prèvia de caràcter plena. El detall 
es mostra, per a cada exercici, en els quadres següents: 
 

 

9. Vegeu l’article 13 del Reial decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del sector públic local.  
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Quadre 10. Fiscalització prèvia limitada en les entitats que han enviat la informació relativa a l’article 218 del TRLRHL. Exercici 2014 

Tipus d’ens Trameses 

Ens que realitzen 
fiscalització limitada prèvia 

Aspectes revisats en la fiscalització prèvia 

Ens que verifiquen 
l’existència de crèdit 

Ens que verifiquen que 
l’òrgan és competent 

Ens que revisen altres 
aspectes 

Nombre Percentatge Nombre Percentatge Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

Ajuntaments 558 232 41,58 231 99,57 207 89,22 104 44,83 

Més de 300.000 habitants 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 9 100,00 9 100,00 9 100,00 7 77,78 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 5 3 60,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 7 3 42,86 3 100,00 3 100,00 2 66,67 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 22 9 40,91 9 100,00 9 100,00 4 44,44 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 101 55 54,46 55 100,00 49 89,09 34 61,82 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 139 52 37,41 52 100,00 51 98,08 19 36,54 

Igual o menys de 1.000 habitants 274 100 36,50 99 99,00 82 82,00 34 34,00 

Diputacions 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

Consells comarcals 31 20 64,52 20 100,00 20 100,00 8 40,00 

Mancomunitats de municipis 24 14 58,33 14 100,00 13 92,86 6 42,86 

Entitats metropolitanes 1 - - - - - - - - 

Entitats municipals descentralitzades 34 20 58,82 20 100,00 10 50,00 4 20,00 

Total 652 290 44,48 289 99,66 254 87,59 126 43,45 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
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Quadre 11. Fiscalització prèvia limitada en les entitats que han enviat la informació relativa a l’article 218 del TRLRHL. Exercici 2015 

Tipus d’ens Trameses 

Ens que realitzen 
fiscalització limitada prèvia 

Aspectes revisats en la fiscalització prèvia 

Ens que verifiquen 
l’existència de crèdit 

Ens que verifiquen que 
l’òrgan és competent 

Ens que revisen altres 
aspectes 

Nombre Percentatge Nombre Percentatge Nombre Percentatge Nombre Percentatge 

Ajuntaments 717 311 43,38 305 98,07 273 87,78 141 45,34 

Més de 300.000 habitants 1 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 8 88,89 8 100,00 8 100,00 7 87,50 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 4 2 50,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 9 5 55,56 5 100,00 5 100,00 4 80,00 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 28 15 53,57 15 100,00 15 100,00 10 66,67 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 128 76 59,38 74 97,37 68 89,47 45 59,21 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 188 85 45,21 81 95,29 74 87,06 31 36,47 

Igual o menys de 1.000 habitants 350 119 34,00 119 100,00 100 84,03 41 34,45 

Diputacions 4 4 100,00 4 100,00 4 100,00 4 100,00 

Consells comarcals 34 18 52,94 18 100,00 18 100,00 7 38,89 

Mancomunitats de municipis 34 18 52,94 17 94,44 17 94,44 10 55,56 

Entitats metropolitanes 1 - - - - - - - - 

Entitats municipals descentralitzades 47 22 46,81 22 100,00 12 54,55 4 18,18 

Total 837 373 44,56 366 98,12 324 86,86 166 44,50 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
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Els ens amb més població són els que tenen establerta una fiscalització prèvia limitada de 

les despeses més freqüent, com sembla lògic, atès el gran nombre d’operacions que 

realitzen.  

 
La pràctica totalitat dels ens que tenen implantada la modalitat de fiscalització prèvia de 

les despeses comproven l’existència de crèdit adequat a la despesa que es proposa, 

i que aquest crèdit sigui suficient, mentre que un 12% dels ens han manifestat que no 

fan la comprovació preceptiva relativa a la competència de l’òrgan que proposa la 

despesa.  

 
El grup dels ajuntaments menors de 25.000 habitants concentra els ajuntaments que 

manifesten que no comproven que les obligacions o despeses siguin generades per un 

òrgan competent. De la resta d’ens, les entitats municipals descentralitzades són el grup 

que més incompleix el control esmentat. 

 
Les entitats que en l’exercici de la fiscalització prèvia limitada comproven a més altres 

aspectes addicionals, que per la seva transcendència en el procés de gestió han 

considerat oportú fer, han estat 126 el 2014, un 43,45% del total, i 166 el 2015, un 44,50 %. 

Entre aquests ens hi figuren les quatre diputacions catalanes.  

 

 

2.1.3.2. Control financer 

L’òrgan interventor ha d’exercir el control intern de l’activitat economicofinancera de l’en-

titat local també mitjançant el control financer. Aquest control ha d’informar sobre l’ade-

quada presentació de la informació financera, sobre el compliment de les normes i 

directrius que els són d’aplicació als ens locals i el grau d’eficàcia i eficiència en la 

consecució dels objectius previstos.10 El control financer cal fer-lo per procediments 

d’auditoria d’acord amb les normes d’auditoria del sector públic i el resultat s’ha de plas-

mar en un informe. 

 
La revisió de la informació facilitada per les entitats locals en relació amb el control financer 

que efectuen ofereix els resultats que es mostren en el quadre següent: 

 

 

 

10. Article 220 del TRLRHL. 
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Quadre 12. Actuacions de control financer en les entitats locals. Exercici 2014 

Tipus d’ens 
Nombre d’ens que han tramès 

informació a 31.12.2016 

Ens sense control financer 

Nombre Percentatge 

Ajuntaments 558 403 72,22 

Més de 300.000 habitants 1 0 0,00 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 0 0,00 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 5 0 0,00 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 7 3 42,86 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 22 13 59,09 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 101 73 72,28 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 139 107 76,98 

Igual o menys de 1.000 habitants 274 207 75,55 

Diputacions 4 0 0,00 
Consells comarcals 31 22 70,97 

Mancomunitats de municipis 24 17 70,83 

Entitats metropolitanes 1 0 0,00 
Entitats municipals descentralitzades 34 22 64,71 

Total 652 464 71,16 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 
Quadre 13. Actuacions de control financer en les entitats locals. Exercici 2015 

Tipus d’ens 
Nombre d’ens que han tramès 

informació a 31.12.2016 

Ens sense control financer 

Nombre Percentatge 

Ajuntaments 717 527 73,50 

Més de 300.000 habitants 1 0 0,00 
Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 0 0,00 
Entre 75.001 i 100.000 habitants 4 0 0,00 
Entre 50.001 i 75.000 habitants 9 3 33,33 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 28 14 50,00 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 128 90 70,31 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 188 146 77,66 

Igual o menys de 1.000 habitants 350 274 78,29 

Diputacions 4 0 0,00 
Consells comarcals 34 25 73,53 

Mancomunitats de municipis 34 25 73,53 

Entitat metropolitana 1 0 0,00 

Entitats municipals descentralitzades 47 33 70,21 

Total 837 610 72,88 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 

Un 71,16% i un 72,88% dels ens locals que han enviat la informació per als exercicis 2014 i 
2015, respectivament, han manifestat a la Sindicatura de Comptes que no han dut a terme 
cap activitat referida al control financer. Aquests percentatges es mantenen molt propers 
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en tots els grups i en el cas dels ajuntaments augmenten a mesura que disminueix la 
grandària de població. Totes les diputacions catalanes, l’única entitat metropolitana i els 
ajuntaments majors de 75.000 habitants han informat que duen a terme el control financer 
dels serveis locals i dels ens dependents. 

 
A més, setanta-set ens l’exercici 2014 i noranta-un l’exercici 2015 han indicat que, tot i dur 

a terme control financer, finalment aquest no s’ha concretat en l’emissió de cap informe, 

mentre que és preceptiu que com a resultat del control financer s’emeti un informe escrit 

on es facin constar totes les observacions i conclusions que derivin de l’examen practicat. 

A més, cal que aquest informe, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l’òrgan 

auditat, es trameti al Ple de la corporació per al seu examen.11 

 
En les actuacions de control financer s’inclouen aquelles derivades del control posterior de 

les despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada en aquelles entitats que opten per 

aquesta modalitat. Tan sols, al voltant d’un 45% de les entitats que han manifestat haver 

adoptat la modalitat limitada de fiscalització prèvia de les despeses han comunicat a la 

Sindicatura de Comptes haver dut a terme actuacions de control financer. L’absència 

d’aquest tipus de control comporta deficiències en el control intern de l’entitat i en el con-

trol d’eficàcia i eficiència dels serveis locals. 

 

 
2.1.3.3. Qüestions referides als informes sobre l’aprovació del pressupost, 

modificacions pressupostàries i liquidació del pressupost 

La persona que presideix l’entitat local ha de formar el pressupost i ha d’elevar-lo al Ple per 

a la seva aprovació. La Intervenció12 de l’entitat local ha d’haver informat sobre el 

pressupost abans de l’aprovació pel Ple. També han d’haver informat sobre les propostes 

de modificacions al pressupost, d’acord amb la normativa específica per a cada cas, i la 

liquidació del pressupost de l’entitat local i les dels organismes autònoms dependents.13 

L’òrgan interventor haurà de fer constar en els informes esmentats la seva opinió i les 

deficiències o irregularitats que hagi observat en la revisió. 

 
Les entitats han de comunicar a la Sindicatura de Comptes el nombre d’informes desfavo-

rables emesos per l’òrgan interventor en relació amb l’aprovació i la gestió del pressupost 

de l’entitat. En el quadre següent es mostra el detall de la informació subministrada, per 

tipus d’ens:  

 

 

11. Article 220.4 del TRLRHL. 

12. Articles 168.4 i 191.3 del TRLRHL. 

13. Article 191.3 del TRLRHL. 
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Quadre 14. Entitats que han emès informes desfavorables a les fases del pressupost. Exercici 2014 

Tipus d’ens 

Nombre 
d’ens que 

han enviat 
informació 

Nombre d’ens que han emès informes desfavorables 

A l’aprovació  
del pressupost 

A propostes de 
modificacions  

del pressupost 
A la liquidació  

del pressupost 

Ajuntaments 558 6 8 8 

Més de 300.000 habitants 1 - - - 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 - - - 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 5 - - - 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 7 - - - 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 22 - - - 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 101 1 2 4 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 139 3 3 4 

Igual o menys de 1.000 habitants 274 2 3 - 

Diputacions 4 - - - 

Consells comarcals 31 2 - 1 

Mancomunitats de municipis 24 - - 1 

Entitats metropolitanes 1 - - - 

Entitats municipals descentralitzades 34 - - - 

Total 652 8 8 10 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 
Quadre 15. Entitats que han emès informes desfavorables a les fases del pressupost. Exercici 2015 

Tipus d’ens 

Nombre 
d’ens que 

han enviat 
informació 

Nombre d’ens que han emès informes desfavorables 

A l’aprovació  
del pressupost 

A propostes de 
modificacions  

del pressupost 
A la liquidació  

del pressupost 

Ajuntaments 717 9 9 7 

Més de 300.000 habitants 1 - - - 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 9 - 1 - 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 4 - - - 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 9 - - - 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 28 - 2 - 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 128 5 2 2 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 188 1 3 1 

Igual o menys de 1.000 habitants 350 3 - 4 

Diputacions 4 - - - 

Consells comarcals 34 3 - - 

Mancomunitats de municipis 34 - - - 

Entitats metropolitanes 1 - - - 

Entitats municipals descentralitzades 47 - - 2 

Total 837 12 9 9 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
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Les entitats que han comunicat a la Sindicatura de Comptes que han emès informes 

desfavorables a l’aprovació o a la liquidació del pressupost, tan sols representen al voltant 

de l’1,5% de les entitats que han enviat la informació. El grup dels ajuntaments és el que 

presenta major incidències d’aquest tipus. 

 

 

2.2. ACORDS I RESOLUCIONS CONTRARIS A OBJECCIONS FORMULADES PER L’ÒRGAN 

INTERVENTOR 

L’exercici de la funció fiscalitzadora i de control dels interventors de les entitats locals 

sobre qualsevol acte, document o expedient que doni lloc al reconeixement de drets i obli-

gacions de contingut econòmic o que puguin tenir repercussió financera o patrimonial ha 

de tenir com a resultat l’emissió del corresponent informe o la formulació, si escau, de les 

objeccions quan l’òrgan interventor estigui en desacord amb el fons o la forma dels actes, 

documents o expedients examinats. 

 

Els efectes d’aquestes objeccions són diversos segons afectin el reconeixement o la liqui-

dació de drets o la disposició de despeses, i també segons quina sigui la seva tipologia. 

En el cas de les despeses pot arribar a produir efectes suspensius fins que no sigui es-

menada la causa que va donar lloc a l’objecció. 

 

L’article 217 del TRLRHL indica quin ha de ser el procediment per resoldre l’objecció quan 

l’òrgan que afecti no estigui d’acord amb el criteri de l’òrgan interventor. El president o 

presidenta de la corporació o el Ple són els encarregats de decidir què cal fer i prendre la 

determinació, en darrera instància, de la continuació o no de l’expedient i de l’execució o 

no de la despesa. 

 

La Llei de transparència14 tipifica com a infracció molt greu en matèria de gestió economi-

copressupostària l’omissió del procediment de resolució de discrepàncies davant de les 

objeccions formulades per l’òrgan interventor que produeixin efectes suspensius.  

 

Les resolucions adoptades pel president o presidenta de l’entitat local i els acords del Ple 

de la corporació o de la Junta de Govern Local (JGL) contraris a les objeccions formulades 

han de ser comunicats al Tribunal de Comptes o a la Sindicatura de Comptes de Cata-

lunya, en virtut del conveni signat entre ambdues institucions, en els formats i procedi-

ments establerts en la Instrucció i l’Acord corresponents. 

 

Un 9,97% de les entitats que van enviar la informació corresponent a l’exercici 2014 i un 
 

 

14. Article 28.d de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  
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11,23% pel que fa a la de l’exercici 2015 van comunicar que hi havia alguna resolució o 

acord contrari a les objeccions formulades per l’òrgan interventor. 

Fins al 31 de desembre del 2016 les entitats que van enviar a la Sindicatura de Comptes la 

informació a què obliga l’ASCC-2015 i la ITC-2015 van comunicar que en l’exercici 2014 hi 

havia hagut un total de 1.299 resolucions o acords contraris a les objeccions que havia 

formulat l’òrgan interventor i que representaven un total de 58,31 M€. En canvi, en l’exercici 

2015 van ser un total de 2.265 acords o resolucions que van suposar 63,48 M€;15 en el 

quadre següent se’n mostra el detall per tipus d’ens: 

 
Quadre 16. Acords o resolucions contraris a objeccions comunicats a la Sindicatura de Comptes pels 

ens locals. Exercicis 2014 i 201516 

Tipus d’ens 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Nombre 
d’ens  

que han 
comunicat 
objeccions 

Nombre 
d’acords o 

resolucions 
contraris a 
objeccions  Import 

Nombre 
d’ens  

que han 
comunicat 
objeccions 

Nombre 
d’acords o 

resolucions 
contraris a 
objeccions Import 

Ajuntaments 61 1.218 54.929.543,57 84 2.212 61.303.113,71 

Més de 300.000 hab. - - - - - - 

Entre 100.001 i 300.000 hab. 4 292 18.446.419,39 4 234 19.227.064,12 

Entre 75.001 i 100.000 hab. 3 47 1.679.578,86 1 13 58.192,75 

Entre 50.001 i 75.000 hab. 3 34 454.369,62 3 40 862.515,71 

Entre 25.001 i 50.000 hab. 6 171 15.474.691,68 7 853 11.010.186,54 

Entre 5.001 i 25.000 hab. 28 505 16.109.994,35 38 759 26.032.980,42 

Entre 1.001 i 5.000 hab. 14 164 2.727.787,60 24 295 4.007.143,33 

Igual o menys de 1.000 hab. 3 5 36.702,07 7 18 105.030,84 

Diputacions - - - - - - 

Consells comarcals 4 81 3.379.473,41 7 38 2.018.173,88 

Mancomunitats de municipis -  - - - - - 

Entitats metropolitanes -  - - - - - 

Entitats municipals descentr. -  - - 3 15 159.448,42 

Total 65 1.299 58.309.016,98 94 2.265 63.480.736,01 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 
La majoria de les objeccions es concentren en el grup dels ajuntaments. També n’hi ha en 

el dels consells comarcals, i, en l’exercici 2015, a més, en el grup de les entitats municipals 

descentralitzades. El segment dels ajuntaments entre 5.001 i 25.000 habitants és el que 

 

 

15. L’òrgan interventor no va quantificar cap import en un total de vint-i-tres objeccions de les formulades en 
l’exercici 2014 i en vuitanta-nou de les formulades el 2015. 

16. Vegeu la nota número 5.  
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concentra més incidències d’aquests tipus, i representen el 27,63% i el 41,01% del total de 

l’import objectat, en els exercicis 2014 i 2015, respectivament, seguit del segment dels 

ajuntaments entre 100.001 i 300.000 habitants.  

D’acord amb l’ASCC-2015, les entitats locals han de comunicar a la Sindicatura de 

Comptes de Catalunya les despeses objectades per l’òrgan interventor amb indicació de la 

modalitat de despesa afectada.  

 

En el quadre següent es mostra la informació rebuda corresponent als exercicis 2014 i 

2015 de les objeccions formulades per l’òrgan interventor classificades segons la modalitat 

de despesa comunicada:17 

 

Quadre 17. Acords o resolucions contraris a objeccions comunicats a la Sindicatura de Comptes pels 

ens locals segons la modalitat de despesa. Exercicis 2014 i 2015 

Modalitat de despesa 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Nombre 

d’objeccions Import 

Nombre 

d’objeccions Import 

Despeses de personal 337 18.599.700,81 513 12.402.825,50 

Expedients de contractació 645 28.605.915,41 1.010 43.500.633,07 

Expedients de subvencions i ajuts públics 130 803.949,09 132 975.813,59 

Determinats procediments d’execució del pres-

supost de despeses (a) 57 1.192.257,81 21 44.787,55 

Operacions financeres - - 1 138.390,00 

Operacions de dret privat 3 398.604,05 8 934.179,13 

Despeses derivades d’altres procediments (b) 127 8.708.589,81 580 5.484.107,17 

Total 1.299 58.309.016,98 2.265 63.480.736,01 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

Notes: 

(a) Inclou els pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 

(b) Les despeses derivades d’altres procediment inclouen expedients d’expropiació forçosa, expedients de reco-

neixement de responsabilitat patrimonial de l’Administració, convenis de col·laboració, execució de sentències, 

operacions urbanístiques, permutes i altres. 

 

L’augment en el nombre d’objeccions que s’observa de l’exercici 2014 al 2015 no és 

correlatiu amb l’augment que es constata en l’import que representen. L’augment és 

significatiu en el cas de les despeses de personal i sobretot en el de les derivades d’altres 

procediments, que on l’import de les despeses objectades experimenta una disminució. 

 

La majoria de les objeccions que es van formular es concentren en despeses relacionades 

amb expedients de contractació, que van assolir el 49,65% i el 44,59% del total, per a 

 

 

17. Les modalitats de despesa considerades són les que recullen l’ASCC-2015 i la ITC-2015. 
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l’exercici 2014 i 2015, respectivament, seguides de les despeses de personal amb un pes 

del 25,94% i un 22,65% respectivament, per a cadascun dels exercicis considerats. Els 

resultats es mostren en els gràfics següents: 

Gràfic 1. Distribució de la modalitat de la despesa en els acords o resolucions contraris a objeccions 

comunicats a la Sindicatura de Comptes pels ens locals. Exercici 2014 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

Gràfic 2. Distribució de la modalitat de la despesa en els acords o resolucions contraris a objeccions 

comunicats a la Sindicatura de Comptes pels ens locals. Exercicis 2015 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 

Les objeccions que mostrin el desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents 

o expedients examinats per l’òrgan interventor, en l’exercici de la funció interventora, cal 

que es formulin per escrit i que estiguin motivades.  
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En el quadre següent es mostra, per cada exercici analitzat, la causa de l’objecció 
formulada, en relació amb les tipificades com a causa suspensiva de la tramitació de 
l’expedient fins que no sigui solucionada, d’acord amb l’article 216 del TRLRHL:18 
 
Quadre 18. Acords o resolucions contraris a objeccions comunicats a la Sindicatura de Comptes pels 
ens locals segons la causa. Exercicis 2014 i 2015 

Causa de l’objecció 

Acords o resolucions de 
l’exercici 2014 

Acords o resolucions de 
l’exercici 2015 

Nombre Import Nombre Import 

Insuficiència de crèdit 49 5.158.777,78 115 2.208.112,13 

Crèdit proposat no adequat 12 100.378,66 20 207.813,86 

Absència de fiscalització dels actes que van donar lloc als 
manaments de pagament 3 74.010,20 15 115.839,56 

Omissió de requisits o tràmits essencials en l’expedient 688 38.564.736,07 1.557 43.022.969,98 

Objecció derivada de comprovacions materials d’obres, 
subministraments, adquisicions i serveis 28 84.137,42 6 61.831,59 

Altres motius* 519 14.326.976,10 552 17.864.169,19 

Total 1.299 58.309.016,23 2.265 63.480.736,01 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
* En aquest apartat els òrgans interventors han comunicat causes diverses:  

· En l’àrea de personal les contradiccions amb la normativa que regula els conceptes retributius, hores extraor-
dinàries, complements de productivitat, altres complements no previstos (nocturnitat i festivitat). 

· En l’àmbit contractual: incompliments de clàusules contractuals en la prestació de determinats serveis, perllon-
gació de contractes quan no correspon, procediment d’adjudicació de contractes incorrecte o incomplet. 

· Retencions d’impostos (IRPF) mal aplicades. 

· Quantificació errònia de la despesa (factures que haurien d’incloure interessos de demora, IVA mal aplicat). 

· Incompliments de Bases d’Execució del pressupost. 

 

El motiu més repetit en les objeccions formulades en els dos exercicis ha estat l’omissió de 
requisits o tràmits essencials en els expedients seguit de la insuficiència de crèdit per fer 
front a la despesa. En l’exercici 2015, si bé augmenta el nombre d’objeccions formulades a 
causa d’insuficiència de crèdit, l’import que representaven es va reduir a menys de la 
meitat respecte a l’exercici anterior.  
 
En els gràfics següents es mostra la distribució de les causes objectades pels òrgans 
interventors per als exercicis 2014 i 2015:  
 

 

18. El nou Reglament de control intern amplia les causes suspensives desplegant les de l’apartat c de l’article 
216.2 del TRLRHL amb les causes següents: a) que la despesa es proposi per un òrgan que no tingui 
competència per a la seva aprovació, b) que hi hagi greus irregularitats en la documentació justificativa del 

reconeixement de l’obligació o no quedi suficientment acreditat el dret del seu receptor o c) que s’hagin omès 
requisits o tràmits que puguin donar lloc a nul·litat de l’acte o quan la continuació de la gestió administrativa 
pugui causar menyscapte econòmic a la tresoreria de l’entitat local o a un tercer. 
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Gràfic 3. Distribució de la causa motivadora de les objeccions comunicades a la Sindicatura de 
Comptes pels ens locals. Exercici 2014 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

Gràfic 4. Distribució de la causa motivadora de les objeccions comunicades a la Sindicatura de 
Comptes pels ens locals. Exercici 2015 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 
En el quadre següent es mostra, per cada modalitat de despesa, el nombre d’objeccions 
formulades amb indicació de la causa que les ha provocat, per als dos exercicis consi-
derats: 
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Quadre 19. Causa de les objeccions comunicades a la Sindicatura de Comptes per a cada modalitat de despesa. Exercicis 2014 i 2015 

Modalitat de despesa 

Insuficiència 
de crèdit 

Crèdit 
proposat no 

adequat 

Absència de 
fiscalització  
dels actes 

Omissió en 
l’expedient  
de requisits 
essencials 

Comprovació 
material d’obres, 

subministraments, 
adquisicions  

i serveis Altres motius Total 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Despeses de personal 15  18  2  5  1  7  176  300  - -  143  183  337  513  

Expedients de contractació 16  78  9  11  1  2  393  664  18  2  208  253  645  1.010  

Expedients de subvencions i ajuts públics 3  6  1  1  - 4  90  58  2  1  34  62  130  132  

Determinats procediments d’execució del 
pressupost de despeses (a) - -  - -  - -  16  2  - -  41  19  57  21  

Operacions financeres - -  - -  - -  - 1  - -  - -  0  1  

Operacions de dret privat - 1  -   - -  1  5  - 1  2  1  3  8  

Despeses derivades d’altres procediments (b) 15  12  - 3  1  2  12  527  8  2  91  34  127  580  

Total 49  115  12  20  3  15  688  1.557  28  6  519  552  1.299  2.265  

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
Notes: 
(a) Inclou els pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
(b) Les despeses derivades d’altres procediment inclouen expedients d’expropiació forçosa, expedients de reconeixement de responsabilitat patrimonial de l’Administració, 

convenis de col·laboració, execució de sentències, operacions urbanístiques, permutes i altres. 
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El gruix d’objeccions es formulen en els expedientes de contractació, seguits dels expe-
dients per despeses de personal, per mancances dels requisits bàsics que fan referència 
a la naturalesa des diferents actes, documents o expedients quan haurien d’existir i no és 
així. 
 
De forma genèrica, les omissions o incompliments de requisits essencials es concreten en 
mancances en la documentació justificativa de la despesa quan és preceptiva, ja que és 
incorrecta o inexistent; en quantificacions errònies de la despesa o sense una valoració 
justificativa de l’import; o en incompliments de les Bases d’execució del pressupost (BEP), 
entre d’altres.  
 
En el cas particular de les despeses de personal, els incompliments o omissions responen 
molts cops a no seguir els procediments establerts de selecció del personal, al pagament 
de remuneracions no previstes en la normativa, o a pagaments d’ajuts socials a bene-
ficiaris amb deutes tributaris, per esmentar-ne alguns. 
 
En l’àrea de contractació, els incompliments i les omissions corresponen sobretot al fet que 
en la tramitació de l’expedient s’ha prescindit parcialment o totalment del procediment 
establert per la normativa, o a l’execució de despeses sense un contracte vàlid que les 
suporti o contractes que s’han formalitzat amb contractistes que no compleixen el perfil 
demanat o a despeses executades fora de la vigència del contracte que les suportava. 
 

Les omissions informades per l’òrgan interventor en l’àrea de les subvencions, se centren 
en defectes en l’aprovació o el compromís de la despesa, en el reconeixement de l’obli-
gació o l’incompliment de les bases reguladores específiques, entre d’altres.  
 

Si en l’exercici de la funció fiscalitzadora l’òrgan afectat per l’objecció interposada per 
l’òrgan interventor no hi està d’acord, caldrà resoldre la discrepància. Correspon al 
president o presidenta de l’entitat resoldre les discrepàncies, llevat d’aquelles que es basin 
en la insuficiència o inadequació de crèdit, cas en que correspondrà al Ple de l’entitat, com 
també les relatives a obligacions o despeses l’aprovació de les quals sigui competència 
del Ple. Aquesta competència és indelegable. 
 

En el quadre següent es mostra el nombre i l’import dels acords i resolucions dels òrgans 
competents de les entitats locals contraris a les objeccions, comunicats pels òrgans 
interventors, classificades segons l’òrgan que va aprovar l’acte:  

Quadre 20. Acords o resolucions contraris a objeccions comunicats a la Sindicatura de Comptes pels 
ens locals segons l’òrgan aprovatori. Exercicis 2014 i 2015 

Òrgan 

Acords o resolucions de l’exercici 2014 Acords o resolucions de l’exercici 2015 

Nombre % Import Nombre % Import 

Ple 106 8,15 11.019.743,85 142 6,27 6.225.170,26 

President/a 957 73,69 38.152.120,43 1.699 75,01 37.968.584,84 

Junta de Govern Local 236 18,15 9.137.152,70 424 18,72 19.286.980,91 

Total 1.299 100,00 58.309.016,98 2.265 100,00 63.480.736,01 

Imports en euros i percentatge. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
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La majoria de les discrepàncies les resol el president o presidenta de l’entitat, però 
encara un 18,52% del total d’objeccions comunicades a la Sindicatura de Comptes, rela-
tives als exercicis 2014 i 2015, van ser resoltes per la JGL, que no era l’òrgan competent 
per fer-ho.19 
 
Un total de 164 objeccions van ser a causa d’insuficiència de crèdit per a la despesa 
corresponent. El 20,73% d’aquestes van ser resoltes per la JGL i el 26,22% pel president o 
presidenta mentre que en ambdós casos l’òrgan competent per fer-ho era el Ple.  
 
 

2.3. ANOMALIES D’INGRESSOS  

Sols un 3,53% i un 3,19% dels òrgans interventors de les entitats que havien enviat a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya la informació a què obliga l’article 218.3 del TRLRHL 
i l’ASCC-2015 fins al 31 de desembre del 2016, van informar que s’havia produït algun 
tipus d’anomalia en la gestió dels ingressos per a cadascun dels exercicis 2014 i 2015. En 
el quadre següent se’n mostra el detall, amb els ajuntaments classificats per tipus d’entitat i 
per tram de població. 

Quadre 21. Anomalies d’ingressos comunicades a la Sindicatura de Comptes pels ens locals. Exercicis 
2014 i 2015 20 

Tipus d’ens 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Nombre 
d’ens 

Nombre 
d’anomalies  Import 

Nombre 
d’ens 

Nombre 
d’anomalies  Import 

Ajuntaments 20 86 9.641.259,00 32 107 2.723.413,75 

Més de 300.000 habitants - - - - - - 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 2 24 6.214.886,75 2 28 61.197,38 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 1 3 11.174,98 1 1 3.625,71 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 1 1 1,00 3 12 582.199,08 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 1 2 1.600,00 3 11 77.635,57 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 11 51 3.371.528,56 15 45 1.796.876,95 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 3 4 41.511,88 6 8 196.161,80 

Igual o menys de 1.000 habitants 1 1 555,66 2 2 5.717,26 

Diputacions* 1 1 17.557,86 - - - 

Consells comarcals 2 15 10.850.963,79 3 8 236.748,74 

Mancomunitats de municipis - - - - - - 

Entitats metropolitanes - - - - - - 

Entitats municipals descentralitzades - - - - - - 

Total 23 102 20.509.780,48 36 116 2.960.162,49 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
* Correspon a una anomalia detectada en la gestió dels ingressos d’un organisme autònom dependent d’una diputació. 

 

 

19. Article 217.2 del TRLRHL. 

20. Vegeu la nota número 5. 
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Les anomalies d’ingressos comunicades a la Sindicatura de Comptes de Catalunya es 
concentren en un total de vint ajuntaments, dos consells comarcals i un organisme 
autònom d’una diputació durant l’exercici 2014 mentre que les que es van produir durant 
l’exercici 2015 corresponen a trenta-dos ajuntaments, tres consells comarcals i una entitat 
municipal descentralitzada. 

 
Destaquen els ajuntaments de Cunit, que va comunicar trenta-cinc anomalies d’ingressos 
en l’exercici 2014, i Terrassa, que en va comunicar dinou i vint-i-set per als exercicis 2014 i 
2015, respectivament. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà concentra el 52,66% de 
l’import total de les anomalies comunicades21 corresponents a l’exercici 2014, que fan refe-
rència a observacions fetes als convenis signats amb la Generalitat de Catalunya per a la 
gestió del servei escolar de transport, per al programa de mediació per al lloguer social 
d’habitatges i l’oficina local de l’habitatge, entre d’altres. L’exercici 2015 el Consell Comar-
cal ja no va comunicar les aquestes incidències. 

 
En el quadre següent es mostren els ens que van informar d’alguna anomalia en la gestió 
dels ingressos, amb indicació del nombre d’anomalies comunicades en cada exercici. 

Quadre 22. Ens que han comunicat a la Sindicatura de Comptes anomalies en la gestió dels ingressos. 
Exercicis 2014 i 2015 

  Nombre d’anomalies 

Entitat Població 2015 Exercici 2014 Exercici 2015  

Ajuntaments    

Aitona  2.456  2 1 

Alamús  769  1 1 

Alfarràs  2.976  - 2 

Ametlla del Vallès  8.303  - 7 

Amposta  20.952  - 1 

Bell-lloc d’Urgell  2.329  - 1 

Bisbal d’Empordà  10.761  1 - 

Canovelles  15.906  - 1 

Castellbisbal  12.364  3  8 

Cerdanyola del Vallès  57.413  - 2 

Cornellà de Llobregat  86.234  3 1 

Cubelles  14.481  1 3 

Cunit  11.989  35 - 

Deltebre  11.676  1 3 

Figueres  45.346  - 1 

 

 

21. Es tracta de les anomalies relacionades amb determinats convenis de col·laboració, proposats per la Gene-
ralitat de Catalunya, relatius a la delegació de competència per a la gestió de diversos serveis públics. 
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  Nombre d’anomalies 

Entitat Població 2015 Exercici 2014 Exercici 2015  

Ajuntaments (contin.)    

Garriga  15.740   - 1 

Granollers  60.101  1 9 

Hospitalet de Llobregat  253.518  5 - 

Llers  1.209  1 1 

Malgrat de Mar  18.417  2 - 

Manresa  74.655  - 1 

Masnou  22.923  - 1 

Monistrol de Montserrat  2.901  - 2 

Navarcles  6.012  - 1 

Oliana  1.842  1 1 

Pallejà  11.253  2 - 

Riudoms*  6.633  - 1 

Roquetes  8.287  1 - 

Sant Carles de la Ràpita  15.003  1 - 

Sant Celoni  17.317  - 1 

Sant Feliu de Guíxols  21.586  - 6 

Sant Feliu de Llobregat  43.715  - 6 

Sant Just Desvern  16.389  3 6 

Tarragona* 131.255 - 1 

Teià  6.141  1 1 

Terrassa  215.214  19 27 

Torms  147  - 1 

Tortosa  33.864  2 4 

Vila-seca  22.332  - 4 

Diputacions    

Girona* 753.054 1 - 

Consells comarcals    

Alt Empordà, L’ 140.214  11 - 

Baix Llobregat, El 806.651  - 4 

Barcelonès, El 2.225.144  - 1 

Pla d’Urgell, El 37.128  4 - 

Segrià 209.324  - 3 

Entitats municipals descentralitzades    

Bítem 1.158  - 1 

Total  102 116 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

* Correspon a una anomalia detectada en la gestió dels ingressos d’un organisme autònom dependent. 

El resultat de la distribució de les fases de la gestió dels ingressos en què es documenten 
més anomalies es mostra en el quadre següent: 
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Quadre 23. Fases de la gestió dels ingressos en què es detecten les anomalies comunicades. Exercicis 
2014 i 2015 

Fase de l’ingrés 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Nombre 
d’anomalies 

% del 
total Import 

% del 
total 

Nombre 
d’anomalies 

% del 
total Import 

% del 
total 

Compromís d’ingressos 20 19,61 17.240.011,51  84,06 17 14,66 715.599,13  24,17 

Reconeixement de drets 34 33,33 240.576,04 1,17 80 68,97 1.497.223,88 50,58 

Recaptació 42 41,18 2.975.005,58 14,51 17 14,66 743.688,77 25,12 

Anul·lació 5 4,90 53.453,02 0,26 1 0,86 25,00 0,00 

Cancel·lació - - - - 1 0,86 3.625,71 0,12 

Rectificació de saldos 1 0,98 734,33 0,00 - - -  - 

Total 102 100,00 20.509.780,48 100,00 116 100,00 2.960.162,49 100,00 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 

El reconeixement i la recaptació de l’ingrés són les fases de la gestió dels ingressos en 
què es documenten més anomalies.  

En el quadre següent es mostra el nombre d’anomalies d’ingressos comunicades a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya segons la naturalesa de l’ingrés: 
 
Quadre 24. Anomalies d’ingressos comunicades a la Sindicatura de Comptes pels ens locals segons el 
tipus d’ingrés afectat. Exercicis 2014 i 2015 

Tipus d’ingrés 

Anomalies de l’exercici 2014 Anomalies de l’exercici 2015 

Nombre  Import Nombre  Import 

Impostos locals 36 82.010,03 16 410.673,32 

Taxes 23 287.808,15 37 792.459,79 

Preus públics 4 61.078,06 19 206.678,78 

Multes i sancions 12 4.826,94 16 21.153,25 

Contribucions especials - - 1 15.706,73 

Operacions urbanístiques 3 188.126,37 1 188.890,71 

Transferències - - - - 

Subvencions 16 17.001.673,51 8 271.295,36 

Ingressos patrimonials 2 13.850,85 10 990.688,56 

Alienació d’inversions reals - - 1 - 

Operacions financeres 1 2.345.261,36 - - 

Altres no classificats en els anteriors 5 525.145,21 7 62.615,99 

Total 102 20.509.780,48 116 2.960.162,49 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 
La majoria de les anomalies d’ingressos comunicades a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya pels òrgans interventors dels ens locals es concentren en els ingressos per 
impostos i taxes locals. Tot i això, les anomalies d’ingressos que representen un major 
import són les corresponents a subvencions en l’exercici 2014, relacionades amb el 
finançament de convenis de col·laboració entre diferents Administracions, i en l’exercici 
2015, anomalies d’ingressos patrimonials. 
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2.4. EXPEDIENTS ADMINISTRATIUS AMB OMISSIÓ DE LA FISCALITZACIÓ PRÈVIA 

Qualsevol acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de con-
tingut econòmic o moviments de fons de valors22 ha de ser objecte de fiscalització prèvia 
per l’òrgan interventor i és infracció molt greu no fer-ho.23 
 
Els òrgans interventors de les entitats locals subjectes a control intern en règim de fiscalit-
zació prèvia han d’enviar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya els acords del Ple, de 
la JGL i les resolucions del president o presidenta de l’entitat local que concloguin expe-
dients administratius de despesa, hagin estat formalitzats o no mitjançant un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdit, que hagin estat tramitats al marge del procediment, 
i, en tots els casos, amb omissió de la fiscalització prèvia.24 
 
El nombre d’expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia que els òrgans 
interventors de les entitats locals han comunicat a la Sindicatura de Comptes fins al 31 de 
desembre del 2016 es mostra en el quadre següent, amb indicació de l’import econòmic 
que representen:25 

Quadre 25. Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia comunicats a la Sindicatura 
de Comptes pels ens locals. Exercicis 2014 i 2015 

Tipus d’ens 

Exercici 2014 Exercici 2015 

Nombre 
d’ens  

Nombre 
d’expedients Import 

Nombre 
d’ens 

Nombre 
d’expedients  Import 

Ajuntaments 43 643 26.312.787,09 61 819 26.496.998,26 

Més de 300.000 habitants - - - - - - 

Entre 100.001 i 300.000 habitants 7 244 17.241.681,00 7 258 12.353.786,52 

Entre 75.001 i 100.000 habitants 2 30 2.350.941,37 2 11 1.168.411,33 

Entre 50.001 i 75.000 habitants 3 52 1.355.828,62 4 172 7.320.917,00 

Entre 25.001 i 50.000 habitants 2 68 538.038,28 5 35 513.085,59 

Entre 5.001 i 25.000 habitants 14 219 4.262.584,86 19 292 4.168.806,27 

Entre 1.001 i 5.000 habitants 10 23 496.111,19 14 38 761.647,02 

Igual o menys de 1.000 habitants 5 7 67.601,77 10 13 210.344,53 

Diputacions 2 8 404.727,39 3 18 303.078,73 

Consells comarcals 2 17 83.994,86 5 44 1.083.400,80 

Mancomunitats de municipis 2 2 32.500,70 - - - 

Entitats metropolitanes - - - - - - 

Entitats municipals descentralitzades - - - - - - 

Total 49 670 26.834.010,04 69 881 27.883.477,79 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 

 

 
22. Article 214.2.a del TRLRHL. 

23. Article 28.d de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

24. Annex 1, apartat II.3 de l’ASCC-2015. 

25. Vegeu la nota número 5. 
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Un 7,51% dels ens que van enviar la documentació relativa a l’exercici 2014 i un 8,24% 
dels que ho van fer de l’exercici 2015, van indicar l’existència de com a mínim un expe-
dient conclòs amb omissió de la fiscalització prèvia preceptiva. Aquests ens van co-
municar un total de 670 expedients en l’exercici 2014 i 881 en el 2015, que representen 
26.83 M€ i 27.88 M€, respectivament, de despeses executades al marge de la fiscalització 
prèvia de l’òrgan interventor. El segment dels ajuntaments amb població entre 100.001 i 
300.000 habitants i entre 5.001 i 25.000 habitants són els que presenten una major incidèn-
cia en nombre d’expedients i, en el primer cas, també en l’import que representen. 

L’augment del 30,32% del nombre total d’expedients comunicats a la Sindicatura de 
Comptes en l’exercici 2015 respecte als de l’exercici anterior no s’ha vist reflectit d’igual 
forma en l’import que representen. Els grups amb un major augment tant en el nombre 
d’expedients comunicats a la Sindicatura com en l’import que representen ha estat el grup 
dels ajuntaments entre 50.001 i 75.000 habitants i el grup dels consells comarcals. 
 
D’acord amb la informació comunicada pels òrgans interventors de les entitats locals, un 
46,61% dels expedients tramitats el 2014 i un 21,23% dels de l’exercici 2015 no superaven 
els 100 €, mentre que el total dels expedients tramitats en els exercicis 2014 i 2015, dels 
deu ajuntaments que es mostren en el quadre següent, superaven el milió d’euros. 
 
Quadre 26. Ajuntaments que han conclòs expedients amb omissió de la fiscalització prèvia per import 
superior al milió d’euros dels exercicis 2014 o 2015 

Ajuntament 

Nombre d’expedients 

Total expedients Import  Exercici 2014 Exercici 2015 

Reus 10 18 28  8.978.339,13  

Rubí 25 101 126  7.171.089,48  

Cornellà de Llobregat 20 10 30  3.493.614,32  

Lleida* 1 1 2  5.650.259,07  

Hospitalet de Llobregat 13 7 20  3.472.584,52  

Pallejà 6 1 7  2.117.181,43  

Cardedeu - 5 5  1.218.406,32  

Granollers 26 55 81  1.157.851,66  

Bisbal d’Empordà 9 86 95  1.034.442,02  

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
* En l’exercici 2014 l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Lleida va comunicar un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit per 2.166.578 € de despeses no fiscalitzades prèviament, com un acord plenari contrari a les 
objeccions formulades per l’òrgan interventor. 

 
El nombre d’operacions incloses en els expedients conclosos amb omissió del tràmit de 
fiscalització prèvia comunicats a la Sindicatura de Comptes fins al 31 de desembre del 
2016, classificats segons la modalitat de la despesa afectada26 es mostra en el quadre 
següent: 
 

 

26. Les modalitats de despesa són les que recull l’ASCC-2015. 
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Quadre 27. Modalitat de despesa de les operacions incloses en els expedients conclosos amb omissió 
de la fiscalització prèvia comunicats a la Sindicatura de Comptes pels ens locals. Exercicis 2014 i 2015 

Modalitat de despesa 

Operacions de l’exercici 2014 Operacions de l’exercici 2015 

Nombre (a) Import Nombre (a) Import 

Despeses de personal 68 2.363.892,80 133 1.942.471,14 

Expedients de contractació 1.702 21.237.557,39 1.286 17.958,542,00 

Expedients de subvencions i ajuts públics 15 116.998,96 18 599.586,15 

Determinats procediments d’execució del pressupost 
de despeses (b) 1 3.448,50 - - 

Operacions financeres 6 17.982,68 1 11.656,08 

Operacions de dret privat 16 24.233,58 5 13.353,50 

Despeses derivades d’altres procediments (c) 74 3.069.895,58 96 7.357.868,92 

Total 1.882 26.834.009,49 1.539 27.883.477,79 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
Notes: 
(a) Es compten el nombre d’operacions incloses en cada expedient, ja que un expedient pot afectar diverses modalitats 

de despesa. 
(b) Inclou els pagaments a justificar i les bestretes de caixa fixa. 
(c) Les despeses derivades d’altres procediment inclouen expedients d’expropiació forçosa, expedients de reconeixement 

de responsabilitat patrimonial de l’Administració, convenis de col·laboració, execució de sentències, operacions 
urbanístiques, permutes i altres. 

 
La gran majoria de les despeses tramitades amb omissió de la fiscalització prèvia comu-
nicades a la Sindicatura de Comptes fins al 31 de desembre del 2016, corresponen a 
despeses derivades d’expedients de contractació. Segueixen, ja en menor mesura, els 
expedients derivats de despeses de personal. 
 

En el cas que existissin, els òrgans interventors de les entitats locals han de comunicar a la 
Sindicatura les objeccions que s’haguessin incorporat en l’expedient o en l’acord adoptat 
amb omissió del tràmit de fiscalització. Les principals causes o observacions comunicades 
són les que es mostren en el quadre següent, amb indicació de l’import: 

Quadre 28. Causes de les objeccions incorporades als expedients conclosos amb omissió de la fisca-
lització prèvia comunicats a la Sindicatura de Comptes pels ens locals. Exercicis 2014 i 2015 

Causa de les objeccions  

Expedients de l’exercici 2014 Expedients de l’exercici 2015 

Nombre  Import Nombre  Import 

Insuficiència de crèdit 159 9.103.403,12 200 2.575.549,76 

Crèdit proposat no adequat 2 2.414,00 3 8.247,96 

Absència de fiscalització dels actes que van donar lloc 
als manaments de pagament 269 6.081.219,57 366 7.377.237,54 

Omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials 168 6.804.548,21 226 15.201.686,82 

Objecció derivada de comprovacions materials 
d’obres, subministraments, adquisicions i serveis 30 2.360.150,13 34 32.494,09 

Altres motius 42 2.482.273,96 52 2.688.261,62 

Total 670 26.834.009,49 881 27.883.477,79 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pels ens locals. 
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La majoria de les infraccions apreciades en els expedients conclosos amb omissió de la 

fiscalització són l’absència de fiscalització dels actes que van donar lloc als manaments de 

pagament i l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials –al voltant del 40% 

dels casos en la primera infracció i del 25% en la segona– i es mantenen en els dos exer-

cicis considerats. Per import, les infraccions més advertides són la insuficiència de crèdit 

en l’exercici 2014 i l’omissió en l’expedient de requisits o tràmits essencials, en el 2015, un 

33,92% i un 54,52%, respectivament, per a cada exercici. Són pràcticament inexistents les 

infraccions per un crèdit proposat no adequat. 

 

 

2.5. ANÀLISI DE LES ENTITATS DE LA MOSTRA 

En aquest apartat s’ofereix el resultat del treball efectuat per tal d’assolir el tercer objectiu 

indicat en l’apartat 1.1.1, amb l’anàlisi detallada de la informació subministrada pels quinze 

ajuntaments catalans majors de 75.000 habitants i les quatre diputacions incloses en la 

mostra. L’anàlisi de les causes objectades i els procediments emprats per a la resolució 

dels expedients de despeses amb informe desfavorable de l’òrgan interventor, de les ano-

malies detectades en la gestió dels ingressos i de les omissions de fiscalització en els 

expedients de despesa, comunicades, ha de permetre formular recomanacions per tal 

d’unificar els criteris en l’exercici de la intervenció i, en definitiva, millorar l’exercici del 

control intern. 

 
Els ajuntaments de Barcelona, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Santa Coloma de Gra-

menet i la Diputació de Barcelona han comunicat a la Sindicatura de Comptes de Cata-

lunya que no hi havia hagut acords contraris a les objeccions formulades per l’òrgan 

interventor, no s’havia detectat cap anomalia destacable en la gestió dels ingressos, ni 

s’havia conclòs cap expedient de despeses amb omissió de la fiscalització prèvia en cap 

dels exercicis considerats en l’informe. Per altra banda, el mateix va succeir en algun 

dels exercicis analitzats en el cas dels ajuntaments de Girona i Sant Boi de Llobregat. La 

Diputació de Girona va informar únicament d’alguna incidència observada en relació 

amb un dels organismes autònoms dependents. En tots aquests casos s’ha fet una anà-

lisi del control intern exercit en l’entitat a partir de la informació facilitada en un qües-

tionari sobre el control intern que s’hi duia a terme, tal com s’ha exposat en l’apartat 

1.1.2. 

 
La informació enviada per la resta dels ens de la mostra ha estat objecte d’una anàlisi 

individualitzada, en especial aquells expedients l’import del quals superava els 50.000 €. El 

resultat consta en els apartats següents. 
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el màxim establert segons el conveni, en concepte de cancel·lació de l’amortització del 
crèdit concedit en el seu dia. Arran d’aquesta deducció, el Club de Bàsquet va formular 
al·legacions en el sentit que, d’acord amb el conveni regulador de la concessió, no pro-
cedia exigir de forma obligada el total de la quantitat deduïda. 
 
En data 25 de juny del 2015 i com a conseqüència de ser acceptades les al·legacions 
formulades pel Club, el Tinent d’Alcalde i Cap de l’Àrea de Serveis Centrals, Economia i 
Hisenda, en ús de les competències delegades, va resoldre deixar sense efectes la 
retenció de la part de la cancel·lació del crèdit i abonar al Club de Basquet l’import total de 
l’aportació corresponent a l’exercici 2014. 

Subvenció a l’Associació Catalana d’Enginyeria per 60.000 € 

El 20 d’agost del 2014, mitjançant decret de l’Alcaldia, es va concedir una subvenció de 
60.000 € a l’Associació catalana d’enginyeria sense fronteres per un projecte de coope-
ració internacional al desenvolupament de l’any 2014. L’execució del projecte va ser 
prorrogat tres mesos, el 25 de juny del 2015. 
 
Posteriorment, el 29 d’octubre del 2015 l’entitat, tal com estableixen les bases específiques 
de la convocatòria, va sol·licitar l’acceptació d’una reformulació pressupostària del pro-
jecte, atès que havia rebut finançament d’altres entitats, sense que es modifiqués, però, 
l’aportació municipal. El 24 de novembre l’alcalde, com a òrgan competent per autoritzar o 
desestimar les modificacions substancials dels projectes de cooperació internacional sub-
vencionats per l’Ajuntament, va resoldre aprovar la modificació esmentada.  
 
La reformulació del projecte va suposar la modificació del programa de treball per part de 
l’òrgan de control intern i la seva revisió i incorporació a l’informe de control permanent. 
 
 

2.5.15. Ajuntament de Terrassa 

L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va enviar la informació prevista en l’article 
218.3 del TRLRHL dels exercicis 2014 i 2015 el 23 d’octubre del 2015 i el 28 d’abril del 
2016, respectivament, dins el termini establert en l’Acord del 3 de novembre del 2015 del 
Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, pel que fa a l’exercici 2015.  
 
Durant els exercicis objecte d’anàlisi, l’Ajuntament de Terrassa tenia establert un sistema 
de fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, entre d’altres aspectes addicionals 
fixats pel Ple de la corporació. Les despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada són, 
després, objecte d’una d’altra de plena per mostreig, preceptiva. 
 
El control financer efectuat els exercicis 2014 i 2015, d’acord amb el plans d’auditories 
anuals inclosos en les BEP i assistits per auditors externs, va donar com a resultat l’emissió 
d’un informe en cadascun dels exercicis analitzats. 
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No es va emetre cap informe desfavorable sobre l’aprovació dels pressupostos dels exer-
cicis 2014 i 2015, ni tampoc sobre la seva modificació ni sobre la liquidació dels mateixos 
pressupostos. 
 
 

2.5.15.1. Acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’òrgan 

interventor, anomalies d’ingressos detectades i expedients conclosos 

amb omissió de la fiscalització prèvia de l’Ajuntament de Terrassa 

corresponents a l’exercici 2014  

Acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’òrgan interventor 

L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de Comptes 
que no hi havia hagut cap acord ni resolució, contrari a objeccions formulades per l’òrgan 
interventor durant l’exercici 2014. 
 

Anomalies d’ingressos detectades per l’òrgan interventor 

L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de Comptes 
que hi havia hagut dinou anomalies rellevants en la gestió dels ingressos de l’exercici 2014 
per 14.650 €. El detall és el següent:  
 
Quadre 93. Anomalies d’ingressos informades per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa 

Exercici 2014 

Tipus d’ingrés Fase Nombre Import Any de meritació 

Multes i sancions Reconeixement de drets 8 3.672,50 2014 

Multes i sancions Anul·lació 1 300,00 2014 

Taxes Reconeixement de drets 10 10.676,53 2014 

Total  19 14.649,03  

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 

 
Les anomalies comunicades representen tan sols el 0,008% dels ingressos liquidats en 
l’exercici 2014. 

Cap de les anomalies d’ingressos comunicades per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de 
Terrassa, de l’exercici 2014 supera els 50.000 €. 

Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia en l’Ajuntament de 

Terrassa. Exercici 2014 

L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de Comptes 
que durant l’exercici 2014 es van concloure tres expedients de despesa en els quals 
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s’havia omès la fiscalització prèvia. Són els que es mostren en el quadre següent amb 
indicació de la modalitat de despesa afectada. 

Quadre 94. Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia de l’Ajuntament de Terrassa. 

Exercici 2014 

Modalitat de despesa Nombre Nombre en % Import Import en % 

Expedients de contractació 3 100,00 24.569,91  100,00 

Total 3 100,00 24.569,91  100,00 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 

 
Les despeses tramitades amb omissió de la fiscalització prèvia representen tan sols el 
0,01% de les despeses liquidades l’exercici 2014. 
 
Cap del expedients de despesa tramitats amb omissió de la fiscalització prèvia en 
l’exercici 2014 i comunicats per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa, supera els 
50.000 €. 

2.5.15.2. Acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’òrgan 

interventor, anomalies d’ingressos detectades i expedients conclosos 

amb omissió de la fiscalització prèvia de l’Ajuntament de Terrassa 

corresponents a l’exercici 2015 

Acords i resolucions contraris a objeccions formulades per l’òrgan interventor 

L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de Comptes 
que no hi havia hagut cap acord ni resolució, contrari a objeccions formulades per l’òrgan 
interventor durant l’exercici 2015. 
 

Anomalies d’ingressos detectades per l’òrgan interventor 

L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va comunicar a la Sindicatura de Comptes 
vint-i-set anomalies destacables en la gestió dels ingressos de l’exercici 2015 per valor de 
12.213 €. El detall és el següent: 

Quadre 95. Anomalies d’ingressos informades per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa. 

Exercici 2015 

Tipus d’ingrés Fase Nombre Import Any de meritació 

Multes i sancions Reconeixement de drets 12 9.600,00 2015 

Taxes Reconeixement de drets 15 2.613,48 2015 

Total  27 12.213,48  

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
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Les anomalies comunicades a la Sindicatura de Comptes es van produir en la liquidació 
individual de les multes, sancions o taxes i representen tan sols el 0,006% dels ingressos 
liquidats en l’exercici 2015. 
 

Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia 

L’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va informar la Sindicatura de Comptes de 
l’existència de vint expedients de despesa de l’exercici 2015 en els quals s’havia omès la 
fiscalització prèvia. Es mostren en el quadre següent segons la modalitat de despesa 
afectada:  
 
Quadre 96. Expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia de l’Ajuntament de Terrassa. 

Exercici 2015 

Modalitat de despesa Nombre Nombre en % Import Import en % 

Expedients de contractació 20 100,00 992.720,02 100,00 

Total 20 100,00 992.720,02 100,00 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 

 
Els esmentats expedients corresponen a despeses derivades de contractes de serveis en 
els quals no s’havia fiscalitzat l’autorització de la despesa.  
 
El total d’expedients tramitats sense haver estat fiscalitzats prèviament comunicats a la Sin-
dicatura suposen el 0,56% del total de les despeses reconegudes en el pressupost de 
l’exercici 2015.  
 
Quatre dels expedients comunicats per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa han 
estat analitzats ja que superaven els 50.000 €. El detall es mostra en el quadre següent: 

Quadre 97. Mostra dels expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia de l’Ajuntament 

de Terrassa. Exercici 2015  

Infracció Nombre Nombre en % Import Import en % 

Prestacions fora del període de vigència del contracte* 1 25,00 535.677,34 75,97 

Prestació de serveis fóra de contracte i no aprovada per 
l’òrgan competent.  3 75,00  169.407,76  24,03 

Total 4 100,00 705.085,10 100,00 

Imports en euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 
 * L’import comunicat a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per l’òrgan interventor va ser de 307.677 € però la 
documentació annexa quantificava la despesa en l’import correcte, de 535.677 €. 

 

Continuïtat de diversos contractes de manteniment per 535.677 € 

L’Ajuntament de Terrassa tenia contractats els serveis de manteniment de la zona verda 
est i de la zona verda oest a dues empreses mitjançant contracte formalitzat l’1 de setem-
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bre del 2010. Aquest contracte va ser prorrogat dues vegades: una, el 22 d’agost del 
2014, des de l’1 de setembre del 2014 fins al 28 de febrer del 2015, i una segona, el 10 
de desembre del 2014, des de l’1 de març al 31 del maig del 2015. Posteriorment, es va 
tornar a prorrogar, el 29 de maig del 2015, des de l’1 de juny del 2015 fins al 31 de juliol 
del 2015.  
 
El 7 de setembre del 2015 el cap del Servei de gestió de l’espai públic i el del Servei de 
contractació i patrimoni van emetre un informe en què proposaven de nou la continuïtat 
dels serveis contractats des de l’1 d’agost fins a la formalització d’un nou contracte, com a 
màxim fins al 31 de desembre del 2015. En aquest informe es quantificava la despesa 
global en 535.677 € i es justificava la proposta en la necessitat de prestar un servei de 
caràcter essencial. 
 
El 18 de setembre l’òrgan interventor va emetre un informe en el que objectava que no 
estava prou acreditada la raó per la qual no es va iniciar la tramitació de la nova 
contractació amb l’antelació suficient. Tot i això indicava que l’informe era favorable, a 
l’empara de l’article 235 apartat a del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), que estableix que en cas d’extinció normal del contracte, el contractista haurà de 
prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió del contracte.  
 
En la mateixa data el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert va 
resoldre que els contractistes afectats continuessin prestant els serveis fins a la forma-
lització d’un nou contracte, assumint un cost total de 535.677 €. 

Serveis i subministraments sense cobertura contractual 

L’Ajuntament de Terrassa va executar despeses per serveis de manteniment i neteja del 
parc de Vallparadís el gener del 2013. El contractista va presentar les factures pels es-
mentats serveis amb errors diverses vegades, per la qual cosa es van haver de rectificar i 
no es van presentar correctament fins l’11 de març del 2015, dos anys més tard de la 
prestació del servei. Les dues factures ascendien a 56.942 €. 
 
Per altra banda, l’òrgan interventor de l’Ajuntament de Terrassa va emetre un informe 
relatiu a setanta-set factures per despeses executades el darrer trimestre del 2015 per 
diferents serveis i subministraments, presentades a l’òrgan interventor el 22 de desembre 
del 2015 pel Servei de Gestió Econòmica i Seguiment Pressupostari de l’Àrea de Drets 
Socials i Serveis a les Persones per a la seva aprovació. En aquest informe l’òrgan 
interventor indicava que les despeses s’havien tramitat al marge del procediment establert 
sense que la tramitació hagués estat aprovada prèviament per l’òrgan competent. Les 
factures esmentades representen un total de 50.432 €. 
 
En el mateix sentit es va manifestar l’òrgan interventor de l’Ajuntament en relació amb 
setanta-nou factures presentades el 29 de gener del 2015 pel Servei de Gestió Econòmica 
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i Seguiment Pressupostari de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones per a la seva 
aprovació. Les factures, en aquest segon cas, representen un total de 62.034 €. 

Mitjançant una resolució del tinent d’alcalde de l’àrea corresponent, es va resoldre validar 

les factures pels esmentats serveis prestats, que es van tramitar sense la fiscalització 

prèvia de l’òrgan interventor i es va reconèixer l’obligació per evitar, així, l’enriquiment injust 

de l’Administració. El detall es mostra en el quadre següent: 

 
Quadre 98. Expedients de convalidació de factures de l’Ajuntament de Terrassa. Exercici 2015 

Òrgan que resol la convalidació Import Data 
Data de l’informe de 
l’òrgan interventor 

Tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals 56.942,32 31.03.2015 11.05.2015 

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i Protec-

ció de la Ciutat 50.431,87 21.12.2015 22.12.2015 

Tinent d’alcalde de l’Àrea de Cultura, Innovació i Protec-
ció de la Ciutat 62.033,57 31.12.2015 29.01.2016 

Imports en euros. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament.  

 

 
2.5.16. Diputació de Barcelona 

L’òrgan interventor de la Diputació de Barcelona va enviar la informació prevista en l’article 

218.3 del TRLRHL dels exercicis 2014 i 2015 el 15 d’octubre del 2015 i el 27 d’abril de 

2016, respectivament, fora del termini establert en l’Acord del 3 de novembre del 2015 del 

Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, pel que fa a l’exercici 2015.  

La documentació enviada certifica que durant els exercicis esmentats els òrgans compe-

tents no van adoptar cap acord ni dictar cap resolució contraris a les objeccions for-

mulades per l’òrgan interventor, i també que no s’havia detectat cap anomalia rellevant en 

la gestió dels ingressos. A més, el Ple, la JGL o el president no van adoptar cap acord ni 

dictar cap resolució per concloure expedients de despeses tramitats amb omissió de la 

fiscalització prèvia ni en l’exercici 2014 ni en el 2015.  

 
Per aquesta raó es va sol·licitar informació addicional a la Diputació, concretada en la 

formalització d’un qüestionari sobre el control intern que es s’hi duia a terme, tal com s’ha 

exposat en l’apartat 1.1.2. 

 
D’acord amb la informació facilitada per la Diputació de Barcelona, l’1 de gener del 2015, 

la unitat d’Intervenció i Control es componia de l’interventor general, que era funcionari 

d’habilitació estatal nomenat per lliure designació i que ocupava el lloc des de l’1 d’octubre 
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3. CONCLUSIONS 

L’article 218.3 del TRLRHL, un cop modificat per la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local, obliga els òrgans interventors de les 

entitats locals a trametre, anualment, al Tribunal de Comptes tots els acords adoptats pel 

Ple de la corporació i les resolucions dictades pel president o presidenta de l’entitat local 

contraris a les objeccions formulades, i també un resum de les principals anomalies 

detectades en matèria d’ingressos.  

Posteriorment, la ITC-2015 i l’ASCC-2015, en virtut del conveni signat entre la Sindicatura 

de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes, recollien l’obligació d’enviar a més, els 

acords i resolucions adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i els acords de 

la JGL contraris a les objeccions formulades pels interventors, en cas d’haver-n’hi.  

 

Aquest treball, doncs, ha consistit en l’anàlisi de la informació dels exercicis 2014 i 2015, 

que s’ha obtingut dels ens locals relativa a aquestes obligacions. Cal tenir present que no 

ha suposat una fiscalització de la gestió interventora executada pels òrgans locals corres-

ponents i que té un caràcter limitat i, per tant, les conclusions no poden utilitzar-se fora 

d’aquest context. 

 

No totes les entitats locals obligades a fer-ho han lliurat la informació i tampoc totes les 

entitats analitzades tenen el mateix règim de fiscalització i control, ni pel que fa a l’abast ni 

pel que fa al rigor en l’aplicació i això fa que l’entorn de control i el seu resultat sigui molt 

diferent d’uns ens locals als altres. Aquesta diversitat en l’exercici del control en les entitats 

analitzades en la mostra impossibilita obtenir conclusions en termes comparatius entre 

elles.  

 

A continuació es recullen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 

en l’elaboració del treball i les recomanacions que se’n deriven. 

3.1. OBSERVACIONS  

De l’anàlisi de la documentació tramesa per les entitats locals, se’n deriven les obser-

vacions següents: 

 

1. Respecte al nivell de compliment, en la tramesa que els ens locals han de fer a la 

Sindicatura de Comptes, de les resolucions i els acords adoptats pel president o presi-

denta o pel Ple de la corporació, respectivament, contraris a les objeccions formulades 

per l’òrgan interventor, i d’un resum de les principals anomalies detectades en matèria 

d’ingressos i els expedients de despesa conclosos amb omissió de la fiscalització, cal 

dir que un 42,50% no havien fet la tramesa el 31 de desembre de 2016 pel que fa a la 
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informació corresponent a l’exercici 2014 i un 25,80%, pel que fa a la informació 

corresponent a l’exercici 2015, a la mateixa data.  

En el grup dels ajuntaments el percentatge d’incompliment augmenta a mesura que 

disminueix la població del municipi, i s’assoleix un incompliment màxim del 45,06% en 

els ajuntaments entre 1.001 i 5.000 habitants, en l’exercici 2014 i del 28,13% en els 

menors de 1.000 habitants en l’exercici 2015 (vegeu l’apartat 2.1.1). 

2. Tot i la tendència creixent que es manifesta en el nivell de presentació de la docu-

mentació d’un exercici a l’altre en tots els grups d’ens locals, sols un 27,72% dels ens 

que van enviar la informació corresponent a l’exercici 2015 fins al 31 de desembre de 

2016, ho van fer dins el termini establert del 30 d’abril del 2016. Pel que fa a l’exercici 

2014 aquest percentatge era encara menor: tan sols el 6,13% dels ens que havien 

enviat la informació relativa a l’exercici 2014 ho van fer abans del 15 d’octubre de 

2015, termini establert en la ITC-2015 per a aquell exercici62 (vegeu l’apartat 2.1.1). 

 

3. Pel que fa a l’existència d’acords o resolucions contraris a les objeccions formulades 

pels òrgans interventors, a la detecció d’anomalies en la gestió dels ingressos o a 

l’existència d’expedients conclosos amb omissió de la fiscalització prèvia, el 85,12% de 

les entitats que han enviat la documentació referida a l’exercici 2014 i el 82,80% pel 

que fa a la documentació de l’exercici 2015, van enviar certificats negatius, en el sentit 

que no n’hi havia hagut cap. Pel que fa als ajuntaments, el grup dels menors de 1.001 

habitants és el que presenta un índex més alt en la tramesa de certificats negatius que 

supera el 95% en ambdós exercicis (vegeu l’apartat 2.1.2). 

 

4. El 9,97%, en l’any 2014 i l’11,23%, en el 2015, de les entitats que van enviar la infor-

mació fins a 31 de desembre de 2016, van informar de l’existència d’acords i resolu-

cions contraris a les objeccions formulades per l’òrgan interventor (vegeu l’apartat 2.2). 

Un 4%, en ambdós exercicis, van informar d’alguna anomalia en la gestió dels 

ingressos (vegeu l’apartat 2.3) i, finalment, entre el 7% i el 8% dels ens van informar de 

la tramitació d’algun expedient de despeses conclòs amb omissió del tràmit de fiscalit-

zació prèvia en els exercicis examinats (vegeu l’apartat 2.4). 

 

5. Respecte a l’exercici de la funció interventora, aproximadament el 45% de les entitats 

que van enviar la informació corresponent a l’article 218.3 del TRLRHL i l’ASCC-2015 

van indicar que tenien establert un sistema de fiscalització prèvia limitada de requisits 

bàsics per dur a terme la intervenció de les despeses. Un 44% d’aquests ens compro-
 

 

62. Cal tenir en compte que l’exercici 2014 va ser el primer any objecte de remissió de la informació d’acord 
amb els paràmetres establerts en l’ASCC-2015 i la ITC-2015. El termini considerat per a la tramesa de la 
informació corresponent a l’exercici 2014 és el de la ITC-2015, ateses les dates d’adopció dels acords 
reguladors.  
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vaven altres aspectes addicionals a més dels mínims establerts per la normativa 

(vegeu l’apartat 2.1.3). 

 
6. Respecte a l’exercici del control financer, el 71,16% de les entitats locals que van 

enviar la informació corresponent a l’exercici 2014, i el 72,88% de les que van enviar la 

informació de l’exercici 2015, fins al 31 de desembre de 2016, van indicar que durant 

els exercicis esmentats, no havien desenvolupat les actuacions de control financer a 

què fa referència l’article 220 del TRLRHL. A més, setanta-set ens en l’exercici 2014 i 

noranta-un, en l’exercici 2015 van manifestar que si bé van dur a terme actuacions de 

control financer, el resultat d’aquest control no es va concretar en l’emissió de cap 

informe (vegeu l’apartat 2.1.3). 

7. És residual l’emissió d’informes desfavorables de l’òrgan interventor previs a l’apro-

vació del pressupost de l’entitat o a les propostes de modificació del pressupost o a la 

posterior liquidació pressupostària, i sols representen un 1,5% les entitats que han 

informat la Sindicatura de Comptes de Catalunya de l’emissió d’algun d’aquests tipus 

informes (vegeu l’apartat 2.1.3). 

 
8. El nombre d’acords i resolucions contraris a les objeccions formulades per l’òrgan in-

terventor comunicats a la Sindicatura de Comptes per les entitats locals fins al 31 de 

desembre de 2016 és de 1.299 de l’exercici 2014 que sumen a 58,31 M€ i de 2.265 de 

l’exercici 2015 que ascendeixen a 63,48 M€. 

En l’exercici 2014 les objeccions es concentren en el grup dels ajuntaments i, també 

se’n documenten, però en menor proporció, en el de consells comarcals. De l’exercici 

2015 també en van comunicar les entitats municipals descentralitzades. El segment 

dels ajuntaments entre 5.001 i 25.000 habitants és el que concentra més incidències 

d’aquest tipus, i representen el 27,63% i el 41,01% del total de l’import objectat, 

respectivament, en els exercicis 2014 i 2015, seguit del segment dels ajuntaments 

entre 100.001 i 300.000 habitants.  

 
La major part dels acords i resolucions contraris a les objeccions formulades per l’òr-

gan interventor comunicades a la Sindicatura de Comptes afecten expedients de con-

tractació, pràcticament la meitat en l’exercici 2014 i el 44,59% en el 2015. Segueixen, 

en ordre d’importància, els expedients per despeses de personal, que representen 

el 25,94% i el 22,65%, respectivament, per als exercicis 2014 i 2015. La causa més 

freqüent que va originar l’objecció de l’òrgan interventor va ser l’omissió en els expe-

dients de requisits o tràmits essencials tant en nombre com en import (vegeu l’apartat 

2.2).  

 
9. Les anomalies detectades en la gestió dels ingressos els exercicis 2014 i 2015, i comu-

nicades a la Sindicatura de Comptes pels òrgans interventors dels ens locals as-
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cendien a 20,51 M€ i 2,96 M€, respectivament. Els imports més elevats en l’exercici 

2014 es documenten en els ingressos per subvencions, relacionats amb el finançament 

de convenis de col·laboració entre diferents administracions subscrits per un consell 

comarcal. Tot i això, és en la gestió dels ingressos generats per impostos locals i taxes 

on es detecten més anomalies (vegeu l’apartat 2.3). 

10. Un 7,51% dels ens que van enviar la documentació requerida relativa a l’exercici 2014 i 

un 8,24% dels que ho van fer de l’exercici 2015 van indicar l’existència d’algun 

expedient de despeses conclòs amb omissió de la fiscalització prèvia preceptiva. 

Aquests ens van comunicar un total de 670 expedients en l’exercici 2014 i 881 en el 

2015 que ascendien a 26,83 M€ i 27,88 M€, respectivament, de despeses executades 

al marge de la fiscalització prèvia de l’òrgan interventor. El grup d’ajuntaments entre 

100.001 i 300.000 habitants i el de 5.001 i 25.000 habitants són els que presenten una 

major incidència en aquest sentit tant en nombre d’expedients com en l’import que 

representen. L’omissió de fiscalització prèvia de les despeses pot constituir una 

infracció molt greu.63  

 
La gran majoria de les despeses tramitades amb omissió de la fiscalització prèvia co-

municades a la Sindicatura de Comptes fins al 31 de desembre del 2016, corresponen 

també a despeses derivades d’expedients de contractació (vegeu l’apartat 2.4). 

 
De l’anàlisi de la documentació tramesa pels ajuntaments amb més de 75.000 habitants i 

les quatre diputacions, inclosos en la mostra, se’n deriven les observacions següents: 

 
11. Els quinze ajuntaments majors de 75.000 habitants i les quatre diputacions, inclosos en 

la mostra, van enviar la informació prevista en l’ASCC-2015 en relació amb l’acompli-

ment de l’article 218.3 del TRLRHL, tot i que el 57,90% el 2014 i el 36,84% el 2015 ho 

va fer fora de termini.  

Quatre ajuntaments i una diputació van enviar certificats negatius en ambdós exer-

cicis, que indicaven que no hi van haver acords contraris a les objeccions formulades 

per l’òrgan interventor, que no es van detectar anomalies destacables en la gestió 

dels ingressos i que no es va concloure cap expedient de despesa amb omissió de la 

fiscalització. Per altra banda, una altra diputació va informar d’una anomalia en la 

gestió dels ingressos de l’exercici 2014 i d’un expedient de despeses conclòs amb 

omissió de la fiscalització de l’exercici 2015 corresponents a un dels seus organismes 

autònoms.  
 

 

63. L’apartat d de l’article 28 de la Llei 19/2013, del 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i 
bon govern tipifica, com a infracció molt greu l’omissió del tràmit d’intervenció prèvia de les despeses, obli-
gacions o pagament, quan aquesta intervenció sigui preceptiva, o del procediment de resolució de discre-
pàncies de les objeccions suspensives de la intervenció, quan la conducta sigui culpable. 
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Tots aquests ens tenien implantat un sistema de fiscalització prèvia limitada de les 

despeses segons les seves característiques. 

 
12. Set de les entitats incloses en la mostra no tenien recollits en les BEP ni en instruccions 

internes els procediments específics per tramitar les objeccions formulades per l’òrgan 

interventor ni per gestionar els expedients conclosos amb omissió de la fiscalització 

prèvia.  

13. La majoria de les objeccions formulades per l’òrgan interventor en les entitats locals 

analitzades ho eren per infraccions en l’execució dels contractes, i són les que concen-

tren expedients d’import més elevats. En concret, es referien a la prestació de serveis o 

subministraments sense expedient de contractació o bé un cop exhaurida la vigència 

del contracte que els suporta, o executats en base a pròrrogues tàcites justificades en 

la necessitat de la prestació del servei,64 però sense que s’hagués acabat la tramitació 

de l’expedient de la nova contractació.  

 
En menor mesura es detecten objeccions formulades pels òrgans interventors en ma-

tèria de personal, per la deficiència en la quantificació de determinades retribucions o 

per conceptes retributius no previstos en la normativa. 

 
14. En la majoria de les entitats de la mostra transcorren al voltant dels deu dies de mitjana 

per a la resolució de la discrepància sorgida entre l’òrgan gestor de la despesa i 

l’òrgan interventor des que es planteja l’objecció. Tot i això, en un parell de casos se 

superen aquests deu dies i, fins i tot, s’arriben a superar els tres mesos (vegeu l’apartat 

2.5.1). 

 
15. El 32% dels òrgans interventors de les entitats analitzades en la mostra han informat de 

cinquanta-vuit anomalies en la gestió dels ingressos de l’entitat matriu o d’algun dels 

organismes autònoms dependents, en algun o els dos exercicis analitzats, que su-

posen 6,35 M€, el 99% dels quals corresponen a les anomalies d’ingressos comu-

nicades per l’òrgan interventor de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici 

2014 (vegeu l’apartat 2.5).  

16. No totes les entitats analitzades (vegeu l’apartat 2.5) recollien en les BEP el pro-

cediment per corregir la nul·litat o anul·labilitat d’aquells expedients de despesa en 

què es va ometre la fiscalització quan aquesta era preceptiva. En d’altres, quan això 

es feia, no s’hi especificava el contingut dels informes a emetre per convalidar els 
 

 

64. L’obligació que estableix l’apartat b de l’article 235 del Reglament d’obres, activitats i serveis, relativa al fet 

que, en cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci 
càrrec de la seva gestió, s’ha d’entendre reduïda a la gestió de serveis competència de l’ens local. 
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actes administratius que varen donar lloc a obligacions, l’autorització de les quals no 

havia estat fiscalitzada per l’òrgan interventor o bé ho havia estat amb resultat desfa-

vorable.65  

 
17. En alguns dels expedients de despesa conclosos amb omissió de la fiscalització 

enviats a la Sindicatura de Comptes per l’òrgan interventor d’un dels ajuntaments 

(vegeu l’apartat 2.5.14) i d’una diputació (vegeu l’apartat 2.5.19) no es va quantificar 

l’import de la despesa afectada.  

3.2. RECOMANACIONS 

En aquest apartat s’exposen les recomanacions sobre alguns aspectes que s’han posat de 

manifest a partir del treball realitzat. 

 
1. Cal que les unitats d’intervenció estiguin dotades d’efectius suficients que assisteixin 

l’interventor o interventora de forma que en aquelles corporacions amb pressupostos 

elevats i un volum alt d’operacions hi hagi personal destinat específicament a la 

funció de fiscalització prèvia de les despeses, segregada d’altres funcions assig-

nades a l’òrgan interventor com són la de control financer i la de comptabilitat, entre 

d’altres.  

 
L’augment d’efectius ha de permetre l’exercici d’un règim de fiscalització també dels 

ingressos, si no pot ser aplicable a la totalitat dels ingressos de l’entitat, sí que ho ha 

de ser per a aquells ingressos que determini el Ple segons la seva tipologia i en els 

aspectes que consideri oportuns. 

 
2. Per millorar la gestió i el correcte retiment de la informació en la forma adequada i dins 

de termini, es recomana enviar la informació a la Sindicatura de Comptes, via EACAT, 

tan bon punt acabi l’any natural del qual s’ha d’enviar informació i no deixar esgotar el 

termini fins al 30 d’abril de l’any següent. En aquells casos en què el volum de 

documentació a enviar sigui elevat, es recomana especialment introduir la informació 

en l’aplicació web que la Sindicatura posa a l’abast dels ens locals per a la gestió del 

tràmit, en el decurs de l’exercici a mesura que hi hagin els diferents acords i 

resolucions i no acumular la introducció de les dades poc abans que vencin els 

terminis.  

 

 

65. El Reial decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats 

del sector públic local, en la secció sisena regula l’actuació en els supòsits d’omissió de la funció interventora 

preceptiva i en el punt 2 de l’article 28 indica el contingut de l’informe a emetre. 
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3. Dins el marge que deixa el nou reglament de control intern, les entitats locals han de 

decidir la forma en què portaran a terme el control intern.  

Per uniformar l’exercici de la funció de control de la Intervenció, convindria l’elaboració 

de manuals que defineixin l’abast i els procediments per a l’execució de la fiscalització 

prèvia; la tramitació dels expedients de despeses amb objeccions de l’interventor; la 

resolució de les discrepàncies que se’n puguin derivar, i la dels expedients de 

despesa tramitats amb omissió de la fiscalització.  

 
4. Així mateix, s’han d’elaborar manuals que defineixin els aspectes generals, els criteris, 

l’abast, els procediments i la forma d’exercir el control financer en els seus dos règims 

d’exercici, el del control permanent i de l’auditoria pública, en el conjunt local, sens 

perjudici de l’elaboració dels plans anuals del control financer que estableix la nor-

mativa.  

 
5. Es recomana també que es defineixin formularis electrònics que donin suport a la 

fiscalització a efectuar per l’òrgan interventor. Cal que aquests formularis identifiquin 

clarament l’expedient de despesa i els òrgans gestors i recullin tot els aspectes a 

revisar i verificar per a cada modalitat de despesa, amb indicació de la normativa que 

sigui d’aplicació en cada cas. D’aquesta forma, a més d’un suport, constituiria una 

guia per a l’execució del control previ de manera uniforme. Els formularis haurien de 

recollir, també, les observacions i conclusions que escaiguessin i els efectes de la 

fiscalització efectuada. Així mateix, tota la informació continguda en el formulari hauria 

de quedar recollida en una base de dades que en permetés la posterior explotació i 

anàlisi. 

 
6. Quan es plantegi una discrepància entre l’òrgan interventor i el centre gestor de la 

despesa, a causa de les objeccions formulades per l’òrgan interventor, cal que 

aquesta s’acrediti i es documenti explícitament i motivadament, amb indicació dels 

preceptes legals vulnerats. També cal documentar i justificar suficientment la reso-

lució final de la discrepància per l’òrgan competent i que aquesta no es produeixi de 

facto amb l’acord d’aprovació de la despesa o el pagament objectat en un sentit o un 

altre.  

 
7. Es recomana a l’òrgan interventor que totes aquelles despeses, obligacions o pa-

gaments a les quals, en fase de fiscalització prèvia limitada, hagi fet objeccions, i 

aquelles que s’hagin executat amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia quan era 

preceptiva, siguin objecte de fiscalització plena a l’hora d’exercir el control financer.  

 
8. Es recomana que les unitats de contractació de les entitats locals prevegin amb 

suficient antelació les dates de finalització dels contractes i planifiquin adequadament 
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la preparació de les noves contractacions, de forma que no puguin ocasionar que es 
prestin serveis ni es lliurin subministraments fora de la vigència dels contractes que els 
suporten o mitjançant pròrrogues no previstes que suposen la no cobertura contractual 
de la despesa. 

 
9. En relació amb la tramesa de la informació relativa a les principals anomalies detec-

tades en matèria d’ingressos, es recomana al legislador que estableixi els criteris 

comuns quant a quantia afectada o impacte econòmic que determinin quines ano-

malies cal comunicar o no en relació amb l’obligació prevista en l’article 218.3 del 

TRLRHL. Es recomana també adjuntar sempre a la tramesa de documentació l’informe 

de control en què es va posar de manifest l’anomalia en qüestió, de forma que 

complementi la informació enviada. 

 
Les poques informacions d’anomalies documentades denoten que el control és exercit 

de forma incompleta, tant pel que fa a l’abast com a la seva intensitat, especialment els 

ingressos per tributs gestionats directament pel municipi. Per tant, es recomana prestar 

especial atenció a la gestió dels ingressos que es fiscalitzen amb la presa de raó en 

comptabilitat. 

 
10. Els òrgans de govern haurien de vetllar perquè la convalidació dels actes que no es 

van fer en el seu moment, com a mesura per a resoldre les omissions de fiscalització 

comeses en la tramitació dels expedients de despesa, no es converteixi en un 

mecanisme recurrent. La justificació en el principi del no enriquiment injust de l’Admi-

nistració hauria de ser l’excepció i cal exigir les responsabilitats que se’n puguin 

derivar.  

 
Així mateix, els òrgans de govern haurien d’aplicar les mesures necessàries perquè les 

objeccions suspensives emeses per l’òrgan interventor no es repetissin amb l’assiduïtat 

que es documenten en alguns dels ens analitzats.  

 
11. Els òrgans interventors haurien de considerar la importància d’executar el control 

financer a què obliga la normativa, i executar-lo en tots aquells serveis i ens en què 

encara no es fa. Cal que es planifiqui l’abast, l’objecte i els procediments per dur-lo a 

terme i es plasmi en els corresponents plans anuals de control financer. En aquells 

casos en què s’empri la col·laboració de firmes privades d’auditoria, és bàsic que 

aquestes empreses actuïn sota la supervisió, coordinació i control de l’òrgan inter-

ventor local. 
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5. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès als 
dinou ens objecte d’aquest informe el 19 d’octubre del 2018, per complir el tràmit 
d’al·legacions. 
 
Una vegada transcorregut el termini establert no s’ha rebut cap escrit d’al·legacions. 
 




